
  

Inwestycje w rozwój
sportu i rekreacji 

w gminie Psary 2011 - 2014



  

W latach 2011-2014 gmina Psary 
realizuje inwestycje sportowe
o wartości ponad 6,8 mln zł.



  

W latach 2011-2014 Gmina Psary
pozyskała ponad 3,8 mln zł
krajowych i unijnych dotacji

na projekty sportowe.



  

Kompleks boisk „Orlik 2012” w Psarach:

- 2 nowoczesne boiska o bezpiecznej 
nawierzchni wraz z oświetleniem,
- zaplecze szatniowe w budynku szkoły,
- droga dojazdowa i miejsca parkingowe.

Wartość robót: 1 259 322,98 zł
w tym dotacja Marszałka Województwa 

i Ministerstwa Sportu i Turystyki 666 tys. zł.



  

Stan przed powstaniem kompleksu boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

Stan przed powstaniem kompleksu boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

W trakcie prac nad kompleksem boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

W trakcie prac nad kompleksem boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

W trakcie prac nad kompleksem boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

Poliuretanowe boisko do siatkówki i koszykówki wybudowane w ramach „Orlika”.



  

Boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej wybudowane w ramach „Orlika”.



  

Gotowy kompleks boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

Gotowy kompleks boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

Poidełko oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i karetki na „Orliku”.



  

Sztuczne oświetlenie umożliwia korzystanie z boisk po zmroku.



  

Gotowy kompleks boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

Miejsca postojowe przed budową kompleksu boisk.



  

Nowa droga dojazdowa oraz plac parkingowy przy kompleksie boisk „Orlik 2012”.



  

Nowe trybuny na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Psarach.



  

Nowe trybuny na „Orliku” – koszt 26 512,04 zł.



  

Boisko wielofunkcyjne 
w Malinowicach

Koszt inwestycji: 515 581,56 zł

Dotacja unijna z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013: 301 479,00 zł



  

Prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach.



  

Gotowe boisko wielofunkcyjne w Malinowicach.



  

Boisko wielofunkcyjne 
w Goląszy Górnej

Wartość projektu: 336 635,80 zł   

Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 171 925,00 zł



  

Przed powstaniem boiska wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej.



  

Gotowe boisko wielofunkcyjne w Goląszy Górnej.



  

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Gródkowie

Wartość projektu: 316 317,05 zł   

Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 178 131,00 zł 



  

Przed powstaniem boiska w Gródkowie.



  

Gotowe boisko wielofunkcyjne w Gródkowie.



  

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Górze Siewierskiej

Koszt inwestycji: 304 894,20 zł

Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 169 816,00  zł
Dodatkowa budowa drogi dojazdowej, parkingu, 
ogrodzenia i magazynu sprzętu sportowego: 35 000 zł



  

Przed budową obiektów sportowych w Górze Siewierskiej.



  

Gotowe boisko wielofunkcyjne w Górze Siewierskiej.



  

0

Plac przy boisku przed zagospodarowaniem.



  Nowa droga dojazdowa do boiska i budynku magazynowego
wraz z parkingiem z kruszywa w Górze Siewierskiej



  

Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Kamiennej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach

Wartość prac: 956 218 zł
Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 339 448 zł
Powstał plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią, kort do 
tenisa, boisko do siatkówki plażowej oraz trawiaste 
boisko do mini piłki nożnej, parking, oświetlenie 
parkowe i monitoring wizyjny.



  

Przed powstaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego.



  

Widok na nowy parking oraz zespół boisk po zakończeniu prac.



  Kort do tenisa o nawierzchni ze sztucznej trawy w ramach kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Kamiennej w Psarach.



  Boisko do mini piłki nożnej z trawy naturalnej w ramach
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kamiennej w Psarach



  

Boisko do siatkówki plażowej w ramach kompleksu.



  

Nowoczesne urządzenia zabawowe na placu zabaw przy OPS w Psarach.



  

Rozpoczęto prace
nad zagospodarowaniem

placu przy szkole w Sarnowie

Wartość zadania: blisko 1,5 mln zł

Pozyskane dotacje dla tego projektu:

Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013: 400 000 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki:  388 000 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej: 65 000 zł

●



  

Wizualizacja zagospodarowania placu przy szkole w Sarnowie.



  

Wizualizacja zagospodarowania placu przy szkole w Sarnowie.



  

Początek prac przy szkole w Sarnowie, październik 2013 r.



  

W trakcie prac przy szkole w Sarnowie.



  

Wartość projektu: 304 850,41 zł

Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 185 359,00 zł 

Budowa infrastruktury sportowej
na stadionie Orła Dąbie

w Brzękowicach Dolnych



  

Stan przed przystąpieniem do prac budowlanych.



  

W trakcie budowy zadaszonej trybuny stadionu w Brzękowicach Dolnych.



  

Wykonana zadaszona trybuna w Brzękowicach Dolnych.



  

Nowe piłkochwyty na stadionach
KP Sarnów i Orła Dąbie

Koszt inwestycji: 46 038,90 zł

Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 26 141,00 zł



  

Nowe piłkowchwyty na stadionie KP Sarnów.



  

Nowe piłkochwyty na stadionie Orła Dąbie.



