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NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE
wykonane w latach 2011-2014:

ul. Podwale (Strzyżowice)
ul. Ogrodowa (Strzyżowice)

ul. Spacerowa (Sarnów)
ul. Górna (Góra Siewierska)
ul. Dojazdowa (Gródków)

ul. Parkowa (Sarnów)

Zakres robót (różny w zależności od ulicy): wyrównanie 
nawierzchni, uzupełnienie podbudowy, wysypanie kruszywa i 

wyłożenie nawierzchni asfaltowej lub asfaltobetonu

Koszt w/w prac to blisko 468 tys. zł



  

DROGI GMINNE UTWARDZONE
FREZEM ASFALTOWYM i KRUSZYWEM

w latach 2011-2014
Psary: ul. Polna
Sarnów: ul. Gruntowa, ul. Wąska, ul. Poprzeczna,
ul. Krótka, ul. Źródlana, ul. Browarna,
ul. Kamienna, ul. Jasna
Gródków: ul. Wschodnia, ul. Kwiatowa, ul. Leśna,
ul. Spokojna 
Preczów: ul. Brzeźna, ul. Jaworowa
Strzyżowice: gminny odcinek ul. Szosowej do nr 44
Goląsza Górna: droga do boiska
Malinowice: 3 odcinki dróg gminnych

Koszt w/w prac to 476 tys. zł



  

PLACE i PARKINGI PUBLICZNE 
wykonane w latach 2011-2014

Plac przy OSP w Sarnowie
Plac przy OSP w Strzyżowicach
Parking przy szkole w Sarnowie
Parking przy boisku wielofunkcyjnym w Górze 
Siewierskiej
Parking przy remizie OSP w Preczowie

Koszt w/w prac to 465 tys. zł



  

W latach 2011-2014 gmina Psary 
współfinansowała również budowę 
chodników wraz z odwodnieniem

przy drogach powiatowych, 
przeznaczając na ten cel

ponad 1,1 mln zł. 



  

W latach 2011-2014 gmina Psary 
sfinansowała wykonanie dokumentacji 

budowlanej chodnika przy DW 913
w Strzyżowicach oraz wraz z gminami: 

Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice
i Będzin pokryła koszty koncepcji 

przebudowy całej drogi wojewódzkiej
nr 913, który to projekt ubiega się o 

unijne dofinansowanie. 



  

POZIMOWE NAPRAWY DRÓG
wykonane w latach 2011-2014

Psary: ul. Boczna, ul. Kolejowa;
Sarnów: ul. Stara, ul. Kamienna;
Malinowice: ul. Brzozowa;
Dąbie Chrobakowe;
Gródków: ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa;
Preczów: ul. Jaworowa
droga gminna w miejscowości Brzękowice Wał



  



  

Budowa ul. Granicznej
w Psarach i Strzyżowicach

Zakres robót:
remont drogi, budowa chodnika,
budowa odwodnienia i wjazdów na posesje

Koszt inwestycji: 4 247 858,14 zł
Dotacja z NPPDL („schetynówka”): 1 380 300 zł
Środki własne gminy: 2 840 513 zł



14-8-26Ulica Graniczna jest jedną z głównych dróg w gminie – zaznaczona na żółto.
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14-8-26 Ulica Graniczna przed remontem.



14-8-26 Prace trwały od lipca 2010 r. do listopada 2011 r.



14-8-26 Ulica Graniczna w trakcie remontu.



  

Przebudowa ul. Granicznej
w liczbach

●2,6 km nowej drogi wraz z 
chodnikami i odwodnieniem

●15510 m2 nakładki asfaltowej
●5 676, 40 m2 kostki brukowej
●931 m.b. kanalizacji deszczowej



14-8-26 Ulica Graniczna po przebudowie.



14-8-26 Ulica Graniczna po przebudowie.



14-8-26 Ulica Graniczna po przebudowie.



  

Budowa ul. Reymonta w Psarach

Zakres robót:
200 m.b. nowej drogi z nawierzchnią z kostki 
betonowej wraz z kanalizacją deszczową

Koszt inwestycji: 194 000 zł
Sfinansowane ze środków własnych gminy.



14-8-26 Ulica Reymonta przed remontem.



14-8-26 Inwestycja na ul. Reymonta w Psarach podczas realizacji.



14-8-26 Ulica Reymonta po zakończeniu prac.



  

Budowa ul. Kasztanowej w Psarach

Zakres robót:
Powstała 200-metrowa nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z kanalizacją deszczową

Koszt inwestycji: 222 541,54 zł
Sfinansowane ze środków własnych gminy.



