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Lp. Tytuł projektu Krótki opis projektu Numer i nazwa działania 
Wartość 
projektu 

Kwota 
dofinansowan

ia 

1. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
ogólnodostępnego w Malinowicach 

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną 
nawierzchnią, o wymiarach 44,0 m x 28,5 m. Boisko jest przystosowane do gry w tenisa, 
siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom obiektu wokół boiska zostało wykonane ogrodzenie o wysokości 4 metrów, a za 
bramkami umieszczono specjalne piłkochwyty. W ramach inwestycji na terenie obiektu powstały 
także ciągi pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem parkowym. 

Boisko zostało oddane do użytku w sierpniu 2012 roku. Realizacja projektu przyczyniła się do 
zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych mieszkańców Malinowic. Powstało 
komfortowe zaplecze dla osób chcących aktywnie spędzić wolny czas uprawiając sport. Oddanie 
obiektu do użytku oznacza zapewnienie możliwości wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży 
w bezpiecznym miejscu oraz stworzenie warunków dla uczestnictwa mieszkańców w 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Boiska są 
dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Psary bezpłatnie. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

513.982,56 zł 301.479,00 zł 

2. 
Wyposażenie świetlicy w Malinowicach 
przy ul. Szkolnej 23 

Zakres rzeczowy projektu obejmował wyposażenie istniejących pomieszczeń po byłej szkole 
podstawowej i przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej. W ramach projektu 
zakupiono wyposażenie kuchenne, wyposażenie meblowe, wyposażenie RTV i AGD. 

W wyniku realizacji projektu obiekt został w pełni przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-
oświatowych i może służyć jako miejsce zebrań mieszkańców i organizacji społecznych tj. Koła 
Gospodyń Wiejskich, Rada Solecka z terenu Malinowic. Nowocześnie wyposażona świetlica jest 
miejscem organizacji spotkań, zebrań wiejskich, szkoleń czy imprez wiejskich. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

56.811,93 zł 34.641,00 zł 

3. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
ogólnodostępnego w Goląszy Górnej 

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną 
nawierzchnią. Nowopowstały obiekt sportowy ma wymiary 28 m x 15 m. Nawierzchnia boiska 
została wykonana z poliuretanu, a na niej wymalowano linie do gry w siatkówkę, tenisa, 
koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Za bramkami umieszczono 6 metrowe 
piłkochwyty, a dookoła boiska wykonano ogrodzenie o wysokości 4 metrów, dzięki czemu 
zwiększyło się bezpieczeństwo podczas gry. Boisko jest ogólnodostępne dla wszystkich 
amatorów sportu 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

331.934,05 zł 171.925,00 zł. 
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4. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
ogólnodostępnego w Górze Siewierskiej 

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną 
nawierzchnią. Powstałe boisko sportowe ma wymiary 44,0 m x 28,5 m i jest przeznaczone do gry 
w tenisa, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Wokół obiektu wykonano 
ogrodzenie o wysokości 4 metrów, a za bramkami umieszczono specjalne piłkochwyty. 

Rzeczowa realizacja projektu została już zakończona, a obiekt oddano do użytku w 2012 roku. 
Projekt przyczynił się do zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych 
mieszkańców Góry Siewierskiej. Dzięki powstaniu tego nowoczesnego zaplecza sportowego, 
mieszkańcy mają możliwość organizacji czasu wolnego w atrakcyjny sposób na świeżym 
powietrzu, a dzieci i młodzież bezpieczne miejsce do gier i zabaw. Boiska są dostępne dla 
wszystkich mieszkańców gminy bezpłatnie. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

300.192,45 zł 169.816,00 zł. 

5. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
ogólnodostępnego w Gródkowie 

Projekt polegał na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
w Gródkowie. Powstałe w wyniku realizacji projektu boisko sportowe o nawierzchni 
poliuretanowej ma wymiary 28 m na 15 m. Boisko jest przystosowane do gry w tenisa, 
siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Ponadto, wokół boiska zastało 
wykonane ogrodzenie o wysokości 4 metrów, a za bramkami umieszczono specjalne 6 metrowe 
piłkochwyty. 

