
PODSUMOWANIE ROKU 2017 W GMINIE PSARY
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Dochody majątkowe gminy 

wyniosły ponad 4,38 mln zł w tym:

dotacje krajowe i unijne  

1,26 mln zł.



Dochody uzyskane ze sprzedaży 34 gminnych działek budowlanych

w 2017 r. wyniosły 3 mln 80 tys. zł
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Jednorazowy wpływ blisko 3 mln zł z tytułu renty planistycznej od sprzedaży działki przez ANR firmie Lidl.

4,9

mln zł

NADWYŻKA OPERACYJNA

-0,7

mln zł

2

mln zł 1,4

mln zł

2,9

mln zł

8,1

mln zł

4,6

mln zł

4,8

mln zł



REALNA NADWYŻKA OPERACYJNA W 2017 
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857 tys zł na przebudowę ul. Podwale

zakwalifikowano do wydatków bieżących

Nadwyżka operacyjna w 2017 r.

0,857 mln zł

4,874 mln zł

5,731 mln zł, 
co stanowi 

13,1%
dochodów 

bieżących gminy

w 2017



W połowie 2017 r. rozpoczęło swoją działalność centrum dystrybucyjne firmy Lidl 

w Gródkowie. 



Zatrudnienie znalazło w nim 180 osób z czego 47 

to mieszkańcy gminy Psary.



W 2017 r. rozpoczęła się budowa centrum logistycznego

FM Logistic w Sarnowie.



Od marca 2018 r. pracować w nim będzie już około 40 osób.



Jesienią 2017 r. rozpoczęła się budowa kolejnej hali magazynowej w Psarach 

o powierzchni 11 271 m2.
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I kadencja 24,2 mln zł 
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II kadencja 

67,4 mln zł 
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91,6 mln  
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2017 2018

UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

W WYDATKACH OGÓŁEM GMINY 

29,8% 40,5%

PLAN



Realizujemy       

3 letni plan 

inwestycyjny na 

lata 2017 – 2019 

o wartości               

57 mln zł 

obejmujący 

ponad              

70 zadań 

budowlanych.



EDUKACJA
DROGI

KULTURA I INTEGRACJA SPOŁECZNA

OCHRONA ŚRODOWISKA SPORT I REKREACJA



EDUKACJA



BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W GRÓDKOWIE

W ramach zadania na powierzchni 280,90 m² powstały 3 sale dla 

przedszkolaków. Ponadto placówka zyskała ogrodzony plac zabaw z 

nawierzchni syntetycznej, nowe ogrodzenie oraz oświetlenie. 

Przebudowano również istniejące i wybudowano nowe chodniki oraz 

drogi wraz z 15 miejscami postojowymi.

Koszt inwestycji: 1 392 243 zł

Unijne dofinansowanie na budowę przedszkola w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 

wysokości 864 318,74 zł. 



Prace budowlane trwały od początku 2017 r.



Foto przed







Powstały 3 klasy dla przedszkolaków.







PRZEBUDOWA SZKOŁY W PSARACH

Placówka została przekształcona w szkołę podstawową, 

aby uruchomić nabór do I klasy szkoły podstawowej 

zostały wykonane prace remontowe oraz zakupiono 

materiały potrzebne do wyposażenia pomieszczeń. 

Koszt: ponad 57 tys zł.



Uczniowie I klasy podstawówki korzystają z pomieszczeń 

wydzielonych tylko dla ich potrzeb. Na zdjęciu szatnia I klasy.



Wykonano nową toaletę dla pierwszaków.



Zaadoptowano część szkolnej biblioteki na I klasę.



Dzięki 55 296 zł dotacji z programu „Aktywna tablica” zakupiono 

tablice interaktywne, rzutniki, ekrany do 4 szkół za blisko 70 tys. zł.



W Szkole Podstawowej w Gródkowie utworzono i wyposażono nowoczesną 

pracownię biologiczną tzw „Zieloną Pracownię” dzięki dotacji z  WFOŚiGW. Koszt 

przedsięwzięcia to 37 499 zł.



Przekształcono pomieszczenia przyziemia w Przedszkolu w 

Sarnowie na harcówkę. Koszt inwestycji 20 tys zł.



