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Ranking został przygotowany przez 
profesora nauk ekonomicznych Paw-
ła Swianiewicza – kierownika Zakładu 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Jest to jedno 
z najbardziej obiektywnych, naukowych 
zestawień zamożności samorządów, 
którego metodologia jest doskonalona 
aż od 2001 roku, kiedy to opublikowano 
pierwszą wersję rankingu.

Ranking w perspektywie całego kraju 
pokazuje, że sytuacja większości samo-
rządów jest trudna: PKB rośnie bardzo 
powoli, statystyczne krajowe bezrobo-
cie utrzymuje się na wysokim pozio-
mie, przyrosty budżetów gminnych są 
rzadkością, obniżają się wydatki inwe-
stycyjne... A jednak, mimo ogólnych, 
nieprzychylnych trendów gospodar-
czych, Gmina Psary zanotowała awans o 
blisko 600 pozycji od 2010 roku, kiedy 
to rozpoczęła się nowa kadencja władz 
samorządowych. Jeszcze w 2009 roku 
zajmowaliśmy końcowe 1556 miejsce 
na blisko 1600 gmin wiejskich w Pol-
sce, w 2010 roku była to niewiele lep-
sza lokata 1447. Jednak przez kolejne 
lata odnotowywaliśmy dynamiczną po-
prawę zamożności samorządu. W 2011 
roku oceniono nas na 1077 miejscu a 
w 2013 r. zdobyte punkty w aktualnym 
badaniu pozwoliły nam zająć 874. loka-
tę w rankingu na 1571 gmin wiejskich 

w Polsce. Jak na tak krótki okres czasu 
jest to duży sukces. Awansowaliśmy ze 
strefy najbiedniejszych gmin do kategorii 
średniozamożnych, prowadząc przy tym 
duże inwestycje w edukację, sport, drogi 
czy wodociągi. Oczywiście jeszcze wiele 
przed nami. Ranking dowodzi jednak, że 
rozpoczęta w 2010 roku polityka finan-
sowo-gospodarcza gminy była właściwa 
i należy ją kontynuować, aby mieszkań-
cy gminy w perspektywie kolejnych lat 
mogli odczuć dalszą poprawę jakości ich 
życia za sprawą lepszych i bogatszych 
usług świadczonych na ich rzecz przez 
samorząd.

Zastosowana metoda obliczania 
wskaźnika użytego w rankingu była 

identyczna jak w edycji 2012. Tradycyjnie 
pominięte zostały wpływy z dotacji celo-
wych, a wzięte pod uwagę były dochody 
własne i otrzymywane subwencje. Na 
końcu dochody podzielono przez liczbę 
ludności każdej jednostki samorządo-
wej.

Jak podkreśla prof. Swianiewicz, opi-
sując wyniki rankingów „zmiany pozycji, 
szczególnie duże skoki, to poza sytuacja-
mi wyjątkowymi (np. nowy podatek dla 
gmin nadmorskich), zawsze wynik pracy 
gospodarzy.”

Pełny ranking oraz szczegółowy opis 
metodologii można zobaczyć w serwisie 
internetowym pisma: http://www.wspol-
nota.org.pl. Red.

Redakcja niezależnego pisma samorządowego „Wspólnota” we współpracy z kadrą Uniwersytetu War-
szawskiego opublikowała ranking najbogatszych gmin w 2013 roku. W przeciągu trzech ostatnich lat gmina 
Psary awansowała o blisko 600 pozycji. Jest też najbogatszą gminą wiejską w powiecie będzińskim.

PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN

Pozycja gminy Psary w rankingu zamożności gmin wiejskich w Polsce
w latach 2004-2013 według dwutygodnika „Wspólnota”
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Remont garażu objął wykonanie tyn-
ków w dwóch garażowych pomieszcze-
niach oraz wyłożenie ich marmuritem, 
wymieniono również oświetlenie. Na 
podłodze w garażu została wyłożona 
wytrzymała posadzka przemysłowa 
gwarantująca bezproblemową eksplo-
atację. Koszt wykonania posadzki wy-
niósł 9 717 zł.

Przed budynkiem OSP w Preczowie, 
w którym znajduje się również ośrodek 
kultury, wybudowano parking z kostki 
brukowej o powierzchni 270 m2 wraz z 
chodnikiem od strony przystanku auto-
busowego. Wykorzystano dwukoloro-
wą kostkę, pasującą do tynku, który w 
ubiegłych latach został położony pod-
czas termomodernizowania budynku. 
Koszt budowy parkingu wyniósł 28 750 

zł z czego unijne dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 sięgnęło 18 699 zł. 

Radny Gminy Psary, a zarazem Pre-
zes OSP w Preczowie, Jarosław Nowak 
jest zadowolony z przeprowadzonych 
w sołectwie prac: „Bardzo cieszy mnie 
remont garażu, który teraz – dzięki 
położonej w nim posadzce przemysło-
wej – będzie łatwiejszy w utrzymaniu. 
A nowy, wybrukowany parking wraz z 
odnowioną elewacją budynku OSP na-
szej jednostki stał się teraz prawdziwą 
wizytówką sołectwa”. Red.

OSP PRECZÓW MA NOWY PARKING I WYREMONTOWANY GARAŻ
Na przełomie lipca i sierpnia zakończyły się prace remontowe w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Preczowie oraz na parkingu znajdującym się przed budynkiem od ulicy Dębowej.

Nowy parking przed budynkiem OSP w Preczowie

Budynek biblioteki w ciągu roku został 
rozbudowany o nową klatkę schodową 
oraz pomieszczenie, w którym obecnie 
znajduje się sala z 20 stanowiskami kom-
puterowymi, pełniąca funkcję publicznego 
punktu dostępu do Internetu. W pracach 
remontowych uwzględniono również 
wyburzenie ściany dzielącej dwa pomiesz-
czenia biblioteczne, dzięki czemu po-
mieszczenie stało się bardziej przestron-
ne, a co za tym idzie będzie mogło się w 
nim zmieścić więcej regałów na książki. 
Ze względu na opóźnienia wynikające z 
nieterminowego wykonania robót przez 
firmę wybraną w przetargu, biblioteka 
musiała czekać na jej otwarcie dwa mie-
siące dłużej niż zakładano. Po zakończeniu 
prac związanych z wyburzeniem ściany 

WYREMONTOWANA BIBLIOTEKA W PSARACH OTWARTA
Od 28 lipca można korzystać z rozbudowanej i wyremontowanej Biblioteki w Psarach, w której mieści się 

również punkt dostępu do Internetu.

Publiczny punkt dostępu do Internetu w Psarach

Wyremontowany garaż OSP Preczów z posadzką przemysłową

c.d. na str. 3
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W sali bankietowej w Psarach zostaną 
wykonane tynki, oświetlenie sufitowe i 
ścienne. Odnowiona będzie także podło-
ga z parkietu. Z kolei na antresoli zostanie 
zamontowana nowa balustrada stalowo-
-drewniana. Gruntownemu remontowi 
będzie poddana również scena, na której 
pojawi się ekran projekcyjny. Moderni-
zacja przewiduje też położenie nowych 
płytek oraz tynków na ścianach i suficie 
w holu wejściowym i antresoli, wraz z 
montażem nowego oświetlenia. Przebu-
dowane zostaną toalety, a szatnia będzie 
wyremontowana. 

Nowe oblicze zyska także sala w Dą-
biu. Na ścianach sali położone zostaną 
nowe tynki, a podłoga będzie przeszlifo-
wana i pomalowana. Na suficie znajdzie 
się osłona z płyt karton-gipsowych wraz 
z nowym oświetleniem. Znajdująca się na 
sali scena, balustrady i słupy na antresoli 
przejdą remont, a schody na nią prowa-
dzące – jak również cała podłoga antre-
soli – będą wyłożone płytkami antypośli-
zgowymi. Na kaloryferach przewiduje się 
montaż ozdobnych osłon, a na oknach od 
strony zachodniej zawisną podgumowane 
rolety. Sanitariaty przy sali również zosta-
ną poddane gruntownemu remontowi.

Do sali w Psarach planowany jest za-
kup nowych krzeseł i stołów, które już 
zostały zakupione do Dąbia, gdzie salę 
wyposażono dodatkowo w kuchenkę 
gazowo-elektryczną i nowe meble. Wy-
posażenie w Dąbiu, warte około 32 000 
zł brutto jest objęte dofinansowaniem 
ze środków unijnych z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w kwocie 
blisko 20 000 zł.

Wykonawcą obu zadań zostało, wy-

łonione w drodze przetargu, Hutnicze 
Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbro-
wa Górnicza Sp. z o.o. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 525 790,19 zł, z cze-
go 100 000 zł zostanie dofinansowane ze 
środków pozyskanych z Lokalnej Grupy 
Działania „Brynica to nie granica” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Prace mają 
się zakończyć 31.10.2014 r.

Red.

RUSZYŁY PRACE W SALACH BANKIETOWYCH W PSARACH I DĄBIU
W połowie lipca rozpoczął się remont sal bankietowych mieszących się w budynkach Ochotniczych Straży Po-

żarnych w Psarach i w Dąbiu. Obecnie w obu przeprowadzane są prace przygotowawcze.

Prace remontowe na sali bankietowej w Dąbiu

wszystkie pomieszczenia biblioteczne, w 
których znajduje się księgozbiór zostały 
pomalowane przez pracowników gmin-
nej brygady remontowej. Wymieniono 
także wszystkie oprawy oświetleniowe 
i wykonano nową podłogę laminowa-
ną w jednym z pomieszczeń. To jednak 
nie koniec udogodnień, czekających na 
psarskich czytelników. Bowiem do koń-
ca roku wyremontowana zostanie także 
sala bankietowa, znajdująca się na parte-
rze remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Psarach. Dyrektor Biblioteki Helena 
Warczok jest zadowolona z przeprowa-
dzonych prac: „Cieszę się, że po długo 
trwającym remoncie w Psarach, nareszcie 
będziemy mogli otworzyć podwoje Bi-
blioteki Centralnej. Nasza biblioteka jest 
teraz zupełnie innym miejscem, które – 
mamy nadzieję – spodoba się naszym czy-
telnikom i będą nas odwiedzać tak samo 
chętnie jak dawniej. Jedno nie zmieniło się 
na pewno – wspaniały księgozbiór, który 
czeka na swoich odbiorców”.

