


Gmina Psary jest zielonym zakątkiem na obrzeżach aglomeracji górnośląskiej, 
który leży w bezpośrednim sąsiedztwie rozwiniętych ośrodków miejskich: 
Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej. Jej lokalizacja jest szczególna także,  
a może przede wszystkim, pod względem przyrodniczym. Lasy, parki  
i pobliskie jeziora zapewniają wysoki komfort życia mieszkańcom, a także  
stwarzają ogromne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. Krajobraz  
uzupełniają delikatne wzniesienia oraz majestatyczne drzewa – piękne pomniki 
przyrody panujące samotnie lub w małych grupach nad łąkami, ścieżkami  
polnymi, strumykami. Jednakże nie tylko zielony zakątek gminy jest wart  
uwagi. Gmina Psary pochwalić się może również edukacją na wysokim  
poziomie, niezwykłą ofertą sportową oraz bogatą ofertą działek  
budowlanych na sprzedaż. Gmina otwarta jest także na aktywność  
kulturalną i twórczą swych mieszkańców.

Miejsca, które musisz odwiedzić w gminie Psary:

1. Wał Brzękowicki  
Wzniesienie leżące w miejscowości Brzękowice Wał, z którego można  
podziwiać panoramę miast Zagłębia Dąbrowskiego. Ze względu na swoje 
położenie jest to również miejsce dogodne dla osób uprawiających m.in. 
paralotniarstwo.

2. Kapliczka pod dzwonkiem
Kapliczka została wybudowana w 1779 r. Znajduje się ona na niewielkim 
wzniesieniu w otoczeniu drzew orzechowych na rozdrożu dróg, z których 
jedna prowadzi do starej wsi, czyli dawnej osady miejscowości Dąbie.  
Według słów przekazywanych z pokolenia na pokolenie dźwięk dzwonka 
miał siłę rozganiania chmur zwiastujących deszcze, które mogłyby zagrozić 
żniwiarzom podczas ich pracy. Kapliczka z ustrojonym wewnątrz ołtarzem 
poświęcona jest Matce Boskiej.

3. Krzyż w Brzękowicach Dolnych
Został ufundowany w roku 1921 przez dwóch braci. Stoi na rozdrożu dróg 
wiodących do Biski i Malinowic. Postawiono go jako dowód wdzięczności 
za otrzymane łaski, jest on także symbolem chwały Bożej. W roku 1998  
stary krzyż został zniszczony, a na jego miejsce postawiono nowy.

4. Osiedle Malinowice
Modelowe osiedle z nowoczesnym budownictwem jednorodzinnym.  
Uwagę na nim przykuwają zbudowane szeregowo domy oraz  
uporządkowany system ulic.

5. Osiedle Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej
Miejsce polecane wszystkim osobom, które szukają działki do osiedlenia 
się. Gmina Psary ma na sprzedaż kilkadziesiąt działek budowlanych na tym 
osiedlu już od 77 490 zł brutto.

6. Krzyż pokutny w Strzyżowicach
Krzyż pokutny znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 913 niedaleko 

drogi prowadzącej do kościoła polskokatolickiego, a dokładniej przy  

rosnącym w tym miejscu od lat starym drzewie, przy którym znajduje się 

drewniany płotek z tablicą i napisem na niej: „Krzyż pokutny XIV-XVI w., 

stawiany przez zabójcę na miejscu zbrodni – zabytek pod ochroną  

prawa”. Krzyż jest niski i wykonany z piaskowca. Jego ramiona i wysokość  

korpusu ponad ramiona są niemal tej samej długości, tj. około 60 cm.  

Pozostała część krzyża o nieznanej dotąd wielkości znajduje się w ziemi.

7. Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Psarach
Za Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach znajduje 

się kompleks sportowy, w skład którego wchodzą dwa boiska: piłkarskie  

o nawierzchni z trawy syntetycznej i boisko wielofunkcyjne do koszykówki  

i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem  

socjalno-technicznym oraz sanitarno-szatniowym, mieszczącym się  

w budynku gimnazjum. Boiska posiadają oświetlenie umożliwiające grę  

po zmroku. Korzystanie z boisk oraz sprzętu sportowego jest bezpłatne.

8. Kompleks sportowo–rekreacyjny w Psarach
Za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kamiennej  

zlokalizowano kolejny duży kompleks sportowy, składający się z trzech  

boisk: piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, boiska do gry  

w tenisa i do piłki plażowej. Znaczną część kompleksu zajmuje – największy  

w gminie – plac zabaw, cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem  

dzieci. Korzystanie z kompleksu oraz sprzętu sportowego jest bezpłatne.

9. Kompleks sportowy w Sarnowie
Obiekty sportowe mieszczą się za budynkiem Szkoły Podstawowej  

w Sarnowie przy ulicy Podgórnej. Na terenie kompleksu znajdują się:  

boisko wielofunkcyjne, trybuny, skocznia do skoku w dal i plac zabaw  

z bezpieczną nawierzchnią.

10. Boiska wielofunkcyjne
Od kilku lat władze gminy Psary kładą nacisk na rozwój bazy sportowej 

oraz na uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla  

mieszkańców. Efektem wspólnej pracy są nowoczesne boiska  

wielofunkcyjne w Malinowicach, Goląszy Górnej, Gródkowie, Górze  

Siewierskiej, Sarnowie i Strzyżowicach. Można na nich grać w piłkę nożną, 

ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, a korzystanie z nich jest 

bezpłatne.

11. Publiczne punkty dostępu do Internetu
Nowoczesne pracownie komputerowe z bezpłatnym dostępem do 

Internetu czekają na wszystkich zainteresowanych w bibliotekach  

w: Psarach, Sarnowie, Dąbiu i Strzyżowicach oraz w ośrodkach kultury 

w: Gródkowie, Preczowie, Brzękowicach Górnych i Górze Siewierskiej.  

PIAP-y czyli Publiczne Punkty Dostępu do Internetu zostały uruchomione  

dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Śląskiego.
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