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Budowa wodociągu w 
Dąbiu na półmetku

W Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych realizowana 
jest budowa wodociągu z rur PE. Budowa pozwoli na 
wymianę istniejącego wodociągu azbestowo 
cementowego.

Prace w Dąbiu są już na półmetku. Wymieniono dokładnie 
1800 mb wodociągu głównego oraz większość przyłączy, a 
do dokończenia zostało tylko 1700 mb przy ulicy Dolnej w 
Dąbiu. Nowe wodociągi wykonane są specjalną technologią 
bezwykopową - tak zwanym przewiertem sterowany 
pozwalającym na niezniszczenie nawierzchni drogi i wjazdów  
do posesji.

Koszt wymiany wodociągów opiewa na 2.070.296,18 złotych 
brutto, z czego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zostanie zrefundowane 796.685 złotych. Unijnym wsparciem 
objęta jest wymiana głównego wodociągu, natomiast koszty 
wymiany przyłączy pokrywane są ze środków Gminy Psary.

Mieszkańcy dzięki wymianie wodociągu zyskają lepszej 
jakości wodę oraz mniej awaryjny system jej dostarczania. 
Red. Przebudowa  metodą bezwykopową .wodociągu
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Rozpoczęła się budowa chodnika w Malinowicach

Na ulicy Wiejskiej w Malinowicach firma 
“Drogrem” buduje nowy chodnik.

Budowa chodnika współfinansowana jest przez 
Gminę Psary i Powiat Będziński. Powstanie 265 
metrów bieżących chodnika od budynku numer 15 
do zatoki autobusowej. Zadanie szacowano na 
200 000 złotych, ale po przeprowadzonym 
przetargu udało się znaleźć wykonawcę za kwotę 
111 587 złotych. Dzięki temu powstała 
oszczędność ponad. 90 000 zł zostanie 
przeznaczona na kontynuację budowy chodnika 
przy ul. Wiejskiej w Sarnowie, który również 
zostanie wykonany w tym roku w gminno-
powiatowym montażu finansowym. Chodnik 
projektowany jest aż do skrzyżowania ulicy Polnej 
z ulicą Wiejską w Preczowie.  W budżecie powiatu 
i Gminy Psary przyjęto na ten cel pierwotnie 200 
tys. złotych. Red.

Prace przy budowie chodnika na ulicy Wiejskiej w Malinowicach.



Wydarzenia

Gminni samorządowcy spotkali się z przedsiębiorcami 

12 maja 2011 odbyło się spotkanie dotyczące współpracy 
gminnego samorządu z przedsiębiorcami. Zorganizowane 
przez samorząd gminny oraz Agencję Rozwoju Lokalnego 
S.A. z Sosnowca.

Do Ośrodka Kultury w Sarnowie przyjechali zainteresowani 
spotkaniem przedsiębiorcy z gminy oraz osoby, które chciałyby 
prowadzić firmy na naszym terenie. Wszystkich zebranych 
przywitał Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, który przedstawił 
ofertę inwestycyjną gminy Psary oraz możliwości współpracy 
g m i n n e g o  s a m o r z ą d u  z  p r z e d s i ę b i o r c a m i .  
- Aktualnie ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż 8 działek 
budowlanych w Górze Siewierskiej na tzw. Osiedlu Czerwony 
Kamień oraz zabudowaną działkę w Malinowicach. – mówi wójt 
gminy Psary Tomasz Sadłoń. – Jednak nasza oferta to także 
n iewyko rzys tywane  budynk i ,  p r zeds taw i l i śmy  j e  
przedsiębiorcom i jesteśmy otwarci na ich propozycje dotyczące 
zaadaptowania ich na cele publiczne i biznesowe. 

W dalszej części spotkania Prezes ARL S.A. Jan Szot przedstawił 
o f e r t ę  a g e n c j i  d l a  p r z e d s i ę b i o r c ó w,  a  R e n a t a  
Kasprzyk–Jarmołowicz zaprezentowała możl iwości  
dofinansowania rozwoju mikro, małych i  średnich 
przedsiębiorstw w ramach Funduszy Pożyczkowych i Funduszy 
Poręczeniowych prowadzonych przez ARL S.A. Następnie o 
unijnych dofinansowaniach dla  - mikroprzesiębiorstw z 
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
mówił Henryk Kolasa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa S.A. w Częstochowie oraz Jerzy Jóźwik z Lokalnej 
Grupy Działania “Brynica to nie Granica”. Ostatnie wystąpienie 
dotyczyło korzyści zrzeszania się przedsiębiorców. Przedstawiły 
je Anna Jordyga i Magdalena Trojak z grupy BNI Polska. Grupa 
BNI jest biznesową i referencyjną organizacją w ramach, której w 
ustalony dzień tygodnia na śniadaniu biznesowym spotykają się 
przedsiębiorcy z różnych branż i wymieniają się kontaktami do 
siebie oraz firm, z którymi współpracują.

Wójt przedstawia ofertę inwestycyjną gminy.

Przedsiębiorcy na spotkaniu w Ośrodku Kultury 
w Sarnowie.

Wójt Gminy Psary
 działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach ul.Malinowicka 4 w dniach od 06.06.2011r. do 26.06.2011r.  
zostanie wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący :      

- nieruchomość ozn. nr 157/1 o pow. 0,4449 ha, k.m.2, zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej 
w Goląszy Górnej

Wykaz zostanie zamieszczony również w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej.    

Przebudowa ulicy Granicznej w toku
Prace na ulicy Granicznej 
Strzyżowice - Psary trwają, 
położony już został asfalt na 
części ulicy biegnącej od 
skrzyżowania z drogą drogą 
wojewódzką 913 do ulicy 
Belnej. 

Obecnie trwa budowa chodnika 
i  w j a z d ó w  n a  p o s e s j ę .  
Przebudowa drugiej części ulicy, 
od skrzyżowania z DW 913 do 
granicy z Wojkowicami, potrwa 
najpóźniej do końca września.  
Red.

Prace remontowe na ulicy Granicznej.



Wydarzenia

Kontynuujemy refundację przydomowych oczyszczalni ścieków

Eko Gmina jest roboczym tytułem działań  proekologicznych 
na terenie gminy.  W swoich założeniach mają one dotyczyć 
pozytywnych dla środowiska naturalnego,  a więc i dla 
m i e s z k a ń c ó w  r o z w i ą z a ń  t e c h n o l o g i c z n y c h  w   
gospodarstwach domowych. 

