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DNI PSZOWA 2017 ZA NAMI
Dwa dni szalonej zabawy w takt tanecznej muzyki. Dni Pszowa już za nami. Imprezę rozpoczęła tradycyjna już parada organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta.

XXII Dni Pszowa rozpoczęła Parada Organizacji Pozarządowych. Fot. UM

Burmistrz Pszowa Katarzyna Sawicka – Mucha oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Krzystała uczestniczyli w przekazaniu
przez PCK roweru rehabilitacyjnego na rzecz dzieci niepełnosprawnych ze świetlicy „Radość Życia”, która działa przy Towarzystwu
Przyjaciół Pszowa. Za prezent dziękujemy oddziałowi okręgowemu
PCK w Katowicach.
Deszczowa pogoda zmusiła organizatorów do odwołania występu
Emi Band oraz zespołów z Miejskiego Ośrodka Kultury. Skrócono także koncert zespołu Kamraty. Jednak góralska kapela Baciary
rozkręciła publiczność, która w takt muzyki bawiła się do wieczora.

Burmistrz Katarzyna Sawicka-Mucha składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego święta miasta:
policji, strażakom z OSP w Krzyżkowicach i Pszowie, organizacjom
pozarządowym za liczy udział w paradzie, a także współorganizatorom turniejów sportowych i Rajdu Rowerowego.
- Dzięki Państwa wsparciu, pracy i życzliwości mogliśmy wspólnie
zrealizować wydarzenie jakim było święto naszego Miasta.. Wyrażając swoją wdzięczność za zaangażowanie, poświęcony czas oraz dobrą wolę, życzę wiele sukcesów i powodzenia w realizowaniu marzeń
– powiedziała Katarzyna Sawicka-Mucha, Burmistrz Pszowa.

DNI PSZOWA 2017 ZA NAMI – FOTOREPORTAŻ

PROJEKT „LEPSZE JUTRO” W PSZOWIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie kontynuuje realizację projektu. „Lepsze Jutro”, realizowanego w trybie pozakonkursowym
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszowie w latach 2016-2017, w partnerstwie z liderem projektu, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
celu tematycznego Włączenie społeczne, dedykowanego jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej.
Celem głównym projektu jest włączenie społeczne - poprzez zwiększenie
aktywności zawodowej i społecznej osób pozostających bez pracy, będących klientami pomocy społecznej. Zakłada się wzmocnienie lub nabycie
umiejętności społecznego funkcjonowania osób i rodzin, lepsze gospodarowanie budżetem i prowadzenie gospodarstwa domowego, wzrost kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
W ubiegłym roku w projekcie uczestniczyło 12 osób, które skorzystały
z następujących form wsparcia:
- cykl szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych, w tym warsztaty
psychologiczne i indywidualne konsultacje psychologiczne,
- trening umiejętności społecznych połączonym z metamorfozą wizerunku,
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
- kurs prawa jazdy kat. B (na dzień dzisiejszy już 5 osób uzyskało prawo
jazdy),
- Szkoła dla rodziców, warsztaty prawidłowego kontaktu z dziećmi,
- kurs „CARVING”,

Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe integracyjnym
do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.

- warsztaty rozwijające zainteresowania z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- warsztaty kulinarne „POTRAWY ŚWIĄTECZNE W POLSKIEJ TRADYCJI ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA”,
- kurs Obsługa kas fiskalnych.
Dla uczestników projektu i osób z ich najbliższego otoczenia zorganizowano jednodniowy wyjazd integracyjny do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, na czas zajęć organizowano opiekę nad dziećmi, dla umożliwienia prawidłowego i aktywnego uczestnictwa w projekcie osoby uzyskały
wsparcie dochodowe.
Począwszy od kwietnia 2017 kolejna 12 osobowa grupa realizuje zajęcia
w ramach projektu, po zakończeniu cyklu szkoleń grupowych planowane
są kolejne, dostosowane do indywidualnych potrzeb zajęcia podnoszące
kompetencje i rozwijające zainteresowania. W najbliższym czasie ruszy
kurs prawa jazdy kat. B.