Szczególnie zadowolone z nowego boiska są dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie, 
których lekcje wychowania fizycznego znacznie się uatrakcyjniły dzięki nowemu obiektowi. Poza 
godzinami szkolnych zajęć lekcyjnych, obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych 
mieszkańców.  

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

314.472,05 zł 178.131,00 zł. 

6. 
Dokończenie budowy budynku szatni 
LKS „Błyskawica” w Preczowie 

Budowa budynku szatni LKS „Błyskawica” w Preczowie została rozpoczęta w 2004 roku. Obiekt 
zlokalizowany jest w sąsiedztwie boiska sportowego w Preczowie przy ul. Szkolnej. Celem 
niniejszego projektu było dokończenie budowy. Zakres prac obejmował dobudowę schodów 
zewnętrznych do budynku, docieplenie ścian i wykonanie elewacji zewnętrznej, a ponadto roboty 
wykończeniowe pomieszczeń wewnątrz budynku wraz ze zmianami rozwiązań funkcjonalnych 
na parterze i pierwszym piętrze. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował także wykonanie 
instalacji wody, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

368 874,54 zł 181.365,00 zł 

7. 

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Psarach – 
budowa boiska sportowego, placu 
zabaw, oświetlenie, monitoring, 
odwodnienie, ogrodzenie terenu 

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni 
naturalnej i plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Cały teren został ogrodzony systemem 
paneli wraz z listwą betonową. W ramach inwestycji na terenie obiektu powstały także ciągi 
pieszo jezdne, miejsca postojowe z kostki brukowej wraz z oświetleniem parkowym. 

Realizacja projektu przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i 
kulturalnych mieszkańców Psar. Powstało komfortowe zaplecze dla osób chcących aktywnie 
spędzić wolny czas uprawiając sport. Oddanie obiektu do użytku oznacza zapewnienie 
możliwości wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży w bezpiecznym miejscu oraz stworzenie 
warunków dla uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowych 
o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Teren  jest dostępny dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Psary bezpłatnie. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

835.042,49 zł 312 490,94 zł 

8. 
Budowa infrastruktury sportowej przy 
boisku w Brzękowicach Dolnych 

Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu obejmował wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z 
bramą wjazdową, wybudowanie nowej zadaszonej trybuny ze 129 siedziskami do której 
prowadzi wykonany w ramach projektu ciąg komunikacyjny wraz z oświetleniem parkowym. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

303.989,41 zł 171.044,98 zł 
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9. 
Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, 
Goląszy i Brzękowicach Dolnych 

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę wodociągu z rur PE o długości 3.718,40 mb. 
w poboczu ulicy Pocztowej i ulicy Dolnej w Dąbiu, w poboczu drogi w Brzękowicach Dolnych i w 
Goląszy Dolnej. Termin realizacji projektu przypadał na okres od 31.08.2010 r. do 30.09.2012 r. 

Wybudowana sieć wodociągowa zaopatruje w wodę mieszkańców 175 posesji/działek w 
miejscowości  Dąbie, Goląsza i Brzękowice Dolne. 

321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej 
2.144.903,56 zł 788.396,88 zł 

10. 
Place zabaw – zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w sołectwach  
gminy Psary 

W ramach projektu wykonano 8 placów zabaw w 8 sołectwach: Dąbiu, Goląszy, Górze 
Siewierskiej, Gródkowie, Malinowicach, Preczowie, Sarnowie, Strzyżowicach. Projekt 
zrealizowano w latach 2009-2010. 

Budowa placów zabaw przyczyniła się do powstania miejsc spotkań mieszkańców wsi, miejsc do 
zabawy dla dzieci wiejskich oraz poprawiła estetykę miejscowości. Place zabaw są dostępne dla 
wszystkich mieszkańców Gminy Psary bezpłatnie. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

668.422,02 zł 409.968,00 zł 

11. 

