
- Jestem bardzo szczęśliwy. To taki 
dzień, kiedy podsumowano wiele lat 
ciężkiej pracy zarówno moich współ-
pracowników z urzędu, jak i rady gminy, 
czy zaangażowania wielu mieszkańców. 
Cieszę się, że te wszystkie przedsięwzię-
cia, jakie realizowaliśmy, zostały do-
strzeżone – powiedział Tomasz Sadłoń 
odbierając nagrody, czyli statuetki oraz 
vouchery na kampanię promocyjną na 
łamach „Dziennika Zachodniego”.

„Dziennik Zachodni”, najpopularniej-
sza gazeta codzienna w województwie 
śląskim, jest powszechnie szanowana 
i czytana, przez co wpływa na życie i 
świadomość mieszkańców naszego re-
gionu. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, 
że w organizowanym przez nią konkur-
sie gmina Psary została dostrzeżona, na-
grodzona i postawiona za wzór.

Otwarty konkurs Gmina na 6, skiero-
wany do wszystkich samorządów woje-
wództwa śląskiego, organizowany był 
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GMINA PSARY GMINĄ NA 6

Wójt Tomasz Sadłoń wśród laureatów konkursu Gmina na 6

Gmina Psary zwyciężyła w dwóch kategoriach konkursu „Dziennika Zachodniego” Gmina na 6 w wojewódz-
twie śląskim! 7 września podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wójt Tomasz Sadłoń 
odebrał nagrody oraz gratulacje od członka Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierza Karolczaka i redakto-
ra naczelnego „Dziennika Zachodniego” Marka Twaroga. 
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w czterech kategoriach. Dzięki temu 
wyróżnione zostały miasta i gminy, 
które w minionym roku zaprezentowa-
ły nową jakość, dbając o warunki życia 
mieszkańców, środowisko, a także o 
rozwój warunków i stworzenie dobre-
go klimatu dla biznesu i turystyki. Do 
konkursu przystąpiło 46 gmin. Zgłasza-
jąc się w poszczególnych kategoriach, 
gminy nadsyłały do redakcji „Dziennika 
Zachodniego” prezentacje przedstawia-
jące ich osiągnięcia. Jednak, co warto 
podkreślić, były oceniane nie tylko na 
podstawie dostarczonych materiałów, 
ale także na podstawie wiedzy człon-
ków kapituły reprezentujących różne 
dziedziny i branże.

W skład kapituły konkursu weszli: 
Wojciech Saługa, marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego - podczas czwartkowej 
gali reprezentował go Kazimierz Karol-
czak, członek Zarządu Województwa 
Śląskiego, prof. dr hab. Robert Tomanek, 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach (przewodniczący kapituły, 
reprezentowany podczas gali przez dr 
hab. Barbarę Kos, prorektor ds. nauki i 
kadry akademickiej UE), Eugeniusz Bud-
niok, kanclerz Loży Katowickiej BCC, 
Grzegorz Chmielewski, wiceprezes Ślą-
skiej Organizacji Turystycznej, Krystyna 
Papiernik, prezes Śląskiej Izby Turysty-
ki, Grzegorz Pasieka – prezes Polskiej 
Izby Ekologii, Andrzej Pilot, prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, Janusz 
Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Artur Tomasik, 
prezes Górnośląskiego Towarzystwa 
Lotniczego oraz Marek Twaróg, redak-
tor naczelny „Dziennika Zachodniego”.

Gmina Psary startowała w dwóch 
kategoriach: przyjaznej mieszkańcom 
i przyjaznej środowisku. W pierwszej 
wygraliśmy wśród gmin wiejskich. Wójt 
gminy Psary Tomasz Sadłoń z rąk człon-
ka Zarządu Województwa Śląskiego Ka-
zimierza Karolczaka i redaktora naczel-
nego „Dziennika Zachodniego” Marka 
Twaroga odebrał statuetkę, dyplom 
laureata oraz vouchery na kampanię 
reklamową na stronach „Dziennika Za-
chodniego” na dwie emisje w formacie 
1/2 strony w wydaniu powszechnym 
(poniedziałek-czwartek lub sobota) oraz 
7. dniową emisję w formacie double bil-
lboard w serwisie dziennikzachodni.pl

Wśród gmin miejskich za przyjazną 
mieszkańcom uznano Katowice, a wśród 
gmin miejsko-wiejskich Pszczynę.

Sukces odnieśliśmy także w kate-
gorii gmina przyjazna środowisku, 

w której przyznano tylko jeden laur. 
Przypadł on właśnie gminie Psary. Za 
działania na rzecz poprawy jakości śro-
dowiska, decyzją kapituły przyznano 
jeszcze wyróżnienie – poza konkursem 
- gminie Żywiec. Gmina Psary została 
dostrzeżona i nagrodzona za działania 
proekologiczne na ogromną skalę oraz 
za pomoc skierowaną do mieszkańców 
w postaci dotacji na ekomodernizacje 
prywatnych budynków mieszkalnych. 
Ogół proekologicznych działań na 
rzecz gminy Psary opisany jest na str. 6 
w artykule pt. „Blisko 16 mln zł w 3 lata 
ochronę środowiska”. 

W kategorii gmina przyjazna tury-
stom statuetki otrzymały: Zabrze - ka-
tegoria gminy miejskie, Kuźnia Racibor-
ska – kategoria gminy miejsko-wiejskie, 
Świnna - kategoria gminy wiejskie. W 
kategorii gmina przyjazna inwestorom 
statuetkę otrzymały: Katowice (spo-
śród gmin miejskich), Ciasna (spośród 
gmin wiejskich).

Warto zaznaczyć, że tylko Katowice 
i Psary zostały wyróżnione nagrodami 
aż w dwóch kategoriach. Red.

Nagrodę w konkursie „Gmina na 6” wręczył wójtowi marszałek
Wójewództwa Śląskiego Kazimierz Karolczak

c.d. ze str. 1

Statuetki konkursu „Gmina na 6”
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ALEJKI NA CMENTARZU W STRZYŻOWICACH GOTOWE

Na strzyżowickim cmentarzu wybu-
dowano sześć wzajemnie krzyżujących 
się  alejek wykonanych z kostki beto-
nowej drobnowymiarowej o łącznej 
powierzchni 806 m². Dodatkowo za 
kaplicą powstała nawierzchnia z kostki 
ażurowej ekologicznej o powierzchni 
85 m². W centralnej części cmentarza, 
czyli przy krzyżu, ułożono płyty grani-
towe płomieniowane na powierzchni 6 
m². Inwestycja warta była 139 392,86 zł, 
a zrealizowała ją firma ZRB Tyskie Drogi 
Sp. z o.o.

Wkrótce ruszy także remont kaplicy 
znajdującej się na terenie cmentarza. 
Na schodach wejściowych do kaplicy 
wykonane zostaną okładziny z płytek. 
Wymieniona będzie stolarka okienna i 
drzwiowa. Dach zostanie wyczyszczo-
ny i pomalowany oraz wykonane zo-
staną podbitki. Zwieńczeniem prac bę-
dzie nowa elewacja cienkowarstwowej 
na budynku kaplicy.

Dodatkowo budowlańcy rozebrali 

zniszczony budynek gospodarczy. Na-
stępnie zdemontowany będzie boks 
śmietnikowy a na jego miejsce wybu-
dowany zostanie nowy. Remont kapli-

cy kosztem ponad 73 tys. zł przepro-
wadzi Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Psarach do 29 września. Red.

JEDNOSTKA OSP W STRZYŻOWICACH Z NOWYM WOZEM RATOWNICZO-GAŚNICZYM
Ochotnicza Straż Pożarna ze Strzyżowic otrzymała nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód ten - o 

wartości blisko 850 000 zł – dotarł do gminy Psary 8 sierpnia. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 2 września 
podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, które w tym roku miały miejsce na wyremontowanym stadio-
nie LKS Jedność Strzyżowice.

Samochód ratowniczo-gaśniczy jest 
pierwszym nowym, ciężkim wozem 
bojowym, który został zakupiony dla 
strażaków ochotników z gminy Psary 
w ostatnich latach. Posiada on obroto-
wy maszt oświetleniowy z reflektorami 
LED, wysokociśnieniową linię szybkiego 
natarcia oraz specjalistyczną zabudowę 
dostosowaną do potrzeb strażaków. 
Wnętrze wyposażone jest między inny-
mi w wytrzymałe aluminiowe półki, na 
których znajduje się sprzęt pożarniczy.

Gminie Psary udało się pozyskać do-
finansowanie dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej ze Strzyżowic na zakup samocho-
du w wysokości 300 000 zł ze środków 
Marszałka Województwa Śląskiego oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzyma-
ła ona również 100 000 zł wsparcia ze 
środków dotacji celowej budżetu pań-
stwa przeznaczonej dla jednostek OSP 
w krajowym systemie ratowniczo – ga-
śniczym. Pozostałe środki pochodzą z 
budżetu gminy Psary.

Dodatkowo w maju psarski samorząd 

złożył również wniosek na pozyskanie 
dotacji na zakup pojazdu z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 w wysokości 438 000 zł. 
Wniosek jest obecnie oceniany, a wyniki 
konkursu powinniśmy poznać do końca 
roku. Red.

Nowy ciężki wóz bojowy dla OSP Strzyżowice

Na cmentarzu w Strzyżowicach powstały nowe wybrukowane alejki

Zakończono budowę alejek, a także wybrukowano teren koło krzyża i kaplicy na cmentarzu komunalnym w 
Strzyżowicach.
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POZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE NA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU W GRÓDKOWIE
Gmina Psary zdobyła dofinansowanie do projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci 

w wieku 3-4 lata oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie 
Gminy Psary”. Wartość projektu to 510 266,46 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 433 726,49 zł.

Jak już wcześniej informowaliśmy, od 
stycznia tego roku trwa budowa przed-
szkola w Gródkowie przy istniejącej szko-
le podstawowej. Równocześnie psarski 
samorząd, chcąc uatrakcyjnić ofertę 
edukacyjną powstającej placówki, stwo-
rzył projekt, który w wakacje zdobył do-
finansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny).

Dzięki niemu przedszkole zostanie 
doposażone w pomoce dydaktyczne 
i zabawki. Przedszkolaki będą mogły 
uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, 
tj. ruchowo-korekcyjnych, logopedycz-
nych oraz stymulujących rozwój psy-
choruchowy (zajęcia rytmiczno-tanecz-

29 sierpnia Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie do projektu „Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK nr 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK nr 86”. Projekt 
złożony został przez województwo śląskie. Całkowity koszt tej inwestycji według kosztorysu wynosi 90 400 004,69 
zł, z czego unijne dofinansowanie to 50 150 000 zł, czyli ponad połowa wartości zadania!

50 MLN ZŁ UNIJNEJ DOTACJI NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913

Przypomnijmy, że gmina Psary za-
biegała o przebudowę DW nr 913 już od 
wielu lat. Była ona liderem porozumienia 
wszystkich gmin, przez które przebiega 
droga, które wspólnie sfinansowały w 
2014 r. koszty wykonania koncepcji prze-
budowy i modernizacji tego ważnego 
szlaku komunikacyjnego. Koncepcja ta 
została później wykorzystana do przygo-
towania projektu budowlanego, którego 
wykonanie zlecił Zarząd Dróg Wojewódz-
kich.

Przygotowany projekt zakłada kom-
pleksową przebudowę drogi wojewódz-
kiej na całym jej przebiegu: od skrzyżowa-
nia z drogą krajową DK nr 86 w Będzinie 
do skrzyżowania z DK nr 78 w miejscowo-
ści Celiny. Droga wojewódzka zostanie 
dostosowana do obowiązujących norm 
bezpieczeństwa, jezdnia asfaltowa bę-
dzie miała 7 m szerokości, a na całej dłu-
gości trasy powstanie ciąg pieszo-rowe-
rowy (na niektórych odcinkach chodnik 
będzie wybudowany po obu stronach 
jezdni). Ponadto przebudowane będzie 
oświetlenie drogowe, przejazd kolejowy, 
most w Siemoni oraz skrzyżowania. Wy-
budowane zostaną zatoki autobusowe. 
Powstanie też odwodnienie drogi, dzięki 
nowej kanalizacji deszczowej. Wykonane 

będą oznakowania pionowe i poziome 
oraz przepusty i przejścia dla zwierząt.

Przebudowa DW nr 913 będzie dla 
gminy Psary dużym wyzwaniem orga-
nizacyjnym. Konieczna będzie dalsza 
współpraca z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich i Urzędem Marszałkowskim, zwłasz-
cza przy koordynacji prac związanych z 
przebudową drogi, wymianą wodociągu 
i budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Zlecone przez gminę Psary projekty 

wodociągu i kanalizacji są już gotowe, 
zostaną przekazane Zarządowi Dróg Wo-
jewódzkich i uwzględnione w przetargu 
na wykonawcę całego zadania. Przetarg 
na wyłonienie wykonawcy powinien być 
ogłoszony najpóźniej w ciągu 6 miesięcy 
od podpisania umowy o dofinansowanie 
zadania. Do tego czasu Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich musi jeszcze uzyskać osta-
teczną decyzję o zezwoleniu na inwesty-
cję drogową. Red.

c.d. na str. 5

Wojewódzka Droga nr 913 od lat wymaga gruntownej modernizacji

Prace przy budowie nowego przedszkola w Gródkowie idą pełną parą
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ne, logo rytmika, psychoruchowe na 
basenie oraz zajęcia logopedyczne). W 
ramach dofinansowania planowane jest 
również doskonalenie umiejętności i 
podnoszenie kompetencji zawodowych 
nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym w 
szczególności ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi. Projekt realizowany 
będzie od 1 października 2017 r. do 31 
stycznia 2019 r.