Wykonano nasadzenia na placu szkolnym w Sarnowie za 

ponad 35 tys. zł.



17 stycznia 2018 r.  został otwarty przetarg na budowę żłobka i 

przedszkola w Psarach. Złożono 7 ofert z czego najniższa               

ma wartość około 6,3 mln zł.



Prace budowlane potrwają do końca czerwca 2019 r.



KULTURA 

I INTEGRACJA SPOŁECZNA



BUDOWA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH    

W STRZYŻOWICACH

Projekt obejmuje wykonanie nowoczesnej sali szkoleniowo – koncertowej 

wraz z salą bankietową oraz wykonanie kapitalnego remontu 

i termomodernizacji budynku komunalnego, w którym mieszczą 

się m.in.: jednostka OSP, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, 

placówka Poczty Polskiej i przychodnia zdrowia. 

Koszt: 6 011 400 zł

Przyznana dotacja unijna to 738 147, 48 zł.

Złożony został kolejny wniosek o dotację w wysokości 699 468 zł, 

który obecnie podlega ocenie.



Budynek CUS ma ogólną 

powierzchnię 1 522 m2, 

a jego kubatura to 6 227 m3.



Stan przed rozpoczęciem inwestycji.



Stan przed rozpoczęciem inwestycji.



środek

Stan przed rozpoczęciem inwestycji.



Po wymianie stolarki okiennej w całym budynku przystąpiono do 

docieplenia ścian i fundamentów oraz wymiany pokrycia dachu 

nad częścią przynależną do OSP



W garażach Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano kanał techniczny, 

posadzkę betonową, zamontowano nowe bramy garażowe i przystąpiono 

do układania płytek na ścianach.





Trwają prace przy wymianie instalacji elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.



Wyremontowane pomieszczenia na I piętrze.



W sali audytoryjnej wykonano już fundamenty pod widownię oraz 

wzmocniono konstrukcję dachu.



Wizualizacja sali audytoryjnej.



Wizualizacja obiektu po kapitalnym remoncie i termomodernizacji. 

Termin realizacji całego zadania to 30.10.2018 r.



PRZEBUDOWA OŚRODKA KULTURY I REMIZY OSP 

W GÓRZE SIEWIERSKIEJ

Zakres prac obejmuje przebudowę wewnętrzną i kompleksową 

termomodernizację budynku o powierzchni 753 m2 i kubaturze 

ponad 5 000 m3.

Koszt: 2 249 332 zł

Gmina Psary złożyła wniosek o unijne dofinansowanie tej 

inwestycji, w kwocie 517 236,39 zł. 



Stan przed rozpoczęciem inwestycji.



Prace rozbiórkowe w holu.



Wzmocniono konstrukcję dachu.



Remont przechodzi scena. Powstanie także nowa posadzka na głównej sali.



W obiekcie powstanie kuchnia obsługująca pełen proces przygotowania posiłków.



Zastosowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne i pompa ciepła.



Wizualizacja wnętrza remizy OSP Góra Siewierska.



Wizualizacja remizy OSP w Górze Siewierskiej. Termin realizacji 

koniec lipca 2018 r.



REMONT KUCHNI W BUDYNKU REMIZY OSP PSARY

Kuchnia stanowi zaplecze wyremontowanej wcześniej sali 

bankietowej. Obecnie posiada ona nowe, przebudowane 

instalacje techniczne oraz pełne wyposażenie. 

Koszt: 293 528 zł







Zamontowano nowy dźwig towarowy.



Drugą częścią prac była modernizacja i przebudowa pomieszczeń 

Gminnej Biblioteki Publicznej.



Powstał projekt budowlany budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w 

Górze Siewierskiej, które będzie częścią projektu „Zagłębiowskiego Parku 

Linearnego” rewitalizującego obszar doliny Przemszy i Brynicy. 



Istotnym elementem projektu jest budowa wieży widokowej, placu zabaw 

oraz ogrodu sensorycznego. Przedsięwzięcie to ma zostać zrealizowane 

po uzyskaniu unijnej dotacji.



DROGI



BUDOWA ULICY PODWALE W STRZYŻOWICACH

Inwestycja objęła wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi 

wraz z budową sieci sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej oraz budowę 

odwodnienia, w tym rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale 

wraz z ułożeniem nowej nakładki asfaltowej na odcinku powiatowej 

drogi.