Kuźnia talentów muzycznych – 
wyposażenie w instrumenty muzyczne 
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary 
w Gródkowie 

Projekt został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Zakres projektu 
obejmował zakup instrumentów muzycznych m.in.: baryton, tenor, saksofon, alt, trąbki, klarnety, 
akordeony, organy, perkusję, banjo. Celem zadania było zwiększenie dostępu do edukacji 
muzycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Psary. Zakupione instrumenty zostały udostępnione 
osobom, które wykazywały chęć nauki gry na instrumentach dętych, w szczególności młodych 
członków Orkiestry Dętej działającej na terenie naszej gminy, oraz osób korzystających z ofert 
zajęć muzycznych oferowanych przez GOK. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

58.787,00 zł 36.517,00 zł 

12. Klub Wiejskiego Informatyka 

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Zakres prac w ramach 
projektu obejmuje zakup sprzętu komputerowego, jego montaż i uruchomienie, otwarcie i 
rozpoczęcie działalności Klubu Wiejskiego Informatyka. W ramach projektu zakupiono 15 
zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe, skanery, drukarki 
atramentowe. Krzesła oraz biurka komputerowe, które zasiliły wyposażenie pracowni 
komputerowej GOK oraz fili GOK w Sarnowie, Goląszy – Brzękowicach, Preczowie oraz Dąbiu. 
Dzięki zakupionemu sprzętowi w GOK w Gródkowie funkcjonuje sala komputerowo-szkoleniowa, 
w której na nowoczesnym sprzęcie komputerowym odbywają się szkolenia i kursy dla 
mieszkańców, ponadto mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z Internetu.  

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

68.424,72 zł 42.064,00 zł 

13. Muzyczna podróż po gminie Psary 

Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. W ramach projektu odbył się 
cykl koncertów oraz przedsięwzięć muzycznych, artystycznych i kulturalnych skierowanych do 
mieszkańców gminy Psary oraz regionu. W ramach projektu co miesiąc w poszczególnych filiach 
GOK odbywały się bezpłatne koncerty poświęcone różnym gatunkom muzycznym oraz 
przedsięwzięcia muzyczno-kulturalne tematycznie związane z różnymi uroczystościami. 
Dodatkowo każde z przedsięwzięć wzbogacone było o prezentacje tradycji i obyczajów 
związanych z folklorem naszego regionu. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

60.854 zł 24.843 zł 

14. Zakup akordeonów 
Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Zakres projektu obejmował 
zakup akordeonów dla kwartetu akordeonistów z Gródkowa.  

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

20.840,00 zł 10.420,00 zł 

15. 
Zakup strojów ludowych dla zespołu 
śpiewaczego z Góry Siewierskiej 

Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Zakres projektu obejmował 
zakup materiałów, uszycie, haftowanie elementów strojów kobiecych i męskich dla zespołu 
śpiewaczego z Góry Siewierskiej. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

20.000,00 zł 10.000,00 zł 

16. 
Zakup strojów ludowych dla zespołu 
śpiewaczego z Brzękowic 

Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Zakres projektu obejmował 
zakup materiałów, uszycie, haftowanie elementów strojów kobiecych i męskich dla zespołu 
śpiewaczego z Brzękowic. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

20.000,00 10.000,00 zł 

mailto:biuro@arbelon.pl
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17. 
Zakup strojów ludowych dla dziecięcego 
zespołu folklorystycznego z Gminy 
Psary 

Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Projekt miał na celu uszycie 
60 strojów ludowych dla dziecięcego zespołu folklorystycznego (30 strojów dziewczęcych i 30 
strojów chłopięcych). 

413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju 
40.979,47 zł 23.321,95 zł 

18. 
Doposażenie Gminnego Ośrodka 
Kultury Gminy Psary 

Projekt miał na celu doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie w sprzęt audio-light. 
m.in: mikrofony instrumentalne, pojemnościowe, dynamiczne, statywy, uchwyty, zestawy 
mikrofonowy do perkusji, zestaw nagłośnieniowy, sterowniki oświetlenia, głowy oświetleniowe 
ruchome, wytwornica dymu, rampy oświetleniowe. 

413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju 
37.624,47 zł 24.471,20 zł 

19. Akademia dla Każdego 
Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach ma na celu organizację cyklu 
wykładów, zajęć ruchowych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców 
obszaru LGD „Brynica to nie granica”. 