Pierwszym realizowanym kierunkiem programu Eko Gmina jest 
gospodarka wodno – ściekowa. W ramach „Programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Psary” 
mieszkańcy, którzy złożyli Deklarację udziału w „ Programie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Psary” mogą się ubiegać o jednorazowe dofinansowanie do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących 
określony budynek mieszkalny. Dotacja obejmuje pokrycie 50% 
kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Za 
koszty kwalifikowane uważa się zakup i montaż kompletnych 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aktualnie rozpatrywane są wnioski, które zostały złożone 
w terminie do dnia 30 marca br.  Weryfikacja polega na 
potwierdzeniu zgodności dokumentów, oględzinach w terenie 
potwierdzających poprawne wykonanie przydomowej 
oczyszczalni. Po pozytywnym przejściu tego procesu będzie 
zawarta umowa dot. dofinansowania. Obecnie na rok  2011 nabór 
wniosków zakończy się w  30 czerwca. 

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące refundacji 
udziela Referat Przedsięwzięć Publicznych pod numerem 
32 267 21 21 wew. 22.

W przyszłości planowane jest wdrożenie kolejnych 
programów:  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 
planowane jest doposażenie mieszkańców  sołectw 
Preczów, Sarnów i Gródków, w stojaki na worki tzw. 
„czeropaki”, usuwanie wyrobów zawierających  azbest. 
Planuje się również w przyszłości wsparcie mieszkańców  w 
działaniach zmierzających do ograniczenia niskiej emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez refundacje 
kotłów ekologicznych CO oraz alternatywnych źródeł energii 
takich jak między innymi solary. Red.
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Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
serdecznie zaprasza do udziału

w Konkursie na najpiękniejszy ogród w gminie
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Psary, pasjonaci bujnej 

zieleni, miłośnicy natury i sympatycy królestwa kwiatów.

Swoje ogrody można zgłaszać w trzech kategoriach:
– ogród mały
– ogród średni
– ogród duży

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia
(dostępny na stronach internetowych:  i 

i przesłać go na adres Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
(Gródków, ul. Zwycięstwa 2, 42 - 575 Strzyżowice) w terminie do 31 

lipca.
W sierpniu trzyosobowe Jury,

po uprzednim poinformowaniu będzie odwiedzać poszczególnych 
uczestników

 i dokonywać oceny na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów.

www.psary.pl www.gok-psary.pl)



Kultura

20 maja w Ośrodku Kultury w Sarnowie na Jazzowej 
Majówce bawiło się prawie 150 osób, które miały okazje 
wysłuchać popularne standardy jazzowe  oraz przeboje 
i szlagiery zaaranżowane w stylu jazzowym. 

U c z e s t n i c y  u s ł y s z e l i  m . i n .  w i e l e  p i o s e n e k  
skomponowanych przez wybitnego Władysława 
Szpilmana. W ten sposób organizatorzy upamiętnili setną 
rocznicę urodzin wybitnego kompozytora. 

Jazzowa Majówka była organizowana w Sarnowie 
na życzenie między innymi publiczności goszczącej na 
Jazzowych Andrzejkach w 2009 r., które spotkały się bardzo 
miłym przyjęciem.

Publiczności zaprezentowali się czołowi muzycy jazzowi 
Śląska i Zagłębia tacy jak: Marek Szymaszkiewicz, Jurek 
Sojka ze swoim kwintetem, Jan Ryta –Kasia Sitko, Zbigniew 
Gwóźdź oraz wielu innych wybitnych artystów. Program 
prowadził Janusz Osiński.

Głównym organizatorem majówki był Jędrzej Nowak, 
muzyk pochodzący z Sarnowa, a od ponad czterdziestu lat 
mieszkający w Finlandii. Tam, w 1996 r. Jędrzej Nowak wraz 
z polskimi i fińskimi muzykami założył Zespół Ewa Kaarela 
Swing Band, który ma na swym koncie już trzy wydane płyty
i liczne trasy koncertowe. Obecnie zespół pracuje nad 
czwartą płytą poświęconą wspomnianemu już 
Władysławowi Szpilmanowi.

Jazzowa Majówka w Sarnowie przyniosła jej uczestnikom 
wiele wspaniałych przeżyć artystycznych i wzbudziła wielki 
zachwyt, nawet u osób które na co dzień nie słuchają jazzu.

Jazzowa Majówka 
Kunszt artystyczny wykonawców doceniły także władze 
samorządowe naszej gminy obecne na koncercie, czyli Wójt 
Tomasz Sadłoń i Przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica. 
W rozmowach z wykonawcami Pan Wójt wyraził nadzieje na 
kolejne tak  wspaniałe koncerty jazzowe w naszej gminie. Red.

Jędrzej Nowak z Sarnowa organizator Jazzowej Majówki.

M u z y c y n a s c e n i e O ś r o d k a K u l t u r y 
w S a r n o w i e .

Obchody Dnia Matki w gminie

Tegoroczny Dzień Matki obchodziliśmy w Ośrodku Kultury w 
Sarnowie 27 maja.

Na program uroczystości złożył się montaż poetycki 
w  wykonaniu Grupy Teatralnej „Robaczki”, bajka „Kopciuszek” 
odegrana przez dziewczynki z Grupy „Robaczki”, program 
muzyczny w wykonaniu uczestników zajęć w Ośrodku Kultury. 
Sarnów i OK Dąbie oraz koncert piosenek dla mam i o mamach, 
który zaprezentował zespół „Zagłębianki”.

Pomiędzy poszczególnymi piosenkami zespół “Zagłębianki”, 
zaprezentował też zebranym wiersz, który Krystyna Katolik, 
członkini zespołu napisała przed laty dla swojej mamy. Specjalnym 
gościem uroczystości był Zespół Śpiewaczy „Dąbie”, który wystąpił 
z meksykańskim programem artystycznym.

Panie podczas swego występu uhonorowały bukietem kwiatów  
Irenę Kamińską – mamę Barbary Kowalik, gdyż spośród wszystkich 
Członkiń Zespołu tylko, pani Basia może się jeszcze cieszyć 

Wszystkim mamom serdeczne życzenia z okazji ich święta 
złożył Wójt Tomasz Sadłoń. W uroczystości udział też wzięli  
goście: Jacenty Kubica – Przewodniczący Rady Gminy 
Psary, Małgorzata Pasek – Radna Gminy Psary, Mirella 
Barańska-Sorn – Sekretarz Gminy, Mieczysław Sobczyk – 
Sołtys Sarnowa, Grzegorz Bacia – Prezes Akcji Katolickiej 
w Sarnowie i Ewa Urbańska – Członkini Akcji Katolickiej i 
inni.