Zakupiony do biblioteki sprzęt kom-
puterowy był współfinansowany ze środ-

ków unijnych. Poza Psarami w gminie uru-
chomiono jeszcze 7 publicznych punktów 
dostępu do Internetu w bibliotekach w 
Sarnowie, Dąbiu i Strzyżowicach oraz w 
ośrodkach kultury w Gródkowie, Preczo-
wie, Górze Siewierskiej i Brzękowicach 
Górnych. Wykonano je w ramach projek-
tu: „Budowa sieci publicznych punktów 

dostępu do Internetu na terenie Gminy 
Psary” współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
753.918,19 zł, z czego 464.740,60 stanowi-
ła dotacja ze środków Unii Europejskiej.

Red.

c.d. ze str. 2 „Wyremontowana...”

Wnętrze biblioteki zostało wyremontowane i przemeblowane
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Wyłonione w drodze przetargu Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. 
z Gliwic jest obecnie w połowie prac. Za-
kończono już wymianę magistrali na od-
cinku ulicy Malinowickiej, a obecnie trwają 
roboty na ul. Szkolnej i Wiejskiej w Psarach. 
Prace prowadzone są dwiema metodami: 
przewiertem sterowanym, dzięki któremu 
minimalizowana jest konieczność rozbiera-
nia istniejącego chodnika, oraz metodą wy-
kopu otwartego po północnej stronie drogi.

Modernizacja wodociągu w ramach wy-
żej wspomnianego projektu obejmuje wy-
mianę ponad 7 km sieci wodociągowej na 
odcinku od stacji uzdatniania wody w Mali-
nowicach przy ul. Wiejskiej wzdłuż ul. Ma-
linowickiej, Wiejskiej, Górnej i Szkolnej do 
ul. Granicznej w Psarach. Ogółem powsta-
nie 7150 m nowej sieci wodociągowej z rur 
PE. Projekt zakłada wykonanie głównej sieci 
rozdzielczej bez przyłączy do budynków. 
W praktyce będzie wyglądało to tak, że w 
granicy pasa drogowego oraz prywatnej 
nieruchomości zostaną zabudowane studnie 
wodomierzowe, do których Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Dąbiu 
przyłączy prywatnych odbiorców. ZGK bę-
dzie na bieżąco sukcesywnie wykonywał te 

instalacje na własny koszt do końca 2015 r. 
Koszt przeprowadzanej inwestycji w zakre-
sie wymiany sieci wodociągowej wyniesie 2 
941 886,13 zł brutto, z czego unijna dotacja 
stanowi, aż 75% tej kwoty. 

Wymiana sieci wodociągowej to nie je-
dyne prace, które są dofinansowane ze 
środków unijnych. Projekt obejmuje także 

rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mali-
nowicach. W jego ramach zostanie zakupio-
ny i zamontowany nowy filtr, który poprawi 
wydajność stacji uzdatniania wody i zapo-
biegnie jej przeciążeniu przy maksymalnych 
rozbiorach wody w sieci gminnej, zwłaszcza 
latem. Dzięki temu zwiększy się przepusto-
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Na sali w strzyżowickiej podstawów-
ce zdemontowano starą podłogę i na jej 
części założono systemowy stelaż zapew-
niający amortyzację nawierzchni. Następ-
nym krokiem była instalacja nowej podłogi, 
składającej się z folii, amortyzującej gąbki 
i dwóch warstw płyt OSB oraz wykładzi-
ny z laminatu sportowego. Na koniec na 
nawierzchni wymalowano linie do gry w 
piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. 
Na sali już pojawiły się nowe słupki do gry 
w piłkę siatkową, tablice i kosze do koszy-
kówki. Nowością będą również zamonto-
wane na krótszych bokach sali materace 
i zabezpieczająca okna siatka z poliureta-
nu. W pomieszczeniu wymieniono także 
oświetlenie. W zakres prac weszły również 
pomalowanie pomieszczenia oraz wymia-
na wentylacji, które to zadania wykonano 
już na początku lipca.

Zgodnie z umową remont ma potrwać 
do 1 września br., a jego koszt wyniesie 

128 500 zł. Zadanie to objęte jest dofinan-
sowaniem ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w wysokości 31 020 zł.

W te wakacje doposażona będzie także 
sala gimnastyczna w Dąbiu, która w ubie-
głym roku przeszła kompleksowy remont. 
Zakupione zostaną materace do ćwiczeń, 

elektroniczna tablica wyników oraz spe-
cjalne urządzenie czyszczące do podłogi. 
Materace zamontowane na krótszych bo-
kach sali będą pełniły funkcję amortyzującą 
i poprawią bezpieczeństwo osób z niej ko-
rzystających.

Red.

Na sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Strzyżowicach Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane 
BUDOMAS z Wrocławia zamontowało bezpieczną nawierzchnię.

NOWA NAWIERZCHNIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ W STRZYŻOWICACH

Bezpieczna nawierzchnia na sali gimnastycznej w Strzyżowicach

WYMIANA WODOCIĄGU W PSARACH I MALINOWICACH NA PÓŁMETKU
Od kwietnia Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic wymieniło łącznie 3,5 km sieci wodocią-

gowej w Psarach i Malinowicach. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Psary”, który jest dofinansowany ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie obejmuje także rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ma-
linowicach oraz wykonanie dwóch przyobiektowych oczyszczalni ścieków.

Prace przy wymianie wodociągu w Psarach

c.d. na str. 5
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AŻ 5 GMINNYCH DRÓG W BUDOWIE W 2014

Na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej 
wykonano do tej pory odwodnienie, pod-
budowę oraz okrawężnikowanie chodni-
ka i drogi. Obecnie trwają tam prace nad 
podbudową jezdni. Wartość robót wy-
niesie 1 778 808,31 zł, z czego 898 300 
zł pokryje dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
czyli tzw. „schetynówki”. 

Pod koniec lipca wyłoniony w drodze 
przetargu Zakład Remontowo-Budowla-
ny Maria Fisior zakończył prace budow-
lane na ulicy Zielonej w Preczowie, gdzie 
powstało łącznie 190 m drogi z kostki 
brukowej o szerokości 3,3 m. W ramach 
tego zlecenia na przełomie czerwca i lip-
ca firma wykonała chodniki o długości 71 
m.b. przy Szkole Podstawowej w Gród-
kowie i 85 m.b. w Strzyżowicach obok 
sklepu Fresh Market i placu zabaw, a także 
chodnik przy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Preczowie.

W lipcu zakończono również utwar-
dzanie kruszywem ul. Spokojnej w Gród-

kowie. W połowie sierpnia zakończono 
prace na ulicy Parkowej w Sarnowie, gdzie 
położono asfalt. W lipcu rozpoczęła się 
też budowa zatoki autobusowej w Mali-
nowicach, która zmierza ku końcowi.

W ramach tegorocznych inwestycji 
prowadzonych we współpracy z Powia-
tem Będzińskim wybudowane zostaną 
jeszcze odcinki chodników w Strzyżowi-
cach przy ul. Belnej i w Goląszy Górnej 
oraz kanalizacja burzowa przy ul. Wiej-

skiej w Preczowie. To jednak nie koniec 
modernizacji wszystkich dróg przewi-
dzianych do remontu w tegorocznym 
planie inwestycyjnym, ponieważ jeszcze w 
2014 r. powstanie nowa droga na 
ul. Bocznej w Strzyżowicach. Ponadto zo-
stanie wyłoniony wykonawca ul. Szkolnej 
w Preczowie, której budowa zakończy się 
w 2015 r. Ogółem na wszystkie inwesty-
cje drogowe gmina Psary przeznaczy w 
2014 r. kwotę ponad 4,4 mln zł. Red.

Od wiosny w gminie Psary trwają prace remontowo-budowlane na gminnych drogach publicznych. Największą 
inwestycję stanowi kompleksowa przebudowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej, która już się rozpoczęła i zo-
stanie zakończona jeszcze w tym roku. Prace drogowe mają obecnie miejsce także na ulicach: Zielonej w Preczowie, 
Spokojnej w Gródkowie, Parkowej w Sarnowie oraz przy nowej pętli autobusowej w Malinowicach. Wkrótce roz-
pocznie się również przebudowa ul. Bocznej w Strzyżowicach.

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej na ul. Zielonej w Preczowie

wość stacji uzdatniania wody, która średnio 
zapewnia wodę dla 85% gospodarstw do-
mowych na terenie gminy Psary. Ostatnim 
elementem projektu będzie wykonanie 
przyobiektowych oczyszczalni ścieków przy 
Szkole Podstawowej w Gródkowie oraz 
Urzędzie Gminy w Psarach, które wyniesie 
197 599,20 zł. Wykonawcą tych zadań zo-

stała wyłoniona w przetargu firma Hydro-
tech z Dąbrowy Górniczej. 

W tym roku jesienią ruszy jeszcze budo-
wa nowej sieci wodociągowej na ul. Belnej 
w Strzyżowicach oraz w Psarach przy ul. 
Gródkowskiej, Łącznej, Grabowej i Kamien-
nej. W ramach projektu zostanie również 
przeprowadzony remont dachu na oczysz-
czalni ścieków w Malinowicach. Powstanie 

ponad 6 km sieci wodociągowej, a wartość 
przedsięwzięcia według kosztorysu wyniesie 
6 649 154,73 zł brutto. Opisany wyżej pro-
jekt został zgłoszony do unijnego dofinan-
sowania w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i obecnie znajduje się w 
ocenie. Wzystkie projekty dofinansowane z 
PROW muszą być wykonane i rozliczone do 
połowy 2015 r. Red.