413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju 
13.100,00 zł 10.480,00 zł 

20. 

Rozbudowa infrastruktury sportowej 
poprzez zamontowanie piłkochwytów dla 
boiska sportowego w Brzękowicach Wał 
i Sarnowie 

Projekt został zrealizowany w 2013 r. i dotyczył zamontowania pilkochwytów na terenie boisk 
sportowych w Brzękowicach Wał i Sarnowie. Operacja miała na celu zwiększenie atrakcyjności 
boisk i poprawę bezpieczeństwa osób z nich korzystających. 

413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju 
71.904,12 zł 26.141,00 zł 

21. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
ul. Szkolnej 5 w Sarnowie 

Realizacja projektu  zaplanowana jest na lata 2013-2014. Projekt przyczyni się do zaspokojenia 
potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych mieszkańców Sarnowa. Powstanie komfortowe 
zaplecze dla osób chcących aktywnie spędzić wolny czas uprawiając sport. W miejscu 
istniejącego boiska asfaltowego do piłki nożnej i siatkówki, wykonane zostanie nowe istotnie 
większe boisko o nieregularnym kształcie – boisko wielofunkcyjne zawierające pole gry takich 
dyscyplin jak piłka ręczna, (piłka nożna o gabarytach piłki halowej) – pole gry 36,6 mx 20,0 m, 
koszykówka – pole gry 26,0 m x 15,0 m, kort tenisowy – ple gry 23,77 m x 10,97 m oraz 
siatkówka – pole gry 9,0 x 18,0 m. Wszystkie w/w boiska zostaną zabudowane na jednej, 
wielokolorowej płaszczyźnie o nawierzchni poliuretanowej. Pomiędzy boiskiem a południową 
granicą działki zlokalizowana zostanie skocznia w dal z rozbiegiem poliuretanowym, którego 
częścią jest strefa boczna boiska piłkarskiego. Środkowa część terenu zostanie 
zagospodarowana na plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, realizowany w ramach rządowego 
programu „Radosna Szkoła”. 

Uzupełniającymi elementami zagospodarowania są: ciągi pieszo-jezdne i pozostałe elementy 
infrastruktury komunikacyjnej, parking na 9 miejsc, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, 
makroniwelacja terenu ze względu na występujące duże spadki, a także wykonanie infrastruktury 
technicznej tj. wodociąg zakończony poidełkiem, odwodnienie terenu, drenaż boiska i placu 
zabaw, ogrodzenie, oświetlenie terenu, ruraż dla potrzeb monitoringu terenu. 

413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju 
1.462.470,00 zł 400.000,00 zł 

22. 
Zakup wyposażenia świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Psary 

Celem operacji jest zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Preczowie, Gródkowie, 
Brzękowicach Górnych, Dąbiu i Strzyżowicach, które podniesie standard świadczonych usług 
kulturalnych. Obiekty będą pełniły funkcje kulturalno-oświatowe oraz będą służyły jako miejsca 
zebrań społeczności lokalnej mieszkańców gminy Psary. Świetlice będą miejscem spotkań 
organizacji społecznych działających na terenie gminy, a także zebrań wiejskich, szkoleń czy 
innych wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. 

413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju 
118 873,74 zł 77 316,00 zł 

23. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Psary 

Celem operacji jest przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowice przy ul. 
Wiejskiej i w Psarach przy ul. Malinowickiej, Wiejskiej, Szkolnej, Górnej oraz zakup i montaż filtra 
do stacji uzdatniania wody w Malinowicach i budowa pełnobiologicznej oczyszczalni ścieków dla 
budynku Urzędu Gminy Psary i przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. 