To już kolejne dofinansowanie, które 
wspomoże budowane przedszkole w 
Gródkowie. Przypomnijmy, że w marcu 
pozyskano wsparcie ze środków unij-

nych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na budowę przedszkola w wysokości 873 
876,60 zł. Łączny koszt budowy przed-
szkola wynosi 1 392 234,25 zł, a więc 
pozyskana dotacja stanowi prawie 63% 
wartości inwestycji.

Zgodnie z planem, budowa przed-
szkola zakończyć się ma w grudniu 
tego roku. Prace budowlane są bardzo 
zaawansowane. Dach budynku pokry-
ty jest już blachą trapezową, a ściany 
wewnętrzne zyskały tynki gipsowe. 
Wykonana została także instalacja ka-
nalizacyjna, zimnej i ciepłej wody oraz 

centralnego ogrzewania. Przebudowano 
również istniejącą kanalizację sanitarną. 
Ponadto dobudowano pomieszczenie 
dyżurki po lewej stronie drzwi wejścio-
wych do budynku szkoły oraz zakończo-
no montaż zewnętrznej stolarki okiennej 
i drzwiowej. Wykonano izolacje termicz-
ne i przeciwwilgociowe podłóg, wylewki 
cementowe oraz częściową wewnętrzną 
instalację elektryczną.

Równolegle trwają prace wokół przed-
szkola i szkoły. Zrobiono już podbudowy 
pod plac zabaw oraz rozpoczęto prace 
przy wymianie ogrodzenia. Red.

c.d. ze str. 4

W Gródkowie na ulicach Górnej, 
Pokoju, Kwiatowej, Dojazdowej i 
Żytniej wymieniono stare słupy 
energetyczne na nowe.

Firma Etec Sp. z o.o. z Olkusza, pra-
cująca na zlecenie TAURON Dystrybu-
cja, wymieniła słupy energetyczne z 
oprawami oświetleniowymi na nowe 
wirowane. Prócz estetycznego wy-
glądu słupy wirowane charakteryzuje 
duża trwałość i wysoka mrozoodpor-
ność. Koszt inwestycji został pokryty 
przez TAURON Dystrybucja.

Planowane są również inne prace 
modernizacyjne przy sieci energetycz-
nej prowadzone przez TAURON Dystry-
bucja na terenie gminy Psary. Do końca 
roku wykonana zostanie modernizacja 
sieci transformatorowej, która znajduje 
się na skrzyżowaniu ulic Górnej i Gro-
dzieckiej w Gródkowie. W 2018 roku 
przebudowany zostanie fragment ist-

niejącego układu elektroenergetycz-
nego średniego napięcia przy ul. Szkol-
nej w Preczowie, a na lata 2019-2021 
TAURON Dystrybucja zakłada moderni-

zację sieci rozdzielczo-oświetleniowej 
w Goląszy Górnej oraz wymianę stacji 
transformatorowej w Górze Siewier-
skiej. Red.

WYMIANA SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH W GRÓDKOWIE

Prace nad wymianą słupów energetycznych w Gródkowie

Psarski samorząd 29 sierpnia podpisał umowę na przebudowę dróg gruntowych na terenie gminy Psary. Plano-
wany jest remont 12 odcinków dróg gruntowych znajdujących się w różnych sołectwach o łącznej długości 2 km.

12 DRÓG DO UTWARDZENIA KRUSZYWEM

W Psarach przebudowane zostaną: ul. Łąkowa na długości 
ok. 330 m i ul. Polna na długości ok. 440 m, w Gródkowie ok. 
120 m ul. Wschodniej i ok. 80 m ul. Południowej, w Malinowi-
cach ok. 240 m ul. Słonecznej. W Górze Siewierskiej remont 
obejmie ok. 80 m ul. Złotej i blisko 100 m drogi przy ul. Ko-
ściuszki, w Strzyżowicach planowana jest przebudowa 290 m 
drogi gruntowej, w Dąbiu remont dwóch odcinków o łącznej 
długości ok. 135 m, w Goląszy ok. 80 m i Brzękowicach ok. 330 
m. Na całej szerokości przebudowywanych dróg wykonane 
zostanie koryto o głębokości 30 cm, warstwa odsączająca z 
piasku i warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego. 
Warstwa górna pokryta zostanie frezem lub kruszywem.

Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm INFRAX Sp. 
z o.o. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to 
29 października, a ich łączny koszt wyniesie 322 069 zł. Red. W tym roku 12 gminnych dróg zostanie utwardzonych

kruszywem
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Realizowane przez mieszkańców dzia-
łania wpisują się w prowadzony przez 
samorząd gminy Psary Program Ogra-
niczania Niskiej Emisji na lata 2015-2025. 
Trwające obecnie w budynkach mieszkal-
nych prace polegają na dociepleniu ścian 
budynków, stropów i dachów oraz wy-
mianie stolarki okiennej. W ramach pro-
gramu PONE tylko w 2017 r. gmina Psary 
dofinansuje modernizację 51 budynków, 
a termomodernizacja następnych plano-
wana jest na rok 2018 i kolejne lata. Mak-
symalna wartość dotacji na jeden budy-
nek w tym programie wynosi 40 000 zł. 

Wartość wypłacanych mieszkańcom 
dotacji w latach 2017–2019 sięgnie blisko 
3,5 mln zł.

Program Ograniczania Niskiej Emisji 
to nie jedyne wsparcie dla mieszkańców. 
Wiele osób skorzysta też z programu 
„Przeciwdziałania niskiej emisji poprzez 
wymianę źródeł ciepła i budowę insta-
lacji odnawialnych źródeł energii w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
na terenie gminy Psary”. Dzięki niemu 
mieszkańcy mogą wymienić kotły węglo-
we na gazowe lub biomasę oraz dodatko-
wo uzyskać dofinansowanie na montaż 
instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Celem projektu jest zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do powie-
trza z procesów spalania paliw stałych. 
Maksymalna wartość dotacji na miesz-
kańca w tym projekcie wynosi 55 250 zł, 
a łącznie w latach 2017-2019 gmina wyda 
na ten cel ponad 2,2 mln zł, z czego 85% 
stanowi dotacja unijna.

Jednym z mieszkańców, którzy skorzy-
stali z gminnego dofinansowania jest Ha-
lina Piech-Ciężadło. - Jesteśmy obecnie 
na etapie ukończenia pierwszego pro-
gramu termomodernizacji budynku. Wy-
mieniliśmy okna, ociepliliśmy stropodach 
- mówi H. Piech-Ciężadło. - Są to bardzo 
wysokie koszty. Nasza rodzina dzięki 
gminnemu dofinansowaniu zaoszczędzi-
ła na modernizacji domu 40 000 złotych.

 W gminie Psary trwa także nabór do 
projektu „Słoneczna Gmina Psary – od-
nawialne źródła energii w budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Je-
śli gmina uzyska unijną dotację, to miesz-
kańcy będą mogli zamontować instalacje 
odnawialnych źródeł energii, takie jak ko-
lektory słoneczne, ogniwa fotowoltaicz-

ne i pompy ciepła. Maksymalna wartość 
dotacji na mieszkańca w tym projekcie 
wynosi  61 750 zł, a szacunkowa wartość 
całego programu to 1,1 mln zł.

Następnym przedsięwzięciem reali-
zowanym przez samorząd jest program, 
dotyczący „Usunięcia azbestu i wyrobów 
zawierających azbest”, w ramach którego 
mieszkańcy gminy Psary mogą ubiegać 
się o dofinansowanie wynoszące do 27 
tys zł. Program zakłada demontaż, wy-
wóz i unieszkodliwienie odpadów zawie-
rających azbest wraz z odtworzeniem 
pokryć dachowych. Wartość całego pro-
gramu to 1 050 000 zł z czego 85% ma 
stanowić unijna dotacja.

Teoretycznie, jeśli właściciel danego 
budynku miał możliwość i zdecydował 
się skorzystać ze wszystkich 4 progra-
mów dofinansowania na modernizację 
budynków mieszkalnych, to maksymal-
nie mógłby uzyskać 122 500 zł.

Gmina planuje także kompleksową 
modernizację energetyczną należących 
do niej budynków: remizy w Strzyżowi-
cach i w Górze Siewierskiej, budynek 
byłej szkoły w Goląszy Górnej oraz bu-
dynek szkoły podstawowej w Strzyżo-
wicach. Łączna wartość prac termomo-
dernizacyjnych w tych 4 obiektach to 
6,2 mln zł, z czego 3,1 mln zł ma stano-
wić dotacja unijna. Z kolei na dziewięciu 

gminnych obiektach zostaną zamonto-
wane instalacje fotowoltaiczne do pro-
dukcji energii elektrycznej. Moderniza-
cje rozwiążą problem, jakim jest niski 
poziom efektywności energetycznej 
oraz wysoka emisyjność i energochłon-
ność budynków. 

Warto dodać, że na ul. Irysów w Psa-
rach oraz na Osiedlu Czerwony Kamień 
w Górze Siewierskiej, wybudowane bę-
dzie neutralne dla środowiska oświetle-
nie hybrydowe, które będzie dofinan-
sowane ze środków unijnych. Lampy 
hybrydowego oświetlenia ulicznego 
zasilane są jedynie z turbiny wiatrowej i 
ogniwa fotowoltaicznego w jakie są wy-
posażone. Wartość projektu to 1,8 mln 
zł, a przyznana gminie unijna dotacja to 
1 255 667 zł.

Łącznie na programy dla mieszkań-
ców, czyli dofinansowania do termomo-
dernizacji budynków, wymianę kotłów, 
usuwanie azbestu oraz montaż instala-
cji odnawialnych źródeł energii, samo-
rząd gminy Psary przeznaczy 7,8 mln zł. 
Natomiast termorenowacja 4 obiektów 
gminnych, montaż instalacji odnawial-
nych źródeł energii na 9 budynkach 
użyteczności publicznej oraz budowa 
hybrydowego oświetlenia ulicznego w 
najbliższych 3 latach, kosztować będą 
gminę prawie 8 mln zł. Red.

W gminie Psary trwają termomodernizacje budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary. To jeden z 4 programów do-
tacji dla mieszkańców na modernizację ich nieruchomości. Gmina pomaga finansowo także w wymianie kotłowni węglo-
wych, usuwaniu azbestu oraz montażu instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł.

BLISKO 16 MLN ZŁ W 3 LATA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Prace podczas termomodernizacji jednego z budynków mieszkalnych
z gminną dotacją
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ROZPOCZĘTO WARTĄ 1,8 MLN ZŁ PRZEBUDOWĘ UL. PODWALE W STRZYŻOWICACH

Obecnie na ulicy Podwale demonto-
wana jest stara nawierzchnia. Remont 
na ulicy Podwale obejmie odcinek wy-
noszący blisko 509 m: fragment drogi 
od DW 913 (ul. Szosowej) do ul. Rogoź-
nickiej. Wymieniona zostanie konstruk-
cja jezdni, a starą cegłę klinkierową 
zastąpi nowa nawierzchnia z kostki be-
tonowej wiboprasowanej. Roboty bu-
dowlane obejmą także remont zjazdów 
do posesji prywatnych. 

Oprócz wspomnianych robót, na ul. 
Podwale powstanie też odwodnienie 
poprzez wykonanie nowej kanalizacji 
deszczowej z rur PVC wraz z zabudową 
studni rewizyjnych. Odbiornikiem wód 
z kanalizacji jest rów przy wspomnianej 
ulicy oraz istniejąca kanalizacja w dro-
dze powiatowej ul. 1 Maja. Po wykona-
niu kanalizacji konstrukcja jezdni drogi 
powiatowej zostanie odtworzona i zo-
stanie na niej ułożona nowa nawierzch-
nia ścieralna. 

Na całej długości remontowanej dro-

gi ul. Podwale przewidziane jest wyko-
nanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
z przykanalikami do granic pasa drogo-
wego.

Wykonawcą zadania została, wyło-
niona w drodze przetargu, firma JU-
STMAR Turczyński Marcin z Chełma 
Śląskiego. Zgodnie z umową prace po-

trwają do końca października, a koszt 
inwestycji wynosi 1 817 940 zł. Gmina 
pozyskała dotację na realizację tego 
zadania w ramach Programu rozwoju 
gminnej  i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 w wysoko-
ści 394 450 zł. Red.