W MALINOWICACH POWSTAJE PĘTLA AUTOBUSOWA
Trwa budowa pętli autobusowej 

wraz z wiatą przystankową w Mali-
nowicach. Umożliwi ona zawracanie 
autobusu komunikacji KZK GOP na 
odcinku ul. Szkolnej – Bory. Prace 
przeprowadza wyłoniona w drodze 
przetargu firma „Drogrem” s.c.

Pracownicy firmy „Drogrem” s.c. wy-
konali już okrawężnikowanie i wyłożyli 
podbudowę pod nawierzchnię. Obec-
nie wykonywana jest jezdnia z asfalto-
betonu. Następnie pracownicy zbudują 
nawierzchnię z kostki betonowej oraz 
peron do wsiadania wraz z wiatą przy-
stankową. Koszt prac to 124 117,05 zł 
brutto. Prace potrwają do 1 września.

Red. Prace nad budową pętli w Malinowicach

c.d. ze str. 4 „Wymiana wodociągu...”
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GMINA PSARY W REKLAMIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

W ciągu tego lata będą remontowane szatnie sportowe w Psarach i Górze Siewierskiej. Natomiast na sta-
dionie w Strzyżowicach ukończono już montaż piłkochwytów na boisku.

W lipcu zakończono już prace bu-
dowlane na stadionie w Strzyżowicach, 
gdzie kosztem 23 600 zł zamontowa-
no piłkochwyty. Z kolei w szatni pił-
karskiej w Psarach obecnie remonto-
wane są pomieszczenia znajdujące się 
na parterze, gdzie pracownicy gminnej 
brygady remontowej kładą gładzie na 
ścianach oraz przebudowują łazienki 
w szatni gości i gospodarzy. Remont 
przewiduje także wymianę drzwi wraz 
z ościeżnicami.

Równolegle prowadzone są pra-
ce związane z renowacją murawy na 
boisku. Do tej pory odchwaszczono i 
wykoszono teren oraz wysiano nową 
trawę. Co najważniejsze wzdłuż boiska 
zainstalowano sieć wodociągową ze 
studzienkami, dzięki czemu podlewa-
nie murawy będzie znacznie łatwiejsze.

Przebudowa i solidny remont czeka 
także budynek szatni klubu sportowe-

go w Górze Siewierskiej. Wyłoniona 
w przetargu firma Adamczyk i Syn Sp. 
z o.o. dobuduje od strony północno-
-zachodniej pomieszczenia sanitarne i 
magazynowe. Prace skupią się na wy-

konaniu od podstaw fundamentów, 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 
Na nowo powstałej części będzie po-
łożony dach i zostanie ona powiąza-
na funkcjonalnie z pozostałą częścią 
obiektu. Aby tak się stało, budowlańcy 
w ramach umowy muszą nadbudować 
pozostałe pomieszczenia do wysokości 
3 metrów i zmienić dach na dwuspa-
dowy. W budynku zostaną wymienione 
drzwi i okna, ułożone nowe posadzki 
oraz tynki wraz z okładzinami, sufitami 
podwieszonymi, a każde z pomieszczeń 
będzie pomalowane. W całym budynku 
powstanie nowa instalacja elektrycz-
na, wodna i sanitarna a stare szambo 
zastąpi nowe. Prace potrwają do 16 
grudnia b.r., a ich koszt wyniesie 289 
197,75 zł, z czego unijna dotacja z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 stanowi 117 560 zł. 
Red.

PRACE BUDOWLANE NA STADIONACH W PSARACH,
 GÓRZE SIEWIERSKIEJ I STRZYŻOWICACH

Lokalna Grupa Działania „Bryni-
ca to nie granica” wyprodukowała 
15-minutowy spot promujący zrze-
szone w stowarzyszeniu gminy, w 
tym gminę Psary.

 15-minutowy spot reklamowy w jakości 
FullHD został przygotowany na zlecenie 
Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 
granica” przez firmę Lumberjack Studio 
z Katowic. Stanowi on element kampanii 
promującej LGD jako obszar atrakcyjny 
pod względem inwestycyjnym oraz tu-

Nowe piłkochwyty na stadionie w Strzyżowicach

Prace w szatni LKS Iskra Psary

„Lot ptaka” nad Osiedlem Malinowice - kadr z filmu LGDc.d. na str. 7 
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KONSULTACJE SPOŁECZNE - ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY
Wójt Gminy Psary zaprasza do 

udziału w konsultacjach społecz-
nych, które prowadzone są w ra-
mach projektu pn. „Zagłębiowski 
Park Linearny – rewitalizacja ob-
szaru funkcjonalnego doliny rzek 
Przemszy i Brynicy”.
Odbędą się one 27 sierpnia br. o godzi-
nie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Gó-
rze Siewierskiej, ul. Szopena 5. Celem 
projektu jest wypracowanie, w ramach 
konsultacji społecznych, wizji zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej w Górze 
Siewierskiej. W trakcie spotkania zosta-
ną przedstawione założenia i zadania 
projektu, będzie można zapoznać się ze 
wstępną koncepcją zagospodarowania 
terenu oraz zastanowić się nad moż-
liwością funkcjonowania tego miejsca. 
Podczas spotkania każdy mieszkaniec 
gminy Psary będzie miał możliwość za-
brania głosu na temat aktualnego stanu 
parku i możliwych scenariuszy jego roz-
woju. Red.

SŁUPY ENERGETYCZNE PRZY UL. GRANICZNEJ W PSARACH PRZESUNIĘTE
Słupy oświetleniowe przy ulicy 

Granicznej w Psarach na jej odcin-
ku od skrzyżowania z DW 913 do 
cmentarza zostały przesunięte na 
obrzeże pasa drogowego i nie blo-
kują już ruchu pieszych po chodni-
ku.
Firma, pracująca na zlecenie TAURON 
Dystrybucja, przesunęła i wymieniła słu-
py na nowe z zamontowanymi nowo-
czesnymi energooszczędnymi oprawami 
oświetleniowymi. Koszt całej operacji 
został w całości pokryty przez TAU-
RON. Wykonana inwestycja jest zwień-
czeniem zabiegów władz gminy, które 
prosiły dystrybutora o przebudowę ma-
gistrali zasilającej oraz sieci oświetlenio-
wej, aby mieszkańcy bez przeszkód mo-
gli korzystać z wybudowanego w 2011 
roku chodnika. Red.

Prace przy przesunięciu słupów oświetleniowych na ul. Granicznej w Psarach

Z brzękowickiego wału można obejrzeć panoramę powiatu będzińskiego

rystycznym. Ideą stworzenia spotu było 
zachęcenie potencjalnych inwestorów 
oraz turystów do odwiedzenia obszaru 7 
gmin wchodzących w skład Grupy: tj. gmi-
ny Bobrowniki, gminy Mierzęcice, gminy 
Ożarowice, gminy Psary, gminy Świerkla-
niec, gminy Siewierz oraz gminy Woźniki. 
Ważnym motywem w reklamie była tak-
że prezentacja zabytków oraz walorów 
przyrodniczych i gospodarczych gmin 

członkowskich LGD „Brynica to nie 
granica”. Film powstał przy wsparciu fi-
nansowym Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  Prace nad spotem prowadzono w 2013 
roku. Film nakręcono przy użyciu nowo-
czesnych technik, m.in. z wykorzystaniem 
latającego ministatku z kamerą (tzw. 
drona) oraz lustrzanek cyfrowych. Na 
indywidualną prezentację każdej z gmin 
poświęcono nieco ponad minutę cza-

su – wystarczyło to jednak, by pokazać 
najważniejsze walory i specyfikę dane-
go regionu. Film przyciąga uwagę dzięki 
dynamice scen, ich różnorodności, ani-
macjom, żwawej muzyce oraz lektorowi-
-przewodnikowi. 
  Spot można oglądać w serwisie youtu-
be.com oraz na stronie www.psary.pl w 
zakładce „Filmy i audycje i gminie Psary”. 
Prezentacja gminy Psary rozpoczyna się 
od 9 minuty i 50 sekundy filmu. Red.

c.d. ze str. 6 „Gmina Psary w reklamie...” 
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PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ŚMIECI
W lipcu minął rok, odkąd weszły w życie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach. Jak informuje nas firma Silesia Spectrum odbierająca odpady w naszej gminie, nie zawsze są one pose-
gregowane prawidłowo, dlatego przypominamy jak należy to robić. 

Przed przystąpieniem do segregacji pa-
miętajmy o poniższych zasadach:
• przed wrzuceniem opakowania do-

kładnie opróżnij jego zawartość, wylej 
płyny z butelek i słoików, usuń pozo-
stałości z innych opakowań;

• jeżeli to możliwe, umyj opakowanie – 
jest to szczególnie ważne w przypad-
ku opakowań po produktach spożyw-
czych, ponieważ produkty te szybko 
się psują i wydzielają nieprzyjemne 
zapachy;

• odpady papierowe pozbaw plastiko-
wych okładek, grzbietów lub zszywek, 
a butelki kapsli i nakrętek;

• przed wrzuceniem zgnieć opakowa-
nia, zwłaszcza opakowania z plastiku, 
kartony i puszki – dzięki temu oszczę-
dzasz miejsce w worku lub pojemniku;

• nigdy specjalnie nie tłucz butelek szkla-
nych i słoików, dzięki temu unikniesz 
uszkodzenia worka lub pojemnika.