321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej 
3 402 750,00 zł 2 074 846,00 zł 
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24. 
Zagospodarowanie terenu za 
 budynkiem byłej szkoły w  Goląszy 
Górnej 

Zakres prac w ramach projektu obejmuje zagospodarowanie terenu elementami małej 
architektury wraz z zainstalowaniem urządzeń siłowni zewnętrznej, nowymi ciągami 
komunikacyjnymi, utwardzonym placem i parkingiem oraz budową budynku gospodarczego i 
altany. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

358.445,46 zł 145.709,00 zł 

25. 
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej po byłej mleczarni w Goląszy 
Dolnej” 

Zakres prac w ramach projektu obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, w skład małej architektury wejdą także: stojak na 
rowery, stolik do gry w szachy/chińczyk, kosz do gry w koszykówkę. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

162 360,00 zł 65 915,00 zł 

26. 
Zagospodarowanie terenu wokół 
kapliczki w Malinowicach 

Zakres prac w ramach projektu obejmuje zagospodarowanie terenu elementami małej 
architektury wraz z zainstalowaniem urządzeń placu zabaw dla dzieci, nowymi ciągami 
komunikacyjnymi i parkingiem 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

192.373,85 zł 55.319,00 zł 

27. 
Rozbudowa budynku Klubu sportowego 
w Górze  Siewierskiej” 

Zakres prac w ramach projektu obejmuje: rozbudowę budynku od strony północno-wschodniej o 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, kotłownię i skład opału. 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

289 197,75 zł 112.203,00 zł 

28. 
Zagospodarowanie terenu wokół 
stadionu sportowego K.S. Błyskawica w 
Preczowie 

 

Zakres prac w ramach projektu obejmuje zagospodarowanie terenu wokół stadionu sportowego 
poprzez realizację trybun dla widzów, piłkochwytów, ogrodzenia z siatki i wykonanie nawierzchni 
z kostki przy budynku szatni oraz pod trybunami. 

 

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

263.629,83 zł 107 166 zł 

29. 
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przy OSP w Strzyżowicach 

Celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w Strzyżowicach 
poprzez  komunikacje pieszą z kostki brukowej gr.6cm , małą architekturę; zieleń, schody, ciąg 
pieszy z płyt betonowych 40x40x4; roboty elektryczne, kanalizację i  branżę drogową . 

LGD Brynica to nie granica -  działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Odnowa i rozwój 

183336,87 zł 74527,00 zł 

30. 
Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu i 
Psarach. 

Celem operacji  jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i poprawa jakości 
życia mieszkańców na terenach wiejskich poprzez roboty budowlane, instalacje elektryczną i 
wentylacje w świetlicach wiejskich w Dąbiu i Psarach. 

LGD Brynica to nie granica –działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Odnowa i rozwój wsi, 

638702,89 zł 100 000 zł 

31. 

Budowa placu postojowego wraz z 
ciągiem pieszym przy budynku 
ochotniczej Straży Pożarnej w 
Preczowie. 

Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej przed budynkiem remizy OSP w Preczowie poprzez 
wydzielenie placu postojowego oraz budowę chodnika przy budynku. 

LGD Brynica to nie granica –działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Mały projekt” 

41462,23 23.000 zł 

32. 
Budowa chodnika przy placu przed OSP 
w Strzyżowicach 

Budowa chodnika przy placu przed OSP w Strzyżowicach jest bardzo ważnym elementem 
zagospodarowania przestrzeni publicznej, ponieważ stanowi ciąg komunikacyjny , zwiększy 
atrakcyjność i funkcjonalność samego budynku remizy, jako miejsca spotkań lokalnej 
społeczności, organizacji uroczystości , gminnych imprez czy ważnych wydarzeń społecznych.  

LGD Brynica to nie granica –działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Mały projekt” 

27244,25 10000 

mailto:biuro@arbelon.pl
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33. 
Modernizacja kompleksu sportowego 
LKS Jedność 

Modernizacja kompleksu sportowego LKS Jedność poprzez budowę piłkochwytów 
zabramkowych Zmodernizowana infrastruktura wykorzystywana będzie w celach rekreacyjnych 
przez mieszkańców gminy zainteresowanych aktywnymi formami spędzaniem czasu. 

LGD Brynica to nie granica –działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Mały projekt” 

35748,23 17000 

34. 

„ Zagospodarowanie terenu boiska po 
byłej szkole w Goląszy Górnej - budowa 
budynku zaplecza sportowego wraz z 
oświetleniem.”  
 