Carving, czyli sztuka rzeźbienia w owocach
to jeden z kursów w ramach projektu „Lepsze jutro”.

7,5 MLN DLA RODZIN
Ponad tysiąc rodzin ubiegało się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Aktualnie z programu 500+ w Pszowie
korzysta 835 rodzin. Łącznie od kwietnia 2016 do maja 2017 r.
wypłacono im 7.551.834,70 zł.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od 1 sierpnia br.
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Kierownik OPS w Pszowie
Anna Malinowska

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego
świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie
od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do 30 listopada tego
roku.
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MAREK FIBIC
I ARTUR SKORUPA
WYRÓŻNIENI
Nagrody
Powiatu
Wodzisławskiego
w dziedzinie kultury i sportu trafiły do rąk
Marka Fibica i Artura Skorupy z Pszowa.
Laureatom gratulowała m.in. Burmistrz
Pszowa Katarzyna Sawicka-Mucha.
Gala wręczenie nagród odbyła się w hotelu
Amadeus w Wodzisławiu Śląski. W dziedzinie kultury nagrodę z rąk starosty Powiatu
Wodzisławskiego Ireneusza Serwotki i przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza
Wali odebrał Marek Fibic – autor wierszy
i tekstów piosenek, popularyzator kultury
śląskiej.

Nagrodę w dziedzinie kultury odebrał Marek Fibic z Pszowa. Od lewej: Ireneusz Serwotka
(starosta Powiatu Wodzisławskiego), Katarzyna Sawicka-Mucha (Burmistrz Pszowa), Marek Fibic (laureat
nagrody), Eugeniusz Wala (przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego). Fot. Powiat Wodzisławski

Za wyniki sportowe w 2016 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej wyróżnienie
otrzymał Artur Skorupa, pięściarz z Pszowa,
który trenuje w Rybnickim Młodzieżowym
Klubie Sportowym. Nagrodę wręczyli mu
wicestarosta Powiatu Grzegorz Kamiński
i członkini Zarządu Powiatu Janina Chlebik-Turek.
Do gratulacji i życzeń dołączyli włodarze
gmin powiatu i ich przedstawiciele wraz
z parlamentarzystami: Teresą Glenc, Krzysztofem Sitarskim i Adam Gawędą.

Artur Skorupa z dumnymi rodzicami. Fot. Powiat Wodzisławski

MAREK FIBIC CZŁOWIEKIEM ROKU
Lokalny poeta, działacz, a przede wszystkim radny Rady Miejskiej
w Pszowie został wybrany Człowiekiem Roku 2016 w województwie śląskim. Plebiscyt przeprowadził „Dziennik Zachodni”. Marek
Fibic znalazł się na 10. miejscu w powiecie wodzisławskim. Zdobył
22.891 głosów.
Marek Fibic od lat pisze wiersze, często także gwarą. W ubiegłym roku
napisał wzruszający tekst o likwidowanej kopalni „Anna” w Pszowie.
Na jego podstawie powstał teledysk, który już zawsze przypominać
będzie mieszkańcom o przeszłości zasłużonego zakładu.
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Natomiast nie był to jedyny tekst na podstawie którego powstały
muzyczne utwory. Na zakończenie kariery Adama Małysza w imieniu polskich kibiców napisał podziękowania w formie wiersza, który można znaleźć w Galerii Adama Małysza. Jego wiersz o papieżu
Janie Pawle II dotarł za ocean. Podczas finałów konkursu recytatorskiego W. Reymonta w Hamilton (Ontario Kanada) recytowała go
Adriana Serra i zajęła trzecie miejsce.
Marek Fibic zawodowo prowadzi jedną z pszowskich szkół jazdy.
Od 2014 r. jest radny Rady Miejskiej w Pszowie.
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JANINA SZKUDLIŃSKA
HONOROWYM OBYWATELEM PSZOWA
Wychowawczyni wielu pokoleń Pszowian, historyczka, społecznik, kierownik szkolnego zespołu teatralnego – pani Janina Szkudlińska została mianowana Honorowym Obywatelem Miasta Pszów.
O przyznaniu tytułu p. Janinie Szkudlińskiej
radni zdecydowali na kwietniowej sesji.
Burmistrz Pszowa Katarzyna Sawicka-Mucha wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Czesławem Krzystałą wręczyli Honorowe Obywatelstwo w dowód wdzięczności
za działalność wychowawczą wśród dzieci
i młodzieży oraz społeczną na rzecz kilku
pokoleń mieszkańców miasta. Uroczystość
odbyła się 3 czerwca.
Pani Janina Szkudlińska urodziła się 4 sierpnia 1923 r. w Chorzowie. W czasie okupacji
mieszkała i pracowała w Chorzowie Batorym. Po zakończeniu II wojny światowej
rozpoczęła pracę jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Jankowicach, a następnie
od w Szkole Podstawowej w Moszczenicy. Od 1949 r. do przejścia na emeryturę
w 1978 r. pracowała jako nauczycielka
historii w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4
w Pszowie. Za swoją działalność otrzymała
liczne nagrody.