14-8-26 Ulica Kasztanowa w Psarach przed rozpoczęciem inwestycji.



14-8-26 Ulica Kasztanowa w Psarach w trakcie remontu.



14-8-26 Ulica Kasztanowa po zakończeniu prac.



  

Budowa ul. Belnej w Strzyżowicach

Zakres robót:
370-metrowa droga z kostki brukowej
o szerokości 5 m 

Koszt inwestycji: 304 906,13 zł
Sfinansowane ze środków własnych gminy.



14-8-26 Ulica Belna w Strzyżowicach przed rozpoczęciem inwestycji.



14-8-26 Ulica Belna w trakcie remontu.



14-8-26 Ulica Belna w Strzyżowicach po zakończeniu prac.



  

Budowa ul. Irysów w Psarach

Zakres robót:
750 m.b. drogi o nawierzchni z kostki brukowej, 
wykonanie odprowadzenia wód opadowych 

Koszt inwestycji: 485 774,72 zł
Sfinansowane ze środków własnych gminy.



14-8-26 Ulica Irysów w Psarach przed rozpoczęciem inwestycji.



14-8-26 Ulica Irysów w Psarach w trakcie remontu.



14-8-26 Ulica Irysów po zakończeniu prac.



14-8-26 Ulica Irysów po zakończeniu prac.



  

Budowa ul. Kościuszki
w Górze Siewierskiej

Zakres robót:
1023 m nowej nawierzchni z asfaltobetonu od 
skrzyżowania z ul. Szopena do Os. Czerwony Kamień, 
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika

Koszt inwestycji: 1 778 808,31 zł
Dotacja z NPPDL („schetynówka”): 1 370 413 zł
Przedsięwzięcie Gminy Psary i Powiatu Będzińskiego

Terminarz prac:
9 IV 2014 r. wyłoniono wykonawcę
14 XI 2014 r. planowe zakończenie prac



14-8-26 Ulica Kościuszki w Górze Siewierskiej przed rozpoczęciem inwestycji.



14-8-26 Ulica Kościuszki w Górze Siewierskiej w trakcie przebudowy.



  

Budowa ul. Szkolnej w Preczowie

Zakres robót:
wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z asfaltobetonu, 
odwodnienia jezdni oraz chodnika na całej długości drogi 
(od skrzyżowania z ul. Wiejską do granicy z Dąbrową 
Górniczą); przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej z 
powiatową ul. Sosnową

Koszt inwestycji: ok. 3 mln zł
Możliwe dofinansowanie z NPPDL

Terminarz prac:
projekt oczekuje na prawomocne postanowienie na 
budowę; wykonanie: rozpoczęcie jesienią 2014 r. a 
zakończenie w 2015 roku



14-8-26 Ulica Szkolna w Preczowie przed rozpoczęciem inwestycji.



  

Budowa ul. Bocznej w Strzyżowicach

Zakres robót:
Powstanie nowa droga z podbudową z kruszywa i
nawierzchnią z kostki betonowej oraz kanalizacja 
burzowa z rowem odwadniającym

Termin realizacji:
14 XI 2014 r.



14-8-26 Ulica Bocznej w Strzyżowicach przed rozpoczęciem inwestycji.



  

Budowa ul. Zielonej w Preczowie

Zakres robót:
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej 
oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z odwodnieniem

Koszty inwestycji:
145 766,39 zł (wg kosztorysu inwestorskiego)



14-8-26 Ulica Zielona w Preczowie przed rozpoczęciem inwestycji.



14-8-26 Ulica Zielona w Preczowie po przebudowie.



  

Budowa pętli do zawracania dla 
autobusów linii KZK GOP

wraz z wiatą przystankową w ciągu ul. 
Szkolnej w Malinowicach

Opis zadania: Wykonanie jezdni na podbudowie o 
nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 7,50 m
wraz z pierścieniem przystosowanym do 
dodatkowych obciążeń o szerokości 1,50 m
i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; Wykonanie 
peronu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm 
wraz z wiatą przystankową. Zadanie w realizacji.

Koszty łączne: 124 117,05 zł.



14-8-26 W trakcie budowy pętli autobusowej w Malinowicach.



  

II. NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE
wykonane w latach 2011-2014:

ul. Podwale (Strzyżowice)
ul. Ogrodowa (Strzyżowice)

ul. Spacerowa (Sarnów)
ul. Górna (Góra Siewierska)
ul. Dojazdowa (Gródków)

ul. Parkowa (Sarnów)

Zakres robót (różny w zależności od ulicy): 
wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie 

podbudowy, wysypanie kruszywa i wyłożenie 
nawierzchni asfaltowej lub asfaltobetonu



14-8-26 Ulica Spacerowa w Sarnowie przed remontem.