Do pojemnika na PAPIER nie 
wrzucamy:
• zabrudzonego, tłustego i mokrego pa-

pieru
• papieru fakturowego
• papieru powlekanego folią
• opakowań po materiałach budowla-

nych, czyli: worków po cemencie, gip-

sie, kleju, tapet
• wytłoczek po jajkach

Do pojemnika na SZKŁO nie 
wrzucamy:
• fajansu, porcelany i kryształów,szkla-

nek
• luster i szkła okiennego, płytek cera-

micznych
• żarówek i świetlówek,osłon i kloszy 

lamp
Do pojemnika na PLASTIK nie wrzucamy:
• opakowań zawierających resztki arty-

kułów spożywczych
• opakowań po olejach samochodo-

wych, środkach ochrony roślin
• tworzyw sztucznych pochodzących z 

samochodów, sprzętu AGD i RTV
Do pojemnika na odpady zmiesza-

ne nie wrzucamy:
• odpadów remontowo-budowlanych
Informujemy, że na razie działa mobilny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) znajdującym się w 
Dąbiu przy ul. Pocztowej 34 A. (baza Za-
kładu Gospodarki Komunalnej). Godziny 
otwarcia: w każdą środę od godz. 8:00 do 
godz. 16:00 oraz w każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca od godz. 10:00 do godz. 14:00. 
Otwarcie stacjonarnego PSZOK-u planuje 
się na wrzesien 2014r. 

Do PSZOK oddajemy:
• elektrośmieci np.: telewizory, kompu-

tery, lodówki, świetlówki,
• drobny złom np.: puszki aluminiowe 

po napojach kapsle z butelek, nakrętki 
ze słoików

• opakowania po aerozolach, środkach 
ochrony roślin i nawozach, opako-
wania z zawartością farb i lakierów, 
rozpuszczalników, olejów samocho-
dowych

• zużyte baterie i akumulatory.
W przypadku braku możliwości zago-

spodarowania odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji w kompostowniku 
na własnej posesji możemy je również od-
dać do PSZOKU.

Przypominamy, że zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny oraz meble,opony 
i inne odpady wielkogabarytowe są odbie-
rane od mieszkańców raz na pół roku, a 
metale raz na rok. Red.

Pod koniec kwietnia szóstoklasiści ze 
Szkół Podstawowych w Dąbiu, Gródko-
wie, Sarnowie i Strzyżowicach zmierzyli 
się ze sprawdzianem weryfikującym ich 
umiejętności z obszarów czytania, pisania, 
rozumowania, korzystania z informacji 
i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 
Średnia arytmetyczna ze sprawdzianów w 
gminie Psary wyniosła 26,81, co jest zde-
cydowanie najlepszym wynikiem na tle 
wszystkich gmin powiatu będzińskiego. 
Warto przy tym zauważyć, że najwyższe 
średnie w powiecie będzińskim w sporzą-
dzonym przez Centralną Komisję Egzami-
nacyjną rankingu mają przede wszystkim 
gminy wiejskie.

Wysoka średnia naszych uczniów jest 
przede wszystkim zasługą pracy szósto-
klasistów, ich rodziców oraz nauczycieli. 
Duże znaczenie na podniesienie wyników 
w nauce miały z pewnością także realizo-

wane przez trzy ostatnie lata w szkołach 
podstawowych bezpłatne projekty edu-
kacyjne. Były to przedsięwzięcia finanso-
wane ze środków unijnych takie jak: „Ucz 
się nowocześnie”, „Sposoby na szybkie i 
efektywne uczenie się – dzieci powinny je 
znać” i „Szkoła marzeń” o łącznej warto-

ści blisko 650 tys zł. (648 847,67 zł). Po-
nadto w tym czasie wszystkie szkoły wy-
posażone zostały w nowoczesne pomoce 
naukowe, a oprócz projektów unijnych 
nauczyciele prowadzą w nich dodatkowe 
innowacyjne zajęcia edukacyjne. Red.

NASI SZÓSTOKLASIŚCI NAJLEPSI W CAŁYM POWIECIE
Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, średnia z tegorocznych wyników ze sprawdzianów szó-

stoklasistów z gminy Psary jest najwyższa w powiecie będzińskim. 

Zajęcia szóstoklasistów z Dąbia z wykorzystaniem laptopów
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Przedsięwzięcie to jest współfinanso-
wane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 – Priorytet III, Wyso-
ka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5: 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 
Uczestniczy w nim 28 placówek oświa-
towych z terenu powiatu będzińskiego, w 
tym 24 szkoły i 4 przedszkola. Jest wśród 
nich również Gimnazjum im. marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Psarach. W ramach 
projektu każdą placówką opiekuje się szkol-
ny organizator rozwoju edukacji (SORE), 
którego głównym zadaniem jest wspieranie 
dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu 
i realizacji rocznego planu wspomagania, 
zbudowanego na podstawie wybranej przez 
szkołę oferty doskonalenia. SORE dla Gim-
nazjum w Psarach została Ilona Zagórska.

Jednym z elementów zmodernizowane-
go systemu doskonalenia i wspomagania 
szkół są też sieci współpracy i samokształ-
cenia. Ta nowa forma doskonalenia pro-
muje zespołowe kształcenie się nauczycieli, 
uczenie się z innymi i od innych. Uczestnicy 
sieci biorą udział w spotkaniach stacjonar-
nych, natomiast bieżący kontakt oraz gro-

madzenie zasobów umożliwia im platforma 
cyfrowa doskonaleniewsieci.pl. Do udziału 
w niektórych spotkaniach zapraszani są 
eksperci, wspierający pracę jej członków 
w zakresie wybranych problemów. Pracą 

każdej sieci kieruje koordynator. Na tere-
nie powiatu będzińskiego działa sześć takich 
sieci, w wielu z nich uczestniczą nauczyciele 
i dyrektor z Gimnazjum w Psarah.. K. Na-
wrot.

SYSTEM DOSKONALENIA I WSPOMAGANIA SZKÓŁ W DZIAŁANIU
W czerwcu minął już rok odkąd na terenie powiatu będzińskiego rozpoczęto realizowanie dwuletniego projektu pn. 

„Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”.

Uczestnicy sieci „Praca z nowoczesnymi technologiami 
TIK - bezpieczny Internet”

II RUNDA AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA
07 września 2014 r. (niedziela) rusza druga runda meczy ligowych II edycji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej rozgrywa-

nej na boisku Orlik przy Gimnazjum w Psarach.
Od 11 maja br. przez 20 tygodni (z 

półtora miesięczną przerwą wakacyjną) 
12 drużyn z terenu naszej gminy, po-
dzielonych na dwie ligi zagra łącznie 120 
spotkań. Mecze przeprowadzane są sys-
temem każdy z każdym, 2x30 min. Za-
wodnicy grają przez cały dzień w każdą 
niedzielę miesiąca.

Pomysł kontynuacji rozgrywek ligo-
wych pojawił się po pomyślnym zakoń-
czeniu pierwszej edycji Ligi Amatorskiej, 
w której uczestniczyło 10 drużyn. Kapi-
tanowie zespołów wraz z Animatorem 
(jednocześnie sędzią rozgrywek) Krzysz-
tofem Płachcińskim zdecydowali o po-
dziale zeszłorocznej tabeli na dwie ligi, aby 
poprawić atrakcyjność i zwiększyć spor-

towe współzawodnictwo. Drużyny bo-
wiem rywalizują teraz nie tylko o podium, 
ale również – w przypadku drugiej ligi – o 
awans do wyższej grupy. Pierwsza druży-
na II-ligowa przechodzić będzie automa-
tycznie, natomiast pomiędzy drugą oraz 
przedostatnią I-ligową drużyną odbędzie 
się mecz barażowy. Poza tym prowadzo-
na jest również na bieżąco klasyfikacja 
strzelców największej ilości bramek.

Zeszłorocznym zwycięzcą całej ligi zo-
stała drużyna I.W.Psary (która obecnie 
ponownie jest liderem I grupy), najlep-
szym bramkarzem rozgrywek był Kamil 
Kruczek, a królem strzelców Karol Hyla 
(I.W.Psary). Obecnie w obu grupach zma-
gania drużynowe i indywidualne (bramko-

we) są bardzo zacięte, gdyż każda kolej-
ka wywołuje rotacje w tabelach, a duża 
ilość strzelanych na meczach goli dopisuje 
wciąż nowych kandydatów na listę króla 
strzelców.

Nastrój, emocje i zabawę podczas roz-
grywek Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika 
można śmiało porównać do odbywają-
cych się nie tak dawno Mistrzostw Świata 
FIFA, a zaskakujące wyniki meczy zdarza-
ją się tutaj równie często jak w Brazylii. 
Warto również zaznaczyć, iż udział w li-
dze jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkich chętnych do gry bądź kibi-
cowania zapraszamy co niedzielę od godz. 
10.00 do 20.00 na boisko przy Gimnazjum 
w Psarach. K. Dzierżanowska.

Projekt „Rozwój kompetencji - doskonalenie zawodowe nauczycieli szansa na lepsze jutro dla oświaty”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE
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Największe przedsięwzięcie stanowi 
wymiana sieci wodociągowej w Psarach i 
Malinowicach. To zadanie jest realizowane 
w ramach projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Psary”, dofinansowanego ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Wyłonione w 
drodze przetargu Przedsiębiorstwo Re-
montów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic ma 
wymienić ponad 7 km sieci wodociągowej 
na odcinku od stacji uzdatniania wody w 
Malinowicach przy ul. Wiejskiej wzdłuż ul. 
Malinowickiej, Wiejskiej, Górnej i Szkol-
nej do ul. Granicznej w Psarach. Obecnie 
firma wymieniła już 3,5 km magistrali. 
Obecnie prace trwają na ulicy Wiejskiej 
oraz Szkolnej. Wodociąg wymieniany jest 
również na ulicy Leśnej w Psarach przez 
pracowników tutejszego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, którzy tylko w tym 
roku wymienili już 2 km sieci.