26 maja w nietypowy sposób gimnazjaliści złożyli 
życzenia mamom z terenu gminy podczas 
happeningu. Uczniowie przeszli przez ulice Psar 
wykrzykując hasła związane z obchodami dnia matki i  
śpiewając utwór Majki Jeżowskiej, “A ja wolę moją 
mamę”. Cała akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem 
mieszkańców, którzy korzystając z okazji pragną 
serdecznie podziękować uczniom z gimnazjum za 
niekonwencjonalny sposób złożenia życzeń mamom. 
Red.

Zespół “Zagłębianki” na wspólnym zdjęciu. Gimnazjaliści podczas happeningu pod Urzędem Gminy.
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Międzygminny konkurs 
języka angielskiego

17 maja odbyła się w Szkole Podstawowej 
w Strzyżowicach pierwsza edycja Międzygminnego  
Konkursu Języka Angielskiego pt. „ Nine – years – old 
E n g l i s h  G r a n d m a s t e r s ”  ( „ D z i e w i ę c i o l e t n i  
Arcymistrzowie Języka Angielskiego”).

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kończących 
pierwszy etap edukacyjny, czyli trzecioklasistów. Wzięło w 
nim udział dziewięć szkół z terenu Gminy Psary oraz gmin 
sąsiednich. Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie ze 
szkół z naszej gminy oraz z Rogoźnika, Przeczyc, Tąpkowic 
i Grodźca. Konkurs ten skupiał się głównie na 
zagadnieniach gramatycznych oraz rozumieniu ze słuchu. 
Niektóre zadania  należały do bardzo łatwych (np. 
kolorowanie ubioru clowna według wysłuchanej angielskiej 
instrukcji), inne zaś okazały się być bardzo trudnymi 
zadaniami gramatycznymi. Każde zadanie było 
poprzedzone krótkim występem w wykonaniu uczniów klasy 
drugiej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. W ramach 
występów  uczestnicy konkursu i ich opiekunowie 
 mieli okazję wysłuchać wielu rymowanek, wierszyków, 
dialogów w języku angielskim. Drugoklasiści ponadto 
zaśpiewali piosenki w języku angielskim takie jak: „Yellow 
Submarine” i „Yesterday” The Beatles oraz „ Lemon Tree” 
The Fool's Garden oraz zatańczyli „Deszczowa piosenkę” 
Fred'a Aister'a we własnej aranżacji. 

Konkurs trwał pięć godzin, umiliły go  pyszne poczęstunki. Jury 
stanowili nauczyciele języka angielskiego ze wszystkich szkół 
biorących udział  w konkursie.  Wyłoniono trzy pierwsze miejsca, 
które zajęli:
- I –  Joanna Kaczmarczyk ze szkoły w Tąpkowicach
- II  – Aleksander Kamiński ze szkoły w Strzyżowicach
- III  – Alicja Galeja ze szkoły w Sarnowie.

Dyplomy oraz  nagrody wręczył wójt Gminy Psary Tomasz 
Sadłoń. Na zakończenie konkursu zaprezentowano 
humorystyczne przedstawienie o Wielkiej Brytanii w wykonaniu 
drugoklasistów ze szkoły w Strzyżowicach, podczas którego 
w śmieszny i zabawny sposób przybliżono innym sylwetki 
sławnych Brytyjczyków takie jak : Królowej Elżbiety, Króla Artura, 
Robin Hooda, Skerlock'a Holmes'a, doktora Jekyll'a, James'a 
Bond'a o wielu innych. Konkurs cieszył się wielkim 
zainteresowaniem, więc z pewnością postaramy się go 
kontynuować w latach następnych. Milena Neugebauer.

Dzieci biorące udział w konkursie języka angielskiego.

Matematyk Roku 2011

W maju odbyła się IX edycja Gminnego  Konkursu 
Matematycznego, która  wyłoniła matematyczny 
talent!

Poszczycić się nim może Katarzyna Nowak- uczennica 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Polakowskiego w Strzyżowicach przygotowana  przez 
matematyczkę Katarzynę Cudnik. W rywalizacji pokonała 
innych uczniów z terenu naszej gminy i będzie mogła 
cieszyć się przez cały rok prestiżowym tytułem: 
„Matematyk Roku 2011”.

 W bieżącym  roku patronat nad konkursem objął Wójt 
Gminy Psary - Tomasz Sadłoń, który chętnie wspiera 
młodych, utalentowanych ludzi. Zwyciężczyni otrzymała 
okolicznościową statuetkę, książkę oraz nagrody 
rzeczowe. Ten konkurs od lat cieszy się uznaniem uczniów 
i nauczycieli. Zadania konkursowe  corocznie 
przygotowuje zespół nauczycieli matematyków 
Gimnazjum w Psarach, a nadzór merytoryczny sprawuje 
doradca metodyczny - Jan Domaszewicz. Organizatorem 
konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Alfreda  
Szklarskiego w  Sarnowie. Grażyna Polasiak

Katarzyna Nowak - 
uczennica klasy 
szóstej Szkoły 
Podstawowej im. 
S. Polakowskiego 
w Strzyżowicach 
Matematyk Roku 
2011
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Benefis Bolesława Ciepieli

B o l e s ł a w  C i e p i e l a  j e s t  n a j s t a r s z y m  będzie obchodził jubileusz 60-lecia matury i 60 lat od czasu 
i najaktywniejszym pisarzem na ziemii psarskiej. Stale rozpoczęcia studiów w krakowskiej AGH.
przekazuje do “Głosu Gminy Psary” teksty dotyczące 
historii naszej gminy. O Ziemi Psarskiej napisał 5 monografii, a kolejną szóstą będzie 