Pani Janina Szkudlińska prowadziła zespoły artystyczne w szkole i przy DK KWK Anna.
Prowadziły kursy dla analfabetów. Była opiekunką samorządu szkolnego i szczepu harcerskiego. Po przejściu na emeryturę prowadziła kancelarię parafialną przy Parafii NNMP
w Pszowie.

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009
Jednym z podstawowych zadań instytucji samorządowych jest
sprawne świadczenie usług na rzecz ludności oraz obsługa mieszkańców.
23 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Pszów odbył się audyt nadzoru
nad systemem jakości wg normy ISO 9001 : 2009, który potwierdził
funkcjonowanie Urzędu, zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi w zakresie realizacji zadań publicznych określonych
przepisami prawa.
Wprowadzony System Zarządzania Jakością pomaga spełniać oczekiwania i wymagania naszych klientów, dzięki niemu osiągnięty został odpowiedni poziom świadomości kadry w tym zakresie.
Dzięki wdrożonemu systemowi praca naszego urzędu jest uporządkowana, a kompetencje i odpowiedzialność jasno określone.
Posiadanie certyfikatu SZJ podnosi wiarygodność organizacji,
wzmacnia pozytywny wizerunek, mobilizuje do stałego podwyższania kwalifikacji.
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Doskonalenie naszego systemu opiera się m.in. na badaniu satysfakcji klienta z poziomu świadczonych usług.
Dlatego zachęcamy do wypełniania anonimowych ankiet, które zostały umieszczone na stronie internetowej miasta.
Wyniki ankiety pozwolą na wskazanie obszarów, które wymagają
doskonalenia lub poprawy w naszej pracy.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Urząd Miasta Pszów zaprasza Państwa
do udziału w badaniu satysfakcji klienta
z poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta Pszów .
Ankieta dostępna jest na stronie http://sprawny.pszow.pl
Pomiar satysfakcji klientów Urzędu Miasta Pszów).
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DROŻSZY WYWÓZ ŚMIECI
Radni Rady Miejskie podczas czerwcowej sesji przyjęli nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie zmienił się
sposób naliczania opłat.
Od 1 lipca wywóz śmieci za jednego mieszkańca na miesiąc będzie kosztował 12 zł w przypadku śmieci segregowanych i 24 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stawki są następujące:
Pojemność pojemnika

Stawka za wywóz
śmieci segregowanych

Stawka za wywóz
śmieci niesegregowanych

120 litrów

24 zł

48 zł

240 litrów

48 zł

96 zł

1100 litrów

156 zł

312 zł

7000 litrów

672 zł

1344 zł

SOS DLA ZIEMI
Szkoła Podstawowa nr 3 w Krzyżkowicach zorganizowała „Dzień Przyjaciół Lasu”. Akcja edukacyjna odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. W organizacji wydarzenia szkołę wspierał Jacek Kołek, radny Rady Miejskiej w Pszowie i jednocześnie
członek Koła Łowieckiego „Lis”.
Podczas akcji wystąpił chór Lira z Rydułtów, Piotr i Mariusz Musiolik z Koła Łowieckiego Raróg z Katowic oraz Jarosław Mielimąka
pracownik Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik. Opowieści
o ziemi wysłuchały przedszkolaki z krzyżkowickiej placówki.
Dzień Lasu obchodzony jest na świecie od ponad 30 lat, w celu
uświadomienia społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich
pielęgnacji i ochrony. W ciągu ostatnich 100 lat wyciętych zostało
50% wszystkich lasów, co jest jednym z istotnych czynników przy-