Kolejną dużą inwestycją realizowaną w 
okresie letnim są prace remontowo-bu-
dowlane na gminnych drogach. Obecnie 
trwa budowa ulicy Kościuszki w Górze 
Siewierskiej i Parkowej w Sarnowie oraz 
budowa pętli autobusowej w Malinowi-
cach. Przebudowa ul. Kościuszki jest naj-
większą inwestycją drogową realizowaną 
w tym roku z budżetu gminy. Wartość ro-
bót sięga 1 778 808,31 zł, z czego 898 300 
zł pokryje dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Pod koniec lipca wyłoniony w drodze 
przetargu Zakład Remontowo-Budowla-
ny Maria Fisior zakończył brukowanie uli-

cy Zielonej w Preczowie. W ramach tego 
samego zlecenia na przełomie czerwca i 
lipca firma wykonała chodnik przy Szko-
le Podstawowej w Gródkowie oraz przy 
placu zabaw w Strzyżowicach obok sklepu 
Fresh Market a także parking przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczo-
wie. W lipcu zakończono również prace 
na ulicy Spokojnej w Gródkowie, którą 
utwardzono kruszywem. Obecnie trwa-
ją prace na ulicy Parkowej w Sarnowie, 
gdzie położony został asfalt. W ramach 
tegorocznych inwestycji prowadzonych 
we współpracy z Powiatem Będzińskim 
wybudowane zostaną także odcinki chod-
ników w Strzyżowicach przy ul. Belnej i w 
Goląszy Górnej oraz kanalizacja burzowa 
przy ul. Wiejskiej w Preczowie. To jednak 
nie koniec modernizacji wszystkich dróg 
przewidzianych do remontu w tegorocz-

LATO PEŁNE INWESTYCJI
Tegoroczne lato w gminie Psary jest czasem intensywnych prac remontowo-budowlanych. W tym roku samorząd 

gminny realizuje zadania inwestycyjne o wartości 10,6 mln zł.

Gotowy chodnik pomiędzy szkołą w Gródkowie, a placem zabaw

Prace przy wymianie wodociągu metodą przewiertu sterowanego w Psarach

Budowa odwodnienia na ulicy Belnej w Strzyżowicach

INWESTYCJE
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nym planie inwestycyjnym, ponieważ jesz-
cze w tym roku powstanie droga na ul. 
Bocznej w Strzyżowicach oraz odbędzie 
się przetarg na budowę ul. Szkolnej w Pre-
czowie, który potrwa do 2015r. 

Spore zmiany zaszły również w ośrod-
kach kultury oraz w bibliotekach. Wy-
remontowano w nich pomieszczenia, w 
których uruchomiono publiczne punk-
ty dostępu do Internetu – mieszczą się 
one w bibliotekach w Sarnowie, Dąbiu i 
Strzyżowicach i w ośrodkach kultury w 
Preczowie, Goląszy Górnej, Gródkowie 
i Górze Siewierskiej. Największą meta-
morfozę przeszła jednak psarska bibliote-
ka, gdzie dobudowano część klatki scho-
dowej oraz pomieszczenie pod tzw. PIAP; 
w starej części biblioteki wyburzono ścia-
nę, pomalowano wszystkie pomieszcze-
nia, wymieniono zniszczoną wykładzinę i 
zainstalowano nowe oświetlenie.

Wśród zadań inwestycyjnych, znala-
zły się również remonty w budynkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Na po-
czątku lipca ruszyły prace w salach ban-
kietowych mieszących się w remizach 
OSP w Psarach i w Dąbiu. Wyremon-
towano również garaż w OSP Preczów, 
gdzie na ścianach położono tynki mozai-
kowe z marmuritu oraz zainstalowano 
posadzkę przemysłową. Taka sama do 
końca sierpnia powstanie w garażu OSP 
w Górze Siewierskiej.

W tegorocznym budżecie nie zapo-
mniano bynajmniej o inwestycjach zwią-
zanych z rozbudową obiektów rekre-
acyjnych. Do połowy września potrwają 
prace za budynkiem Szkoły Podstawowej 
w Sarnowie, gdzie powstaje boisko wielo-
funkcyjne oraz plac zabaw. Wśród inwe-
stycji sportowych przewidziany jest także 
remont szatni piłkarskiej w Psarach oraz 
rozbudowa szatni w Górze Siewierskiej. 
W szatni LKS-u Iskra Psary gminna bry-
gada remontowa przebudowuje trzy po-
mieszczenia wraz z sanitariatami. W Gó-
rze Siewierskiej już wkrótce rozpoczną 
się prace związane z rozbudową budynku, 
aby był on bardziej funkcjonalny. Z kolei 
na stadionie w Strzyżowicach w szatni 
klubu dokończono prace budowlane oraz 
zainstalowano piłkochwyty za bramkami. 
Na boisku „Iskry Psary” zadbano o mu-
rawę, na której wykonano system nawad-
niania boiska i rekultywowano zieloną 
nawierzchnię. Nie zapomniano również o 
młodszych sportowcach w naszej gminie 
– na sali gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej w Strzyżowicach instalowana jest 
właśnie bezpieczna nawierzchnia, po-
mieszczenie pomalowano i zainstalowano 

w nim nowe oświetlenie. Z kolei najmłod-
si mieszkańcy gminy wkrótce będą mogli 
zażyć ruchu na nowym placu zabaw, któ-
rego budowa zacznie się wkrótce w Go-
ląszy Dolnej na terenie po byłej mleczarni. 
Powstanie tu również siłownia zewnętrz-
na.

Warto jeszcze wspomnieć, że w to lato 
zakończyła się duża inwestycja, którą była 
budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Ko-

munalnej w Dąbiu przy ulicy Pocztowej. 
Dzięki niej mieszkańcy zyskali miejsce do 
bezpiecznego przekazywania posegrego-
wanych odpadów. 

Gmina przeprowadza intensywne 
prace inwestycyjne także siłami gminnej 
brygady remontowej, która obecnie wy-
konuje ostatni etap termomodernizacji 
budynku byłej szkoły w Malinowicach. 
Red.

Podbudowa pod trybuny na kompleksie sportowym w Sarnowie

Nowo wybudowana ul. Parkowa w Sarnowie

Budowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej

INWESTYCJE



12

Uczestnicy wycieczki  mieli moż-
liwość  znalezienia się w odległych 
czasach ery mezozoicznej. Z bliska 
zobaczyli groźnego Tyranozaura Rexa, 
Diplodoka strzegącego Jaskini Tajem-
nic, Mamenchizaura na plaży czy Ste-
gozaura z mózgiem wielkości orzecha 
włoskiego.

Niesamowitym przeżyciem była za-
bawa w paleontologa i  odkopanie na 
plaży szkieletu dinozaura. 

-W Jaskini Tajemnic  było trochę 
strasznie i tajemniczo, ale nikt nie zre-
zygnował. A szkielet Rexa był ogrom-

ny, kosztowało nas to wiele pracy.-
-mówi Olek Szczypka

Potem uczestnicy wycieczki  korzy-
stali do woli z różnych atrakcji Par-
ku- gry w mini golfa, gry w bule, kuli 
wodnych, banji, żyroskopu, trampoli-
ny, dmuchanej zjeżdżalni, dmuchańca, 
basenu kulkowego, kolejki Pirat i in-
nych. Pogoda dopisywała i trudno było 
opuścić to miejsce.

Z pewnością cała rodzina będzie 
zachwycona weekendem spędzonym 
w Inwałdzie. Polecamy  gorąco. ZSP 
Nr 2 w Sarnowie

W obozie uczestniczyło 37 piłkarzy 
grup: Orliki i Trampkarze Młodsi, któ-
rzy przez osiem dni (02-09.08.2014 r.) 
w ramach przygotowań do ligowych 
rozgrywek brali udział w szeregu tre-
ningów i testów. Dzięki doskonałemu 
zapleczu w Centrum Turystyczno-
-Sportowym w Nowej Rudzie mieli 
oni w ramach treningów codziennie do 
dyspozycji boiska sportowe: trawiaste, 
typu „Orlik”, małą i dużą halę oraz – w 
czasie wolnym od treningów – baseny: 
sportowy oraz rekreacyjny ze zjeżdżal-
nią.

Obecność wielu innych drużyn, tych 
samych kategorii wiekowych, pozwoli-
ła naszym sportowcom na rozegranie 
kontrolnych meczy sparingowych m.in. 
z zawodnikami z Nadarzyna, Siedlec, 
Zduńskiej Woli czy też z zaprzyjaźnio-
ną grupą z Wojkowic. Zawodnicy obu 
grup od razu zintegrowali się ze sobą 
przy wspólnym oglądaniu własnych 
meczy, które wyświetlane były przez 

trenerów w celach szkoleniowo-kon-
trolnych.

„Nasz wyjazd na obóz bardzo po-
mógł nam w przygotowaniach do ligi. 
Dzięki niemu każdego dnia nauczyli-
śmy się tego, na co w normalnym try-
bie potrzebowalibyśmy dwóch tygodni. 
Był też czas na zabawę i poznawanie 
nowych kolegów. W przyszłym roku 
chętnie powiększymy grono naszych 
znajomych o nowych piłkarzy z innych 

województw, z którymi bez obozu 
prawdopodobnie nigdy nie zagraliby-
śmy meczu” – mówi Oskar Szewczyk, 
jeden z uczestników obozu sportowego 
grupy Orlików.

Wyjątkowo intensywny tydzień obo-
zowy zaowocował większymi umie-
jętnościami piłkarskimi naszych pod-
opiecznych oraz zauważalnie lepszą 
kondycją fizyczną, z czego jesteśmy 
bardzo dumni.

Cała kadra trenerska gratuluje i 
dziękuje wszystkim uczestnikom obozu 
letniego za ich pracę i serce włożone 
w treningi, zaangażowanie we wspólne 
zabawy oraz siłę, wytrzymałość i wolę 
walki jakimi odznaczali się oni każdego 
dnia. (Warto tutaj wspomnieć, iż dla 
niektórych najmłodszych zawodników 
był to pierwszy wyjazd bez rodziców.) 
Doceniamy to, bo wiemy jak trudna i 
wymagająca jest kariera sportowca. 
Dzięki ich rozumieniu ducha piłki noż-
nej udało się stworzyć tak świetną i ro-
dzinną atmosferę. Red.