monografia Preczowa. Zapowiedział też, że 18.11.2011 będzie 
Pisarz urodził się w Będzinie (Łagiszy), a od 1957 r. mieszka na promował książkę pt. „Zapomniane kopalnie węgla na terenie 
terenie Gminy Psary – w Gródkowie. Jego „Benefis” z okazji 80. Ziemi Psarskiej”.
urodzin odbył się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Będzinie 
27 kwietnia 2011. Ciepiela znany jest mieszkańcom Gminy W Jego będzińskim „Benefisie” wzięli udział z terenu Gminy 
Psary ze swej pasji pisarskiej, a także pracy społecznej (był Psary: Z-ca Wójta – Mirosław Rabsztyn, poprzedni wój gminy 
m.in. radnym Gminy, sekretarzem Komitetu Budowy Szkoły w Psary – Marian Kozieł, koledzy – członkowie SAP i SITG: 
Gródkowie, wiceprzewodniczącym Gromadzkiego Komitetu Zdzisław Rabsztyn, Tadeusz Trzcionka, Leszek Skrzypiec, 
Gazyfikacji w Gródkowie). Dziś jest m.in. prezesem Henryk Zajkowski, Jerzy Sobieraj, Józef Ledwoch.
Stowarszyszenia Autorów Polskich Oddział Będzin, prezesem 
Stowarszynia Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Autor wspomniał, że na terenie Gminy Psary urodzili się dwaj 
„Zagłębie” w Będzinie, wiceprezesem Klubu Kronikarzy jego prawnukowie: Pawełek i Staś. Jakub Czapla.
Zagłębia Dąbrowskiego. W czerwcu 2011 wraz z kolegami 

Kultura

Uczestnicy spotkania jubileuszowego Bolesława Ciepieli.

Nasi artyści na będzińskiej scenie

Zespoły artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku 
Kul tury  reprezentowały  naszą gminę podczas 
II Powiatowego Festynu Kultury i Nauki organizowanego 
przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Będzinie. Celem 
wydarzenia, nad którym honorowy patronat objęli Starosta 
Będziński Krzysztof Malczewski i Prezydent Będzina Łukasz 
Komoniewski, była promocja szkół ponadgimnazjalnych 
oraz instytucji kulturalnych, działających w powiecie 
będzińskim.

Jak twierdzą organizatorzy przedsięwzięcia, zaproszone 
do udziału w imprezie zespoły  zaprezentowały bardzo wysoki 
poziom. Zróżnicowany program artystyczny mógł zainteresować 
widza w każdym wieku, bowiem na scenie wystąpiły nie tylko 
zespoły dziecięce, jak i młodzieżowe ale także dorośli wykonawcy 
wchodzący w skład zespołów folklorystycznych.

Gminę Psary na będzińskiej scenie zaprezentowały 3 zespoły: 
„Gminne Perełki” z OK w Preczowie, które wystąpiły w spektaklu 
kabaretowym, przygotowanym przez instruktorkę Donatę 
Łukasik, Grupa wokalno – instrumentalna „Cross Road” 
działająca w OK w Sarnowie pod opieką instruktora Grzegorza 
Bochenka oraz Zespół Śpiewaczy „Nasz Gródków”, prezentujący 
najpiękniejsze zagłębiowskie pieśni ludowe. GOK.

“Nasz Gródków” podczas występu na festiwalu.
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Psary, 6 czerwca 2011 r.
OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra 
Siewierska”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz Uchwały Nr IV/47/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska w granicach, które wyznaczają:
� od północy - granica administracyjna Gminy Psary z Gminą Bobrowniki,
� od wschodu - granica działki ozn. nr ewid. 292,
� od południa - droga powiatowa nr S 4782,
§ od zachodu - granica działki ozn. nr ewid. 462/3

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca 2011 r. do 13 lipca 2011 r.    w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach,
ul. Malinowicka 4; 42-512 Psary,  w godz. od 10.00 do 13.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 r. o godz 17.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, Góra Siewierska ul. Szopena 5,

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2011 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 
w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                           
na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2011 r.

 /Wójt Gminy Psary/

Ogłoszenia

Psary, 6 czerwca 2011 r.
OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie 
Góra Siewierska przy ul. Kościuszki”

�Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IV/36/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. 
Kościuszki w granicach, które wyznaczają:
� od północy - ulica Kościuszki,
� od wschodu - planowana droga wewnętrzna KDW,
� od południa - istniejąca i planowana droga prowadzona na działkach ozn. nr ewid. 478/72, 478/75, 478/73, 478/74, 473/5, 375, 374, 472,
� od zachodu - wschodnia granica działki ozn. nr ewid. 478/70
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca 2011 r. do 13 lipca 2011 r.    w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. 
Malinowicka 4; 42-512 Psary,  w godz. od 10.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 r. o godz. 15.00 w Remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Góra Siewierska ul. Szopena 5,

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2011 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w 
publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. 
Kościuszki,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                           
na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2011 r. 

 /Wójt Gminy Psary/
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Przyroda

Chyba każdy z nas, nawet najbardziej zagorzali zwolennicy 
sportów zimowych czekają w końcu na wiosnę. Niby nic, szaro, 
zimno, wszędobylske pozostałości po tym co ukrył śnieg 
przybierające przeróżne postaci, aż tu nagle nawet nie 
zauważamy jak w ciągu dwóch tygodni drzewa stają się zielone, 
ptaki zaczynają swój wiosenny świergot a tegoroczni maturzyści 
wyglądają przez okna sprawdzając, czy aby na pewno kasztany 
już zakwitły.

Tak tak, w tym roku kasztany zakwitły już ponad tydzień przed 
maturami, a to z powodu ciepła jakie nam zgotował koniec 
kwietnia w którym temperatura dochodziła nawet do 24 stopni 
Celsjusza. Ale nie tylko na kasztanach i liściach na drzewach 
przyroda się zaczyna i kończy. W naszej pięknej Gminie jest 
bowiem całe mnóstwo ciekawostek przyrodniczych, które warto 
obserwować wiosną.

Jedną z nich jest to co dzieje się na wszystkich podmokłych 
łąkach – tzw. łąki trześlicowe np. w Gródkowie naprzeciwko 
hałdy, za cmentarzem w Psarach lub tuż za ostatnimi 
zabudowaniami jadąc od Gródkowa w kierunku drogi szybkiego 
ruchu. Łąki te charakteryzują się bogactwem flory, w 
szczególności licznymi gatunkami podlegającymi ochronie 
prawnej jak kosaciec syberyjski, liczne  storczyki z gatunków: 
kukułka, kruszczyk, listera, gółka, a także sporadycznie trafić  
możemy na rzadkość pod postacią mieczyka dachówkowatego – 
szczególnie cenny gatunek rośliny zaklasyfikowany jako 
narażony na wymarcie.

