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ATRAKCYJNE ŚWIĘTO MIASTA
XXII Dni Pszowa zbliżają się wielkimi krokami. Termin
niezmienny od lat, czyli początek czerwca. Nie zabraknie
gwiazd, wspólnego mega-gotowania i barwnej parady
organizacji pozarządowych.
Świętowanie rozpocznie się 3 czerwca w sobotę i będzie trwać przez
cały weekend. Program jest tak bardzo różnorodny, że każdy znajdzie
w nim coś atrakcyjnego dla siebie. Wszystko rozpocznie uroczysta
parada organizacji pozarządowych, która przejdzie ulicami Pszowa.
Sceną w sobotę zawładnie śląski satyryk Grzegorz Poloczek, znany
i lubiany m.in. jako członek kabaretu Rak. W gorące, afrykańskie
rytmy wprowadzi uczestników zabawy zespół Coco Afro,

a największe hity lat 70-tych zaśpiewa Abba World Revival. Gwiazdą
wieczoru będzie zespół Jamal, który znany jest z takich hitów jak
„Policeman”, czy też „Peron”. Jamal zagra w sobotę o 21:00.
Niedzielne świętowanie rozpoczyna program dla dzieci czyli „Wesołe
podwórko”. Na scenie zagrają i zaśpiewają śląskie Kamraty i góralskie
Baciary, czyli nowoczesne podejście do zapomnianych góralskich
melodii. Oprócz dobrej muzyki będzie też dobre jedzenie. W ramach
projektu pn. „Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje”,
odbędzie się degustacja polskiego i czeskiego dania. Podczas święta
miasta nie zabraknie turniejów i zawodów, będzie rajd rowerowy,
a zawodnicy i trenerzy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
w 2016 r. zostaną odznaczeni przez władze miasta.
Zapraszamy wszystkich do udziału w XXII Dniach Pszowa !
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REKORDOWA DOTACJA

WYŻSZE DOFINANSOWANIA

PSZÓW BUDUJE KANALIZACJĘ

DO WYMIANY KOTŁÓW !

8 milionów złotych z unijnych funduszy pozyskał Urząd
Miejski w Pszowie na rozbudowę oczyszczalni ścieków
i budowę kanalizacji. To największa w historii miasta
dotacja pozyskana przez magistrat w ramach jednego
projektu.
Projekt Urzędu Miejskiego w Pszowie został oceniony najwyżej
i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Inwestycja,
której realizacja rusza w tym roku, będzie jedną z największych
w ciągu ostatnich lat.
Zakres prac
Realizacja projektu została podzielona na trzy etapy. Najpierw
zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków
przy ul. Śląskiej w Pszowie.
– Musimy zwiększyć jej wydajność i zastosować najnowsze
rozwiązania technologiczne, dzięki czemu będzie można
przyjąć i przetworzyć większe ilości nieczystości – mówi
Katarzyna Sawicka-Mucha, Burmistrz Pszowa. Oznacza to,
że będzie można również rozbudować kanalizację w całym
mieście. Następnie ruszy budowa kanalizacji sanitarnej przy
ulicach: W.Andersa, K. Miarki i na osiedlu T. Kościuszki w
Pszowie. Ostatnim etapem będzie budowa sieci kanalizacyjnej
wzdłuż ulicy Niepodległości oraz Bohaterów Westerplatte.
P ow s tanie także przepompow nia ś cieków. Zgodnie
z kosztorysami całkowity koszt inwestycji to ponad 17 milionów
złotych.
Skąd magistrat pozyskał dofinansowanie?
Przygotowania do aplikowania o unijne pieniądze trwały od
dawna. W październiku ubiegłego roku Urząd Miasta
wnioskował o fundusze na realizację projektu pn.: „Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji
w Aglomeracji Pszów”. Było to możliwe dzięki konkursowi
ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT
Subregionu Zachodniego - Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
4 kwietnia zatwierdzono listę projektów wybranych do
doﬁnansowania. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazł się
projekt Miasta Pszów. Jednak to nie koniec starań o wsparcie
z Unii Europejskiej. Kolejny konkurs, do którego przygotowuje
się magistrat, z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma zostać
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski pod koniec roku.
Wówczas, jak zapowiada Burmistrz Miasta Katarzyna SawickaMucha, miasto będzie wnioskować o kolejne fundusze. Tym
razem na budowę kanalizacji m.in. przy ulicach ks. P. Skwary, J.
Kasprowicza, R. Traugutta, W. Majakowskiego i M.
Konopnickiej.