  

Remont i wykonanie
nowej elewacji szatni 

LKS Jedność Strzyżowice

Prace wykonywane przez gminną brygadę 
remontowo-budowlaną oraz działaczy klubu
Wartość materiałów budowlanych: 42 000 zł



  

Budynek przed remontem i wykonaniem nowej elewacji szatni.



  

W trakcie prac budowlanych na budynku w Strzyżowicach.



  

Budynek szatni sportowej po remoncie i z nową elewacją.



  

Dokończenie budowy
szatni piłkarskiej w Preczowie

Wartość prac: 528 625,10 zł
Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 181 365 zł
Budynek został docieplony, wyposażony w instalację elektryczną 
oraz wodno-kanalizacyjną wraz z szambem, wykonano tynki 
wewnętrzne oraz zewnętrzną klatkę schodową.



  

Budynek szatni sportowej w Preczowie przed pracami wykończeniowymi.



  

Budynek w Preczowie po zakończeniu prac.



  

Wykończone wnętrze pomieszczenia na piętrze w budynku szatni.



  

Wykończone wnętrze szatni piłkarskiej.



  

Remont obiektu sportowego
LKS Iskra Psary

Zakres prac: wymiana 100 siedzisk, drobne prace 
remontowe trybuny, wstępna adaptacja budynku 
socjalnego na stadionie



  

Trybuna LKS Iskra Psary przed wykonaniem prac remontowych.



  

Trybuna stadionu w Psarach po remoncie.



  

Projekt modernizacji trybun i szatni 
piłkarskiej na stadionie KP Sarnów

 



  

Szatnia piłkarska wraz z trybuną w Sarnowie przeznaczone do wyburzenia.



  Wizualizacja nowych trybun i budynku szatni w Sarnowie. Gmina w lutym 2014 roku 
odebrała kompletny projekt budowlany tego zadania do realizacji w przyszłości.



  

Wizualizacja nowych trybun i budynku socjalnego KS Błękitni Sarnów.



  

Wizualizacja nowych trybun i budynku socjalnego KS Błękitni Sarnów.



  

Projekt przebudowy i kapitalnego 
remontu szatni piłkarskiej

KS Góra Siewierska

Wartość projektu: 411 060 zł
Dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 167 097 zł
Planowany termin wykonania: 2014 rok. 



  

Budynek szatni KS Góra Siewierska – stan obecny.



  

Prace nad rozbudową szatni KS Góra Siewierska – wrzesień 2014 r.



  

Wsparcie finansowe bieżącej 
działalności klubów piłkarskich

Gmina Psary wspiera finansowo działalność 
piłkarskich klubów sportowych z Psar, 
Preczowa, Sarnowa, Strzyżowic, Dąbia i Góry 
Siewierskiej, które uczestniczą w rozgrywkach 
A i B klasy Podokręgu Sosnowieckiego. 
Wsparcie to odbywa się ze środków gminy - 
utrzymywane są szatnie, opłacane media i 
gospodarze obiektów.  



  

Kompleksowy remont sali gimnastycznej 
w Dąbiu wraz z wykonaniem nowej 

podłogi sportowej

Wartość prac: 74 288,70 zł
Dotacja Ministerstwa Sportu i Rekreacji: 35 900 zł 



  

Sala gimnastyczna w Dąbiu przed przystąpieniem do remontu.



  

Sala gimnastyczna w Dąbiu po remoncie.



  

Kompleksowy remont sali gimnastycznej 
przy szkole w Strzyżowicach

Wartość prac: 174 125 zł
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki: 57 500 zł
Termin wykonania: 2014 rok 



  

Zajęcia na starym parkiecie sali gimnastycznej w Strzyżowicach.



  

Sala gimnastyczna w Strzyżowicach po kapitalnym remoncie.



  

W kwietniu 2013 r. ruszyła
Gminna Akademia Piłki Nożnej na Orliku 



  

W zajęciach APN uczestniczy 150 młodych piłkarzy.



  

Zakupiono sprzęt sportowy dla APN za 24 800 zł przy 85% dofinansowaniu z PROW



  

Dodatkowe zajęcia sportowe w gminie

Gmina Psary finansuje dodatkowe zajęcia 
sportowe realizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury, UKS Gimnazjum, UKS Sportowa 
Gmina oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.  



  

W ofercie zajęć sportowych są m.in. ZAPASY



  

Grupa dziewcząt ze szkoły w Strzyżowicach 
uprawiająca GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ



  

Dodatkowe zajęcia z koszykówki
realizowane przez UKS Gimnazjum



  

Zajęcia z lekkiej atletyki
dla uczniów szkół podstawowych



  

Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt finansowany ze 
środków unijnych pt. „Integracja poprzez sztukę i sport” o 

wartości 49 907,83 zł. W ramach przedsięwzięcia odbywa się 
nauka gry w tenisa ziemnego i pływania.



  

Co roku odbywa się wyścig kolarski
o Puchar Wójta Gminy Psary 



  

W 2013 r. gmina zajęła I miejsce w Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin w woj. śląskim w kategorii 

gmin od 7,5 – 15 tys. mieszkańców



  

Okolicznościowy puchar oraz dyplom za sukces w Turnieju.



  

Gmina Psary w radiu 

O psarskich inwestycjach w sport było głośno w mediach,
m. in. w I Programie Polskiego Radia.



  


