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DZIAŁKI ZA ZŁOTÓWKĘ?
Pszów chce nieodpłatnie przejąć od Spółki Restrukturyzacji Kopalń niektóre tereny należące dawniej do KWK Anna. Pismo w tej
sprawie trafiło już do SRK.
Miasto przede wszystkim
chce pozyskać działkę, na
której znajduje się wieża
szybowa „Jan” wraz z budynkiem maszyny wyciągowej. Tu planowana jest
budowa wieży widokowej.
Środki na ten cel mają pochodzić z Euroregionu Silesia. Ale to nie jedyny obszar
po byłej kopalni, którym zainteresowane jest miasto.
Przejmując niektóre tereny
władze Pszowa chcą uregulować ich stan prawny. - Istnieje ryzyko, że po sprzedaży
tereny mogłyby dostać się
w ręce prywatnych właścicieli, a to utrudniłoby funkcjonowanie np przepompowni czy strzelnicy - mówi
burmistrz Pszowa Katarzyna
Sawicka-Mucha.

Władze miasta starają się o fundusze, by przekształcić szyb Jan w wieżę widokową. Fot. UM

Miasto stara się także o następujące działki:
- pas drogi od ul. J. Kasprowicza do Kalwiarii Pszowskiej, który
posłużbyłby do odtworzenia historycznego dojścia do Kalwarii
Pszowskiej;
- fragment pasa drogowego ul. J. Kusocińskiego;
- część działki, na której znajduje się strzelnica;
- teren przy ul.R. Traugutta obok Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej;
- działka, na której znajduje się przepompownia;
- droga dojazdowa do prywatnych posesji, boczna od ul. Bohaterów
Westerplatte;
- działki przy ul. Bohaterów Westerplatte, na których znajduje się
szyb „Ryszard”;
- działka położona przy ul. ks. P. Skwary, czyli tzw. „harcówka”.

O tym czy Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekaże miastu działki
za przysłowiową złotówkę zdecyduje cel, na jaki będą przeznaczone.
SRK poinformowało także, że planowana jest likwidacja budynku
wieży wyciągowej szybu „Chrobry II”. Koszt takiego wyburzenia
opiewa na 4 mln zł. Wysoka cena podyktowana jest wyborem technologii rozbiórki. Ze względu na sąsiedztwo zabytkowego budynku
maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I” konieczne jest rozebranie
szybu metodą z góry w dół. Wszystko po to, by zabytkowy szyb
„Chrobry I” nie został zniszczony.
HBB

DOŻYNKI – FOTOREPORTAŻ

ŚWIĘTO PLONÓW W KRZYŻKOWICACH
Najpierw tradycyjnie, potem na wesoło. W Krzyżkowicach odbyły się dożynki miejskie. Doroczne święto plonów przyciągnęło wielu
mieszkańców, którzy chętnie uczestniczyli w zabawie.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Pszowie-Krzyżkowicach pod przewodnictwem
ks. prob. Joachima Glanca. Podczas mszy dziękowano za tegoroczne plony. Następnie zebrani na czele z orkiestrą dętą Mix Orchestra,
działającą w ramach Fundacji Muzycznej Orkiestry KWK Anna im.
Wiktora Kamczyka, przeszli na teren OSP w Krzyżkowicach, gdzie
rozpoczęły się obrzędy dożynkowe.
Tegorocznymi starostami dożynkowymi byli pani Irena Jureczko
oraz pan Jan Barańczyk. To oni, w imieniu rolników, przekazali
władzom Pszowa chleb dożynkowy. Przedstawiciele Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Jedność” i „Przyszłość” wręczyli dary z tegorocznych zbiorów. W dożynkach uczestniczyli m.in. burmistrz
Katarzyną Sawicką-Mucha, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Piotr Kowol wraz z radnymi, a także senator Adam Gawęda,

posłanka Gabriela Lenartowicz, posłowie Grzegorz Matusiak i Czesław Sobierajski. Nie zabrakło także przedstawicieli posłanek Teresy Glenc, Izabeli Kloc i posła Krzysztofa Sitarskiego.
– Dziękuję za wasz trud i pracę i życzę, aby ten dożynkowy bochen
chleba stał się symbolem pomyślności wszystkich bez wyjątku mieszkańców naszej gminy – mówiła podczas uroczystości burmistrz Katarzyna Sawicka-Mucha.
Po zakończeniu części oficjalnej starości częstowali przybyłych
gości chlebem dożynkowym, a na scenie rozpoczęły się występy.
Publiczność bawiła się w rytm muzyki czeskiej grupy Nancy oraz
zespołu Happy Folk i Emi Band. Nie brakowało atrakcji dla dzieci
i pysznego jedzenia dla każdego.
HBB