W SARNOWIE POWSTAJE MIEJSCE SPOTKAŃ DLA ZUCHÓW
Ruszył remont pomieszczeń w przedszkolu w Sarnowie, gdzie powstaje miejsce spotkań dla zuchów. Realizowana inwe-

stycja jest nagrodą w III edycji konkursu „Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy”. Specjalnie powołana komisja konkur-
sowa wybrała najciekawszą propozycję na wykorzystanie środków publicznych w gminie Psary.

Komisja za najlepszy uznała pomysł 
nadesłany przez Katarzynę Skórę. Za-
proponowała ona przeznaczenie 20 000 
zł na stworzenie harcówki w budynku 
Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sar-
nowie, w której swoją siedzibę będą mia-
ły zuchy z grupy Antki Cwaniaki.

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 
18 czerwca podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego na stadionie 
Iskry Psary, a już w sierpniu przystąpio-
no do prac umożliwiających działalność 
harcówki. Trwa właśnie remont w przed-
szkolu w Sarnowie. Nowa sala powstaje 
z dwóch pomieszczeń piwnicznych. Wy-
burzona jest ściana pomiędzy nimi, a w 
miejscu wyburzenia strop wzmocniony 
jest belkami stalowymi, które obudo-
wano płytami gipsowo-kartonowymi. 
Następnie ściany wyrównano i pomalo-
wano. Ponadto zamontowana zostanie 
nowa podłoga z PCV oraz wymienione 
będzie oświetlenie. Harcówka wyposażo-
na zostanie m.in. w zestaw multimedial-
ny, tablice, namioty i książki.

Konkurs „Tu mieszkam, tu płacę po-

datek dochodowy” skierowany był do 
mieszkańców gminy Psary, którzy od 7 
marca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. za-
meldowali się na pobyt stały w naszej 
gminie lub poinformowali urząd skarbo-
wy o zamieszkaniu na jej terenie. Osoby 
te mogły przesłać do Urzędu Gminy w 
Psarach wypełniony formularz konkur-

sowy z własną propozycją wykorzystania 
środków w kwocie 20 000 zł, pochodzą-
cych z rozliczonych na terenie gminy Psa-
ry podatków, na dowolny cel publiczny, 
który mieści się w zakresie zadań wła-
snych gminy.

Zwyciężczyni konkursu otrzymała w 
nagrodę aparat cyfrowy. Red.

Prace remontowe nad budową harcówki

Prace podczas ściągania starej nawierzchni na ul. Podwale w Strzyżowicach

31 lipca podpisano umowę na remont nawierzchni ul. Podwale w Strzyżowicach wraz z budową sieci kanalizacji 
ciśnieniowej oraz na budowę odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale, na której już rozpo-
częto prace.
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Dotychczas wykonano główne ko-
lektory deszczowe wraz ze studnia-
mi i wpustami ulicznymi, zbudowa-
no koryto na całej szerokości jezdni 
wraz z częścią podbudowy, zrobiono 
kanalizację tłoczną deszczową wraz 
z pompownią, przebudowano sieć 
elektryczną oraz wybudowano kanał 
technologiczny. Zmodernizowany 
został także przepust w rejonie ulicy 
Strzyżowickiej.

Obecnie wykonywana jest pod-
budowa oraz krawężniki, jak również 
trwa układanie nawierzchni z kostki 
brukowej.

Na ul. Wspólnej w Psarach i w 
Gródkowie powstanie pierwszy w 
gminie odcinek kanalizacji deszczo-
wej tłocznej. Projektanci drogi zde-
cydowali się na takie rozwiązanie z 
uwagi na brak odbiornika wód desz-
czowych w tym rejonie. Technologia 
ta polega na tym, że część wód opa-
dowych jest zbierana do pompowni 
wód deszczowych, a następnie pod 
ciśnieniem tłoczona jest do najwyż-
szego punktu ulicy, gdzie następuje 
rozprężenie ciśnienia cieczy, po czym 

woda grawitacyjnie spływa do prze-
budowanego przepustu w rejonie 
ulicy Strzyżowickiej.

Modernizacja ul. Wspólnej w Psa-
rach i w Gródkowie obejmuje drogę 
gminną o długości blisko 806 m i 
szerokości 3,5 m z obustronnym kra-
wężnikiem oraz budową zatok, które 

ułatwią wymijanie się pojazdów. Po-
nadto przebudowane zostanie skrzy-
żowanie ul. Wspólnej z ul. Strzyżowic-
ką oraz zjazdy na prywatne posesje.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
MAXIMUS Michał Seńków z siedzibą 
w Tarnowskich Górach. Red.

POSTĘPY W BUDOWIE UL. WSPÓLNEJ W PSARACH I W GRÓDKOWIE
Od wiosny trwają intensywne prace przy budowie ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie wraz z odwodnieniem. 

Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 1 040 500 zł, a termin jego zakończenia planowany jest na 30 września 2017 r.

Prace podczas budowy ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie

POWSTANIE BEZPIECZNA ZATOKA DLA SAMOCHODÓW PRZY PRZEDSZKOLU
W STRZYŻOWICACH
Do połowy października przed budynkiem przedszkola w Strzyżowicach powstanie zatoka manewrowa i 

miejsca postojowe. Inwestycja przewiduje budowę jezdni manewrowej, dwóch zjazdów z drogi powiatowej ul. 1 
Maja oraz miejsc postojowych. 

W ramach inwestycji powstaną 
chodniki o łącznej długości wynoszą-
cej ok. 150 m, których nawierzchnia 
wykonana zostanie z kostki betono-
wej. Wybudowane zostanie odwod-
nienie parkingu, poprzez wykonanie 
wypustów ulicznych i podłączenie 
do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
znajdującej się w ulicy. Konieczne bę-
dzie również przestawienie ogrodze-
nia frontowego przedszkola.

Planowany termin zakończenia 
budowy zatoki manewrowej prze-
widziany jest na połowę październi-
ka. Inwestycja w znacznym stopniu 
przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa i komfortu zarówno dzieci 
uczęszczających do przedszkola i ich 
opiekunów, jak również mieszkańców 
korzystających z ruchu na ulicy 1 Maja 
w Strzyżowicach.

Urząd Gminy w Psarach zakończył 

pozytywnie postępowanie przetargo-
we na wykonanie wymienionej wyżej 
inwestycji. Najniższą cenę zaoferowa-

ło Przedsiębiorstwo Usługowo - Han-
dlowe Domax Arkadiusz Mika z Boro-
nowa w kwocie 240 238,70 zł. Red.

Projekt budowlany zatoki manewrowej i miejsc postojowych
przy budynku przedszkola w Strzyżowicach
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Podczas dotychczasowych robót wy-
budowany został budynek szatni, które-
go powierzchnia wynosi 209,87 m². Za-
kończono prace przy wykonaniu więźby 
dachowej, która pokryta jest dachówką 
bitumiczną. W budynku rozprowadzo-
no także instalacje zimnej i ciepłej wody 
oraz instalację kanalizacyjną.

Trwają prace na zewnątrz obiektu. 
Zakończono budowę muru oporowego, 
który stanowi element trybun. Następ-
nie w tym miejscu powstaną zadaszone 
trybuny z 200 miejscami siedzącymi.

Skończono również roboty przy 
budowie fundamentów pod maszty 
oświetleniowe o wysokości 18 m, na któ-
rych zamontowane zostaną projektory 
ledowe oświetlające całą płytę boiska, 
dzięki czemu piłkarze będą mogli treno-
wać także po zmroku. Przebudowano 
przyłącze energetyczne zasilające cały 
obiekt sportowy, jak również kontynu-

owane są prace przy ułożeniu drenażu i 
instalacji nawadniającej płytę boiska.

Już wkrótce na stadionie w Sarnowie 
pojawią się trakty dla pieszych z kostki 
brukowej oraz wiaty dla zawodników 
rezerwowych. Zamontowany będzie też 
kompleksowy monitoring, aby miejsce 

to można było chronić przed wandala-
mi.

Wykonawcą budowy jest Hutnicze 
Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa 
Górnicza Sp. z o.o., która powinna za-
kończyć prace do końca listopada tego 
roku. Red.

POSTĘPY W BUDOWIE STADIONU W SARNOWIE

Na boisku KS Sarnów stoi już szatnia,
a obecnie trwają prace przy budowie murawy

Od lutego trwają intensywne prace nad modernizacją stadionu w Sarnowie, w ramach którego powstał już 
nowy budynek szatni. Wkrótce wybudowane będą także trybuny, murawa, oświetlenie do gry po zmroku oraz 
ścieżki dla pieszych. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 1 675 000 zł.

W lipcu zakończono budowę i wymianę sieci wodociągowej z przyłączami do domów w Psarach w ulicy Polnej 
oraz w ulicy Gródkowskiej, w Strzyżowicach w ulicy Żwirowej, w Malinowicach w ulicy Słonecznej, a także w Sarno-
wie w ulicy Źródlanej do DK 86.

3 KM NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W PSARACH, STRZYŻOWICACH, SARNOWIE
I MALINOWICACH

Podczas budowy wykonano przyłącza 
do budynków, które w znacznym stopniu 
poprawią jakość wody dostarczanej do 
poszczególnych odbiorców. Przyłącza 
te zakończone zostały mrozoodpornymi 
studzienkami, wyposażonymi w wodo-
mierze do odczytu radiowego. Prace w 
większości prowadzone były metodą 
bezwykopową, co usprawniło i ułatwiło 
wykonywanie głównych odcinków sieci. 
Łącznie podczas tej inwestycji powstało 
ponad 3,1 km sieci wodociągowej. Wy-
konała je firma „INSTALBUD” Tadeusz 
Machowski z Rożnowic. Jej koszt wyniósł 
878 677 zł. Całość sfinansowana została z 
budżetu gminy Psary.

- Budowa wymienionej sieci wodo-
ciągowej to pierwsza część inwestycji, 
która podzielona została na 3 zadania 
– tłumaczy Łukasz Siwczyk, dyrektor Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Psarach. 
- Realizacja dwóch kolejnych właśnie się 
rozpoczęła. W sumie wymieniona zosta-
nie sieć wodociągowa o łącznej długości 
blisko 15 km.

Jedno z zadań, które się właśnie roz-

poczęło to budowa sieci wodociągowej 
w Malinowicach od Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Wiejskiej aż do Dąbia do 
ul. Pocztowej. Nowa sieć powstanie też 
na ul. Krótkiej w Malinowicach, a łącznie 
ta inwestycja obejmie budowę i wymia-
nę wodociągów na odcinku o długości 
ponad 3,5 km. Wykonawcą tego zadania 
został Zakład Remontowo - Budowalny 
„WIADUK” Wojdyła – Kolanko sp. j. z sie-
dzibą w Dąbrowie Górniczej. Koszt robót 
wyniesie 1 049 348 zł, a termin zakończe-
nia planowany jest na 28 czerwca 2019 r.

Kolejne zadanie prowadzone będzie 
na odcinku Brzękowice Dolne – Goląsza 
Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w 
Strzyżowicach na ul. Parkowej. Do wyko-
nania będzie ponad 5,4 km sieci wodocią-
gowej. Umowa na realizację tego zadania 
podpisana została z konsorcjum firm ZRIB 
Sp. z o.o. i Zakładem Robót Inżynieryjno – 
Budowlanych Zygmunt Seweryn z siedzi-
bą w Międzybrodziu Bialskim. Jej wartość 
opiewa na kwotę 1 442 052 zł. Termin re-
alizacji prac zaplanowano na 28 czerwca 
2019 r. Red.

Prace wodociągowe pomiędzy ul. Pocztową w Dąbiu a ul. Wiejską w Malinowicach
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POWSTAJE UZUPEŁNIAJĄCY PROJEKT BUDOWLANY CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W GÓRZE SIEWIERSKIEJ

Centrum Edukacji Ekologicznej po-
wstanie na obszarze ok. 1,7 ha i projek-
towane jest tak, by stało się miejscem 
rekreacyjnym dla mieszkańców. Dlatego 
też będzie tu ścieżka rowerowa, ścieżki 
piesze i pieszo-dydaktyczne, obiekty 
małej architektury oraz plac zabaw ze 
ścieżką sensoryczną, tyrolką i urządze-
niami przybliżającymi dzieciom procesy 
zachodzące w atmosferze. Głównymi 
jednak elementami tego miejsca i naj-
większymi jego atrakcjami będzie bu-
dynek z wystawą oraz wieża widokowa.

Budowa Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej jest przedsięwzięciem uzupeł-
niającym do projektu realizowanego w 
ramach „Zagłębiowskiego Parku Line-
arnego”, czyli wspólnej inicjatywy miast 
położonych w dolinie rzek Przemszy i 
Brynicy. Gmina Psary, jako jedyna gmi-
na wiejska, uczestniczyła w projekcie 
wspólnie z gminami: Będzin, Dąbrowa 
Górnicza, Sosnowiec, Sławków, Siewierz 
oraz z organizacjami pozarządowymi z 
terenów tych miast.