14-8-26 Ulica Spacerowa w Sarnowie po zakończeniu prac.



14-8-26 Ulica Ogrodowa w Strzyżowicach przed remontem.



14-8-26 Ulica Ogrodowa z nową nakładką asfaltową.



14-8-26 Ulica Podwale w Strzyżowicach przed remontem.



14-8-26 Nowa nakładka na ulicy Podwale w Strzyżowicach.



14-8-26 Ulica Górna w Górze Siewierskiej przed remontem.



14-8-26 Nowa nakładka na ulicy Górnej w Górze Siewierskiej.



14-8-26 Nowa nakładka na ulicy Górnej w Górze Siewierskiej.



14-8-26 Nowa nakładka na ulicy Górnej w Górze Siewierskiej.



14-8-26 Ulica Dojazdowa w Gródkowie przed remontem.



14-8-26 Nowa nakładka na Dojazdowej w Gródkowie.



  

Nowa nakładka asfaltowa na
ul. Parkowej w Sarnowie

Zakres robót:
Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy 
tłuczniowej oraz wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej wraz z uregulowaniem jej szerokości i 
poboczami o szerokości 2x0,25m na długości 415 
metrów.



14-8-26 Przed wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Parkowej.



14-8-26 Nowa nakładka asfaltowa na ul. Parkowej.



  

III. DROGI GMINNE UTWARDZONE
FREZEM ASFALTOWYM i KRUSZYWEM

w latach 2011-2014
Psary: ul. Polna
Sarnów: ul. Gruntowa, ul. Wąska, ul. Poprzeczna, 
ul. Krótka, ul. Źródlana, ul. Browarna,
ul. Kamienna, ul. Jasna
Gródków: ul. Wschodnia, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, 
ul. Spokojna 
Preczów: ul. Brzeźna, ul. Jaworowa
Strzyżowice: gminny odcinek ul. Szosowej do nr 44
Goląsza Górna: droga do boiska
Malinowice: 3 odcinki dróg gminnych



14-8-26 Ulica Polna w Psarach po utwardzeniu.



14-8-26 Ulica Kamienna w Sarnowie przed remontem.



14-8-26 Ulica Kamienna w Sarnowie w trakcie prac.



14-8-26 Ulica Kamienna w Sarnowie po zakończeniu remontu.



14-8-26 Ulica Browarna w Sarnowie po zakończeniu remontu.



14-8-26 Ulica Źródlana w Sarnowie przed remontem.



14-8-26 Ulica Źródlana w Sarnowie po zakończeniu prac remontowych.



14-8-26 Ulica Jasna w Sarnowie po utwardzeniu.



14-8-26
W Sarnowie frezem asfaltowym walcowanym na gorąco utwardzono też ulice Krótką, Wąską, 

Gruntową i Poprzeczną.



14-8-26 Prace na ulicy Leśnej w Gródkowie.



14-8-26 Utwardzona kruszywem ulica Spokojna w Gródkowie.



14-8-26 Ulica Kwiatowa w Gródkowie przed pracami remontowymi.



14-8-26 Ulica Kwiatowa w Gródkowie po wykonaniu prac.



14-8-26 Ulica Kwiatowa w Gródkowie po wykonaniu prac.



14-8-26 Ulica Wschodnia w Gródkowie po wykonaniu prac.



14-8-26 Ulica Brzeźna w Preczowie przed utwardzeniem drogi.



14-8-26 Ulica Brzeźna w Preczowie po zakończeniu remontu.



14-8-26 Ulica Jaworowa w Preczowie po utwardzeniu.



14-8-26 Ulica Szosowa w Strzyżowicach po zakończeniu remontu.



14-8-26Droga prowadząca do boiska wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej przed remontem.



14-8-26Droga prowadząca do boiska wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej po remoncie.



14-8-26W Malinowicach frezem asfaltowym utwardzono trzy odcinki dróg, w tym ulicę Bory.