SIŁOWNIE POD CHMURKĄ
Choć lato już się kończy to nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z siłowni na wolnym powietrzu jakie zlokalizowane są w Pszowie i Krzyżkowicach.
Z urządzeń można korzystać na osiedlu Kościuszki, na terenie OSP
Krzyżkowice i w sąsiedztwie Orlika w Pszowie. Na terenie ul. Fornalskiej siłownia została doposażona o kolejne urządzenie oraz posadowiono lokomotywę dla najmłodszych milusińskich.
Obecnie trwa również budowa boiska do siatkówki na terenie OSP
w Krzyżkowicach. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec
września.
Budowa siłowni i boiska do siatkówki była możliwa dzięki wsparciu finansowemu w ramach środków z PROW na lata 2014-2020
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W Pszowie można już ćwiczyć na trzech zewnętrznych siłowniach. Fot. UM

NOWE NAZWY ULIC
W Pszowie zakończyły się konsultacje dotyczące nowych nazw ulic: Małgorzaty Fornalskiej, Janka Krasickiego i Leona Kruczkowskiego.
Swoją opinię wyraziło 164 spośród 391 uprawnionych mieszkańców tych ulic. Konieczność zmiany wynika z przyjętej przez rząd
ustawy dekomunizacyjnej.
Mieszkańcy ul. Janka Krasickiego zdecydowali, że ulica wróci do
dawnej nazwy sprzed 1975 r. i będzie ul. Szkolną. Dotychczasowa
ul. Fornalskiej zdecydowaną większością głosów została przemianowana na ulice Łąkową. To także dawna nazwa tej ulicy. Natomiast
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ul. Leona Kruczkowskiego (pisarz, publicysta, działacz PZPR) po
przeprowadzonym głosowaniu zmieni się w ul. Kazimierza Kruczkowskiego (żołnierz niezłomny).
Propozycja mieszkańców została przyjęta przez radnych podczas
sierpniowej sesji.
HBB
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WOJSKO W BYŁEJ KOPALNI?
Ministerstwo Obrony Narodowej było zainteresowane terenami po byłej KWK Anna. W pokopalnianych budynkach miała powstać jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej. Władze miasta przychylając się do projektu, czyniły starania, by inicjatywa stała się
realna.
Według wstępnych wizji w jednostce byłoby zatrudnionych 70 osób,
a skoszarowanych nawet 400 żołnierzy. - Jestem przekonana, że
obecność wojska znacząco poprawiłaby sytuację miasta zarówno finansową, jak i po prostu bytową, dlatego od razu po otrzymaniu informacji o zainteresowaniu pokopalnianymi terenami rozpoczęliśmy
starania, by plan stał się faktem - mówi burmistrz miasta Katarzyna
Sawicka-Mucha.
Władze miasta o wsparcie postanowiły prosić posłów i senatorów,
do których wysłały w tej sprawie pisma. - Temat natychmiast podjęłam, bo uważam go za bardzo istotny dla naszego regionu, ucieszyło
mnie zainteresowanie ze strony pani burmistrz i podjęłam interwencję w Ministerstwie Obrony Narodowej - mówi poseł Teresa Glenc
Argumentów na usytuowanie Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie
w Pszowie jest wiele. Zaledwie 30 km stąd znajduje się autostrada
A1 - węzły w Mszanie i Gorzyczkach. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, bogata baza sportowa i praktycznie dowolna adaptacja terenu po byłej kopalni stwarza nieograniczone możliwości. Na
pokopalnianych terenach znajduje się m.in. strzelnica pistoletowa
i pięciokondygnacyjny magazyn główny, którego trzy kondygnacje
mieszczą się pod ziemią.
Wojska Obrony Terytorialnej mają być piątym samodzielnym rodzajem sił zbrojnych w Polsce. Docelowo mają liczyć 53 tys. żoł-