Celem projektu było wypracowa-
nie w ramach konsultacji społecznych 
wizji zagospodarowania  przestrzeni 
publicznych, a środki na jego realizację 
były dofinansowanie w ramach progra-
mu „Rozwój miast poprzez wzmocnie-
nie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpracę z przedstawicielami społe-
czeństwa obywatelskiego”, finansowa-
nego ze środków Mechanizmu Finanso-
wego EOG.

Dzięki temu wyżej wymienione 
gminy pozyskały środki finansowe na 
zlecenie opracowania dokumentów 
koncepcyjnych i wykonawczych zago-
spodarowania terenów zielonych. 

W ramach projektu gmina Psary po-
zyskała dokumentację projektową pn. 
„Zagospodarowanie terenu w Górze 
Siewierskiej, polegające na budowie 
ścieżek, placu zabaw, obiektów małej 
architektury oraz oświetlenia”, którą 
wykonało Biuro Projektowe „Ove Arup 
& Partners International Ltd Sp. z o.o.” 
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu 
na budowę. Dokumentacja projektowa 
obejmuje m.in. wieżę widokową, ścież-
ki, oświetlenie terenu. 

Na potrzeby projektu gmina Psary 
opracowała także Projekt Koncepcyjny 
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regio-
nalnej autorstwa Państwa Marii i Micha-
ła Augustyniaków. 

Kolejnym etapem zmierzającym do 
ukończenia prac projektowych nad 
Centrum Edukacji Ekologicznej jest 
opracowanie dokumentacji obejmują-
cej w szczególności: projekt budynku 
centrum wraz z kompletnym wyposa-
żeniem oraz zagospodarowaniem tere-
nu wokół niego.

Opracowanie to zlecono firmie 
AMAYA ARCHITEKCI z siedzibą w Ka-
towicach i ma zostać ukończone do 
31.10.2017 r.

Po uzyskaniu kompletnej dokumen-
tacji projektowej, w skład której będzie 
wchodził projekt wieży w ramach „Za-
głębiowskiego Parku Linearnego” oraz 
projekt wykonany przez firmę AMAYA, 
gmina Psary złoży wniosek o dofinan-
sowanie projektu do końca marca 2018 
r. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go 2014-2020. Projekt gminy będzie 

się ubiegał o dofinansowanie z EFRR 
w wysokości ok. 2,8 mln zł. Jeśli gmina 
pozyska dofinansowanie, to w 2019 r. 
odbędzie się przetarg na wykonanie tej 
inwestycji.

Zgodnie z założeniami projektowy-
mi i koncepcyjnymi wieża widokowa 
w Górze Siewierskiej będzie miała wy-
sokość 15 m. Jej konstrukcja nośna wy-
konana zostanie ze stali, a obudowa z 
drewna. Ze szczytu wieży, podziwiać 
będzie można panoramę Zagłębia 
wraz z częścią Śląska. 

Z kolei budynek ze stałą wystawą 
będzie pełnił rolę edukacyjną. Wysta-
wa rozpoczynać się będzie już w holu 
głównym infografiką wraz z mapą 
obiektu i całego terenu.

W pierwszej sali zaprezentowa-
na będzie przyroda z podziałem na 
jej główne elementy. Zostanie w niej 
przedstawione Słońce jako źródło ży-
cia na Ziemi i Ziemia jako źródło życia 
dla ludzi. Elementami wystawy będą 
m.in. miejsca do wyświetlania filmów, 
stanowiska z mikroskopami, gabloty z 

W Górze Siewierskiej na Osiedlu Czerwony Kamień powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie 
częścią projektu „Zagłębiowskiego Parku Linearnego” rewitalizującego obszar doliny Przemszy i Brynicy. 
Przedsięwzięcie to ma zostać sfinansowane ze środków unijnych.

Wizualizacja budynku Centrum Kształcenia Ekologicznego w Górze Siewierskiej

c.d. na str. 11
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PRZYJDŹ I ZADECYDUJ NA CO POWINNY ZOSTAĆ PRZEZNACZONE
PIENIĄDZE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO!

Serdecznie zapraszamy na wrześniowe zebrania wiejskie, na których mieszkańcy sołectw będą mogli zadecy-
dować o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok na realizację zaproponowanych przez nich 
przedsięwzięć na terenie ich wsi.

Fundusz sołecki to pieniądze wyodrębnione z budżetu gminy, które muszą być przeznaczone na realizację przedsię-
wzięć służących poprawie życia mieszkańców. Muszą one być zgodne z zadaniami własnymi gminy jej strategią rozwoju 
i służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Fundusze te można zatem wydać np. na budowę placu zabaw, wyko-
nananie nasadzeń drzew i krzewów, zakup sprzętu dla szkół,organizacji społecznych, czy ośrodków kultury. O jego prze-
znaczeniu decydują mieszkańcy danego sołectwa, w głosowaniu na zebraniu wiejskim. Kwota przypadająca na każde 
sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w odpowiedniej ustawie.
Terminy zebrań wiejskie oraz miejsca:
25.09.2017 r.         17:00 GÓRA SIEWIERSKA - budynek szatni Klubu Sportowego Góra Siewierska, ul. Kościuszki 1a
poniedziałek        19:15 PSARY - budynek remizy OSP w Psarach, ul Szkolna 45

26.09.20017 r.       17:00 PRECZÓW - remiza OSP Preczów, ul. Dębowa 1
wtorek                     19:15 SARNÓW - Ośrodek Kultury w Sarnowie, ul. Szkolna 3

27.09.2017 r.           17:00 MALINOWICE - budynek byłej Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 23
środa                         19:15 STRZYŻOWICE - Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. 1 Maja 17

28.09.2017 r.           17:00 BRZĘKOWICE oraz DĄBIE - remiza OSP w Dąbiu, ul Pocztowa 34
czwartek                   19:15 GOLĄSZA - sala bankietowa OSP Brzękowice - Goląsza, Brzękowice Górne 2

29.09.2017 r.           17:30 GRÓDKÓW - Szkoła Podstawowa w Gródkowie, ul. Leśna 2
piątek 

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z PSAR ZA UNIJNE PIENIĄDZE

Projekt skierowany jest zarówno 
do osób ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, które wymagają in-
dywidualizacji w nauce i bezpośred-
niego wsparcia, jak i uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych, którzy chętnie 
rozwijają swoje zainteresowania. Z 
otrzymanego dofinansowania sko-
rzystają młodzież i dzieci, którzy w 
trakcie projektu będą uczęszczać do 
II i III klasy gimnazjum oraz I-VII szkoły 
podstawowej.

Głównym celem projektu jest 

poprawa jakości kształcenia i ofer-
ty edukacyjnej, ukierunkowanej na 
rozwój zainteresowań i kompetencji 
oraz łagodzenie trudności w nauce 
poprzez udział w dodatkowych za-
jęciach pozalekcyjnych. Nauczyciele 
będą mieli okazję poszerzyć swoją 
wiedzę i podnieść kompetencje zawo-
dowe w zakresie prowadzenia zajęć in-
dywidualnych z uczniami posiadającymi 
specjalne potrzeby oraz w zakresie sto-
sowanych metod wychowawczo-roz-
wojowych.

„Rozwińmy skrzydła” umożliwi pro-
wadzenie między innymi zajęć logope-
dycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, 
korekcyjno-kompensacyjnych, socjote-
rapeutycznych i psychologicznych. Or-
ganizowane będą również warsztaty 
matematyczno-przyrodnicze. Pozyskane 
środki pozwolą na zakup materiałów edu-
kacyjnych i pomocy dydaktycznych, które 
będą wykorzystywane podczas zajęć z 
uczniami. Projekt realizowany będzie od 
1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 
Red.

Urząd Gminy w Psarach złożył wniosek konkursowy pn. „Rozwińmy skrzydła” w konkursie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Zarząd Województwa ocenił projekt pozytywnie i gmina Psary otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 297 876,94 zł. Dzięki temu od semestru zimowego ruszą zajęcia dodatkowe w Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej w Psarach.

lupami oraz makiety i plansze.
Sala druga zostanie podzielona na 

dwie części. Zwiedzający będą wchodzić 
najpierw tam, gdzie pokazane zostaną 
negatywne skutki działalności człowie-
ka, czyli zanieczyszczenie powietrza, 
efekt cieplarniany, dziura ozonowa, 
kwaśne deszcze, smog, zanieczyszcze-
nie wody czy nadprodukcja odpadów. 
W drugiej części zostanie przedstawio-
na makieta ekomiasta, gdzie zaprezen-
towane będą źródła energii, osiedla 
pasywne czy czerpanie energii z ziemi. 

W obydwu częściach sali będą drzwi do 
kolejnego pomieszczenia. Będzie to in-
stalacja pt.: „Którą drogę wybierzesz?” 
Jedne drzwi poprowadzą do „brudnego 
świata”, a drugie do „czystego świata”.

W sali trzeciej zostaną zaprezentowa-
ne technologie ekologiczne, które moż-
na zastosować we własnych domach 
oraz technologie odnawialnych źródeł 
energii. Na wystawie będzie można zo-
baczyć makietę domu pasywnego, ba-
terię solarną napędzającą kolejkę, korb-
kę do kręcenia podłączoną do żarówki 
LED oraz wiatrak poruszający turbinę. 

Sala czwarta natomiast wyposażona bę-
dzie w ekran, rzutnik oraz stoły i krzeseł-
ka z pulpitami. W holu będzie wystawa 
poświęcona gminie Psary z jej podzia-
łem administracyjnym, ukształtowa-
niem terenu, cennymi obszarami przy-
rodniczymi, florą regionalną. Będzie tu 
także miejsce do wyświetlania filmów 
multimedialnych, budka do wyświetla-
nia filmów w formie małej biblioteki cy-
frowej oraz prezentacja obrazująca, jak 
gmina wprowadza wartości ekologicz-
ne i przyrodnicze w życie. Red.

c.d. ze str. 10
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W najbliższych latach zrealizowa-
ne zostaną różnorodne projekty oraz 
zadania budowlane i remontowe. 
Działalność inwestycyjna samorządu 
skoncentruje się na wszystkich ob-
szarach jego aktywności: gospodarce 
wodno-ściekowej, edukacji, drogach, 
ochronie środowiska, infrastrukturze 
sportowej i rekreacyjnej oraz bezpie-
czeństwie mieszkańców. Plan finan-
sowania gminnych inwestycji opiera 
się na pełnym wykorzystaniu ostat-
nich już znaczących unijnych dotacji 
dla samorządów gminnych, które 
szacujemy w przypadku naszej gmi-
ny na 16 milionów zł. W samym 2017 
roku na wydatki majątkowe na gmin-
ne zadania budowlane planujemy 
przeznaczyć ponad 24 mln zł.

Najwyższa w historii gminy 
Psary kwota przeznaczona

na budowę i modernizację 
obiektów kubaturowych

Obecnie bardzo zaawansowane 
prace prowadzone są przy budowie 
przedszkola przy szkole podstawo-
wej w Gródkowie. Jest to inwestycja 
warta blisko 1,5 miliona zł, z czego 
gmina otrzymała unijne dofinan-
sowanie wynoszące ponad 864 ty-
siące zł. Przestrzeń nowej placówki 
dla najmłodszych mieszkańców jest 
podzielona na 3 sale, co pozwoli na 
utworzenie dodatkowej klasy przed-
szkolnej i przyjmowanie także 3 i 4 
latków. Wokół obiektu powstaje m.in. 
nowy plac zabaw i miejsca parkingo-
we. Prace budowlane zakończą się w 
połowie grudnia.

W budynku remizy OSP Psary i 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Psa-
rach w maju zakończono komplek-
sowy remont kuchni, w której oprócz 
nowych mebli i sprzętu zainstalowa-
no funkcjonalną i w pełni wyposażo-
ną kuchnię z dźwigiem towarowym. 
Modernizację przeszły również po-
mieszczenia Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. Koszt tej inwestycji wyniósł 
301 954 zł.

Na ukończeniu jest również prze-
budowa placu przy remizie OSP 
Psary za ponad 1 milion 88 tysięcy 
złotych. Powstaje tam m.in. pierw-
szy w gminie skatepark, siłownia ze-

wnętrzna dla dorosłych i nowy plac 
zabaw. Wykonany zostanie parking, 
nowa brukowana nawierzchnia pod 
scenę mobilną. Przestrzeń przy OSP 
Psary zyska nowe nasadzenia zieleni, 
alejki i miejsca odpoczynkowe, po-
jawi się w tym miejscu także nowe 
ogrodzenie, oświetlenie i monito-
ring. Skorygowany zostanie wjazd 
dla wozów strażackich, a przy zatoce 
autobusowej na ul. Szkolnej powsta-
nie chodnik. Prace potrwają do końca 
października.