Koszt: 1 817 940 zł.

Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 394 450 zł oraz 

dofinansowanie w wysokości 300 000 zł od Powiatu Będzińskiego.



Stan przed rozpoczęciem inwestycji.



Prace rozpoczęły się w połowie 2017 roku.





Ulica Podwale po przebudowie.





Skrzyżowanie ul. Podwale i ul. Rogoźnickiej po przebudowie.



REMONT ULICY WSPÓLNEJ W GRÓDKOWIE        

I W PSARACH

Wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię drogi gminnej 

o długości 806 m wraz z kanalizacją deszczową.

Koszt: 1 092 601 zł.



Stan przed przebudową drogi – brak odwodnienia 

uniemożliwiał utwardzenie drogi.



Prace rozpoczęły się wiosną 2017 roku.





Ulica Wspólna po przebudowie.



Ulica Wspólna po przebudowie.



Ulica Wspólna po przebudowie.



NOWA ZATOKA MANEWROWA PRZY ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STRZYŻOWICACH

W ramach inwestycji wybudowano dwa zjazdy z drogi 

powiatowej ul. 1 Maja oraz miejsca postojowe.

Koszt: 240 238 zł.





Zatoka usprawniła ruch pojazdów.





Budowa odwodnienia ul. Podgórnej w Sarnowie 

– koszt: 326 652 zł. 



W ramach zadania wykonano około 650 mb zamkniętej kanalizacji.



W 2017 roku 12 odcinków gminnych dróg o długości 2,8 km 

zostało utwardzonych kruszywem lub frezem asfaltowym.



Koszt prac to 417 115 zł.



Nowy parking przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach wykonany 

przez gminny Zakład Gospodarki Komunalnej za 40 000 zł.



Powstało 15 nowych miejsc postojowych.



Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 zgłoszony przez 

samorząd województwa śląskiego został wybrany do unijnego 

dofinansowania w ramach RPO WSL. Całkowity koszt tej inwestycji to 
około 90 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 50 150 000 zł.



Gmina przygotowała projekty techniczne budowy kanalizacji sanitarnej i 

wymiany wodociągu w pasie DW 913, które będą realizowane równocześnie z 

przebudową drogi. Koszt zadania dla gminy około 6,5 mln zł.



Oznacza to mniejsze utrudnienia w ruchu oraz oszczędności dla gminy Psary, ponieważ nie 

trzeba będzie odtwarzać istniejącej podbudowy i nawierzchni drogi. Powstanie 

4,6 km kanalizacji sanitarnej i 3,3 km wodociągu - na rysunku zaznaczone kolorem zielonym.



OCHRONA ŚRODOWISKA



INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE



Trwały intensywne prace przy opracowaniu dokumentacji 

technicznej dla budowy 25,3 km sieci zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej.



Uzyskano pozwolenie na budowę dla 9 odcinków kanalizacji sanitarnej długości 8 km 

– na mapie zaznaczone kolorem niebieskim.



Wykonano główny ciąg ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w 

Strzyżowicach.



W 2017 roku realizowano 3 zadania polegające 
na budowie sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami o łącznej długości blisko 15 km. 
Całkowity koszt tej inwestycji to 

3 mln 370 tys. zł.



Pierwsze zadanie zostało już zrealizowane w Strzyżowicach na ul. Żwirowej,  
w Psarach na ul. Polnej i Gródkowskiej, w Sarnowie na ul. Źródlanej                     

w Malinowicach na ul. Słonecznej. Kosztem 878 677 zł powstało ogółem      
3,1 km sieci wodociągowej. 



Drugie zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania 

Wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach do Dąbia do ul. Pocztowej.



Trzecie zadanie obejmuje  budowę sieci wodociągowej na odcinku 

Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska 

oraz w Strzyżowicach na ul. Parkowej. 