GMINNA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ TRENOWAŁA NA WYJEŹDZIE
Powodzeniem zakończył się letni obóz sportowy młodych zawodników naszej Gminnej Akademii Piłki Nożnej, 

która na początku sierpnia wyjechała na obóz sportowy do Nowej Rudy.

Grupa trampkarzy

Grupa Orlików

TO NAPRAWDĘ NIESAMOWITE MIEJSCE
16.06.2014r. uczniowie klas drugich  ZSP nr 2 w Sarnowie  odwiedzili  Dinolandię- Park Rozrywki w 

Inwałdzie. 

SPORT I KULTURA
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Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca 
energii elektrycznej i paliw gazowych ma 
prawo dokonać zmiany sprzedawcy, we-
dle własnych potrzeb i preferencji. Decy-
dującą rolę przy wyborze oferty odgry-
wa cena prądu i gazu, czyli oszczędność, 
jaką odbiorca może uzyskać w wyniku 
dokonanej zmiany. Analizując propozycje 
sprzedawców dostępne na rynku warto 
– poza ceną jednostkową energii – zwró-
cić uwagę także na inne istotne elementy, 
takie jak: informacja o rzeczywistym zu-
życiu energii i gazu, okres obowiązywania 
proponowanej umowy, metody płatności 
oferowane przez sprzedawcę (sposób re-
gulowania płatności) czy warunki rozwią-
zania umowy, w tym okres wypowiedze-
nia i okres rozliczeniowy.

Pamiętajmy, że przed podpisaniem 
umowy należy w szczególności:

• sprawdzić nazwę firmy, z którą za-
wieramy umowę (nazwa powinna 
się znaleźć w dokumentach, które 
podpisujemy)

• dokładnie zbadać zapisy umowy 
w ofercie nowego sprzedawcy – 
przede wszystkim ceny i warunki 
ich stosowania;

• sprawdzić dostępne opcje płatno-
ści (np. co miesiąc, rozlicznie pro-
gnozowane raz na pół roku czy raz 
na rok);

• ustalić okres obowiązywania umo-
wy i warunki wypowiedzenia (np. 
czy umowa jest przedłużana auto-
matycznie, jakie są kary umowne 
za wcześniejsze rozwiązanie umo-

wy);
• sprawdzić, czy umowa nie wiąże 

się z koniecznością skorzystania 
z dodatkowych usług (np. usługa 
ubezpieczeniowa, usługa zdrowot-
na).

Pamiętajmy, że po podpisaniu umowy 
musimy otrzymać egzemplarz podpisa-
nych dokumentów stwierdzających datę i 
rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę 
oraz nazwę przedsiębiorcy!

Proces zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej i paliw gazowych bardzo czę-
sto odbywa się w drodze umów zawiera-
nych poza lokalem przedsiębiorcy, np. w 
domach odbiorców, za pośrednictwem 
akwizytora reprezentującego przedsię-
biorstwo lub na odległość np. oferta przez 
telefon. W tych przypadkach konsument 
może od umowy odstąpić bez podania 
przyczyny, składając na piśmie, w termi-
nie 10 dni od zawarcia umowy, stosowne 
oświadczenie przedsiębiorstwu energe-
tycznemu, z którym zawarta została dana 
umowa. Oświadczenie to może być zło-
żone osobiście w siedzibie przedsiębior-
stwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, przed upływem 
tego terminu. Przedsiębiorstwo ener-
getyczne przed zawarciem umowy poza 
swoim lokalem powinno poinformować 
konsumenta na piśmie o prawie odstąpie-
nia od umowy w terminie 10 dni i wręczyć 
wzór oświadczenia o odstąpieniu z ozna-
czeniem nazwy oraz adresem siedziby 
tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo 
obowiązane jest także wręczyć odbiorcy 

pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, 
stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przed-
miot świadczenia i cenę.

Niestety niektórzy nieuczciwi akwizy-
torzy wykorzystują nasze przyzwyczaje-
nia, a czasem także niewiedzę. W związku 
z takimi praktykami przede wszystkim na-
leży pamiętać o konieczności stosowania 
zasady ograniczonego zaufania w odnie-
sieniu do każdej osoby, która chce wejść 
do naszego mieszkania. To, że osoba taka 
będzie dla nas uprzejma, nie oznacza jesz-
cze, że ma dobre zamiary. Należy pamię-
tać, że informacja o treści „reprezentuję 
elektrownię, gazownię czy zakład ener-
getyczny” to stanowczo za mało. Zawsze 
należy pytać o nazwę spółki, jaką ta osoba 
reprezentuje. Ta nazwa powinna się rów-
nież znaleźć w dokumentach, które są nam 
przedstawiane do podpisu. Niestety czę-
sto nieuczciwi przedstawiciele handlowi 
podszywają się pod techników, twierdząc, 
że mają rutynowe dokumenty do podpisa-
nia. Bezwzględnie każdy dokument należy 
dokładnie przeczytać przed podpisaniem. 
Zawsze, gdy mamy wątpliwości co do 
legalności, prawidłowości działań podej-
mowanych przez akwizytorów możemy 
zwrócić się do rzecznika konsumentów 
zgodnie z miejscem swojego zamieszkania.

Dla mieszkańców powiatu będzińskie-
go właściwy jest Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Będzinie – Starostwo 
Powiatowe ul. Krasickiego 17, pokój nr 
130 tel. 32 368 08 03, prk@powiat.be-
dzin.pl. Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów.

JAK MĄDRZE ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ PRĄDU I GAZU?
W związku z licznymi zapytaniami i interwencjami konsumenckimi związanymi z umowami sprzedaży 

energii elektrycznej, a w ostatnim czasie również gazu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawia pod-
stawowe zasady dotyczące zmiany sprzedawcy energii.

INFORMACJE

OD WRZEŚNIA RUSZĄ NOWE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GOK
Po wakacyjnej przerwie Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do zapisów na zajęcia pozalek-

cyjne prowadzone w poszczególnych placówkach Gminnego Ośrodka Kultury. W tym roku szkolnym wśród 
zeszłorocznych zajęć pojawi się również szermierka i siatkówka.

W nowym roku szkolnym kontynu-
owane będą zajęcia: plastyczne, teatral-
ne, akrobatyka artystyczna, ceramika, 
nauka gry na instrumentach: gitara, 
pianino oraz taniec nowoczesny. W 
tym roku GOK postanowił również  
poszerzyć swoją ofertę zajęć sporto-
wych, oprócz treningów piłkarskich 
prowadzonych w ramach GAPN na 
psarskim orliku, zapraszamy do zapi-
sów na zajęcia szermierki dla dzieci od 
8 lat. Treningi odbywać się będą raz w 
tygodniu (75-90 minut) w maksymalnie 

15 osobowych grupach. Dla miłośni-
ków siatkarskich zmagań, planowane 
jest utworzenie sekcji siatkówki (rocz-
niki 2004-2001 oraz 2000-1999 ). Zapi-
sów można dokonywać telefonicznie w 
GOK w Gródkowie pod numerem: 32/ 
267 22 59. Wszelkie zapytanie odnośnie 
zajęć prosimy kierować drogą mailową 
na adres: gok.psary@gmail.com. W za-
leżności od  zawiązania grupy, termin 
rozpoczęcia oraz szczegółowy harmo-
nogram zajęć planowany jest na prze-
łom września i października. GOK.

Zajęcia z akrobatyki cieszą się 
niesłabnącym powodzeniem
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W tegorocznym 47. Wojewódzkim 
Przeglądzie Wiejskich Zespołów Arty-
stycznych – Brenna 2014 gminę Psary re-
prezentowały zespoły: „Brzękowianie”, 
„Nasz Gródków” oraz „Dąbie”. Ostatni 
z nich zdobył II miejsce wśród ponad 80 
występujących zespołów. Z kolei pod-
czas weekendu na scenie amfiteatru w 
Żarkach na VI Przeglądzie Folklorystycz-
nym w ramach VIII Folkloriady Jurajskiej 
zaprezentowała się imponująca liczba 
zespołów śpiewaczych, kapel, zespołów 
obrzędowych i tanecznych. Pośród nich 
liczną grupę stanowiła reprezentacja 
gminy Psary. Na tej imprezie śpiewają-
co pokazały się zespoły: „Brzękowia-
nie”, „Zagłębianki”, „Nasz Gródków”, 
„Górzanie” oraz zespół „Dąbie”, który 
pokonał w swojej kategorii wszystkich 

rywali i zdobył zaszczytne I miejsce.
Dobra passa zespołu śpiewaczego 

„Dąbie” trwa. Tegoroczny sezon festi-
wali i przeglądów przyniósł tej grupie 

muzycznej wygrane w trzech najważ-
niejszych dla nich festiwalach w: Wiśle, 
Brennej i Żarkach. GOK.

SUKCESY GMINNYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWCZYCH
Lipiec i sierpień to dla gminnych zespołów artystycznych miesiące wytężonej pracy oraz licznych wyjazdów. 

Wówczas bowiem organizowane są wojewódzkie i ogólnopolskie festiwale oraz przeglądy zespołów artystycz-
nych, będące jednocześnie świetną okazją do promowania naszej gminy.

Miłośnicy zajęć plastycznych oraz ama-
torzy zajęć artystycznych (teatr, zajęcia 
muzyczne, literackie) biorą udział w zaję-
ciach organizowanych w poszczególnych 
placówkach Gminnego Ośrodka Kultury. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą 
się zajęcia komputerowe na nowo otwar-
tych salach komputerowych w ośrodkach 
kultury w Gródkowie i Preczowie oraz w 
świetlicy w Górze Siewierskiej. 19 lipca 
w parku Żurawiniec przy stadionie LKS 
„Iskra” Psary odbył się mini turniej paint-
balla, podczas którego kilkunastoosobo-
wa grupa dzieci mogła sprawdzić swoje 
umiejętności taktyczne oraz pobawić się 
w „wojenne” podchody.