czyniających się do nasilenia efektu cieplarnianego. Szczególnie
niepokojące jest zmniejszanie się powierzchni lasów, w tym wielu roślin zawierających lecznicze substancje, stosowane na całym
świecie.
Spotkania edukacyjne przeprowadzane systematycznie w placówkach oświatowych przez Jacka Kołka mają na celu przybliżenie społeczeństwu jak wielkim darem jest dla nas ziemia i jej zasoby.

NOWE KSIĄŻKI W SP 3
4 tys. zł. dofinansowania otrzyma Szkoła Podstawowa nr 3 na
zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. To efekt wygranego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Do projektu szkoła dołoży tysiąc złotych. W efekcie do biblioteki
trafią książki o łącznej wartości 5 tys. zł. Zakupy nie obejmują dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. Uzyskanie dotacji było bardzo trudnym zadaniem. O finansowe wsparcie walczyło
827 śląskich szkół i bibliotek pedagogicznych. Komisja konkursowa wyłoniła 357 projektów, które otrzymały dofinansowanie.
Głównym celem projektu jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie zakupionych
w ramach przedsięwzięcia atrakcyjnych dla uczniów pozycji literackich.
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JUBILEUSZE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Wiosna w Pszowie upłynęła pod znakiem jubileuszów Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy. Gospodynie z Pszowa świętowały swoje 55-lecie, a z Krzyżkowic 60-lecie istnienia organizacji.
- To już 60 lat od czasu, kiedy 25 kobiet utworzyło w naszych Krzyżkowicach Koło Gospodyń Wiejskich. Pierwszą przewodniczącą
KGW była Pani Hiacynta Koczy. W 1972 r.
funkcję tą objęła Pani Agnieszka Godowska,
a od roku 1979 Pani Kornelia Burda. Od początku swego istnienia jednym z najważniejszych zadań Koła było pielęgnowanie i przekazywanie tradycji kolejnym pokoleniom,
prowadzono kurs szycia, kroju, haftu, robótek
ręcznych, gotowania i organizacji przyjęć domowych. Były również orgaznizowane szkolenia z zakresu hodowli zwierząt oraz tzw.
pogadanki rolnicze, które dotyczyły uprawy
warzyw i owoców. Jako Koło Gospodyń Wiejskich bierzemy czynny udział w uroczystościach gminnych i kościelnych zaś coroczne
dożynki to udział i zaangażowanie wielu osób
w przygotowaniu święta plonów w tym koro-

Gospodynie z KGW w Pszowie świętowały jubileusz 55-lecia.

ny dożynkowej – mówiła podczas uroczystości przewodnicząca KGW w Krzyżkowicach
Pani Krystyna Pypeć, która funkcję przewodniczącej piastuje od 1987 r.

Krzyżkowickie gospodynie świętowały jubileusz Koła w towarzystwie włodarzy miasta.

Podczas Jubileuszu podziękowano zarządowi oraz członkiniom z najdłuższym stażem
w KGW. Były to panie: Krystyna Pypeć,
Renata Elsner, Zyta Tulec, Zofia Małka,
Irena Żydek, Dorota Margeciok, Agnieszka Kodura, Zofia Frank, Małgorzata Demel,
Róża Pruszowska, Adelajda Miłota, Jadwiga Żydek.
Podziękowania za długoletnią przynależność do KGW oraz pomoc w organizowaniu
różnych przedsięwzięć przyjęły następujące
członkinie: Janina Gwóźdź, Irena Świerczek, Jadwiga Kałuża, Maria Kopczyk,
Irena Szostek, Stefania Kostyszak, Agata
Zając.
Gospodyniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz intensywnego rozwoju.