Władze miasta zabiegały o to, by na terenie byłej KWK Anna powstały
Wojska Obrony Terytorialnej. Fot. UM

nierzy. Ich służba ma trwać od roku do sześciu lat. Do końca 2019 r.
powstaną 63 bataliony, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. W każdym
z województw powstanie jedna brygada i dodatkowo jedna zostanie
zlokalizowana w Warszawie.
HBB

DROGOWE INWESTYCJE W PSZOWIE
Ponad 600 tys. zł kosztowały remonty dróg przeprowadzone latem w Pszowie. Wykonano nowe krawężniki, chodniki i odwodnienia.
Nowe krawężniki i nakładki asfaltowe zrealizowano na dwóch
ulicach: Obrońców Pokoju w Pszowie (od ul. Niepodległości do
ul. Pszowskiej) i Okrzei w Krzyżkowicach (na dojeździe od ul. Grota Roweckiego oraz w obrębie skrzyżowania przy cmentarzu). Łącznie inwestycja opiewała na prawie 200 tys. zł.

Ul. Okrzei w Krzyżkowicach zyskała nowe krawężniki i nakładki asfaltowe. Fot. UM

Przy ul. Sportowej w Pszowie powstał nowy chodnik. Fot. UM
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Kończą się prace związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej odwadniającej jedną z ulic na osiedlu Biernackiego. Wykonano
nową podbudowę drogi, nowe warstwy nawierzchni i wykonano koryta odwadniające. Koszt inwestycji wynosił ponad 330 tys. zł.
Z budżetu miasta wykonano także 65 m chodnika przy ul. Sportowej od końca ogrodzenia lodowiska do skrzyżowania z ul. Witosa
za ponad 40 tys. zł. Ponadto rozpoczęto przebudowę chodnika przy
ul. Niepodległości (od ul. Obrońców Pokoju-strona prawa).
HBB/UM
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EKOLOGICZNY PROJEKT
21 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór deklaracji do projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie
Pszów”. Teraz miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.
Deklarację na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej lub pompy ciepła złożyło
326 mieszkańców Pszowa. Teraz pszowski magistrat przystąpił do kolejnego etapu
przygotowania projektu. Zgodnie z danymi
podanymi przez mieszkańców w deklaracjach i ankietach dobierane są odpowiednie
zestawy instalacji z wyliczeniem przewidywanego kosztu zakupu i montażu instalacji
OZE na poszczególnych budynkach mieszkalnych. Zestawienie to będzie stanowiło
tzw. listę A.
Na tej podstawie zostanie określona planowana wartość projektu oraz kwota dofinansowania z funduszy unijnych, o jaką Miasto
będzie wnioskowało.
Jak będzie wyglądało to w praktyce?
Zgodnie z Regulaminem na listę A zostanie
nałożona alokacja (tj. planowana wartość
projektu). W ten sposób według kolejności
zgłoszeń powstaną dwie listy: lista B – osób
przyjętych do projektu oraz lista C – uczestników rezerwowych.
Lista uczestników rezerwowych jest niezbędna w celu prawidłowej i sprawnej
realizacji projektu, ponieważ bardzo często z przyczyn niezależnych od mieszkańców oraz gminy, dotychczas zdeklarowani
uczestnicy projektu rezygnują lub nie mogą
kontynuować udziału w projekcie z różnych
powodów np. z braku możliwości technicznych montażu zestawu OZE na posesji, braku uregulowanej własności do dysponowania nieruchomością, nie podpisania umowy
w określonym terminie lub braku wpłaty
zaliczki.
Uczestnicy umieszczeni na liście B i C zostaną powiadomieni do końca października
o kwalifikacji do projektu poprzez publikację informacji na stronie internetowej Miasta Pszów oraz ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
Ostatnim etapem przygotowania projektu będzie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie
wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystki-

Pszów stara się o fundusze na wymianę instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych. Fot. pixabay.com

mi załącznikami, który zostanie złożony
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs do
Urzędu Marszałkowskiego jako Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020. Zgodnie z opublikowaną w dniu 24 sierpnia br. przez powyższą
Instytucję informacją orientacyjny termin
rozstrzygnięcia konkursu został określony
na wrzesień 2018 r.

2.3 Program Ograniczania Niskiej Emisji
w Gminie Pszów, w ramach którego Miasto dofinansowuje mieszkańcom wymianę kotłów co - na poziomie 70% kosztów
kwalifikowalnych, w kwocie nie większej
niż 7 000,00 zł. W tym roku pszowski magistrat pozyskał środki finansowe z WFOŚiGW w Katowicach, a następnie podpisał
50 umów z mieszkańcami na wymianę starych kotłów centralnego ogrzewania.