Tylko do 31 maja br. mieszkańcy Pszowa będą mogli składać
na starych zasadach wnioski o przyznanie dotacji w kwocie
2.000,00 zł na wymianę kotła węglowego.
Przypomnijmy - obecnie zgodnie z Regulaminem przejętym
Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie dotyczącym
szczegółowych zasad przyznawania i rozliczania dotacji na
zadania w zakresie ochrony powietrza, mieszkańcy Pszowa
mogą ubiegać się o dotację w wysokości 2.000,00 zł. Jednak
w związku ze złożonym wnioskiem przez Miasto Pszów do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, w ramach którego Urząd Miasta stara
się o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel oraz
w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego
w dniu 7 kwietnia 2017 r. tzw. uchwały antysmogowej zasady
oraz kwota dotacji ulegnie zmianie.
Będą to korzystne zmiany, ponieważ zgodnie ze złożonym
wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planowana
dotacja dla mieszkańców Pszowa może wynieść aż 70%
kosztów zakupu kotła węglowego. Dotowane będą zadania
polegające na wymianie źródła ciepła na kocioł 5 klasy opalany
paliwem stałym, posiadający certyfikat lub sprawozdanie
z przeprowadzonych badań wykonanych przez akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium,
potwierdzający spełnienie wymogów według kryteriów
zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.
Po ocenie wniosku oraz wydaniu decyzji przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach o przyznaniu dofinansowania dla Miasta Pszów,
pszowski magistrat będzie informował mieszkańców
o wysokości dotacji oraz kryteriach jakie należy spełnić, aby ją
otrzymać.

kwiecień 2017 NR 122

INWESTYCJE MIEJSKIE
Krzyżkowice. Nowy dojazd.
Strażacy z OSP w Krzyżkowicach mogą się cieszyć z nowego
dojazdu jaki prowadzi do budynku strażnicy. W ubiegłym
roku dobudowano tam garaż na nowy pojazd bojowy. Teraz
jest też odnowiona nawierzchnia drogi dojazdowej do garażu.
Inwestycja zrealizowana w tym roku kosztowała Urząd
Miejski w Pszowie ponad 37 tys. zł.
Pszów. Ul. Lipowa będzie przebudowana.
Urząd Miejski w Pszowie ogłosił przetarg na przebudowę
ulicy Lipowej na Kalwarii Pszowskiej. Chodzi o prawie
półkilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Długosza do
budynku nr 54. Zakres prac jest bardzo szeroki, bo
modernizacja ma być kompleksowa. Koszt inwestycji ma
opiewać na ok. 400 tys. zł. Droga będzie gotowa jesienią tego
roku.
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NOWE MIEJSCA REKREACJI

JASNO I Z ODDECHEM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W Pszowie jeszcze w tym roku powstaną nowe siłownie na wolnym
powietrzu oraz zostanie wybudowane boisko do siatkówki. Wszystko
dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej.
Zupełnie nowe siłownie powstaną przy pszowskim kompleksie boisk Orlik oraz
przy boisku Szkoły Podstawowej nr 2. Trzecia siłownia powstanie przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach. Tam również będzie
zbudowane boisko do siatkówki. Dobre informacje płyną także dla
mieszkańców Pszowskich Dołów. Istniejąca tam siłownia przy ul. Fornalskiej
zostanie rozbudowana.
Wszystko dzięki unijnemu projektowi pn.: „Budowa i rozbudowa 4 siłowni na
wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Gminy Pszów”.
28 marca Burmistrz Miasta Katarzyna Sawicka-Mucha podpisała umowę
z Województwem Śląskim na doﬁnansowanie projektu, a 7 kwietnia Urząd
Miasta ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy.
Wartość inwestycji to 279.103,13 zł w tym doﬁnansowanie z Unii Europejskiej
w kwocie 177.593,00 zł.
Projekt pn. „Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa
boiska do siatkówki na terenie Gminy Pszów” jest realizowany w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Budowy lub
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej”.