LEŚNY KONKURS
Drużyna z klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie wzięła
udział w drugiej edycji konkursu „Myśliwy Przyjacielem Przyrody”, który organizowały Diany z PZŁ w Siemianowicach Śląskich.
Szkołę reprezentowali: Jessica Antoszczyszyn, Martyna Bugla,
Jakub Czyż, Abigail Łopatka oraz Sonia Sobczak i Robert Patała.
Jacek Kołek – członek Koła Łowieckiego Lis, przekazał uczniom
wiele ciekawych wiadomości na temat świata zwierząt. Na konkursowym podium stanął Jakub Czyż. Nagrody wręczał Łowczy Okręgowy Mariusz Miśka
Gratulujemy
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Jakub Czyż i pozostali zwycięzcy konkursu „Myśliwy Przyjacielem Przyrody”
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KONKURSOWE LAURY
Do ciężkiej pracy, która przynosi dobre
efekty są przyzwyczajeni. Fryzjerzy i mechanicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie cieszą się z licznych
sukcesów. Na ich konto ostatniej wiosny
dopisano kolejne.
Paulina Grychnik z III b zdobyła III miejsce
podczas VI Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego „Fantazje wiosenne”, jaki odbył
się w kwietniu w Tychach. Oprócz fantazyjnej fryzury uczestnicy konkursu musieli
stworzyć cała wiosenną stylizację modelki
oraz sprawdzić się w wykonaniu fal. Paulina
w obu konkurencjach spisała się znakomicie.

Swoje umiejętności pokazała także w konkursie zaplatania warkoczy. Swoją propozycją fryzury zachwyciła jurorów Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerskiego Rzemiosła
w Katowicach i zdobyła II miejsce. Uczennica od drugiej klasy z dużym powodzeniem
reprezentuje szkołę podczas licznych konkursów zawodowych.
Na podium znalazły się także dwie inne
uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Podczas drugiej edycji
Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego
w maju miały przygotować fryzurę pod hasłem „Wenecki bal”. Ocenianą przez jury

techniką było wyciskanie fal na mokro.
W tym konkursie na drugim miejscu znalazła się Michalina Tulec z II klasy, a na trzecim Nikola Byszewska z trzeciej klasy.
Pszowska szkoła kształci także świetnych
mechaników samochodowych. W czerwcu
Marek Gryczka zdobył miejsce pierwsze,
a Sebastian Rak drugiej miejsce podczas
dorocznego, międzyszkolnego konkursu
„Mechanik roku”. Finaliści w warsztacie
Michała Tronta z Zawady musieli zmierzyć
się z ambitnymi zawodowymi zadaniami.
Gratulujemy!

Krótko ze szkół
Krzyżkowice. Dzień Przyjaciół Lasu.
W Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się
akcja edukacyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. W organizacji wydarzenia szkołę wspierał Jacek Kołek, radny
Rady Miejskiej w Pszowie i jednocześnie
członek Koła Łowieckiego „Lis”. Podczas
akcji wystąpił chór Lira z Rydułtów, Piotr
i Mariusz Musiolik z Koła Łowieckiego
Raróg z Katowic oraz Jarosław Mielimąka pracownik Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Rybnik. Opowieści o ziemi
wysłuchały przedszkolaki.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Początek czerwca to Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
Do akcji przyłączyła się także Biblioteka Publiczna Miasta
Pszów.
„Czytanie zbliża” – to hasło zbliżyło do biblioteki m.in. uczniów
trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci wysłuchały zabawnych przygód Mikołajka. Poznały też tajniki zdrowego odżywiania,
o których opowiedział im Patryk Piechaczek – dietetyk z klubu Silueta z Radlina.
Przedszkolaki odwiedziły filię nr 1 (os. Tytki), gdzie razem z Julianem Tuwimem pojechali w podróż „Lokomotywą”. W czytaniu
uczestniczyły także maluchy z Artystycznej Akademii Szkraba
z Miejskiego Ośrodka Kultury.
Przygodę z książką warto kontynuować przez całe wakacje. Pracownicy biblioteki zapraszają.
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Maluchy uczestniczyły w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.
Fot. biblioteka
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PRACOWITY CZERWIEC
Cały rok szkolny wiele się dzieje w Publicznym Przedszkolu nr 2, ale czerwiec jest zawsze miesiącem szczególnie pracowitym.
Tak też jest w tym roku.
Dzień dziecka spędziliśmy na wesoło
i sportowo w ogrodzie przedszkolny. Były
zabawy i tańce z wodzirejem no i oczywiście pyszne lody. Kilka dni później odwiedził nas policjant aby porozmawiać z przed-