Warto w tym miejscu dodać bardzo istotną rzecz, mianowicie 
problem wiosennego wypalania traw (nielegalne zresztą) 
szczególnie w takich miejscach jak podmokłe łąki, które tuż po 
zimie nie wyglądają zbyt atrakcyjnie z powodu dużej ilości 
zalegającej zgniłej trawy, trzciny. Takie łąki niestety łatwo 
poddają się tym „zabobonnym” zabiegom pozornie mającym 
przywrócić je do „lepszego stanu” a tak naprawdę powodujące 
spustoszenie ekosystemu, zniszczenie cennych gatunków i w 
efekcie do opanowania terenu przez wszędobylskie rośliny 
ekspansywne jak znana nam żółta nawłoć kanadyjska, czy 
barszcz Sosnowskiego w skrajnym przypadku. Po prostu rośliny 
te wchodzą na dogodny grunt podobnie jak złodziej do 
opuszczonego i niezamieszkałego domu. Porównanie może 
niezbyt epickie i trochę drastyczne, ale zasada dokładnie ta 
sama, bo przyroda wszakże pustki nie lubi.

Warto więc w tym okresie wybrać się na spacer, mamy wiele 
ciekawych miejsc więc wybór należy do Was. Polecam 
okolice Równej Góry w Strzyżowicach skąd rozpościera się 
nie tylko ładny widok, ale można też zaobserwować jak 
budzą się do życia ciepłolubne murawy kserotermiczne i 
zobaczyć jak w naturze wygląda pierwiosnka lekarska – a 
gwarantujemy Wam, że wygląda dużo ładniej niż w doniczce 
czy przydomowym ogródku. Marny też trud wykopania takiej 
„prymulki” do ogródka bo na pewno ona się nam nie przyjmie, 
podobnie jak żyjące w naturze kosaćce czy storczyki nie 
urosną w naszym skalniaku i tylko je zniszczymy, a przy 
okazji obnażymy swoją nieznajomość tematu i nieczułość w 
zakresie potrzeby ochrony przyrody. Drugim miejscem gdzie 
warto pójść jest oczywiście las. Dla zwykłych miłośników 
przyrody polecamy jakikolwiek las :-) , a dla tych bardziej 
wtajemniczonych Las Gródkowski, w którym można jeszcze 
zaobserwować w miarę naturalne buczyny. To w ich  
podszycie leśnym wiosną kwitną zawilce, rozwijają się 
p ierwsze pędy kruszczyków szerokol is tnych i  
rdzawoczerwonych (storczyki) i zielenią się młode bukowe 
siewki, które poznamy po charakterystycznych delikatnie 
włoskowatych  spodach liści. Zapewniamy, że takich 
zawilcowych kwitnących dywanów nie znajdziecie ani w 
Turcji, próżno ich też szukać w Tunezji czy Egipcie, a szansa 
na to jest u nas za płotem i to tylko wiosną. Przemek 
Skrzypiec.

Wiosna Panie Sąsiedzie!

Wszystkich, którzy chcą przeczytać więcej 
o przyrodzie i nie tylko zapraszamy na nieoficjalną 
stronę internatową Gminy Psary prowadzoną 
przez autora tekstu.

www.psary.info

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach 
podjęli kolejną akcję promującą dbanie o przyrodę 
i życie w zgodzie z ekologią. Tym razem działania 
młodych mieszkańców naszej gminy koncentrują się 
wokół tematu wody. 

Przystępując do Ogólnopolskiego Konkursu „Zaadoptuj 
rzekę – oszczędzaj wodę!” organizowanego przez 
Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja 
z Wilkowic uczniowie zaplanowali szereg działań 
proekologicznych dotyczących czystości przepływającej 
przez Strzyżowice rzeki Wielonki oraz oszczędzaniem 
wody. 
    
Działająca w szkole gromada zuchowa „Leśne skrzaty” 
oczyściła brzegi rzeki, a w najczęściej zaśmiecanym miejscu 
umieszczono tablicę „Dbajmy o Wielonkę”. Tablicę wykonali 
uczniowie promujący w szkole uprawianie turystyki
 i zdrowego stylu życia czyli  SKKT „Wędrująca Stonoga” . 

Z ekologią za pan brat

W ramach zaplanowanych działań została przeprowadzona 
akcja plastyczna zachęcająca mieszkańców Strzyżowic do 
dbałości o czystość wód „Kochasz przyrodę – dbaj o wodę!”. 
Młodzi artyści pracowali w grupach, a efekty swej twórczości 
umieścili na ogrodzeniu szkoły, tak aby mieszkańcy 
przechodzący obok mogli odczytać przesłanie płynące 
z kolorowych plakatów.
  
W najbliższym czasie planowane są wycieczki: piesza wzdłuż 
koryta Wielonki „W poszukiwaniu źródła”, badanie czystości 
wody i autokarowa nad Zbiornik Wodny Przeczyce.

 Akcję podsumują wystawy: fotograficzna „Woda w kadrze” oraz 
rzeźby „ze śmieci”. Na lekcjach przyrody nie zabraknie tematów 
nawiązujących do hasła konkursu. Mali ekolodzy liczą na 
wsparcie dorosłych i apelują do młodzieży – nie zaśmiecajmy 
Wielonki, korzystajmy z koszy na śmieci! SP Strzyżowice.

Knieć błotna, zwana popularnie kaczyńcem rzadka roślina 
występująca często w naszej gminie.
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Sport

Polska biega, Psary też!

13 maja 2011r. gmina Psary po raz pierwszy brała udział 
w ogólnopolskiej akcji Polska Biega, której głównym 
organizatorem i pomysłodawcą  jest “Gazeta Wyborcza”.

Akcja powstała by zachęcać wszystkich Polaków do biegania. 
Co roku w jeden z majowych weekendów odbywają się biegi. 
W ich zorganizowanie zaangażowane są  władze gmin, 
szkoły, kluby sportowe, zakłady karne, domy dziecka, parafie, 
firmy,  grupy biegaczy, które organizują "biegi dla każdego".  

W naszej gminie akcja zorganizowana została przez 
Uczniowski Klub Sportowy i Urząd Gminy w Psarach na 
stadionie LKS „Iskra Psary”. W biegu startowały dzieci i 
młodzież z terenu gminy.

Udział w akcji brali przedszkolacy, uczniowie szkół 
podstawowych oraz gimnazjum, razem wystartowało około 
200 osób. Biegano w 4 kategoriach wiekowych podzielonych 
według płci. Dyplomy, medale wraz z nagrodami wójt gminy 
Psary przyznawał trzem pierwszym miejscom, ci którzy 
uplasowali się na miejscach IV,V i VI dostawali pamiątkowe 
medale. Każdy z uczestników za ukończenie biegu dostał 
soczek oraz batonik.