PODDASZE CZEKA NA LOKATORÓW

Kopalniana lokomotywa już stoi. Lada moment
staną tu murki, donice i oświetlenie.

Lokomotywa pełna węgla stanęła
w samym centrum Pszowa. Wyjątkowy
wagonik, ma być nietypowym pomnikiem
upamiętniającym górniczą przeszłość
miasta. Jej przystankiem stał się
odświeżony skwer pomiędzy ulicami:
Traugutta, ks. Skwary i Wolczyka.
Dodatkową przestrzeń na niewielkim placu
zyskano dzięki wycince zbędnego
drzewostanu. Dzięki temu jest więcej miejsca
do parkowania. Ale to nie wszystko.
W odnowionej przestrzeni nie zabraknie
ciekawych elementów małej architektury.
Będą murki, na których można przysiąść i
odpocząć, donice z kwiatami i świeża trawa.
Nie zapomniano także o stojącym na placu
pomniku upamiętniającym przyłączenie
Górnego Śląska do Polski. Wokół niego
powstała nowa nawierzchnia. Obiekt został
również oświetlony. Plac ma być gotowy
i ostatecznie oddany do użytku do końca
czerwca. Łącznie inwestycja opiewa na
ponad pół miliona złotych.

Dwa nowe mieszkania komunalne
powstały w centrum Pszowa. W
jednym już zamieszkali nowi
lokatorzy. Do drugiego kolejni
wprowadzą się w najbliższym
czasie.
Nowe lokale powstały na strychu
budynku przy ul. Ks. Skwary 6.
Dzięki inwestycji dom zyskał nowe
instalacje, ogrzewanie gazowe oraz
docieplenie.
50-metrowe mieszkanie jest już ukończone. Jest łazienka, kuchnia i pokoje, które czekają
na nowych lokatorów. Na razie trwa techniczny odbiór obiektu.
Remont i adaptacja strychu na mieszkanie kosztowała 100 tys. zł. Aktualnie przy ul. ks.
Skwary 6 znajduje się 12 mieszkań komunalnych. Pszów dysponuje łącznie 29
mieszkaniami komunalnymi oraz 2 mieszkaniami socjalnymi.
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Wokół pomnika upamiętniającego
przyłączenie Górnego Śląska do
Polski powstała nowa nawierzchnia.
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ŚWIĄTECZNE KLIMATY
NA RYNKU
Pierwszy Jarmark Wielkanocny już za nami!
Było kolorowo i radośnie. Wiele atrakcji czekało na wszystkich,
którzy w pierwszy weekend kwietnia odwiedzili pszowski rynek.
Wielkanocne zmagania młodzieży polsko-czeskiej w konkursie na
najpiękniejszą palmę i pisankę, konkurs na „Najładniejszą Pszowską
Marzannę", prezentacja świątecznych tradycji i to nie tylko tych
związanych z potrawami, kiermasz produktów oraz wielkanocne
gotowanie na pszowskim rynku takie atrakcje zaproponowaliśmy
mieszkańcom Pszowa podczas tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego.
Wszystko dzięki realizowanemu przez Urząd Miasta projektowi pn.
„Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje”, który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Jarmark Wielkanocny odbył się 1 i 2 kwietnia. Urząd Miasta wspólnie z
Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Pszowskim Kołem Frywolitek
zorganizował kiermasz produktów wielkanocnych. Na stoiskach
dominowało rękodzieło związane z tradycją Świat Wielkanocnych.
Jedną z największych atrakcji Jarmarku było niedzielne gotowanie,
podczas, którego można było skosztować tradycyjnej czeskiej polewki
z kiełbasą oraz tradycyjnej jajecznicy. Projekt realizowany przez Miasto
Pszów pn. „Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020
INTERREG V-A.
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