Dodatkowo gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej własnymi siłami wykonał odcinki 

wodociągu o łącznej długości 1,2 km na ulicach:

- Południowej w Gródkowie, 

- Polnej i Górnej w Psarach, 

- Skowronków w Preczowie,

- Bukowej w Malinowicach,

- Strzyżowickiej na granicy Psar i Będzina



Na zlecenie ZGK kosztem 181 161 zł powstała dokumentacja 
budowlana odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 

10 km w:

• Gródkowie – ul. Pokoju, ul. Górna, ul. Wspólna, 

• Malinowicach – ul. Słoneczna (2-ga linia zabudowy), ul. 
Bukowa, 

• Brzękowicach Górnych – Goląszy Górnej – Dąbiu 
Górnym,

• Preczowie – ul. Dębowa.



ZGK zakupiło za ponad 97 tys. zł 420 sztuk 
wodomierzy radiowych oraz zestaw do zdalnego 

odczytu. 

300 z nich zostało już zamontowanych.



Gmina zdobyła unijne dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę 4,5 km sieci 

wodociągowej w: Strzyżowicach na ul. 1 Maja, 
Sarnowie na ul. Górnej i Preczowie na ul. 

Skowronków.

Koszt całego zadania około 2,9 mln.

Przyznana dotacja 1 508 371 zł.



OCHRONA POWIETRZA I ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII



ROZPOCZĘCIE PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ 

MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

GMINNYCH:

 kompleks budynków remizy OSP w Strzyżowicach,

 remiza OSP w Górze Siewierskiej,

budynek szkoły podstawowej w Strzyżowicach (2018),

 budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej (2018 – 20).

Łączna wartość prac termomodernizacyjnych 

w tych 4 obiektach wyniesie 5 036 618 zł, 

z czego unijna dotacja to 3 053 246 zł.





Realizujemy 4 programy dotacji dla mieszkańców na  

eko-modernizacje prywatnych budynków mieszkalnych 

w zakresie:

1. Docieplenie ścian, dachu oraz wymianę okien i drzwi. 

2. Wymiana pieca węglowego na nowy kocioł na gaz lub

biomasę wraz z opcjonalną zabudową instalacji OZE. 

3. Wykonanie instalacji OZE tj. kolektorów słonecznych, 

pompy ciepła lub ogniw fotowoltaicznych. 

4. Usunięcie azbestu i odtworzenie poszycia dachowego.



Teoretyczne 

maksymalne 

dofinansowanie dla 1 

prywatnego budynku 

mieszkalnego 

z 4 wymienionych 

wcześniej programów 

to nawet 122 500 zł



PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

Od momentu uruchomienia programu na terenie gminy Psary 

modernizację przeszło łącznie 51 budynków mieszkalnych,

w których w sumie mieszka 177 osób. 

W budynkach tych wymieniono 519 okien, a do ocieplenia ich 

ścian zużyto 10 394,2 m² styropianu.

Koszt tych modernizacji wyniósł ponad 2,5 mln zł z czego 

wypłacone mieszkańcom dotacje to 1 559 983 zł.  



Prywatne budynki mieszkalne przed i po termomodernizacji



Prywatne budynki mieszkalne przed i po termomodernizacji



Opracowano 128 projektów przebudowy 

kotłowni w prywatnych budynkach 

mieszkalnych związanych z realizacją Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Psary, 

który będzie realizowany przy unijnej dotacji.



Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na 5 gminnych 

budynkach użyteczności publicznej :

• Przedszkole w Sarnowie

• Szkoły: w Psarach, Sarnowie i Dąbiu

• Urząd Gminy w Psarach

Inwestycja wyniosła 377 210 zł z czego 

320 628 zł jest dofinansowane z funduszy unijnych.



Prace rozpoczęły się jesienią 2017 r. 



Ogniwa fotowoltaiczne na Urzędzie Gminy w Psarach. 



Ogniwa fotowoltaiczne na szkole w Sarnowie. 



Wykonano neutralne dla środowiska oświetlenie 

hybrydowe na ul. Irysów w Psarach - 22 lampy 

wyposażone w ogniwo fotowoltaiczne i turbinę wiatrową.

Do końca kwietnia kolejne 66 lamp stanie na Osiedlu 

Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej. 

Wartość projektu to 738 207 zł z czego unijna 

dotacja to 627 475 zł.



Oświetlenie hybrydowe na ul. Irysów w Psarach. 



Oświetlenie hybrydowe na ul. Irysów w Psarach. 



SPORT I REKREACJA



PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA STADIONU

W STRZYŻOWICACH

Stadion zyskał trybuny z 96 miejscami siedzącymi z zadaszeniem. 