  

IV. PLACE i PARKINGI PUBLICZNE 
wykonane w latach 2011-2014

Plac przy OSP w Sarnowie
Plac przy OSP w Strzyżowicach
Parking przy szkole w Sarnowie
Parking przy boisku wielofunkcyjnym w Górze 
Siewierskiej
Parking przy remizie OSP w Preczowie



  

Plac przy OSP w Strzyżowicach

Zakres prac:
- nowy wjazd i zjazd z drogi powiatowej,
- 24 miejsca parkingowe
- dojście do budynku dla pieszych i nowy wjazd dla 
straży pożarnej oraz oświetlenie terenu

Koszt inwestycji: 296 278 zł
projekt zgłoszony do dofinansowania z PROW - 
wnioskowane dofinansowanie to 120 tys. zł

Zakończenie prac: XI 2013 r. 



14-8-26 Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach przed zagospodarowaniem.



14-8-26W trakcie prac nad modernizacją placu przed remizą OSP w Strzyżowicach.



14-8-26 Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach po zakończeniu prac.



14-8-26 Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach po zakończeniu prac.



  

Plac przy OSP w Sarnowie

Zakres prac:
powstał plac manewrowy z 6 miejscami 
postojowymi z płyt betonowych, 4 miejsca 
postojowe z kostki betonowej oraz chodniki dla 
pieszych z kostki betonowej; wykonano także 
mały plac z kostki betonowej otoczony ławkami; 
wybudowano odwodnienie terenu.

Koszt inwestycji: 80 tys. zł

Zakończenie prac: X 2013 r. 



14-8-26Plac przed budynkiem OSP w Sarnowie przed zagospodarowaniem terenu.



14-8-26 Prace nad zagospodarowaniem placu przy OSP w Sarnowie.



14-8-26 Zmodernizowany plac przy OSP w Sarnowie.



14-8-26 Zmodernizowany plac przy OSP w Sarnowie.



  

Parking przy szkole w Sarnowie

Opis inwestycji:
Budowa 10 miejsc parkingowych z kostki 
betonowej i brukowej.

Koszt inwestycji: 44 893 zł

Zakończenie prac: 2011 r. 



14-8-26 Przed modernizacją parkingu przy szkole w Sarnowie.



14-8-26 Parking przy szkole w Sarnowie.



14-8-26 Parking przy szkole w Sarnowie.



  

Parking przy boisku
w Górze Siewierskiej

Zakres prac:
Wykonanie parkingu z kruszywa na całej długości 
drogi dojazdowej do boiska wielofunkcyjnego,
w miejscu dawnych garaży

Koszt inwestycji: 15 084,72 zł

Zakończenie prac: VII 2013 r. 



14-8-26 Parking przy boisku wielofunkcyjnym w Górze Siewierskiej.



  

Parking przy remizie OSP w Preczowie

Zakres prac:
Wykonanie placu postojowego oraz ciągu pieszego 
przy remizie strażackiej

Koszt inwestycji: 28 750 zł



14-8-26 Parking przy remizie OSP w Preczowie przed.



14-8-26 Nowy parking przy remizie OSP w Preczowie.



  

V. BUDOWA CHODNIKÓW
i realizacja innych zadań inwestycyjnych

w ramach współpracy z Powiatem 
Będzińskim i Samorządem 
Województwa Śląskiego

w latach 2011-2014



  

Budowa chodników wzdłuż dróg 
powiatowych ze wsparciem finansowym 

Gminy Psary

Gmina Psary w latach 2011-2014 udzieliła dotacji 
dla Powiatu Będzińskiego w wysokości ponad
1,1 mln zł na dofinansowanie budowy nastę-
pujących odcinków chodników z odwodnieniem: 
ul. Belna w Strzyżowicach, ul. 1 Maja w Strzyżo-
wicach, ul. Wiejska w Malinowicach, ul. Wiejska w 
Sarnowie i Preczowie oraz chodnika w Goląszy 
Górnej od remizy OSP do budynku byłej szkoły.



14-8-26 Prace przy budowie chodnika przy ulicy Wiejskiej w Malinowicach.



14-8-26 Prace przy budowie chodnika przy ulicy Wiejskiej w Malinowicach.



14-8-26 Gotowy chodnik przy ulicy Wiejskiej w Malinowicach.



14-8-26 Chodnik przy ulicy Belnej w Strzyżowicach.



14-8-26 Chodnik przy ulicy 1 Maja w Strzyżowicach.



14-8-26 Prace przy budowie chodnika przy ulicy Wiejskiej w Sarnowie.



14-8-26 Chodnik przy ulicy Wiejskiej w Sarnowie po zakończeniu prac.