Biegi cieszyły się dużym powodzeniem i za rok akcja z 
pewnością będzie powtórzona. Red.

Orzeł Dąbie wygrywa z Klubem Sportowym Góra Siewierska

"Wielkie Derby Gminy" tak mówiono przed meczem… sytuacji w 100% (nieczysto trafił do pustej bramki). 72 minuta 
W upalne południe 22 maja zawodnicy Orła Dąbie i Klubu to kontra zawodników Dąbia lewą stroną, dogranie wzdłuż linii 
Sportowego Góra Siewierska spotkali się na murawie bramkowej. Jedyne złe ustawienie obrońców, dwóch 
boiska. zawodników niepokrytych, którzy uderzają na raty, broni 

Kwiatkowski, mimo podbicia piłka wpadła pod poprzeczkę. 
Zawodnicy Góry przeważali od pierwszych minut meczu. Załamanie zespołu KS Góra Siewierska nastąpiło po 
Przeprowadzali składniejsze akcje, ale nie potrafili zmusić straconej bramce, cios, podcięcie skrzydeł trwało około 10 
bramkarza Orzełków do wyciągnięcia piłki z bramki. Blisko min. Orzełki w tym okresie groźnie atakowały. W 80 min 
zdobycia bramki byli pomocnicy: z lewej Mikulski, z prawej nastąpiła zmiana. Potwornie zmęczonego, dobrze grającego 
Biedroń, ze środka Dyszy. Od czasu do czasu zawodnicy Biedronia zmienił Pańta. Góra Siewierska rzuciła wszystko na 
Dąbia wyprowadzali kontry, lecz wszystkie kończyły się na jedną szalę. Po kotłowaniu się pod bramką przeciwnika 
dobrze grającej obronie. Pierwsza połowa zakończyła się bramkarz Góry obronił trudne piłki uderzone przez Karolika, 
wynikiem 0:0. Początek drugiej połowy to groźniejsze akcje Garbacika, Mikulskiego.
Orzełków, ale w dalszym ciągu obrona Góry Siewierskiej  
spisywała się dobrze (akcje rozbijane na 25 metrze). Groźne W 89 min po raz kolejny kontuzji doznał Mikulski, zastąpiony 
akcje prowadziła Góra, a blisko zdobycia bramki był Mikulski przez Klikiewicza. Koniec meczu to radość Orła, który wygrał 
i  Ferdyn.  Po jednej z wielu akcji Katolik nie wykorzystał spotkanie 1:0.   www.ks-gs.pl

Zawodniczki klas IV -V  podczas biegu.I

Wspólny bieg na zakończenie akcji.

Zawodnicy klas I -III pozują do pamiątkowego zdjęcia 
z wójtem.

Uczestnicy biegu mocno dopingowali pozostałych 
zawodników.
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Wyniki meczy drużyn A i B klasowych

Wyniki meczów drużyn A-klasowych w maju  2011r:

W tabeli klasy "A" grupy sosnowieckiej prowadzi Strażak 
Mierzęcice z dorobkiem 70  pkt ; Błyskawica Preczów zajmuje  7 
miejsce  z dorobkiem 43 pkt ,Jedność Strzyżowice obecnie jest na 
miejscu  13 i  zgromadziła  26 pkt ,a Błękitni Sarnów na miejscu  14 
z dorobkiem 22 pkt.

Jedność Strzyżowice
Jedność Strzyżowice- MKS Sławków                  1:3
Sarmacja II Będzin - Jedność Strzyżowice  2:0
Jedność Strzyżowice-Przemsza Okradzionów  3:1
Źródło Kromołów-Jedność Strzyżowice               1:1
Jedność Strzyżowice-Błyskawica Preczów          0:5

Błyskawica Preczów
Przemsza Okradzionów- Błyskawica Preczów    0:2
Błyskawica Preczów- Źródło Kromołów             7:1
Niwy Brudzowice-Błyskawica Preczów               1:2
Łazowianka Łazy- Błyskawica Preczów               4:0
Błyskawica Preczów-MKS Poręba  3:0
Jedność Strzyżowice-Błyskawica Preczów           0:5

Błękitni Sarnów
Błękitni Sarnów-Warta Zawiercie                       1:1
Zew  Kazimierz- Błękitni Sarnów                       1:2
Błękitni Sarnów-Strażak Mierzęcice                   0:4
Błękitni Sarnów-Niwy Brudzowice                                 0:2
Pionier Ujejsce -Błękitni Sarnów                         5:1
Błękitni Sarnów-RKS Grodziec                           0:8

Wyniki meczów B-klasowych w maju  2011 r:

W tabeli klasy "B" grupy sosnowieckiej prowadzi  Cyklon 
Rogoźnik ,który zgromadził 45 pkt, Orzeł Dąbie zajmuje 
miejsce 4 z dorobkiem 35 pkt ,Iskra Psary miejsce 5 
zgromadziła 28 pkt , KS Góra Siewierska miejsce 8 z 
dorobkiem 20 pkt.

Orzeł Dąbie
Ostoja Żelisławice-Orzeł Dąbie                                   3:2
Orzeł Dąbie-Promień Strzemieszyce Małe                 4:0
Cyklon Rogoźnik-Orzeł Dąbie                                     3:0
Orzeł Dąbie-KS Góra Siewierska                                1:0

Iskra Psary
Korona Rokitno Szlacheckie-  Iskra Psary                  3:2
Iskra Psary- Zapora Przeczyce                                   3:0
KS  Giebło- Iskra Psary                                               3:1     
Iskra Psary- Ostoja Żelisławice                                   0:1
         

KS Góra Siewierska
KS Góra Siewerska -Płomień Niegowonice               6:0
Cyklon Rogoźnik-KS Góra Siewierska                       1:2
KS Góra Siewierska -Korona Rokitno Szlacheckie    1:1
Orzeł Dąbie - KS Góra Siewierska                             1:0

W dniu 24.05.2011 w Szkole Podstawowej w Sarnowie odbył się 
turniej minikoszykówki dziewcząt szkół podstawowych. 
Zwyciężyła reprezentacja szkoły w Sarnowie. Drugie miejsce 
wywalczyła szkoła w Dąbiu. Trzecią lokatę zajął Gródków. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została Patrycja Frydrych.
       