szkolakami o bezpiecznym spędzaniu
zbliżających się wakacji.
9 czerwca odbył się festyn rodzinny ,gdzie
uroczyście pożegnaliśmy starszaki rozpoczynające wkrótce naukę w klasie pierwszej. Dla dzieci i dorosłych było wiele atrakcji i zabaw, pogoda dopisała, humory także.
W naszym przedszkolu kalendarz uroczystości i licznych zajęć dodatkowych oraz

wycieczek jest możliwy dzięki zaangażowaniu personelu i rodziców, za co im dziękuję w imieniu najmłodszych. Wszystkim
pracownikom, przedszkolakom i ich rodzinom życzymy bezpiecznych i radosnych
wakacji.
Teresa Wajner
dyrektor PP2 Pszów.

Krótko ze szkół
Sebastian Płaczek olimpijczykiem
Sebastian Płaczek, uczeń VI klasy Szkoły
Podstawowej nr 2, zajął pierwsze miejsce
w powiecie i czwarte na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Promocji Zdrowego Stylu Życia. Na każdym z etapów odbywał się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia,
który obejmował zagadnienia udzielania
pierwszej pomocy, ekologii, promocji
zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia PCK. Gratulujemy!

ROBINSONOWIE Z OSIEDLA KOŚCIUSZKI,
CZYLI SPOSÓB NA WAKACJE
Wakacje w Świetlicy Środowiskowej na osiedlu Kościuszki jak
zwykle będą pełne przygód. Inspiracją do powstania scenariuszy zajęć jest znana wszystkim historia rozbitka - Robinsona
Crusoe.

Świetlica Środowiskowa co roku organizuje ciekawe, tematyczne zajęcia wakacyjne.
Fot. archiwum świetlicy
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Dzieci na kilka tygodni „przeniosą się” na pełną niespodzianek
bezludną wyspę, gdzie będą musiały przetrwać mimo przeciwności
losu. W trakcie zajęć pojawią się liczne wyzwania survivalowe, kilka trudnych zagadek do rozwikłania, a także zadania konstrukcyjne
i artystyczne. Oczywiście będzie bardzo dużo muzyki, bo bez szant
na morzu byłoby smutno.
Mali Robinsonowie większość czasu spędzą w pięknym plenerze
Ignacowego Dworu, a także na ścieżkach lasów okalających Pszów.
Słoneczne, czy deszczowe lato na pewno nie będzie nudne! Być
może dzieci znajdą nawet skarb, albo odkryją coś ciekawego, kto
wie…
Co roku placówka organizuje tematyczne zajęcia wakacyjne dla
swoich wychowanków. Różnorodność form i metod pracy z dziećmi
sprawia, że każde z nich znajduje coś ciekawego dla siebie. Wybór
tematu przewodniego wzbudza zazwyczaj wiele emocji – jest dużo
pomysłów i możliwości.
W ubiegłych latach dzieci były łowcami gwiazd, Indianinami, poznały Tolka Banana i Króla Elfów, odwiedziły Wyspę Skarbów,
a nawet znalazły pamiętnik żeglarza i list w butelce.
Działania placówki można śledzić na facebooku: Świetlica Środowiskowa w Pszowie.
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XXII DNI PSZOWA NA SPORTOWO
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
Termin: 03.06.2017
Miejsce: Wielofunkcyjny Obiekt Sportowy
ze sztucznym lodowiskiem w Pszowie
Wyniki:
1 Miejsce - Wojciech Wajda
2 Miejsce –Michał Gawik
3 Miejsce –Kamil Gilner
RAJD ROWEROWY
Termin: 04.06.2017
Najstarszy uczestnik rajdu –Zygmunt Krakowczyk
Najmłodszy uczestnik rajdu - Alicja Patała
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Termin: 04.06.2017
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie
Wyniki:
Kategoria I – do 45 lat
1 Miejsce - Grzegorz Marciniec
2 Miejsce - Jarosław Lach
3 Miejsce - Kamil Smołka
Kategoria II – powyżej 45 lat
1 Miejsce - Bogusław Balawajder
2 Miejsce - Kazimierz Rybak
3 Miejsce - Zdzisław Śliwka

Krótko ze szkół
Powiatowy Konkurs Literacki
W Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem „Dziecięcy świat moich problemów oraz praw”. Dzieci

Uczestnicy Rajdu Rowerowego przejechali 20-kilometrową trasę.