Po wielu latach starań rozpoczęła 
się  realizacja ogromnej inwestycji za 
przeszło 6 milionów 11 tysięcy zł jaką 
jest kompleksowy remont i przebu-
dowa kompleksu remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strzyżowicach, w 
której mieszczą się również: placów-
ka pocztowa, filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej, czy ośrodek zdrowa. W 
części budynku znajdującej się do tej 
pory w stanie surowym, wydzielone 
zostaną dwie główne sale – audyto-
ryjna z pochyłą widownią dla ponad 
200 widzów i konferencyjno-cate-
ringowa. Wyremontowana zostanie 
również część już istniejąca, wykorzy-
stywana przez inne instytucje. Gmina 
Psary uzyskała gwarancję na dotacje 
do tego przedsięwzięcia w wysokości 
blisko 740 tysięcy zł, przy czym czeka 
jeszcze na ocenę drugiego wniosku o 
dofinansowanie na ten cel o wartości 
blisko 700 tysięcy zł. W zmodernizo-
wanym budynku powstanie Centrum 

Usług Społecznych, a prace mają po-
trwać do końca października 2018 r. 

Prace trwają także w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gó-
rze Siewierskiej, w którym  przepro-
wadzana jest przebudowa i remont 
generalny tego obiektu połączony 
z jego  termomodernizacją. Wartość 
tej inwestycji, realizowanej również z 
unijnym dofinansowaniem, opiewa 
na blisko 2 miliony 250 tysięcy zł, a 
termin zakończenia prac planowany 
jest na koniec lipca 2018 r. 

Jesienią samorząd gminy Psary 
planuje ogłoszenie przetargu na bu-
dowę przedszkola i żłobka w Psarach. 
Wydane już zostało prawomocne po-
zwolenie na budowę tego obiektu a 
inwestycja ta według kosztorysów 
ma wynieść ponad 6 mln zł. Budynek 
będzie wolnostojący, dwukondygna-
cyjny o powierzchni użytkowej prze-
szło 1400 m². Na parterze zaprojek-
towano dwa oddziały żłobka dla 32 
dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. 
W skład oddziału wchodzi sala zabaw 
oraz wspólna dla obu oddziałów sala 
do odpoczynku. Na pierwszym pię-
trze natomiast zaprojektowano czte-
rooddziałowe przedszkole dla 100 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

W zakresie rozwoju gminnej edu-
kacji w gminie Psary wykonano w 
tym roku także szereg mniejszych 
prac, jak remont w Gimnazjum w Psa-

Prace tynkarskie wewnątrz budowanego przedszkola w Gródkowie

c.d. na str. 13

NAJBLIŻSZE 3 LATA CZASEM INTENSYWNEGO ROZWOJU GMINY PSARY 
Najbliższe 3 lata – rok 2017, 2018 i 2019 to czas realizacji dużego programu modernizacyjnego w gminie Psary. 

To historyczny czas, podczas którego zaplanowano do końca 2019 r. wykonanie blisko 70 zadań budowlanych 
o łącznej wartości ponad 57 mln zł.
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rach, przygotowujący tę placówkę do 
przekształcenia w szkołę  podstawo-
wą, nasadzenia roślinności na placu 
rekreacyjnym przy szkole w Sarnowie 
za ponad 34 tysięcy złotych. W bu-
dynku przedszkola w Sarnowie po-
wstaje także pomieszczenie harców-
ki, której koszt wraz z wyposażeniem 
wyniesie 20 000 zł. 

W zakresie modernizacji gminnych 
obiektów kubaturowych do końca 
2017 roku zostanie ogłoszony prze-
targ na przebudowę i termomoder-
nizację budynku po szkole w Goląszy 
Górnej, koszt tego przedsięwzięcia 
według wartości kosztorysowych 
wyniesie ponad 2 mln zł. 

Na rok 2019 z kolei zaplanowane 
jest wybudowanie Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Górze Siewierskiej, 
którego wartość według kosztorysu 
szacowana jest na 3,5 mln zł.

Inwestycje w zakresie gospo-
darki wodno - kanalizacyjnej

Jednym z największych zadań, któ-
re ruszyło pełną parą w tym roku jest 
wymiana 5 odcinków sieci wodocią-
gowej o łącznej długości blisko 15 km. 
Inwestycja ta została podzielona na 3 
zadania, a jej łączny koszt wynosi po-
nad 3 mln 370 tys. zł. Pierwsze zadanie 
zostało już zrealizowane w Strzyżowi-
cach na ul. Żwirowej, w Psarach na ul. 
Polnej i Gródkowskiej, w Sarnowie na 
ul. Źródlanej i w Malinowicach na ul. 
Słonecznej. Drugie obejmie budowę 
sieci w Malinowicach: na ul. Krótkiej 
oraz od Stacji Uzdatniania Wody przy 

ul. Wiejskiej, aż do Dąbia do ul. Poczto-
wej. Ostatnie prace prowadzone będą 
na odcinku Brzękowice Dolne – Goląsza 
Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w 
Strzyżowicach na ul. Parkowej. Realiza-
cja pierwszego zadania zakończyła się 
w lipcu, a dwóch kolejnych właśnie się 
rozpoczęła. Prace potrwają do połowy 
2019 roku.

Na bardzo zaawansowanym etapie 
są również prace projektowe przy opra-
cowywaniu dokumentacji budowlanej 
nowej sieci kanalizacji sanitarnej o dłu-
gości ok. 30 km dla około 1/3 miesz-
kańców gminy oraz zbiorczej gminnej 
oczyszczalni ścieków. Będzie to pierw-
szy etap sieci kanalizacji sanitarnej w 
naszej gminie. Przygotowywane są tak-
że projekty budowlane przebudowy 
kilkunastu odcinków dróg gminnych 
i powiatowych, w których ta kanaliza-
cja zostanie umieszczona. Pozwoli to 
na ulepszenie infrastruktury drogowej, 
poprzez wybudowanie dodatkowych 
chodników, odwodnień oraz położenie 
nowych nakładek asfaltowych na tych 
drogach. Budowa zbiorczego systemu 
transportu i oczyszczania ścieków  to 
ogromne przedsięwzięcie warte ok. 50 
mln zł, które będzie nadawać ton przy-
szłym gminnym inwestycjom.

Kolejną dużą inwestycją do realiza-
cji w najbliższych latach jest budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej 913 
w Psarach, Gródkowie i Strzyżowicach, 
która wykonywana będzie równole-
gle z przebudową drogi wojewódzkiej 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 
2018 roku planujemy także wymianę 
wodociągu w Sarnowie, Strzyżowicach, 

Gródkowie, Brzękowicach Górnych i 
Preczowie. 

Budowy i remonty dróg

Wszystkie przebudowy i remonty 
dróg w bieżącym roku warte są ponad 
5 mln złotych  a największą inwestycją 
drogową jest przebudowa ulicy Pod-
wale w Strzyżowicach wraz z budową 
kanalizacji sanitarnej. Koszt tego zada-
nia to ponad 1 milion 800 tysięcy zło-
tych. Wymieniona zostanie konstrukcja 
jezdni, a starą cegłę klinkierową zastąpi 
nowa nawierzchnia z kostki betonowej 
wibroprasowanej. 

Zaawansowane są obecnie prace 
przy przebudowie ul. Wspólnej w Gród-
kowie i w Psarach. Inwestycja obejmuje 
budowę odcinka drogi gminnej z obu-
stronnym krawężnikiem oraz budowę 
odwodnienia. Wartość przedsięwzięcia 
wynosi ponad 1 milion 40 tysięcy zł, a 
termin zakończenia prac planowany 
jest na koniec września. 

Przy szkole i przedszkolu w Strzyżo-
wicach za ponad 240 tysięcy zł przebu-
dowany zostanie parking i powstanie 
pętla do zawracania samochodów, 
dzięki której usprawni się ruch i popra-
wi bezpieczeństwo przy tym najwięk-
szym zespole szkolno-przedszkolnym 
w gminie. Zgodnie z umową roboty 
potrwają w tym miejscu do połowy 
października.

Kolejną gminną drogą, na której 
wkrótce ruszą prace jest ul. Podgórna 
w Sarnowie. W ramach tego wartego 
blisko 330 tysięcy zł zadania powsta-
nie kryta kanalizacja deszczowa, dla 
której ujściem będzie rów o długości 
ok. 300 metrów. W planach na ten rok 
jest także przeprowadzenie kolejnego 
przetargu na wyłonienie wykonawcy 
przebudowy ul. Zielonej w Preczowie 
od skrzyżowania z ul. Jaworową do 
posesji nr 11a. Inwestycja obejmie roz-
biórkę warstwy asfaltowej, wykonanie 
wyrównania i uzupełnienia istniejącej 
podbudowy kruszywem oraz wyko-
nanie nawierzchni z kostki betonowej. 
Długość remontowanego odcinka dro-
gi wyniesie 163 m, a w jego pasie dro-
gowym zostanie wykonana kanalizacja 
sanitarna ciśnieniowa. 

Przystąpiliśmy już również do utwar-
dzenia 12 odcinków dróg gminnych 
kruszywem, o łącznej długości ponad 2 
km za ponad 300 tysięcy złotych.  

Wśród zadań drogowych na 2018 

Prace przy budowie zagospodarowania placu obok OSP w Psarach

c.d. ze str. 12

c.d. na str. 14



14

rok jest również wykonanie pierwsze-
go etapu modernizacji drogi na Brzęko-
wickim Wale.

Pod koniec sierpnia bieżącego roku 
samorządowi województwa śląskie-
go przyznano 50 milionów zł dotacji 
z unijnych środków na kompleksową 
przebudowę całej drogi wojewódzkiej 
nr 913. Informacja ta wieńczy lata za-
biegów i przygotowań do realizacji tej 
inwestycji. Samorząd gminy Psary ma 
zatem nadzieję, że Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach już wkrótce 
ogłosi przetarg na realizację tego zada-
nia.

Warto wspomnieć, że w 2017 roku 
samorząd gminny przeznaczył ponad 
200 tys. zł na remont cmentarza komu-
nalnego w Strzyżowicach. W sierpniu 
zakończono prace związane m. in. z 
utwardzeniem alejek, terenu przed i za 
kaplicą oraz obszaru znajdującego się 
przy krzyżu. Do października zakończy 
się także remont kaplicy znajdującej się 
na terenie cmentarza, podczas którego 
naprawiony będzie dach, wymieniona 
stolarka okienna i drzwiowa oraz wyre-
montowana elewacja. 

Od niedawna mieszkańcy mogą ko-
rzystać także z nowego parkingu przy 
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach, 
gdzie powstało 15 miejsc postojowych 
za blisko 40 tys. zł.

Ochrona środowiska i odnawial-
ne źródła energii

Jedną z priorytetowych kwestii dla 
samorządu gminnego jest ochrona śro-
dowiska naturalnego. 

Został już ogłoszony przetarg na wy-
łonienie wykonawcy, który wybuduje 
na ul. Irysów w Psarach oraz na Osiedlu 
Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej  
neutralne dla środowiska oświetlenie 
hybrydowe, które będzie dofinansowa-
ne ze środków unijnych. Lampy hybry-
dowego oświetlenia ulicznego zasilane 
są jedynie z turbiny wiatrowej i ogniwa 
fotowoltaicznego, w jakie są wyposa-
żone. Wartość projektu to 1,8 mln zł, a 
przyznana gminie unijna dotacja to po-
nad 1 milion 255 tysięcy zł.

Gmina planuje także kompleksową 
modernizację energetyczną nastę-
pujących należących do niej budyn-
ków:  remiz w Strzyżowicach i w Górze 
Siewierskiej, budynku byłej szkoły w 
Goląszy Górnej oraz szkoły podstawo-
wej w Strzyżowicach. Łączna wartość 

prac termomodernizacyjnych w tych 4 
obiektach wyniesie 5,2 mln zł z czego 
3,1 mln zł ma stanowić unijna dotacja. 
Prace w remizach w Strzyżowicach i 
Górze Siewierskiej już rozpoczęły się i 
potrwają do jesieni przyszłego roku. 

Do końca roku na dziewięciu gmin-
nych obiektach kosztem blisko 985 ty-
sięcy zł przy przeszło 80%-towej unijnej 
dotacji zostaną zamontowane instala-
cje fotowoltaiczne do produkcji energii 
elektrycznej. 

Prócz wyżej wspominanych przed-
sięwzięć, przeznaczamy również 
ogromne środki na dotacje dla miesz-
kańców, by mogli przeprowadzić ter-
morenowacje własnych budynków 
mieszkalnych.

Pierwszym i najbardziej zaawanso-
wanym obecnie programem proekolo-
gicznym w gminie Psary jest program 
ograniczenia niskiej emisji. Mieszkaniec 
może uzyskać dotację do 40 tysięcy 
złotych na docieplenie ścian, budynku, 
stropu i dachu oraz wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Łącznie podpi-
sano 123 umowy o wartości ponad 2 
milionów 574 tysięcy złotych. Wspiera 
nas w tym zadaniu Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który udzielił gminie umarzal-
nej pożyczki na ten cel.

Kolejny program ekodotacji dla 
mieszkańców wspiera ich w wymianie 
starych kotłów węglowych na nowe 
opalane gazem ziemnym lub peletem. 
W tym roku zakończyliśmy prace pro-
jektowe oraz podpisaliśmy 50 umów 
z mieszkańcami, a w maju złożyliśmy 
wniosek o udzielenie unijnej dotacji w 

wysokości ponad 2 mln zł na ten cel.
W sierpniu Urząd Gminy Psary za-

kończył nabór wniosków do programu 
słoneczna gmina. Mieszkańcy mogą w 
jego ramach otrzymać dofinansowa-
nie na zakup i instalację odnawialnych 
źródeł energii. Unijna dotacja prze-
znaczona zostanie na zakup ogniw 
fotowoltaicznych do produkcji energii 
elektrycznej, paneli solarnych do pod-
grzewania wody bieżącej i pomp cie-
pła.