Dla MVP zawodów nagrodę indywidualną ufundował wójt gminy 
Psary Tomasz Sadłoń. Rozgrywki przebiegały w dobrej 
atmosferze „fair play” Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy 
dla szkół oraz piłki do minikoszykówki. SP Sarnów.

Koszykarskie zmagania 
dziewcząt

Zwycięzka drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie.
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INFORMACJA  O  KWALIFIKACJI  WOJSKOWEJ
W dniach 9 i 10 czerwca 2011r. przeprowadzona zostanie 
kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 1992 
roku z terenu gminy Psary. Komisja działa w budynku 
Politechniki Częstochowskiej, Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego w Będzinie przy ulicy Promyka 26. Osoby 
podlegające  kwalifikacji są o niej informowane 
obwieszczeniami rozplakatowanymi na terenie gminy 
Psary oraz wezwaniami imiennymi. Stawienie się do 
kwalif ikacj i  wojskowej jest obowiązkowe. 
W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, 
uniemożliwiających stawienie się w nakazanym terminie, 
Wójt wyznacza inny termin stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej .  Warunkiem zmiany terminu jest  
zawiadomienie o zaistniałych przyczynach organ 
wzywający, najpóźniej do dnia wyznaczonego w 
wezwaniu imiennym. Zgłoszenia można kierować na 
numer telefonu 32 267 21 21 wew. 25 lub kom. 722 362 
364.
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Agata Kwiecień i jej malowanie światłem

Mieszkańcy o sobie

Agata Kwiecień jest młodą zdolną fotografką, mieszkającą w 
Strzyżowicach. Jej prace doceniły dwa międzynarodowe 
stowarzyszenia fotografów ślubnych Wedding Photohournalist 
Association i The Artistic Guild of the Wedding Photojournalist 
Association. To co w fotografii cieszy ją najbardziej to możliwość 
ukazania osobowości drugiego człowieka. Kiedy bierze do ręki 
aparat, szara codzienność gdzieś znika, a świat nabiera nowych 
barw. Specjalizuję się w fotografii ślubnej, a zdjęcia wykonuję w 
stylu reportażowym. Co to oznacza? Postanowiliśmy ją o to 
zapytać.

Głos Gminy Psary:  Dlaczego zajmujesz się fotografią?
Agata Kwiecień: Zawsze pociągały mnie kierunki artystyczne. 
Swoją firmę otworzyłam w 2009 i od tego czasu zajmuję się 
zawodowo wyłącznie fotografią. Jednak droga do tego punktu nie 
była prosta. Przez długi czas nie marzyłam nawet, że będę mogła 
zajmować się tym co kocham. Utrzymać się z zawodu 
artystycznego jest bardzo trudno. W mojej rodzinie nie było 
żadnych pasjonatów fotografii więc wszystkiego uczyłam się 
samodzielnie. Trzeba lubić to co się robi, ale przede wszystkim 
trzeba wiele dyscypliny i poświęcenia, aby osiągnąć sukces. Ktoś 
powiedział: Żyć fotografią – zwłaszcza jeśli ją kochasz- nie jest 
trudno. Żyć z fotografii to prawdziwe wyzwanie.

GGP: Co jest dla ciebie inspiracją?
AK: Jeszcze do niedawna fotografia ślubna kojarzyła się 
z kiczem. Para młoda robiąca jaskółę pod murami zamku, Pan 
Młody ściągający zębami podwiązkę swojej wybrance w jakimś 
stogu siana. Świat idzie do przodu. Aby dobrze radzić sobie w tym 
zawodzie trzeba rozwijać poczucie estetyki i smaku. Planując 
sesję zawsze zastanawiam się, co będzie myślała para patrząc na 
swoje fotografie za 30 lat. Codziennie oglądam mnóstwo zdjęć,  
które mnie inspirują. Podpatruję prace mistrzów. Najsilniej 
wpłynęli na moje postrzeganie fotografii Jeff Ascough i Joe 
Buissink. Jednak nie chce nikogo kopiować. Zamiast przeglądać 
blogi ślubne oglądam wiele prac z innych dziedzin fotografii, np. 
fotografię mody.

GGP: Dlaczego nie fotografujesz głównie w studio?

AK: Ze studia korzystam sporadycznie, kiedy robię zdjęcia 
bobasom, a pogoda za oknem nie sprzyja sesjom w plenerze. 
Poza tym nie pracuję w studio. Dlaczego? Zdjęcia studyjne 
odbierają naturalność fotografiom. Dlatego tak bardzo lubię sesje 
w plenerze. Są bardziej spontaniczne i ciekawsze. Każda sesja 
zdjęciowa czy to ślubna, narzeczeńska czy rodzinna jest przez 
mnie traktowana jak profesjonalna sesja zdjęciowa. To gdzie ma 
się odbyć, jej styl, klimat i oświetlenie jest odpowiednio wcześniej 
planowane. Żadnego ślubu, żadnej sesji nie traktuję szablonowo. 
Wiem, że to właśnie profesjonalizm, dobre zdjęcia i troska o 
klienta są podstawą sukcesu.

GGP: Jakie jest Twoje największe osiągniecie 
w dziedzinie fotografii?
AK: Moja praca została doceniona przez stowarzyszenia 
zrzeszające najlepszych reporterów ślubnych z całego 
świata WPJA (The Wedding Photojournalist Association) 
oraz Artystyczna Gildię stowarzyszenia. Zostałam również 
nagrodzona 8 miejscem w konkursie 2010 roku w kategorii 
Food&Drink. Jest to dla mnie bardzo miłe wyróżnienie. 
Dało mi to ogromną motywację do pracy. Poza tym 
przynależność do grupy tak znakomitych fotografów jest 
bardzo mobilizująca do tego, aby pozostać na jak 
najwyższym poziomie.

GGP: Jakie są Twoje plany na przyszłość?
AK: Mam nadzieję, że dane mi będzie przez długie lata 
zajmować się tym co robię obecnie. Chcę się ciągle uczyć
 i być coraz lepszą. Wiem, że tylko starając się z całych sił 
mogę osiągnąć sukces. A że nikt nie wyznaczył jeszcze 
jednej prostej drogi do niego, musze odnaleźć ją sama. 
Gdy nie rozwijamy swoich umiejętności stoimy w miejscu, 
a stojąc w miejscu cofamy się. Urzeczywistnienie swoich 
celów i planowanie swojej kariery wymagają takiej samej 
kreatywności jak robienie zdjęć. Moja jedna rada nie tylko 
dla początkujących fotografów, ale dla wszystkich młodych 
ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku:  rób to co 
kochasz i kochaj to co robisz. Staraj się doskonalić swój 
warsztat i najważniejsze -  polub  swoich klientów, a oni 
polubią Ciebie. Dla osób, które się lubi przyjemniej się 
pracuje. 