Popularne są również zajęcia oraz 
turnieje sportowe organizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, 
rozgrywane na nowo powstałym kom-
pleksie boisk przy budynku OPS. Z kolei 
prawie 40-osobowa grupa sportowców z 
Gminnej Akademii Piłki Nożnej z począt-
kiem sierpnia wybrała się na tygodniowy 
obóz sportowy do Nowej Rudy, będący 
formą przygotowania młodych zawodni-
ków do jesiennej rundy ligowych rozgry-
wek.

Jedną z najważniejszych atrakcji tego 
lata był również III Piknik Patriotyczny, 

zorganizowany na stadionie sportowym 
KS „Orzeł Dąbie” w Brzękowicach Dol-
nych. Zgromadził on ponad 400 miesz-
kańców chcących zobaczyć przygoto-
wane na tę okazję atrakcje. Również 
dorośli aktywnie spędzają popołudnia, 
np. podczas zajęć z zumby i aerobiku 
organizowanych w ośrodkach kultury w 

Preczowie, Sarnowie oraz w szkole pod-
stawowej w Dąbiu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych ofertą zajęć zapraszamy do zapo-
znania się z aktualnym harmonogramem 
na stronach GOK, OPS oraz www.psary.
pl. GOK

SPOSÓB NA UDANE WAKACJE W GMINIE
Półmetek wakacji już za nami. Jednak najmłodsi mieszkańcy gminy Psary z pewnością nie mogą narzekać na 

wakacyjną nudę. Bogata oraz różnorodna oferta zajęć przygotowana na tegoroczne lato sprawiła, że dzieciaki 
mogą aktywnie i bezpiecznie spędzić wolny czas.

Zajęcia plastyczne z użyciem komputerów w GOK w Gródkowie

Występ Zespołu Śpiewaczego Dąbie w Brennej
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W ramach Akademii odbyło się 9 
wykładów, 18 zajęć sekcji rekreacyj-
no-turystycznej i 2 wycieczki krajo-
znawcze. Te wszystkie zajęcia oprócz 
tego, że uczyły nas czegoś nowego o 
wielu zjawiskach – niektórych z życia 
wziętych – to przede wszystkim były 
okazją do spotkań, rozmów i żartów 
wśród grupy ludzi, których połączyła 
wspólna pasja. Były to takie chwile, 
dzięki którym mogliśmy się lepiej po-

znać i zintegrować. Wszystkie nasze 
spotkania przebiegały zawsze w przy-
jaznej, sympatycznej atmosferze. Aby 
to kontynuować, zdecydowana więk-
szość słuchaczy zadeklarowała zamiar 

dalszego „studiowania” na II roku – 
czyli będzie ciąg dalszy.

Uroczystość zakończenia roku aka-
demickiego odbyła się w Ośrodku 
Kultury w Gródkowie. Rozpoczęła 

się pięknym występem 
Zespołu Śpiewaczego 
Dąbie, który wprowa-
dził wszystkich gości w 
klimat zabawy. Następ-
nym, bardzo ważnym 
punktem spotkania 
było wręczenie certy-
fikatów dla słuchaczy 
Akademii. Uczynił to 
pomysłodawca – Wójt 
Gminy Psary Tomasz 
Sadłoń. Nie zabrakło 
podziękowań i kwiatów 
a potem był...bal, czyli 
czas spędzony tanecz-
nie, pięknie i radośnie, 
w przemiłym towarzy-
stwie. I tutaj wszyscy 
byli zgodni: trzeba to 
powtórzyć. GBP

PIERWSZY ROK AKADEMII DLA KAŻDEGO ZA NAMI
Trudno w to uwierzyć ale w sobotę 28 czerwca miało miejsce zakończenie I roku akademickiego dla słuchaczy 

„Akademii dla Każdego”, która od października 2013 r. działała przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach. 
Ta niezwykła „szkoła” powołana została z inicjatywy Wójta Gminy Psary a zrealizowana – w znacznej części 
dzięki środkom unijnym – przez Bibliotekę.

Uczestnicy zajęć złożyli podziękowania Dyrektor GBP w Psarach oraz Wójtowi 

Młodzi adepci gry na pianinie mogli za-
prezentować licznie przybyłym gościom 
swoje umiejętności, które nabywali i 
szlifowali przez ostatnie 10 miesięcy. Po-
czątkujący muzycy zaprezentowali m.in. 
utwór „Happy Birthday”, „Piosenkę 
Dorotki” z musicalu „Czarnoksiężnik z 
krainy OZ” oraz wiele innych miłych dla 
ucha muzycznych kompozycji. 

Dopełnieniem spotkania był popis 
skrzypcowy w wykonaniu Faustyny 
Trzcionki i Alicji Wójcik. Spotkanie pro-
wadziła instruktorka zajęć Grażyna Wi-
karek-Meus. Swoją obecnością spotka-
nie uświetnili Wójt Gminy Psary Tomasz 
Sadłoń oraz Dyrektor Gminny Ośrodek 
Kultury Anna Nagły. GOK.

W GRÓDKOWIE POPISYWALI SIĘ MŁODZI MUZYCY
24 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło się kameralne spotkanie z okazji zakoń-

czenia zajęć muzycznych w roku szkolny 2013/2014.

Występ jednego z uczestników zajęć muzycznych

KULTURA
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ODKRYJ SKRYWANY W DĄBIU SEKRET

KULTURA

„Sekret Starego Dębu” to powieść 
przygodowa o lekkim zabarwieniu kry-
minalnym. Główną bohaterką jest Wik-
toria, młoda kobieta mieszkająca na stałe 
w Hiszpanii, która powraca do Polski z 
powodu straty matki. Po przyjeździe do 
domu rodzinnego okazuje się, że oprócz 
formalności związanych ze spadkiem, 
czeka ją bojowe zadanie. Wygląda na to, 
że matka ukryła dla córki jakieś cenne 
przedmioty i kosztowności, lecz nie mając 
wystarczająco dużo czasu, aby jej o tym 
powiedzieć, postanowiła zaszyfrować tą 
informację w sekretnym liście. List ten, 
nie przypadkowo, znalazł się także w rę-
kach Klaudii, koleżanki z lat szkolnych. 
Klaudia, po sukcesach odniesionych wraz 
z Maćkiem i Bobkiem dotyczących poszu-
kiwań skarbów w Będzinie i Bobolicach, 
postanawia wspierać przyjaciółkę w tym 
śledztwie. Na terenie posiadłości nieży-
jącej już Klary Duchownej, zaczynają się 
dziać dziwne rzeczy. Wiktoria wraz z 
narzeczonym Iñaki’m kierują swoją uwa-
gę na tajemnicze zachowanie stajennego, 
od lat pracującego na terenie posiadłości 
matki. Z każdym dniem robi się naprawdę 
niebezpiecznie, a co najgorsze, wychodzi 
na jaw straszna prawda o śmierci Klary 
Duchownej.

Najnowsza książkę Emilii Nowak 

wspiera i promuje Forum Miłośników 
Pana Samochodzika, jako że utrzymana 
jest w podobnym, „samochodzikowym” 
klimacie. Dlatego też, powinien po nią się-
gnąć każdy pasjonat twórczości Zbignie-
wa Nienackiego. Z okazji kolejnej premie-
ry na rynku wydawniczym,umówiliśmy się 
z naszą mieszkanką na wywiad:

Głos Gminy Psary: Bardzo się cie-
szymy, że w końcu ukazała się książka, 
której akcja toczy się w naszej gminie, ale 
nie jest to Twój debiut literacki …

Emilia Nowak: Biorąc pod uwagę 
chronologię całej „serii” książek przy-
godowych, która już powstała, „Sekret 
Starego Dębu” jest czwartą książką, tuż 
za „Perłą Będzina”(2013) oraz „Tajemnicą 
Orlego Gniazda” (2014). Jednak w odróż-
nieniu od nich, ta jest w 100% moją wła-
sną inicjatywą. 

GGP:  Co to oznacza? 
EN: To oznacza, że podjęłam się jej 

wydania, biorąc na swoje barki dosłownie 
wszystko: tekst, okładkę, grafikę, druk, 
skład, oprawę, dystrybucję oraz promo-
cję. Książka jest wyłącznie moim własnym 
przedsięwzięciem, od początku i do koń-
ca. 

GGP: Co jest tego powodem? Czy 
masz jakieś zastrzeżenia co do współpra-
cy z dotychczasowym wydawnictwem?

EN: Nie, jak do tej pory, jestem zado-
wolona z Novae Res. Chodzi jednak o to, 
że ja piszę zbyt dużo, a proces wydawni-
czy trwa zbyt długo, abym mogła wpro-
wadzić na rynek 2-3 książki w ciągu roku 
– bowiem takie mam chęci i możliwości. 
Aktualnie czekam na pojawienie się „Ta-
jemnicy Orlego Gniazda” (wyd. Novae 
Res, premiera 2014) lecz nie ukrywam, 
że bardzo mi zależało, aby „Sekret” jesz-
cze wcześniej ujrzał światło dzienne. Ta 
książka ma dla mnie szczególne znacze-
nie. Poza tym, kiedyś obiecałam sobie, że 
wydam powieść, której akcja toczy się w 
miejscowości, z której pochodzę. Zdaję 
sobie sprawę, że czytając książkę, której 
fabuła toczy się w miejscu naszego za-
mieszkania, Czytelnik nabiera specyficz-
nego nastawienia. W sensie: czyta się to 
inaczej, chętniej, bo Czytelnik jest cieka-
wy każdego szczegółu, miejsca, postaci, 
szuka tam kogoś, czegoś, co zna i ja wła-
śnie chciałam, aby mieszkańcy gminy Psary 
mieli taką powieść. Powieść, z którą mogą 
się jakoś utożsamić. Poza tym starałam się 

przedstawić zdarzenia w sposób ciekawy i 
trzymający w napięciu. Czy mi się to uda-
ło, niech każdy sam oceni.