W tym roku przeprowadzony zo-
stał także nabór wniosków do projek-
tu, który zakłada demontaż, wywóz i 
unieszkodliwienie odpadów zawiera-
jących azbest oraz odtworzenie po-
kryć dachowych. Dzięki unijnej dotacji 
mieszkańcy mogą ubiegać się w nim o 
dofinansowanie wynoszące do 27 ty-
sięcy zł na gospodarstwo domowe. 

Łącznie na programy dotacji dla 
mieszkańców, czyli dofinansowania 
do termomodernizacji budynków, wy-
mianę kotłów, usuwanie azbestu oraz 
montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii samorząd gminy Psary przezna-
czy 7,8 mln zł.

Inwestycje w sport i rekreację

Zakończyły się już prace na stadionie 
w Strzyżowicach, gdzie m.in. powstała 
nowa zadaszona trybuna, wiele miejsc 
parkingowych, monitoring, oświetlenie 
sportowe umożliwiające treningi po 
zmroku, szlaki komunikacyjne z kost-
ki brukowej i droga dojazdowa od ul. 
Podwale. Wartość tej inwestycji to bli-
sko 1 mln 200 tys. zł.

Kompleksowo zmodernizowany budynek jednego z mieszkańców Psar,
który skorzystał z gminnych dotacji

c.d. ze str. 13

c.d. na str. 15
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Całkiem nowe oblicze zyskuje rów-
nież stadion w Sarnowie. Powstaje tam 
nowa szatnia, a także murawa z syste-
mem automatycznego nawadniania, 
zadaszone trybuny i oświetlenie umoż-
liwiające treningi po zmierzchu. Koszt 
modernizacji tego stadionu sięga 1 mi-
liona 675 tysięcy zł a prace potrwają do 
końca jesieni 2017 roku.

W lipcu na stadionie w Psarach zo-
stał zamontowany system automatycz-
nego nawadniania wyposażony w 24 
zraszacze. Wartość przedsięwzięcia to 
blisko 28 tysięcy zł.

Obecnie trwają przygotowania do 
przetargów na budowę placu zabaw 
w Dąbiu Chrobakowym oraz zagospo-
darowanie otoczenia wokół budynku 
byłej szkoły w Malinowicach, gdzie 
powstaną m.in. zadaszone altany i par-
king. W 2018 roku planujemy również 
budowę nowego placu zabaw przy 
przedszkolu w Sarnowie.

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Psary

W tym roku do Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych trafią dwa nowe wozy 
bojowe. Duży, ciężki samochód ra-
towniczo-gaśniczy został już zaku-
piony i uroczyście przekazany do jed-
nostki OSP w Strzyżowicach. Jest to 
zakup o wartości 850 tys. zł, z czego 
otrzymano łączne dofinansowanie 
z budżetu województwa śląskiego, 
WFOŚiGW oraz KSRG w wysokości 
400 tysięcy złotych. Lekki samochód 
pożarniczy zakupiony w całości ze 
środków budżetu gminy Psary za 

ponad 230 tysięcy zł trafi do jednost-
ki OSP w Preczowie już w połowie 
września. 

Trwa również rozbudowa nowo-
czesnego systemu monitoringu wi-
zyjnego w gminie Psary. Zainstalowa-
no, zakupione w grudniu ubiegłego 
roku, nowe kamery, system sygnali-
zacji i włamania oraz dźwiękowy sys-
tem ostrzegania. Montaż urządzeń 
odbył się w ważnych dla mieszkań-
ców gminy miejscach użyteczności 
publicznej, a jego koszt wynosi nieco 
ponad 130 tysięcy zł.

Finansowanie 
gminnego rozwoju

Lata 2017, 2018, 2019, w których 
łącznie planujemy realizację zadań 
budowlanych za kwotę ponad 57 mln 
zł, to niespotykany dotąd okres roz-
woju naszej gminy. Warto zaznaczyć, 
że w samym roku 2017 na inwestycje 
planujemy przeznaczyć ponad 24 mln 
zł, czyli prawie tyle samo co w latach 
2010-2014, kiedy łącznie wyniosły one 
24,5 mln zł ! 

Tak intensywny rozwój jest możliwy 
dzięki odpowiedniemu i skutecznemu 
zarządzaniu gminnymi finansami, któ-
re przełożyło się na wzrost potencjału 
rozwojowego naszej gminy. Na finan-
sowanie blisko 70 zadań za kwotę po-
nad 57 mln zł w okresie najbliższych 
3 lat składają się środki własne gmi-
ny, czyli tzw. nadwyżka operacyjna 
wynosząca łącznie ok. 15 mln zł oraz 
pozyskiwane krajowe i unijne dotacje 
wynoszące ok. 16 mln zł. Pozostała 
część zostanie sfinansowana z emi-
sji gminnych obligacji komunalnych, 

częściowo umarzalnych pożyczek z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
środków uzyskanych ze sprzedaży 
gminnych działek budowlanych.

Zaciągnięcie powyższych zobo-
wiązań zostało poprzedzone dłu-
gotrwałymi pracami analitycznymi, 
które miały odpowiedzieć na pytanie, 
z jakich narzędzi i źródeł oraz na jaki 
czas gmina powinna pożyczyć pie-
niądze. Na przełomie 2016 i 2017 r. 
specjalistyczna firma doradcza Aesco 
Group z Warszawy przeprowadziła 
prace analityczne, w efekcie których 
powstał Program Finansowania Inwe-
stycji Komunalnych dla gminy Psary. 
W opracowaniu profesjonaliści pro-
gnozowali przyszłe dochody gminy 
oraz  wydatki naszego samorządu w 
ciągu najbliższych 20 lat. Przeanalizo-
wano wiele czynników wpływających 
na możliwości finansowe gminy, a 
mianowicie: planowany wzrost do-
chodów bieżących, wieloletni plan 
inwestycyjny, możliwości finansowa-
nia spłat zadłużenia, okres karencji w 
spłacie oraz zachowanie poziomu dłu-
gu i wskaźników obsługi zadłużenia w 
marginesie bezpieczeństwa. Przepro-
wadzone analizy potwierdziły, że gmi-
nę stać na zaciągnięcie zobowiązań 
finansowych na realizację niezwykle 
wysokich wydatków majątkowych w 
latach 2017-2019 oraz później w przy-
szłości na budowę zbiorowego sys-
temu oczyszczania ścieków. Sugero-
wanym w opracowaniu sposobem na 
pozyskiwanie środków zewnętrznych 
były obligacje komunalne. Rozwiąza-
nie to potwierdziły analizy powoła-
nego przez wójta spośród pracowni-
ków Urzędu Gminy zespołu do spraw 
finansowania gminnych wydatków 
majątkowych.

Na wniosek wójta montaż finanso-
wy gminnych inwestycji zaakcepto-
wali radni Rady Gminy Psary, którzy 
uchwałą wyrazili zgodę na emisję 
obligacji w latach 2017 i 2018 o łącz-
nej wartości 21,5 mln zł. Urząd Gminy 
Psary ogłosił konkurs ofert na wybór 
Agenta Emisji obligacji komunalnych. 
Najkorzystniejszą ofertę, spośród 3 
złożonych, przedstawił Bank PKO BP, 
z którym podpisano umowę 18 lipca. 
Umowa została zawarta na bardzo 
korzystnych warunkach cenowych 
dla gminy z uwagi na refinansowanie 
części obligacji środkami z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego. Red.

Monitoring oraz system ostrzegania zamontowany
na stadionie LKS Jedność Strzyżowice

c.d. ze str. 14
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Na początku roku rozpoczęto budowę przedszkola w Gród-
kowie. Wartość inwestycji wyniesie: 1 392 234,25 zł, a unijna do-

tacja na to przedsięwzięcie 873 876,60 zł. 

Na stadionie LKS Jedność Strzyżowice zbudowano miejsca 
parkingowe, drogę dojazdową, nowe trybuny, taras  oraz 

murawę, zmodernizowano szatnię. Koszt: 1 188 000 zł.

Przy OSP w Psarach powstaje m. in. skatepark, plac zabaw 
 parking. Koszt tej inwestycji wyniesie: 1 088 550 zł.

W sierpniu rozpoczął się remont remizy OSP w Górze Sie-
wierskiej. Obejmie on m. in. salę bankietową i modernizację 

budynku. Koszt prac: 2 249 332 zł.

W sierpniu zakończono budowę alejek, a także wybruko-
wano teren koło krzyża i kaplicy na cmentarzu komunal-

nym w Strzyżowicach. Koszt inwestycji: 139 392,86 zł.

W Sarnowie powstaje m.in. nowy budynek szatni, trybu-
ny, murawa, oświetlenie do gry po zmroku oraz ścieżki dla 

pieszych. Koszt inwestycji: 1 675 000 zł.
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W sierpniu ruszyła budowa centrum usług społecznych w 
Strzyżowicach. Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł, z czego 

unijne wsparcie to 1,5 mln zł. 

W lipcu zakończono budowę i wymianę sieci wodociągowej 
z przyłączami. Łącznie powstało ponad 3,1 km sieci wodocią-

gowej kosztem 878 677 zł.

W kwietniu ruszyły prace związane z przebudową ul. Wspól-
nej w Psarach i Gródkowie wraz z budową odwodnienia. Pra-

ce mają potrwać do 30.09.2017 r. Koszt robót: 1 040 500 zł.

W tym roku w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
gmina dofinansuje modernizację 51 budynków mieszkalnych. 

Maksymalna wartość dotacji na jeden budynek to 40 000 zł.

W czerwcu zakończono budowę miejsc parkingowych przy 
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach. Powstało 15 nowych 

miejsc postojowych. Koszt inwestycji: 39 900 zł.

Wiosną na terenie gminy Psary zamontowano kamery do 
monitoringu o wartości 130 590,30 zł. Obecnie już 56 miejsc 

na terenie gminy posiada system nadzorujący.
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PRECZÓW

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

13.09. (środa)
27.09. (środa)

11.10. (środa)
25.10. (środa)

08.11. (środa)
22.11. (środa)

06.12. (środa)
20.12. (środa)

plastik i metal/ szkło 11.09. (poniedziałek) - 13.11. (poniedziałek) -

plastik i metal/ papier - 09.10. (poniedziałek) - 11.12. (poniedziałek)

wielkogabaryty 25.09. (poniedziałek) - - -

MALINOWICE, BRZĘKOWICE DOLNE, BRZĘKOWICE WAŁ, GOLĄSZA DOLNA

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

06.09. (środa)
20.09. (środa)

04.10. (środa)
18.10. (środa)

02.11. (czwartek)
15.11. (środa)
29.11. (środa)

13.12. (środa)
28.12. (czwartek)

plastik i metal/ szkło 12.09. (wtorek) - 14.11. (wtorek) -

plastik i metal/ papier - 10.10. (wtorek) - 12.12. (wtorek)

wielkogabaryty 25.09. (poniedziałek) - - -

PSARY, UL. SZKOLNA, WIEJSKA, KASZTANOWA, GÓRNA, MALINOWICKA, ŁĄKOWA

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

14.09. (czwartek)
28.09. (czwartek)

12.10. (czwartek)
26.10. (czwartek)

09.11. (czwartek)
23.11. (czwartek)

07.12. (czwartek)
21.12. (czwartek)

plastik i metal/ szkło 18.09. (poniedziałek) - 20.11. (poniedziałek) -

plastik i metal/ papier - 16.10. (poniedziałek) - 18.12. (poniedziałek)

wielkogabaryty 26.09. (wtorek) - - -

PSARY, UL. AKACJOWA, BOCZNA, GRABOWA, GRANICZNA, GRÓDKOWSKA, IRYSÓW, KAMIENNA, 
KOLEJOWA, LEŚNA, ŁĄCZNA, POLNA, REYMONTA, WOLNOŚCI, WSPÓLNA, ZWYCIĘSTWA

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

01.09. (piątek)
15.09. (piątek)
29.09. (piątek)

13.10. (piątek)
27.10. (piątek)

10.11. (piątek)
24.11. (piątek)

08.12. (piątek)
22.12. (piątek)

plastik i metal/ szkło 19.09. (wtorek) - 21.11. (wtorek) -

plastik i metal/ papier - 17.10. (wtorek) - 19.12. (wtorek)

wielkogabaryty 26.09. (wtorek) - - -

ABC USŁUG DODATKOWYCH W GMINIE PSARY
Przypominamy, że w ramach opłaty 

za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, odpady zielone, jak również 
odpady remontowo-budowlane z 
drobnych remontów można oddawać 
w ramach umowy z Urzędem Gminy do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych, zlokalizowanego w 
Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a. Odpady 
te przyjmowane są w limicie 100 kg/
rok/właściciela nieruchomości. W przy-
padku zwiększonego zapotrzebowa-
nia na odbiór ww. odpadów, właściciel 
nieruchomości może dokonać zamó-
wienia na usługę dodatkową, polega-
jącą na odbiorze odpadów zielonych z 
posesji. 

