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Nowy rok kulturalny w gminie Psary
zainaugurowany
Psary
Psary to gmina wiejska w powiecie będzińskim w której mieszka
około 12 tysięcy osób na powierzchni 46 km kw. Sąsiadują z
Będzinem, Bobrownikami, Dąbrową Górniczą, Mierzęcicami i
Wojkowicami. Jednym z największych atutów gminy jest wiek jej
mieszkańców. Blisko 35% z nich to osoby do 25 roku życia.
Dawniej w rejonie Góry Siewierskiej rozwijało się tu górnictwo
kruszcowe. Wydobywano tu rudę żelaza, dzięki czemu istniało na
terenie gminy pięć kopalni rudy żelaza. Na terenie gminy
wydobywano również wapienie.
Psary mogą pochwalić się jednymi z najwyżej położonych
wzniesień na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Ich wysokość zbliża się do 400 metrów nad poziomem morza. Przy
sprzyjających warunkach można z nich podziwiać panoramę
oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów kilku pasm górskich tj.
Beskidy i Tatry.
Psary od lat mocno stawiają na sport. W gminie działa 9 klubów
i stowarzyszeń sportowych. Wybudowano tu 6 stadionów
piłkarskich i 7 nowoczesnych, ogólnodostępnych boisk
wielofunkcyjnych.
Charakterystycznym miejscem w Psarach są wzgórza psarskie.
Galeria/video
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2
mln
zł
dotacji
odnawialne źródła energii

na

2 października Gmina Psary uzyskała potwierdzenie przyznania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację
zadania pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Zdobyta
dotacja sięga 1 949 225 zł.
2 października 2019 2 min read
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w

ochotnicy ze Strzyżowic od wieku są w ciągłej
niesienia pomocy będącym w potrzebie. 7 września
świętowała jubileusz 100-lecia istnienia, który
z piknikiem rodzinnym.

23 września 2019 2 min read
Mieszkańcy, Psary

Kolejny sukces Psar w Sportowym
Turnieju Miast i Gmin!
I miejsce w województwie śląskim i IV w Polsce. 19 września
odbyło się podsumowanie jubileuszowego XXV Sportowego Turnieju
Miast i Gmin.
19 września 2019 1 min read
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Przebudowa DW 913 staje się faktem
9 września ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913.
Dzięki porozumieniu, które Gmina Psary zawarła z Województwem
Śląskim przy okazji tej inwestycji wymieniona zostanie sieć
wodociągowa i wybudowana kanalizacja sanitarna w pasie drogi.
9 września 2019 2 min read
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Przebudowa DW 913 staje się faktem
9 września ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913.
Dzięki porozumieniu, które Gmina Psary zawarła z Województwem
Śląskim przy okazji tej inwestycji wymieniona zostanie sieć
wodociągowa i wybudowana kanalizacja sanitarna w pasie drogi.
Przebudowa 13 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 913
Przedsięwzięcie, finansowane z budżetu województwa…
9 września 2019 3 min read
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Światowy folklor w Psarach!
Miniony weekend w gminie Psary upłynął pod znakiem muzyki,
tańca i folkloru. 31 sierpnia na stadionie LKS Iskra Psarach,
w ramach 3. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego,
gościły zagraniczne zespoły folklorystyczne.
2 września 2019 2 min read
Mieszkańcy, Psary

Gminne Dożynki w Psarach
Początek września to tradycyjny czas uhonorowania ciężkiej
pracy rolników i podziękowania za zebrane żniwo. W tym roku
Święto Plonów odbyło się 1 września na stadionie LKS Iskra
Psary.

1 września 2019 3 min read
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Mobilni
nauczyciele
szkoły w gminie Psary

zmieniają

Tegoroczne wakacje dla nauczycieli ze szkół w Psarach i Dąbiu
były bardzo intensywne. Dzięki udziałowi w projektach Erasmus+
brali udział w zagranicznych kursach i szkoleniach, na których
doskonalili swoje kwalifikacje zawodowe.
1 września 2019 3 min read
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