Program gospodarki niskoemisyjnej
w Pszowie
Projekt pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” jest
częścią podjętych szerszych działań przez
władze miasta w zakresie ograniczania niskiej emisji. Na początku 2017 roku został
zaktualizowany strategiczny dokument dla
Pszowa tj. „Plan gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020”.
Do „Planu…” wpisano nowe działanie

Kolejne przedsięwzięcie ujęte w ramach
działania 2.3 Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Pszów to właśnie
projekt pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”,
którego realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy
Miasta Pszów poprzez redukcji zanieczyszczeń - szczególnie PM10 oraz CO2 pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł
ciepła.
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PROJEKT AKADEMIA KOMPETENCJI
Miasto inwestuje w edukację - prawie milion złotych unijnej dotacji trafi do pszowskich szkół!!!
W czerwcu tego roku zakończył się projekt unijny, który był realizowany w pszowskich przedszkolach, a kilka tygodni temu z Urzędu
Marszałkowskiego dotarła kolejna dobra informacja. Wśród 67 projektów z całego województwa, które zostały wybrane do dofinansowania, projekt Pszowa pn. „Akademia kompetencji” został najwyżej
oceniony wśród projektów z Subregionu Zachodniego i otrzymał
unijne dofinansowanie w wysokości 923 008,25 zł.
Projekt będzie polegał na organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych z języka angielskiego, przyrody i matematyki. Zorganizowane zostaną również indywidualne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP2, SP3 oraz Gimnazjum/SP4.
Zostaną wprowadzone zajęcia prowadzone metodą Biofeedback,
zaś w SP 1 zajęcia terapeutyczne SI, do których prowadzenia przeszkoleni zostaną nauczyciele naszych szkół.
W ramach projektu do placówek zostaną zakupione materiały
i sprzęt dydaktyczny, w tym m.in. tablice interaktywne, projektory
multimedialne, komputery, laptopy, wizualizery, sprzęt do Biofeedback-u oraz zestaw do terapii SI.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r.
Pozyskiwane przez miasto Pszów fundusze unijne umożliwiają

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie będą korzystać m.in.
z indywidualnych zajęć dla uczniów. Fot. arch. szkoły

uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i z pewnością przyczyniają się
do jeszcze wyższego poziomu kształcenia w pszowskich placówkach oświatowych
Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

PRZEDSZKOLE NR 2 RUSZYŁO
Pierwszego września kolejny rok szkolny
rozpoczęło Publiczne Przedszkole nr 2
w Pszowie.
W tym roku do placówki uczęszcza 150
dzieci w sześciu oddziałach. W związku z reformą oświaty jest to dla placówki rok nowości. Wśród nich najważniejsza jest nowa
podstawa programowa i przepisy dotyczące
pomocy psychologicznej. Nie zmieniło się
jedno: najważniejsze jest zawsze dziecko jego bezpieczeństwo, uśmiech i rozwój.
Zajęcia rozpoczęliśmy od spotkania z policjantem, który opowiedział nam o właściwych zachowaniach najmłodszych. Wkrótce też przedszkole planuje przeprowadzić
próbną ewakuację, aby od najmłodszych lat
wpajać dzieciom zasady bezpieczeństwa.
Całemu personelowi przedszkola zależy,
aby dzieci zawsze były radosne i uśmiech-
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Policjanci uczą dzieci w przedszkolu prawidłowych zachowań. Fot. Arch. przedszkola

nięte dlatego oprócz zabaw dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki, uczą się języka angielskiego, spotykają się z logopedą i biorą udział w gimnastyce korekcyjnej. Życząc
przedszkolakom miłego pobytu , zapraszamy do współpracy rodziców.
Teresa Wajner
Dyrektor PP2
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SUKCESY UCZNIÓW
Uczniowie Gimnazjum w Pszowie zakończyli ubiegły rok licznymi sukcesami. Bio-

rą udział w konkursach przedmiotowych,
rywalizacjach sportowych i działaniach

Najlepsi uczniowie pszowskiego gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017. Fot. arch. szkoły