W celu realizacji usługi dodatkowej 
właściciel nieruchomości powinien zło-
żyć do siedziby Urzędu Gminy odpo-
wiedni formularz, najpóźniej na 7 dni 
przed planowanym terminem jej wyko-
nania. W przypadku usługi dodatkowej 
na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów zielonych w momencie złożenia 
zamówienia wydawane są worki w ko-
lorze brązowym do gromadzenia tych 
odpadów. W przypadku usługi dodat-
kowej na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów remontowo-budowlanych 
firma świadcząca tę usługę dokonuje 
podstawienia pod daną nieruchomość 
worka typu big-bag o pojemności 1 
m³. Po zgłoszeniu przez mieszkańca, 

że worki zostały zapełnione, firma do-
konuje odbioru odpadów. Koszt usługi 
odbioru i zagospodarowania 1 tony od-
padów budowlanych i rozbiórkowych 
wynosi 135 zł brutto, natomiast koszt 
usługi odbioru i zagospodarowania 1 
tony odpadów zielonych wynosi 270 
zł brutto. Po realizacji usługi właściciel 
nieruchomości otrzymuje odrębną fak-
turę z należnością do zapłaty. Płatności 
za fakturę należy dokonać w terminie 
14 dni od dnia jej otrzymania.

Informujemy, że od lipca PSZOK 
objęty jest gminnym monitoringiem, 
przez co osoby nielegalnie podrzuca-
jące śmieci na jej teren, będą ścigane 
prawem. Red.
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BRZĘKOWICE GÓRNE, DĄBIE GÓRNE, GOLĄSZA GÓRNA, DĄBIE, DĄBIE CHROBAKOWE

wrzesień październik listopad grudzień

odpady zmieszane
08.09. (piątek)
22.09. (piątek)

06.10. (piątek)
20.10. (piątek)

04.11. (sobota)
17.11. (piątek)

01.12. (piątek)
15.12. (piątek)
30.12. (sobota)

plastik i metal/ szkło 20.09. (środa) - 22.11. (środa) -

plastik i metal/ papier - 18.10. (środa) - 20.12. (środa)

wielkogabaryty 27.09. (środa) - - -

GRÓDKÓW

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

07.09. (czwartek)
21.09. (czwartek)

05.10. (czwartek)
19.10. (czwartek)

03.11. (piątek)
16.11. (czwartek)
30.11. (czwartek)

14.12. (czwartek)
29.12. (piątek)

plastik i metal/ szkło 13.09. (środa) - 15.11. (środa) -

plastik i metal/ papier - 11.10. (środa) - 13.12. (środa)

wielkogabaryty 27.09. (środa) - - -

SARNÓW, UL. KAMIENNA, SPACEROWA, WIEJSKA, STARA, GŁÓWNA

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

11.09. (poniedziałek)
25.09. (poniedziałek)

09.10. (poniedziałek)
23.10. (poniedziałek)

06.11. (poniedziałek)
20.11. (poniedziałek)

4.12. (poniedziałek)
18.12. (poniedziałek)

plastik i metal/ szkło 14.09. (czwartek) - 16.11. (czwartek) -

plastik i metal/ papier - 12.10. (czwartek) - 14.12. (czwartek)

wielkogabaryty 29.09. (piątek) - - -

SARNÓW, UL. BROWARNA, GRANICZNA, GRUNTOWA, JASNA, KRÓTKA, LEŚNA, PARKOWA, PIASKOWA,
PODGÓRNA, POPRZECZNA, SZKOLNA, ŚRODKOWA, WĄSKA, ZIELONA, ŹRÓDLANA

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

12.09. (wtorek)
26.09. (wtorek)

10.10. (wtorek)
24.10. (wtorek)

07.11. (wtorek)
21.11. (wtorek)

5.12. (wtorek)
19.12. (wtorek)

plastik i metal/ szkło 15.09. (piątek) - 17.11. (piątek) -

plastik i metal/ papier - 13.10. (piątek) - 15.12. (piątek)

wielkogabaryty 29.09. (piątek) - - -
/

GÓRA SIEWIERSKA, STRZYŻOWICE, UL. BELNA 

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

05.09. (wtorek)
19.09. (wtorek)

03.10. (wtorek)
17.10. (wtorek)
31.10. (wtorek)

14.11. (wtorek)
28.11. (wtorek)

12.12. (wtorek)
27.12. (środa)

plastik i metal/ szkło 22.09. (piątek) - 24.11. (piątek) -

plastik i metal/ papier - 20.10. (piątek) - 22.12. (piątek)

wielkogabaryty 28.09. (czwartek) - - -

STRZYŻOWICE Z WYŁĄCZENIEM UL. BELNEJ

wrzesień październik listopad grudzień

odpady
zmieszane

04.09. (poniedziałek)
18.09. (poniedziałek)

02.10. (poniedziałek)
16.10. (poniedziałek)
30.10. (poniedziałek)

13.11. (poniedziałek)
27.11. (poniedziałek)

11.12. (poniedziałek)
23.12. (sobota)

plastik i metal/ szkło 21.09. (czwartek) - 23.11. (czwartek) -

plastik i metal/ papier - 19.10. (czwartek) - 21.12. (czwartek)

wielkogabaryty 28.09. (czwartek) - - -
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SUKCESY GMINNYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

Zespoły działające przy GOK stanowią 
nieodłączny element uświetniający swo-
imi występami  pikniki rodzinne w każ-
dym z sołectw naszej gminy. Okres ten 
jest również sprawdzianem działalności 
naszych zespołów na przeglądach i festi-
walach nawet o ogólnopolskim zasięgu.

W maju na VI Festiwalu Piosenki Ludo-
wej „Czerwone Korale” organizowanym 
przez Orkiestrę Kameralną „Archetti” 
miasta Jaworzna, gminę Psary reprezen-
tował Zespół Artystyczny „Tęcza”, Zespół 
Śpiewaczo - Kabaretowy „OD DO” oraz 
Zespół Śpiewaczy „Dąbie”. Zespół „Dą-
bie” oraz „OD DO” zajęły tam III miejsce.

24 czerwca w XIV Świętojańskim Fe-
stiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w 
Preczowie brały udział wszystkie nasze 
rodzime zespoły. Wśród laureatów pierw-
szego miejsca znalazł się Zespół Śpiewa-
czo - Kabaretowy „OD DO”, a miejsca dru-
giego Zespół Śpiewaczy „Dąbie”.

25 czerwca na Przeglądzie Zespołów 
Ludowych w Katowicach „Na Klepisku” 
gminę Psary reprezentowały dwa ze-
społy - Kapela „Nasz Gródków” oraz Ze-
spół Śpiewaczo - Kabaretowy „OD DO”. I 

miejsce zajął zespół „OD DO”. W tym dniu 
Zespół Śpiewaczy „Dąbie”, „Tęcza” oraz 
„Strzyżowiczanie” uświetniały swymi wy-
stępami Piknik Parafialny w Psarach na 
stadionie LKS.

5 sierpnia zespoły: „Górzanie”, „Brzę-
kowianie”, „Strzyżowiczanie”, „Tęcza”, „OD 
DO” oraz „Dąbie” brały udział w XI Ogól-
nopolskim Przeglądzie Zespołów Folk-
lorystycznych - XI Folkloriada Jurajska w 
Żarkach-Letnisko. Spośród 51 zespołów 
zgłoszonych do przeglądu podlegają-

cych ocenie jury II miejsce zajął Zespół 
Śpiewaczy „Dąbie” z Dąbia, a III Zespół 
Śpiewaczo - Kabaretowy „OD DO” z Pre-
czowa. Ponadto zespół „OD DO” zajął II 
miejsce na Festiwalu Muzycznym Arty-
stów Nieprofesjonalnych „W jurajskiej 
zagrodzie”, który odbył się 3 września w 
Zawierciu.

Zespoły działające przy GOK repre-
zentowały również jednostki OSP naszej 
gminy na Regionalnych Przeglądach 
Zespołów Artystycznych Ochotniczych 
Straży Pożarnych. A z jakim skutkiem? Do-
wiemy się za rok, czy któryś z naszych ze-
społów zostanie zaproszony na przegląd 
ogólnopolski, który jest uwieńczeniem 
przeglądów regionalnych. Ale to jeszcze 
nie koniec, lato  trwa i mnóstwo imprez 
przed nami.

Ogromnie cieszy fakt, że zespoły z 
gminy Psary są dostrzegane i coraz czę-
ściej zapraszane na występy, na których 
potwierdzają swój wysoki poziom. Wszy-
scy członkowie zespołów dziękują wła-
dzom samorządu, z wójtem Tomaszem 
Sadłoniem na czele, za pomoc w rozwoju 
artystycznym. GOK.

Zespół „OD DO” z Preczowa zdobył w tym sezonie wiele nagród na festiwalach.
Fot.: Archiwum zespołu

Okres wiosenno-letni to czas wzmożonej pracy plenerowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Oprócz zadań uję-
tych w rocznym planie pracy, pracownicy GOK pomagają również w organizacji imprez kulturalnych organizowa-
nych przez inne instytucje czy stowarzyszenia.

Zespół „Nasz Gródków” na scenie podczas Festiwalu Pieśni Miłosnych i Zalotnych

Podczas festynu wierni mogli się 
spotkać, porozmawiać, a przez to zinte-
grować i poczuć się częścią wspólnoty. 
Wspólnoty, którą tworzą zarówno ludzie 
młodzi, jak i seniorzy i dzieci.

Organizatorzy spotkania zadbali, by 
każdy znalazł coś odpowiedniego dla 
siebie. Na wszystkich czekało stoisko z 
domowym jedzeniem i słodkimi wypie-

kami. Urozmaicony program artystyczny 
dodatkowo umilił chwile na festynie. Ze 
sceny popłynęły melodie grane i śpie-
wane przez zespoły ludowe, diakonię 
tańca diecezji sosnowieckiej oraz forma-
cję Dzień Dobry. Wieczorem natomiast 
odbył się koncert operetkowo-musicalo-
wy, podczas którego wystąpili znakomici 
artyści scen polskich. Najpierw zaprezen-

towali się tancerze Dominika Babiarz i Łu-
kasz Zasik, a potem sopranistka Bożena 
Grudzińska-Kubik i tenor Adam Sobieraj-
ski. Akompaniowała im Halina Mansarliń-
ska.

Współorganizatorem festynu był 
Urząd Gminy Psary, a patronat honorowy 
nad nim objął biskup Grzegorz Kaszak. 
Red.

FESTYN PARAFIALNY W PSARACH
25 czerwca na stadionie Iskry Psary gościli uczestnicy I Festynu Parafialnego, który zorganizowali wierni pa-

rafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz ze swoim proboszczem ks. Janem Piekarskim.
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PAŃSTWO ZOFIA I CZESŁAW PIERZCHAŁA OTRZYMALI
MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

List gratulacyjny wręczyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Celka. 
Jubilaci obdarowani zostali również kwiatami i jubileuszowym prezentem.

Warto zaznaczyć, że Pan Czesław Pierzchała jest znanym w gminie Psary, a 
zwłaszcza sołectwie Strzyżowice, działaczem społecznym. Został odznaczony 
między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Od-
znaką Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Red.

20 lipca wójt gminy Psary w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej odznaczył Państwa Zofię i Czesława Pierzchałów Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie.

Jubilaci z wójtem gminy Psary
Tomaszem Sadłoniem

Pierwszy festyn rodzinny rozgrzał 
mieszkańców w Górze Siewierskiej. 8 lip-
ca, pomimo niesprzyjającej pogody, na 
placu przy budynku remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej, uczestnikom imprezy 
nie zabrakło dobrych humorów. Festyn 
otworzył występ orkiestry dętej, a na-
stępnie zaprezentowały się dzieci i mło-
dzież, wśród nich młode wokalistki: Zu-
zanna Sitko, Maja Kalika i Marysia Sitko, 
skrzypek Radek Pochylski oraz zespół 
młodzieżowy w składzie: Wojtek Żór-
kowski, Wiktoria Zbień i Bartek Białas. 

Nie zabrakło również występów ze-
społów śpiewaczych z gminy Psary. 
Podczas festynu zaprezentowali się „Gó-
rzanie”, zespół „Tęcza”, „Strzyżowicza-
nie” i „Brzękowianie”. Na zakończenie 
wspólną zabawę taneczną poprowadził 
zespół Band Hadżi. 

Podczas festynu miała miejsce rów-
nież miła uroczystość. W związku z 
przejściem na emeryturę, przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiejskich w Górze 
Siewierskiej Maria Sikora odebrała po-
dziękowania za swoją dotychczasową 

pracę i wkład w rozwój życia kulturalne-
go i artystycznego na rzecz gminy.