Kategoria III – Open
1 Miejsce - Grzegorz Marciniec
2 Miejsce - Kazimierz Rybak
3 Miejsce - Zdzisław Śliwka

3 miejsce - Ł WOW (kapitan Robert Szpak)
4 miejsce - Łowcy Lwów FC (kapitan Dacjan Szczęsny)

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Termin: 03.06.2017
Miejsce: boisko „Orlik”
Wyniki w konkurencji „Tor przeszkód”:
1 miejsce - Kamil Dronszczyk
2 miejsce - Kuba Kołat
3 miejsce - Zuzanna Peteja
4 miejsce - Wiktoria Korzonek
5 miejsce - Patryk Wojak
6 miejsce - Tomek Korzonek (sekretarz zawodów)
Wyniki Turnieju Piłki Nożnej klas IV-VI
1 miejsce - Sasza Team (kapitan Bartosz Sacha)
2 miejsce - FC Odra (kapitan Radek Majewald)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz
zapraszamy w przyszłym roku.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW WAKACYJNYCH
W PRZEDSZKOLACH
PUBLICZNYCH
W PSZOWIE
Lipiec
Przedszkole Publiczne nr
1im. Misia Uszatka
Publiczne Przedszkole nr 2

Sierpień

DYŻUR
DYŻUR

Publiczne Przedszkole nr 3

DYŻUR

Oddziały w Krzyżkowicach

DYŻUR

w czasie konkursu miały możliwość przedstawienia własnego stanowiska w sprawach dotyczących ich samych. Wyniki konkursu:
Kategoria: uczniowie klas I-III
I miejsce – Klaudia Pieczka (ZSP Rzuchów)
II miejsce – Maria Śmieja (SP 2 Pszów)
- Michał Urbańczyk (SP 3 Pszów)
III miejsce – Maria Donga (SP 2 Pszów)
Kategoria: uczniowie klas IV – VI
I miejsce – Julia Kruszyna (SP 4 Mikołów)
II miejsce Michalina Czuma (SP 4 Mikołów)
Fabian Jarczyński (SP 2 Świerklany)
III miejsce – Jakub Witoszek (SP 2 Świerklany)
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PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Pszowa Katarzyna Sawicka-Mucha składa serdeczne podziękowania sponsorom XXII Dni
Pszowa, a byli nimi: Hurtownia budowlana Barnabas, NZOZ Vitamed, Apteka Blisko Ciebie, Bank
Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Meble Grosman, Nowa Klima – Michał Nowak, Kwiaciarnia Ismena Krystyna Bugdol, Studio Urody Nefretete, Salon Meblowy Izabela, Naprawa AGD Ryszard
Mucha, Auto Moto Bajka, Foto Łękawski, Spar, Avon – Joanna Kowieska, Dom Przyjęć Karina,
Centrum Języków Obcych w Pszowie, hurtownia artykułów papierniczych i biurowych Papirus, Meble Adamczyk, pizzeria Paradiso, PPUH Wabud Wojciech Wajda, Coolmar Przedsiębiorstwo Usług
Chłodniczo-Klimatyzacyjnych Marek Owczarczyk, Nowy Dom – pracownia projektowa Ewa i Jan
Czepczor, Piekarnia Donpor - Piotr Donga, Piekarnia Bollimar – Bolesław Pardubicki, Cukiernia
Stanisław Łuciejko, Twoja-Szkoła.pl, salon meblowy Rameta Maxi Home w Raciborzu, Firanki.pl,
mechanika pojazdowa Tomasz Cyranka, Szkoła Policealna Pascal, Wool Star s.a, Szklarze AB
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