Projekt ma na celu stworzenie budynku zaplecza przy obiekcie sportowym, który będzie pełnił 
funkcje użytkową, będzie miejscem wykonywania prac warsztatowych oraz miejscem 
przechowywania materiałów, narzędzi czy sprzętu sportowego. Natomiast montaż oświetlenia 
umożliwi wszystkim mieszkańcom dogodne warunki korzystania z terenu rekreacyjnego w 
godzinach wieczornych, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz atrakcyjności tego 
miejsca. Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych 
mieszkańców Goląszy Górnej, stworzy komfortowe zaplecze dla mieszkańców chcących 
aktywnie spędzić wolny czas uprawiając sport. Inwestycja pozwoli na: zwiększenie atrakcyjności 
miejscowości Goląszy Górnej. 

LGD Brynica to nie granica –działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Odnowa i rozwój wsi, 

74.510,69 
 

45.433,00 

35. 

„ Zakup wyposażenia sportowego boiska 
i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie 
oraz wyposażenie Sali szkoleniowej w 
Psarach.” 
 

Celem operacji jest zakup wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i 
społeczno- kulturalne w miejscowościach Preczów i Psary , które podniesie standard 
świadczonych usług kulturalnych. Obiekty będą pełniły funkcje kulturalno-oświatowe oraz będą 
służyły jako miejsca zebrań społeczności lokalnej mieszkańców gminy Psary. Pomieszczenia 
będą miejscem spotkań organizacji społecznych działających na terenie gminy, szkoleń czy 
innych  

LGD Brynica to nie granica –działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Odnowa i rozwój wsi, 

116265,66 60.000,00zł 

36. 
„Wyposażenie świetlic wiejskich w 
Gminie Psary „  

Celem operacji jest zakup wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Psary. W Gródkowie 
(ławostoły,namioty wielofunkcyjne ,projektor multimedialny), w Sarnowie (stoły konferencyjne), w 
Dąbiu ( taboret gazowy,szafa chłodnicza, projektor, ekran), w Brzekowicach Górnych (warnik do 
wody,chłodziarka,stół gastronomiczny,szafki kuchenne, w Strzyżowicach (szafa zamykana) , 
które podniesie standard świadczonych usług kulturalnych. Pomieszczenia będą miejscem 
spotkań organizacji społecznych działających na terenie gminy. 

LGD Brynica to nie granica –działanie 
413 wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 
działania "Mały projekt” 

32.399,11 19.000,00 zł 

37. 

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 
w Gminie Psary poprzez budowę 
wodociągu i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Malinowicach  

Celem operacji jest przebudowa sieci wodociągowej Dn 200 i Dn 100 w ulicach: Łączna, Boczna, 
Kamienna, Gródkowska, Grabowa w Psarach i ul. Parkowa w Goląszy Biska oraz wodociągów 
Dn 150 i Dn 100 w ulicy Belnej w Psarach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Malinowicach poprzez zakup filtra  

321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej 
2.370.782,15 963.733,00 zł 

38. 

Zagospodarowanie terenu wokół 
stadionu sportowego w Preczowie – 
budowa trybun, parkingu wraz z drogą 
dojazdową i zjazdem publicznym. 

Zakres prac w ramach projektu obejmuje budowę trybun czterorzędowych  dla widzów , wiaty dla 
zawodników , drenaż  opaskowy wraz ze zbiornikiem  bezodpływowym  i pompownią , parking z 
drogą dojazdową do parkingu , zjazd z ulicy Szkolnej oraz zakup koszy na śmieci  

313/322/323 
Odnowa i rozwój wsi 

468.818,13 100.000,00 zł 

39. 

Budowa wodociągu o średnicy  100 mm 
w ulicy Kasztanowej w Psarach i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Malinowicach. 
 

Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich,obejmujących elementy infrastruktury 
technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej o średnicy 
100 mm w ulicy Kasztanowej w Psarach  i poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Psary 
dzięki polepszeniu warunków sanitarnych przez modernizację oczyszczalni ścieków w 
Malinowicach polegającej na  zakupie pompy zatapialnej. 

321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej 
541074,65 172751,00 

   RAZEM 16 989722,40 zł 7.477.712,95 zł 
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