  

Wsparcie finansowe Gminy Psary dla 
Powiatu Będzińskiego na realizację 

zadań budowlanych na terenie gminy

Gmina Psary udzieliła dotacji dla Powiatu Będzińskiego 
również na budowę:
- kanalizacji burzowej w ulicy Szkolnej w Psarach od 
Ośrodka Pomocy Społecznej do skrzyżowania z ulicą 
Kasztanową;
- łącznika drogowego pomiędzy ulicą Szkolną a pętlą 
autobusową w Malinowicach (do wykonania w 2014 r.)



  

Chodniki – plany na 2014 rok

Zakres inwestycji:
budowa chodników w ulicach Wiejskiej w 
Preczowie i Belnej w Strzyżowicach
oraz przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej

Finansowanie inwestycji:
Budżet Gminy Psary – 300 000 zł 

Zakończenie prac: jesień 2014 r. 



  

Gmina finansuje projekt budowy 
chodnika wraz z odwodnieniem przy 

DW 913 od skrzyżowania z ul. 1 Maja 
do skrzyżowania z ul. Podwale

Koszt opracowania koncepcji i projektu:
89 986,80 zł



  

VI. POZIMOWE NAPRAWY DRÓG

Psary: ul. Boczna, ul. Kolejowa;
Sarnów: ul. Stara, ul. Kamienna;
Malinowice: ul. Brzozowa;
Dąbie Chrobakowe;
Gródków: ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa;
Preczów: ul. Jaworowa
droga gminna w miejscowości Brzękowice Wał



14-8-26
Profesjonalne naprawy nawierzchni asfaltowych ul. Kolejowej w Dąbiu Chrobakowym

i ul. Bocznej w Psarach o wartości ponad 60 000 zł w 2011 roku.



  

VII. PROJEKTY BUDOWY DRÓG



  

Przygotowano projekty budowy / 
przebudowy gminnych dróg i chodników

w przyszłości

● chodnik łączący ul. Szkolną z DK86 w Sarnowie
● dojazd do działek na Brzękowicach-Wale
● ul. Wspólna w Psarach

W 2014 roku zostaną także zlecone do opracowania 
projekty budowlane przebudowy ulicy Łącznej w 
Psarach, budowy ulicy Strumycznej w Malinowicach, 
przebudowy skrzyżowania ulicy Podwale i 
Rogoźnickiej w Strzyżowicach, budowy odwodnienia 
ulicy Górnej w Psarach. 



  

Dofinansowanie ze środków gminnych 
na projekty przebudowy dróg 
powiatowych w Gminie Psary

W ramach współpracy z Powiatem Będzińskim dofinansowaliśmy 
także opracowanie następujących projektów budowlanych:
- odwodnienie drogi pow. 4782S w Brzękowicach Górnych
- chodnik z odwodnieniem w drodze pow. 4782S od granicy z 
Goląszą Górną do cmentarza
- chodnik z odwodnieniem w drodze pow. 4747S w Dąbiu ul. Dolna
- chodnik z odwodnieniem w drodze pow. 4783S w Bisce
- chodnik w drodze pow. 4719S w Malinowicach (obręb 
skrzyżowania z ul. Wiejską) i 4784S ul. Wiejska w Psarach (odcinek 
przy Prodle)



  

Przygotowano koncepcję kompleksowej 
przebudowy DW 913

Opis zadania: Projekt przebudowy DW 913 od lotniska w 
Pyrzowicach do skrzyżowania z DK86 w Będzinie znalazł się 
na wstępnej liście projektów kluczowych do realizacji w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

Koszty łączne: 77 mln zł, w tym 61,6 mln zł potencjalnego 
unijnego dofinansowania.

Warunkiem skorzystania z unijnej dotacji jest 
szybkie przygotowanie projektu budowlanego z 
pozwoleniem na budowę.



  

W maju 2014 roku Gmina Psary zleciła opracowanie 
koncepcji przebudowy DW 913, która będzie 
wykonana do końca października 2014 r. Koszt 
koncepcji jest w całości finansowany przez gminy, 
przez które przebiega droga. 

Koszt opracowania projektu budowlanego 
będzie współfinansowany przez gminy, przez 
które przebiega DW 913 oraz Województwo 
Śląskie.



  

VIII. PROJEKTY BUDOWY PLACÓW 
PUBLICZNYCH



14-8-26
Wizualizacja zagospodarowania placu przy OSP w Preczowie

oraz terenu przy stadionie Błyskawicy Preczów.



14-8-26Wizualizacja zagospodarowania placu przy remizie OSP w Górze Siewierskiej.



14-8-26 Wizualizacja zagospodarowania placu przy remizie OSP w Psarach.



14-8-26Wizualizacja zagospodarowania placu przy remizie OSP w Strzyżowicach (do wykonania etap II).