Zamontowano także nowe oświetlenie sportowe, obiekt wyposażono w 

system sygnalizacji włamania oraz monitoring wizyjny. Powstała droga 

dojazdowa oraz parking.

W budynku szatni zainstalowano elektryczną instalację grzewczą, zakupiono 

wyposażenie, zagospodarowano przestrzeń wokół budynku klubu.

Koszt inwestycji: 1 241 891 zł 

Dotacja Ministra Sportu i Turystyki – 99 000 zł.



Stan przed inwestycją. 



Nowa, zadaszona trybuna w Strzyżowicach. 





Nowe miejsca postojowe. 



Zagospodarowana przestrzeń przy szatni piłkarskiej. 



Przebudowany stadion z lotu ptaka – widoczne oświetlenie sportowe 

umożliwiające treningi po zmroku. 



PRZEBUDOWA PLACU PRZY REMIZIE OSP PSARY

Powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna, 

skatepark oświetlenie parkowe, parking, 

wybrukowane miejsce pod scenę mobilną 

oraz system monitoringu.

Koszt inwestycji: 1 088 550 zł



Stan przed inwestycją. 



Prace przy budowie placu zabaw. 



Siłownia zewnętrzna. 



Nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. 



Skatepark



Wyeksponowano zabytkową pompę strażacką. 



Zakończenie prac nastąpiło jesienią 2017 roku. 



BUDOWA STADIONU W SARNOWIE

Od lutego 2017 trwają intensywne prace nad modernizacją 

stadionu w Sarnowie, w ramach którego powstał już nowy 

budynek szatni, trybuny, chodniki oraz oświetlenie sportowe. 

W trakcie wykonywania jest nowa murawa z drenażem 

i automatycznym systemem nawadniania. 

Koszt zadania: 1 675 000 zł

Dotacja Ministra Sportu i Turystyki – 475 300 zł



Poprzedni budynek szatni został wyburzony. 





Prace przy budynku szatni dobiegły już końca. 







Nowe szatnie piłkarskie. 



Nowe sanitariaty. 



Prace przy budowie drenażu. 



Prace na płycie boiska. 



Na stadionie w Psarach zamontowano system automatycznego 

nawadniania, koszt: blisko 28 tys. zł.





PRACE REMONTOWE I MODERNIZACYJNE



BRUKOWANIE ALEJEK I TERENU WOKÓŁ KAPLICY 

NA CMENTARZU KOMUNALNYM

W STRZYŻOWICACH ORAZ REMONT KAPLICY 

– koszt: 234 162 zł.



Wykonano nową elewację, pomalowano dach, zabudowano okna i 

drzwi oraz nowe schody wejściowe.



Nowe brukowane alejki na cmentarzu komunalnym.



Kaplica po remoncie wykonanym przez ZGK.



Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu parku Żurawiniec w 

Psarach, gdzie powstaną między innymi ścieżki zdrowia. Koszt około 100 000 zł.



Projekt utwardzenia kruszywem ścieżek o długości blisko 

1,5 km w Parku Żurawiniec.



Przy alejkach zabudowane zostaną ławki oraz urządzenia do ćwiczeń.



Wykonano nowe posadzki przemysłowe w garażach OSP w Dąbiu. 

Koszt 13 545 zł. 



Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole w Malinowicach.                        
W ramach zadania zamontowano klimatyzację oraz zakupiono nowoczesne 

nagłośnienie. Koszt: 75 592 zł.



BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW



W tym roku do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły 

dwa nowe wozy bojowe 

Pierwszy z nich to duży, ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP 

Strzyżowice o wartości 845 871 zł.

Gmina  Psary na zakup wozu uzyskała dotację w wysokości 300 000 zł

ze  środków Marszałka Województwa Śląskiego

i WFOŚiGW oraz 100 000 zł dotacji celowej  budżetu państwa 

przeznaczonej dla  jednostek  OSP będących

w KSRG. Dodatkowo złożony jest wniosek na  pozyskanie dotacji z UE 

w wysokości  438 000 zł.  



Nowy ciężki wóz pożarniczy OSP Strzyżowice. 



Uroczyste przekazanie pojazdu. 