GGP: Zatem już we wrześniu docze-
kamy się kolejnej premiery?

EN: Zgadza się, jesienią ukaże się „Ta-
jemnica Orlego Gniazda” i będzie to już 
druga książka pod banderą Novae Res. W 
sprzedaży powinna być dostępna na prze-
łomie września i października 2014. Chro-
nologicznie w całej „serii” zajmuje miejsce 
nr. 3 i będzie ona kontynuacją przygód 
bohaterów „Perły Będzina”. Tym razem 
postanowiłam wpleść w fabułę przepięk-
ną scenerię Jury Krakowsko-Często-
chowskiej.” Owiani sławą po sukcesie od-
nalezienia kosztowności Mieroszewskich, 
Klaudia, Maciek i Robert, otrzymują 
anonimowy list, w którym tajemniczy Bo-
bolus informuje, iż zamek w Bobolicach 
skrywa dawne bogactwa. Tym samym li-
czy, że trójka przyjaciół naprowadzi go na 
właściwy trop, po czym on sam zgarnie 
im łup sprzed nosa. List, wyklejany litera-
mi z gazety, wygląda dość niewiarygodnie. 
Początkowo Klaudia podejrzewa, że to 
jedynie dowcip zazdrosnych o jej sukcesy 
kolegów ze studiów. Jest zbyt mało punk-
tów zaczepienia i zbyt wiele wątpliwości. 
Gdy przyjaciele są bliscy rezygnacji z tego 
przedsięwzięcia, w ich ręce trafia kolejny 

W lipcu odbyła się premiera najnowszej książki autorstwa mieszkanki naszej gminy, Emilii Nowak, która 
w zeszłym roku zadebiutowała wydaniem „Perły Będzina” (wyd. Novae Res, 2013). Tym razem akcja powieści 
toczy się nie gdzie indziej, jak w samym Dąbiu.

Już wkrótce w naszych bibliotekach 
książka do kupienia lub wypożyczenia

Emilia Nowak
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Klasy I – III realizowały w roku 
szkolnym 2013/2014 zajęcia metodą 
projektu uwzględniając wiadomości i 
przedsięwzięcia zachęcające uczniów 
do zachowań prozdrowotnych. 
Wszystkie klasy w ciągu roku szkol-
nego realizowały zagadnienia związane 
z higieną osobistą, zdrowym odży-
wianiem, ruchem na świeżym powie-
trzu, udzielaniem pierwszej pomocy. 
Na zakończenie projektu każda klasa 
prezentowała wybraną tematykę zdro-
wotną. Klasy pierwsze przedstawiły 
zagadnienia mające na celu kształtowa-
nie u uczniów nawyków, przyzwycza-
jeń i postaw pozwalających na zacho-
wanie zdrowia poprzez przestrzeganie 
zasad higieny. Tę część projektu „Z 
higieną za pan brat” pierwszaki pod-
sumowały projektami mody dziecięcej 
oraz pokazem mody prezentując ubio-
ry na poszczególne pory roku. Klasy 
drugie zaprezentowały sposoby zdro-
wego spędzania czasu wolnego oraz 
udzielania pierwszej pomocy. Klasy 

trzecie zajmowały się zdrowym odży-
wianiem. Prezentacje poszczególnych 
części projektu odbyły się 25 czerw-
ca 2014, a przeplatane były występami 
artystycznymi związanymi tematycznie 

z projektem, prezentacjami multime-
dialnymi i wystawą fotograficzną. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
nr 1 w Strzyżowicach.

KULTURA

„ZDROWYM BYĆ – PROJEKT EDUKACYJNY ” W STRZYŻOWICACH
Największym darem, jaki można dać dziecku jest ZDROWIE. Dzięki niemu może ono rosnąć i rozwijać się, 

być twórcze, niezależne i cieszyć się życiem. Podczas nauki w szkole uczniowie powinni zdobyć wiadomości i 
posiąść umiejętności, które pozwolą zrozumieć, jak ważne jest zdrowie i jego poszanowanie.

anonim, a w nim - a jakże – staro brzmią-
cy wiersz zagadka, który wnosi znacznie 
więcej informacji. Rozpoczyna się kolejna, 
wielka przygoda. 

GGP: Jesteś bardzo płodną pisarką. 
Czy to oznacza, że co dwa miesiące bę-
dziemy świadkami premiery nowej książ-
ki?

EN: Pomysłów faktycznie mi nie bra-
kuje, ale nie przesadzajmy. Zamierzam 
ograniczyć się do dwóch, może trzech, 
książek w roku. Wiele powieści, różne-
go gatunku, od dawna czeka na swoją 
premierę. Jednak zależy mi, żeby skupić 
się na jakości a nie tylko na ilości. Jak już 
zdążyłam się przekonać, nawet książki 
pieczołowicie przygotowywane przez 
profesjonalne wydawnictwo, zaskakują 
„literówkami”, czasem błędami stylistycz-
nymi. Tekst jest tworem bardzo „żywym” 
i, mimo wynalazków techniki, ciężko go 
okiełznać. Lubi płatać figle. Dopiero przy 
kolejnych edycjach eliminuje się wszelkie 
„niedoskonałości”. Należy więc poświę-
cić mu dużo czasu i uwagi. Na szczęście, 
wśród moich przyjaciół i znajomych, są ta-
kie osoby, które mi w tym pomagają, za co 
jestem im niezmiernie wdzięczna.  

GGP: Ale zdaje się, że twórczość lite-

racka nie jest Twoją jedyną pasją?
EN: To prawda, zajmuję się także ma-

larstwem. W styczniu 2015, w Będzinie, 
będzie miał miejsce wernisaż moich prac. 
Zaprezentuję na nim płótna wykonane 
techniką olejną o tematyce różnej: tro-
chę lokalnej architektury, polskich krajo-
brazów, ale znajdzie się miejsce także dla 
bardziej „egzotycznych” akcentów. Mam 

nadzieję, że o wystawie dowie się moja 
nauczycielka plastyki z podstawówki, pani 
Dzielawska, zawsze we mnie wierzyła i 
żałowała, że nie poszłam do liceum pla-
stycznego.

GGP: Dziękujemy za rozmowę, życzy-
my wielkiego sukcesu na rynku wydawni-
czym oraz malarskim i czekamy z niecier-
pliwością na kolejną premierę książki.

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie edukacyjnym. „Zdrowym być”

Jedna z prac malarskich Emlii Nowak
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Pokaz sprawności XVII - wiecznej husarii

Organizatorzy tegorocznego festynu zapewnili mieszkańcom 
miłe, zarówno dla oka jak i ucha, atrakcje. Część artystyczną 
rozpoczął występ Orkiestry Dętej z Tąpkowic, która podczas 
imprezy prezentowała się jeszcze dwukrotnie, bawiąc publicz-
ność wiązanką wojskowych marszów oraz utworów muzyki po-
pularnej w wydaniu orkiestrowym. W dalszej części programu 
widowiskowy pokaz sprawności XVII-wiecznej husarii zaprezen-
towała grupa „Blizzard”. Publiczność mogła podziwiać: tradycyjny 
ubiór, wyposażenie huzara oraz popis sprawności jeździeckich 
tzw. pogoń do pierścienia, atak na saracena, pokaz jazdy lekkiej 
z uwzględnieniem akrobatycznych aspektów jazdy konnej oraz 
„harcowników”. Dopełnieniem widowiska był pokaz strzelania z 
batów. Niestety zaplanowane pokazy skoków spadochronowych 
nie odbyły się ze względu na burze przechodzące tego dnia w 
regionie.

Na specjalne zaproszenie Wójta Gminy Psary oraz Dyrektora 
GOK, festyn uświetnił występ Zespołu Wokalnego Klubu Ma-
rynarki Wojennej „Riwiera” z Gdyni który, zaprezentował naj-
piękniejsze pieśni i piosenki o tematyce wojskowej oraz składankę 
marynarskich szant.

W tym roku organizatorzy przygotowali również liczne atrak-
cje, które dodatkowo umilały czas uczestnikom pikniku. Każdy 
mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na specjalnie przy-
gotowanej do tego strzelnicy wiatrówkowej oraz wziąć udział w 
konkursie łuczniczym o Puchar Wójta Gminy Psary. Łącznie w 
konkursie wzięło udział 16 łuczników-amatorów. Rywalizacja 
była niezwykle wyrównana. III miejsce zajęła Weronika Sobczyk, 
II miejsce Rafał Dyrda, a I miejsce zajął Keith Byrne. Zwycięzcy 
otrzymali z rąk Wójta Gminy Tomasza Sadłonia pamiątkowe dy-
plomy oraz puchary. Nieco młodsi miłośnicy „strzeleckiej” ry-
walizacji mogli za darmo skorzystać z paintballa. Na zakończenie 
festynu miał miejsce pokaz tańca ognia, podczas, którego artyści 
czarowali publiczność akrobacjami z użyciem płonących pochod-
ni, kul oraz tzw. iskrowników.

Podczas tegorocznego pikniku nie zabrakło zaproszonych go-
ści, wśród których byli: Burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, Rad-
ny Powiatu Będzińskiego Marian Kozieł, Przewodniczący Rady 
Gminy Jacenty Kubica wraz z radnymi, sołtysi, przedstawiciele 
lokalnych organizacji, druhowie strażacy z OSP Dąbie oraz licznie 
przybyli mieszkańcy. GOK.

WYDARZENIA

III PIKNIK PATRIOTYCZNY
W niedzielne popołudnie 3 sierpnia, na stadionie Klubu Sportowego „Orzeł Dąbie” w Brzękowicach Dolnych po raz 

trzeci odbył się Piknik Patriotyczny dla mieszkańców gminy Psary.

Orkiestra dęta z Tąpkowic

Pokaz wyczynowej jazdy konno

Zespół Riwiera z Gdyni na scenie

Fire show