GGP: Dziękujemy za wywiad, życzymy wielu sukcesów 
i dobrego światła.

Wszystkich 
zainteresowanych 
fotografiami Agaty 
zapraszamy na jej 
stronę internetową 

www.agatakwiecien.pl 
i bloga

www.agatakwiecien.pl
/blog/

Powyżej prace Agaty Kwiecień.

Agata Kwiecień ze swoim psem.



Wydarzenia

Małyszomania 2011

W dniu 20 maja 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej 
w Dąbiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach 
przeprowadził XI edycję konkursu profilaktyczno – 
edukacyjnego pt. “Pijesz, Palisz Nie Skoczysz Jak 
Małysz i Nie  Pojedzisz Jak Kubica”.

Głównym organizatorem konkursu by ł  OPS, 
a współorganizatorami Urząd Gminy Psary, Szkoły 
Podstawowe Gminy Psary,  Szkoła Policji w Katowicach, 
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, Komisariat Policji 
w Wojkowicach, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe 
w Sosnowcu Sekcja Ratownictwa Medycznego 
w Będzinie, Świetlica Wiejska w Dąbiu, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dąbiu oraz  Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbiu.

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych  klas V i VI  z  Gródkowa, Dąbia, Sarnowa i 
Strzyżowic prowadziłł Dariusz Niebudek, aktor scen 
śląskich. “Małyszomania” składała się z ośmiu 
konkurencj i :  p ięc iu tematycznych z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny, profilaktyki, asertywności, 
zdrowej żywności – zdrowego odżywiania, pierwszej 
pomocy – ratownictwa przedmedycznego (konkurencję tę 
prowadził Instruktor Ratownictwa Przedmedycznego PCK 
Jarosław Ścisło) oraz trzech sportowych  prowadzonych  
pod kierunkiem  nauczycieli wychowania fizycznego 
Adama Adamczyka i  Andrzeja Sztoka.

Jurorami tegorocznej edycji byli: Jolanta Białas – 
Psycholog- Tyflopedagog, Beata Czapla – Specjalista 
Pracy Socjalnej, Dorota Koch – Bondara – referent ds. 
kadr, Jarosław Ścisło – Instruktor Ratownictwa 
Przedmedycznego PCK. W czasie  przerwy  dzieci dostały  
poczęstunek w postaci pączków zasponsorowanych przez 
Cukiernię Cieplak z Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyce, 
serków homogenizowanych oraz napojów przekazanych 
przez Spółdzielnię Mleczarską Jogser w Sosnowcu. W 
czasie konkursu  odbyły się również pokazy: tworzenia 
baniek mydlanych połączonych z mini warsztatami dla 
dzieci w wykonaniu wróżek Ani i Kasi z ARTeventy; 
sprawności Kadetów ze Szkoły Policji w Katowicach pod 
kierunkiem Pana Podkomisarza Lubomira Stasiaka; 
sprzętu  - wyposażenia  z Komendy Powiatowej Policji w 
Będzinie oraz Komisariatu Policji w Wojkowicach; Sekcji 
Ratownictwa Medycznego w Będzinie Rejonowego 
Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu; sprawności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.

I miejsce w turnieju  zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  im.Emilii 
Gierczak w Gródkowie  pod opieką: Kingi  Ćwintal  
i Kingi Domaszewicz. W kategoriach: konkurencje tematyczne 
wygrali Dominika Budziosz, Klaudia Bury,  Adrian Żurawski. W 
konkurencjach sportowych Damian Gęborski, Michał Nowak, Adrian 
Żurawski. Główną nagrodą ufundowaną przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej dla zwycięskiej szkoły był wyjazd do kina. 

II miejsce zajęła SP im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu  pod opieką: 
Doroty Dzielawskiej i  Doroty Konieczny. W konkurencji tematycznej 
brali udział: Magdalena Żerańska, Krystian Machura, Oskar Sojdak. 
W konkurencjach sportowych: Marcin Czapla, Karol Dufek, Piotr 
Sobczyk.

III  miejsce zajęła SP im.  Stanisława Polakowskiego w 
Strzyżowicach pod opieką Bożeny Nobis – Siudak. W konkurencji 
tematycznej brali udział: Katarzyna Nowak, Jakub Swoboda, 
Wojciech Wyderka, a sportowe Anna Krzywda, Anna Nawrot, 
Szymon Stelmach.

IV miejsce zajęła SP im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie pod opieką 
Magdaleny Knapik i Andrzeja Sztoka. W konkurencji tematycznej 
brali udział: Wiktoria Jędrusik, Sebastian Grabis, Adrian Misiak, a 
konkurencje sportowe Wiktoria Jędrusik, Sebastian Grabis, Adrian 
Misiak.

Nagrodę za najlepszą karykaturę ufundowaną przez dr Beatę 
Małecką – Libera posłankę na Sejm RP otrzymała Aleksandra 
Gajdzik ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Jury  wyróżniło ponadto 
p race  Domin i k i  Budz iosz  ze  Szko ł y  Pods tawowe j  
w Gródkowie oraz uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej 
w Dąbiu. Laureaci w nagrodę otrzymali piłki do siatkówki Trio. Dla 
najaktywniejszych kibiców Bank Spółdzielczy Będzin ufundował 
gadżety, które w tegorocznej edycji otrzymały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbiu za oryginalny doping. 

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe 
z rąk Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia oraz Poseł 
dr Beaty Małeckiej – Libera.

Sponsorami  tegorocznej Małyszomanii byli: Spółdzielnia JOGSER 
w Sosnowcu , Cukiernia CIEPLAK  w Dąbrowie Górniczej – 
Strzemieszycach, Bank Spółdzielczy Będzin w Będzinie, dr Beata 
Małecka – Libera posłanka na Sejm RP. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej serdecznie dziękują sponsorom i 
współorganizatorom za pomoc i  wsparcie. OPS.

Więcej zdjęć z Małyszomanii można obejrzeć w galerii 
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
www.ops.psary.pl

Dzieci biorące udział w Małyszomanii oglądaja policyjny motocykl.

“Wróżka” z firmy Art event podczas przedstawienia z bańkami.