Drugi samochód pożarniczy o wartości 

244 800 zł, trafił do Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Preczowie. 

Zakup wozu wraz z wyposażeniem w 

całości sfinansowany został z budżetu 

gminy Psary.



Nowy lekki pojazd OSP Preczów. 



Uroczyste przekazanie pojazdu jednostce. 



W 2017 roku przeznaczono 130 tys. zł na rozbudowę 

nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego.

Do tej pory monitoringiem objętych zostało już 

56 miejsc użyteczności publicznej w gminie Psary.





Jednym z monitorowanych miejsc jest przebudowany stadion w Strzyżowicach. 



INWESTUJEMY W ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW



Dotacje gminy w sferze kultury i sportu:

- Gminny Ośrodek Kultury – 1,5 mln 

- Gminna Biblioteka Publiczna - 0,8 mln 

- Wsparcie stowarzyszeń, klubów sportowych i organizacji 

pozarządowych – 0,2 mln 

Koszt utrzymania 6 stadionów piłkarskich pokrywany przez 

gminę to około 150 tys zł na rok.



Po raz pierwszy w Psarach został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal 

Folklorystyczny. Gminę Psary odwiedziły grupy z Łotwy, Węgier i Rumunii. 

Zwieńczeniem imprezy były występy wszystkich zespołów 18 czerwca na stadionie 

LKS Iskra Psary.



W ciągu roku na terenie gminy Psary odbył się szereg koncertów, festynów 

oraz imprez plenerowych. Na zdjęciu Gminny Dzień Dziecka.



Kolejna edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku.



Kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Dziecięcym w Psarach.



Wyścig kolarski szosowe

Po raz kolejny ścigali się na terenie gminy kolarze szosowi w 

Wyścigu o Puchar Wójta Gminy Psary.



Wyścig kolarski górskie

Maraton MTB w Psarach zgromadził ponad 500 uczestników.



Laureaci Stypendiów Sportowych Wójta gminy Psary.



WAŻNE WYDARZENIA



Uruchomienie centrum dystrybucyjnego firmy Lidl.



Zwiedzanie hal magazynowych podczas uroczystości zawieszenia wiechy w 

marcu 2017 roku (Dziennik Zachodni, fot. Arkadiusz Gola). 



Budowa centrum logistycznego FM Logistic w Sarnowie.



Obecnie trwają intensywne prace, by już wczesną wiosną 2018 

uruchomić ten obiekt.



Gmina Psary przystąpiła do Górnośląsko - Zagłębiowskiej 

Metropolii.



Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli 41 gmin tworzących Związek Metropolitalny.



OSIĄGNIĘCIA GMINY



RANKING ZAMOŻNOŚCI GMIN WIEJSKICH 

PISMA WSPÓLNOTA



We wrześniu 2017 r. gmina Psary została 

laureatem konkursu „Dziennika Zachodniego” 

Gmina na 6 skierowanego do wszystkich 

167 gmin województwa śląskiego. Gmina Psary 

wygrała aż w dwóch kategoriach, 

w których startowała: 

„Gmina przyjazna mieszkańcom” 

i „Gmina przyjazna środowisku”.



Fotografia laureatów konkursu Gmina na 6 (Dziennik Zachodni, 

fot. Arkadiusz Gola). 



Oprócz Psar jedynie Katowice zwyciężyły w dwóch kategoriach.



Gmina Psary zdobyła pierwsze miejsce w XXIII edycji Sportowego 

Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego w ramach 

IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.



W rankingu Rzeczpospolitej w kategorii bibliotek gmin wiejskich 

województwa śląskiego Psarska Biblioteka uplasowała się na 3 miejscu.



Wojciech Kamecki sołtys Preczowa zajął drugie miejsce w powiatowym 

finale Plebiscytu na Sołtysa Roku 2017 organizowanym przez Dziennik 

Zachodni i tym samym awansował do finału wojewódzkiego.



W tym samym konkursie Sołectwo Praczów zostało sołectwem 

roku w Powiecie Będzińskim.



PLANY NA 2018



Planowane inwestycje na 2018 r.
to około 60 zadań o wartości

ponad 28 mln zł,
czyli

ponad 40% wszystkich wydatków 
budżetu gminy to wydatki majątkowe.



PODSUMOWANIE ROKU 2017