29 lipca festyn rodzinny odbył się w 
Malinowicach. Podczas biesiady, okra-
szonej domowym jedzeniem i wypie-
kami, mieszkańcy wysłuchali wystę-
pów gminnych zespołów śpiewaczych. 
Gwiazdą wieczoru była Kapela Góralska 
Wista z Wisły i okolic, która przeniosła 

do naszej gminy klimat Beskidu Śląskie-
go. Ponadto członkowie Koła Emeryta 
Rencisty i Inwalidy oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich z Malinowic zorganizowali 
liczne atrakcje, w tym m.in.: loterię, w 
której można było wygrać upominki. Im-
prezę zakończyła zabawa taneczna przy 
dźwiękach zespołu Art-Music. 

13 sierpnia festyn rodzinny zagościł 
w Dąbiu. Imprezę uświetniły występy 
zespołów działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury. Głównym punktem fe-
stynu był koncert zespołu COCO AFRO, 
który zabrał publiczność na wycieczkę 
muzyczną po Afryce. Podczas występu 
zaprezentowali utwory takich wyko-
nawców, jak: Boney M, Goombay Dance 
Band, Saragossa Band. Roztańczonych 
widzów przy utworach muzyki dance w 
dalszą zabawę zabrał zespół Band Hadżi. 

Organizatorem wszystkich festy-
nów był wójt gminy Psary oraz Gminny 
Ośrodek Kultury Gminy Psary, współor-
ganizatorami natomiast mieszkańcy po-
szczególnych sołectw. GOK.

WAKACYJNE FESTYNY W GMINIE PSARY
Podczas tegorocznych wakacji mieszkańcy gminy Psary mieli okazję kilkakrotnie spotkać się na imprezach, 

podczas których wspólnie się bawili i świętowali letni, słoneczny czas.

Zespół „Brzękowianie” na scenie podczas festynu w Malinowicach

Zespół Śpiewaczy „Dąbie” podczas festynu w swoim sołectwie

KULTURA
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Podróżnicy zwiedzili Zamek Kró-
lewski, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki, 
Ogród w Wilanowie, Stare Miasto oraz 
gmach Sejmu i Senatu RP.  Wzruszenie 
wywołała wśród uczestników wyjazdu 
wizyta na Powązkach.

Po pierwszym dniu pełnym wrażeń i 
pysznym posiłku w mołdawskiej restau-
racji podróżnicy wypoczywali w hotelu 
„Aramis”.

Uczestnicy wyjazdu mieli też niepo-
wtarzalną okazję zobaczyć z bliska, jak 
stolica przygotowuje się do wizyty ksią-
żęcej pary Wiliama i Kate Windsor.

Seniorzy Podróżnicy wrócili do swych 
domów zachwyceni, zadowoleni choć 
nieco zmęczeni ogromem atrakcji.

W najbliższym czasie członkowie Klu-
bu i chętni mieszkańcy naszej gminy 
udadzą się na wycieczkę do Poznania i 

Kórnika, a następnie do Wrocławia.
Kolejna wycieczka do stolicy jest 

planowana na czas karnawału, kiedy to 
ogrody wilanowskie zamieniają się w 
„Królewski Ogród Światła”. GOK.

Członkowie Klubu Seniora Podróżnika na wycieczce w Warszawie

58.osobowa grupa mieszkańców 
naszej gminy, która odpowiedzia-
ła na zaproszenie Przewodniczącej 
Klubu Seniora Podróżnika Małgo-
rzaty Ilony Pasek, w połowie lipca 
wzięła udział w wycieczce do War-
szawy.

KLUB SENIORA PODRÓŻNIKA W WARSZAWIE

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SOSNOWCU
Strażacy – ochotnicy ze Strzyżowic, Góry Siewierskiej oraz Psar reprezentowali naszą gminę na pierwszej piel-

grzymce Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Diecezji Sosnowieckiej. Pielgrzymka odbyła się 11 czerwca w So-
snowcu i uświetniła dwa jubileusze: 25. lecie utworzenia Diecezji Sosnowieckiej oraz 115. rocznicę uzyskania praw 
miejskich przez miasto Sosnowiec.

Uczestnicy pielgrzymki rozpoczęli 
swój marsz na placu przed kościołem św. 
Floriana, a zakończyli na Placu Papieskim. 
Kolumnę prowadziły mażoretki z Dąbro-
wy Górniczej-Ujejsca. Za nimi maszero-
wały dwie orkiestry dęte z Sosnowca i z 
Siewierza, następnie kompania hono-
rowa Ochotniczych Straży Pożarnych z 
gminy Siewierz, a potem kolejno poczty 
sztandarowe z 42 jednostek z całej diece-
zji. Po zakończeniu pielgrzymki, odbyła 
się Msza Święta, którą celebrował biskup 
sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Jednym z inicjatorów pielgrzymki był 
Zdzisław Banaś, burmistrz Siewierza, 
a zarazem wiceprezes oddziału woje-
wódzkiego ZOSP województwa śląskie-
go oraz prezes będzińskiego oddziału 
powiatowego ZOSP. W uroczystości 
wzięło udział wiele osobistości z życia 
politycznego, kulturalnego i gospodar-
czego, wśród których byli ministrowie, 
parlamentarzyści, władze samorządo-
we, kierownictwa komend wojewódz-

kich Państwowych Straży Pożarnych 
oraz władze związkowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W obchodach 25. le-
cia Diecezji Sosnowieckiej uczestniczył 
także wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, 
który pełni funkcję prezesa oddziału 

gminnego ZOSP.
Obchody 25. lecia Diecezji Sosno-

wieckiej zakończył entuzjastycznie 
przyjęty koncert Piotra Rubika zatytuło-
wany „Santo Subito”. Red.

W uroczystej mszy z okazji obchodów 25. lecia Diecezji Sosnowieckiej uczestniczyły
delegacje straży z gminy Psary. Fot.: www.diecezja.sosnowiec.pl
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DANIEL SOLIPIWKO, MŁODY PROJEKTANT Z GMINY PSARY

Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się Pana przygoda z pro-
jektowaniem?

Daniel Solipiwko: Zawsze lubiłem rysować i przelewać swo-
je pomysły na kartkę, z czasem zacząłem interesować się modą 
i próbowałem tworzyć pierwsze szkice ubrań, co rozwijałem w 
szkole na kierunku technik technologii odzieży.

GGP: Co jest dla Pana największą modową inspiracją?
DS: Moją inspiracją jest muzyka, ciekawi ludzie i natura. Łączę 

to razem i powstaje forma, przeznaczenie, przewodnie materiały 
i szkice pierwszych projektów.

GGP: Ma Pan już pierwsze sukcesy, jakie?
DS: Moim znaczącym sukcesem jest zajęcie 3 miejsca w Ogól-

nopolskim Konkursie dla Młodych Projektantów „Mała Pętelka” 
w Poznaniu oraz udział w finale „Geometryczne Eksplozje”. Zo-
stałem także laureatem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i 
Umiejętności z Zakresu Projektowania.

GGP: Jakie kreacje najczęściej Pan projektuje?
DS: Projektuję dość odważne kreacje dla kobiet, które są no-

woczesne i pewne siebie.
GGP: Co dominuje w projektach - klasyka, nowoczesność 

czy może ekstrawagancja?
DS: W moich strojach raczej przeważa nowoczesność w połą-

czeniu z ekstrawagancją.
GGP: Czy są jakieś projekty, z których jest Pan szczególnie 

zadowolony?
DS: Jestem bardzo dumny z mojej ostatniej kolekcji, która była 

pokazywana na wielu wybiegach i doceniana przez specjalistów 
w dziedzinie mody.

GGP: Jakie są Pana modowe plany na najbliższą przy-
szłość?

DS: Wybieram się na studia w tym kierunku, planuję także 
stworzenie nowych kolekcji.

GGP: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukce-
sów.

Daniel Solipiwko, mieszkaniec gminy Psary, jest uczniem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górni-
czej. Kształci się w zawodzie technik technologii odzieży i ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy.

OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA

Daniel Solipiwko z modelkami w jego kreacjach
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DESZCZOWA EDYCJA MARATONU MTB W PSARACH

Zawodnicy startujący w Psarach mieli 
przed sobą nie lada wyzwanie. Czekała 
na nich wymagająca i pofałdowana tra-
sa, którą organizatorzy zapowiadali jako 
jedną z najtrudniejszych w cyklu. Na po-
dobnej, choć nieco zmodyfikowanej run-
dzie ścigano się również w poprzednich 
dwóch sezonach, jednak obfite opady 
sprawiły, że pętla stała się jeszcze trudniej-
sza. Jazdę uprzykrzały spore ilości błota, 
liczne kałuże i samo ukończenie wyścigu 
mogło być powodem do dumy. Pomimo 
takich niedogodności, z dystansem PRO 
o długości 64 kilometrów zmierzyło się 
ponad 100 zawodników. Spośród nich 
najszybszy był Dariusz Batek, jeden z czo-
łowych specjalistów w maratonie MTB w 
Polsce, reprezentant kraju na imprezach 
mistrzowskich.

Najlepszą z pań była Zuzanna Krzysta-
ła, która podobnie jak Bartek, ukończyła 
wyścig z dużą przewagą – ponad 6 minut 
nad kolejną zawodniczką.

Z uwagi na nieprzerwanie padający 
deszcz, wielu zawodników zdecydowało 
się na krótszy dystans, HOBBY (25 kilo-
metrów). Na linii startu usytuowanej na 
stadionie Iskry Psary, stanęło ponad 330 
osób. Rywalizacja była bardzo zacięta, 
gdyż triumfatora wyłonił dopiero sprint 
z 4. osobowej grupki. Największą pręd-
kością na finiszu popisał się Mateusz Zoń.

Julita Fira zwyciężyła w klasyfikacji 
kobiet. Co ciekawe, była ona jedną z naj-
młodszych zawodniczek, ścigających się 
w Psarach na dystansie HOBBY, startując 
w kategorii 16-18 lat. 

Uczestnicy, rywalizujący w ramach ka-
tegorii FAMILY, czyli młodzi rowerzyści ja-
dący w towarzystwie swojego opiekuna, 
również mieli do pokonania trasę HOBBY. 
Z tego grona najlepszy był Arkadiusz Ha-
zuka.

Swoje oddzielne wyścigi mieli także 
najmłodsi miłośnicy rowerowej zabawy. 
Dzieci w każdym wieku mogły spróbo-
wać swoich sił na krótkich odcinkach, do-
pasowanych do ich możliwości.

– Pogoda nie rozpieszczała, ale cała 
impreza była bardzo udana. Cieszę się, że 

pomimo niesprzyjającej aury, tak wielu 
kolarzy wybrało się do nas i wystartowało 
w maratonie. Trasa była niezwykle wyma-
gająca, ale też bardzo ciekawa – podsu-
mowuje Tomasz Sadłoń, wójt gminy Psa-
ry. – Jesteśmy gminą, która od kilkunastu 
lat organizuje na swoim terenie wyścig 
szosowy, a ostatnio wraz z Bike Atelier 
także maratony MTB. Psary to także jazda 
rekreacyjna, gdyż bardzo często można 
spotkać rowerzystów na tutejszych ścież-
kach. 

Impreza w Psarach była szóstą w tego-
rocznym cyklu Bike Atelier MTB Maraton. 
Do rozegrania pozostały już tylko dwie – 
10 września w jurajskich gminach Żarki/
Janów/Niegowa, a także 30 września w 
Ustroniu. Bike Atelier

Pomimo wyjątkowo trudnych i deszczowych warunków szósta edycja Bike Atelier MTB Maratonu w sezonie 2017 
przyciągnęła blisko 500 uczestników.

Wyścig MTB Bike Atelier Maraton wystartował ze stadionu LKS Iskra Psary

TURNIEJ PIŁKARSKI A I B KLASY O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

Do walki stanęło sześć klubów sporto-
wych działających na terenie gminy Psa-
ry: KS Preczów, KP Sarnów, LKS Jedność 
Strzyżowice, KS Orzeł Dąbie, LKS Iskra 
Psary i KS Góra Siewierska. Drużyny po-
dzielone zostały na dwie grupy. Mecze w 
grupach odbywały się w systemie każdy 
z każdym.

W finale zmierzyły się drużyny KP Sar-
nów z KS Orzeł Dąbie. Mecz zakończył się 
bezbramkowym remisem i o zwycięstwie 
zadecydowały rzuty karne, w których lep-
si okazali się zawodnicy z Sarnowa. Tym 
samym zdobyli I miejsce i Puchar Wójta 
Gminy Psary. O trzecie miejsce walczyły 
drużyny z Preczowa i Psar. W tym starciu 
lepszy okazał się zespół LKS Iskra Psary.

Puchar wraz z nagrodami wręczył 
obecny na turnieju wójt gminy Psary To-
masz Sadłoń. Red.

24 czerwca na stadionie Iskra Psary odbył się coroczny Turniej Gminnych Zespołów A i B klasy o Puchar Wójta 
Gminy Psary w piłce nożnej.

Drużyna z Klubu Sportowego Sarnów zdobyła I miejsce
w Turnieju Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Psary