Reprezentant szkoły

Klasa

Opiekun

artystycznych. Laureatów jest aż 52. Poniżej tylko kilku najzdolniejszych uczniów.
Wszystkich można poznać na www.gimnazjum.pszow.pl
Ponadto 21 uczniów może pochwalić się
średnią ocen na świadectwie powyżej 5,0.
Są to:
- I a: Hanna Hawel (5,07), Magdalena Berczyk (5,00), Bartłomiej Niedziołko (5,0),
- I b: Daria Napiórkowska (5,14), Zofia
Pyszny (5,00),
- II a: Magdalena Kowol (5,14), Julia Zdyb
(5,07),
- II b: Szymon Cygan (5,14), Anna Sowa
(5,07), Marzena Sobótka (5,00), Anna Nowak (5,00),
- III a: Marta Grutz (5,40), Wiktoria Nabrdalik (5,40), Wiktoria Warzecha (5,33),
Dominika Mokrzycka (5,07), Julia Janeta
(5,00),
- III b: Zofia Tytko (5,53),Mateusz Porwoł
(5,27), Julia Wośkowiak (5,13), Monika Kobierska (5,07), Karolina Szcześniak (5,00).
Gratulujemy!
Osiągnięcia

1.

Wojciech Szmelich

3b

Marta Konieczna

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki
Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z matematyki „OLIMPUS” sesja jesienna i wiosenna
Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z matematyki „OLIMPUS” sesja zimowa – I miejsce
Wyróżnienie z Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR – III miejsce w powiecie

2.

Wiktoria Wyrzykowska
Marianna Pinior
Julia Wośkowiak

3c

Urszula Lyko

Badminton drużynowy dziewcząt szkół gimnazjalnych:
powiat – I miejsce,
rejon – I miejsce,
województwo ½ finału – I miejsce, województwo finał – IV
miejsce

3.

Maria Banout

3a

Rafał Pawłowski

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza w Poznaniu – konkurs na jurora - laureatka

4.

Anna Nowak

3b

Elwira Banaś

I Międzynarodowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
– II miejsce

5.

Zespół wokalny

Elwira Banaś

I Międzynarodowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
– III miejsce

6.

Zofia Tytko

Dominika Kochańska Śmieja

I miejsce w wojewódzkim Konkursie o Działalności Tadeusza Kościuszki

3b
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ZLOT
MOTOCYKLOWY
2017
W Pszowie to już tradycja. Na początku
września na terenie byłej strzelnicy w Pszowie odbył się polsko-czeski zlot motocyklowy. Dwudniowa impreza przyciągnęła nie
tylko miłośników jednośladów, ale wszystkich którzy lubią dobrą zabawę. Na scenie
dużo było ostrego, rockowego grania. Można było sprawdzić się na symulatorze jazdy
na jednym kole. W imprezie uczestniczyło
kilkuset motocyklistów.
HBB

Do Pszowa zjechali się miłośnicy motocykli z Polski i Czech. Fot. UM

W NOWY ROK SZKOLNY
4 września rozpoczął się nowy rok szkolny, który przynosi wiele zmian w systemie oświaty. W Pszowie przestaje funkcjonować
gimnazjum. W jego miejsce została uruchomiona Szkoła Podstawowa nr 4. Oznacza to, że w mieście będą funkcjonować cztery
podstawówki.
W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 uczestniczył zastępca burmistrza Pszowa Dawid
Topol. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz występem
uczniowskiego zespołu teatralnego.

Oficjalnie nowy rok szkolny otwarła dyrektor szkoły Dorota Sobala, która powitała
zgromadzonych na uroczystości i przedstawiła nauczycieli i wychowawców. Szczególnie ciepłe słowa popłynęły z jej strony
w kierunku pierwszoklasistów, którym ży-

czyła, aby zawarli nowe przyjaźnie i mogli
rozwijać swoje zainteresowania.
Nowy rok szkolny to także nowa podstawa
programowa, która jest wdrażana w klasach
pierwszych , czwartych i siódmych.

Uczniowie pierwszej klasy na dobry początek szkoły otrzymali tyty pełne słodyczy. Fot. arch. szkoły
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80 LAT NA BOISKU
LKS Naprzód 37 Krzyżkowice świętuje
w tym roku swoje 80-lecie. 19 sierpnia na
boisku przy OSP w Krzyżkowicach odbył
się z tej okazji kolorowy festyn dla całych
rodzin.
Na stadionie odbyły się dwa mecze w piłkę
nożną pomiędzy LKS Naprzód 37 Krzyżkowice – LKS Gamów oraz FK Spartak Jablunkov – LKS Naprzód 37 Krzyżkowice.
Po udanej grze dobrą zabawę zapewnili:
Tomek Coral i Leszek Filec z koncertem
biesiadnym. .
Impreza była zrealizowana w ramach projektu „Łączy nas sport” i współfinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa
„Przekraczamy Granice”.

Jak to się wszystko zaczęło, czyli krótka historia LKS Naprzód 37 Krzyżkowice
W 1937 r. Jan „Atom” Glenc założył w Krzyżkowicach klub piłkarski. Boisko zbudowano na „Sikorcu” za barem „U Siodmoka”.
Teren podarowało Gospodarstwo Rolne w Krzyżkowicach. Z najdawniejszego okresu nie zachowały się niestety żadne dokumenty.
Po wyzwoleniu w 1945 r. znowu przystąpiono do działalności. Wówczas zarejestrowano klub w Podokręgu Rybnik pod nazwą RKS
Czarni Krzyżkowice i przydzielono do klasy C. Trzy lata później drużyna zdobyła mistrzostwo klasy B. W 1951 r. krzyżkowicki
klub połączono z pszowskim Górnikiem. Jednak niezadowolenie miejscowych kibiców i działaczy doprowadziło do ponownego
powołania klubu „Czarni” Krzyżkowice. W 1960 r. zawieszono działalność z powodu braku działaczy i środków finansowych. Klub
reaktywowano 11 lat później pod nazwą „Naprzód”. Głównym inicjatorem był Bernard Góralczyk oraz Adolf Kampik i Zygmunt
Drzeniek. Awans do klasy B drużyna wywalczyła w 1973 r. W 1980 r. uroczyście otwarto nowe boisko w Krzyżkowicach. To wydarzenie zbiegło się z awansem drużyny do klasy A. Zdaniem kibiców była to wówczas najlepsza drużyna w historii klubu. Do końca
lat 80-tych klub składa się z drużyny seniorów, juniorów i trampkarzy. W 1995 r. klub przechodzi do rozgrywek Podokręgu Racibórz. Od tego czasu stale balansuje między klasą A i B. Obecnie klub składa się z seniorów, juniorów i młodzików. Jego prezesem
jest Czesław Szarowski.
Na podstawie www.naprzodkrzyzkowice.futbolowo.pl
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STRAŻACKIE SUKCESY
Strażacy z OSP w Pszowie wzięli udział w XVI Międzynarodowej Olimpiadzie CTIF w Villach. Było to zwieńczenie czteroletniego cyklu przygotowań, eliminacji i zawodów. W zawodach
brało udział 27 państw, które wystawiły 229 drużyn w różnych
kategoriach i dyscyplinach. W sumie w olimpiadzie pożarniczej
wystartowało ponad 3500 uczestników.
Polskę w kilku kategoriach reprezentowało 19 drużyn. Wśród
ochotniczych straży pożarnych pszowska OSP zajęła w grupie
B 27 miejsce.
Kolejne Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbędą się w terminie
14-21.07.2019 r. w Szwajcarii, w miejscowości Martigny. Natomiast
kolejna „duża Olimpiada” odbędzie się w 2021 roku w Słowenii.
Gratulujemy naszym strażakom wzięcia udziału w zawodach!

OSP z Pszowa należało do reprezentacji Polski podczas XVI Międzynarodowej
Olimpiady CTIF w Villach. Fot. UM

ODSZCZURZANIE PSZOWA
1 PAŹDZIERNIKA RUSZA AKCJA
ODSZCZURZANIA MIASTA
Trutki zostaną wyłożone we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych,
wytwórniach i przetwórniach
artykułów
spożywczych, a także
na terenie gospodarstw
rolnych. Będą oznaczone napisem „UWAGA
TRUCIZNA” i zabezpieczone przed dostępem do zwierząt domowych.
Nadzór nad akcją prowadzą pracownicy Urzędu
Miejskiego, Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Policja. Akcja zakończy się
31 października.
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78 ROCZNICA
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września 2017 r. władze miasta,
przedstawiciele Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych
wraz z dyrektorami szkół i harcerzami upamiętnili 78 rocznicę wybuchu
II wojny światowej składając kwiaty
pod tablicą upamiętniającą poległych
w czasie powstań śląskich i pomordowanych podczas II wojny światowej.

