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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PSZOWIE
Były kwiaty, orkiestra i wzruszające występy. Tak mieszkańcy
Pszowa świętowali 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości miały bardzo podniosły charakter. Wszystko rozpoczęło się w Bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Pszowie mszą św. Następnie na czele z orkiestrą dętą zebrani
przeszli pod Obelisk Upamiętniający Przyłączenie Górnego Śląska
do Macierzy Polskiej. Tam odśpiewano hymn państwowy i złożono
kwiaty.
W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się część artystyczna uroczystości. Na scenie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezento-

wali przedstawienie pt. „Pisk Białego Orła”, przygotowane przez
nauczycielkę panią Felicję Urbanek. W związku z obchodzoną
w tym roku dwusetną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki pani
Maria Dębowy przygotowała biografię polskiego bohatera oraz odczytała wiersz napisany przez naszego mieszkańca pana Edwarda
Surmę.
Burmistrz Miasta Katarzyna Sawicka-Mucha dziękuje za przybycie
wszystkim zaproszonym gościom, delegacjom, pocztom sztandarowym. Dziękuje także pani Felicji Urbanek oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 za przygotowanie programu artystycznego, a także pani
Marii Dębowy za zaangażowanie w tą wyjątkową uroczystość.
HBB

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PSZOWIE – FOTOREPORTAŻ

ULICA OBROŃCÓW POKOJU POZOSTAJE
Nie zmieni się nazwa ulicy Obrońców Pokoju. Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej nie będzie to konieczne. Stosowna uchwałę
podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Radni sprecyzowali uzasadnienie wyboru
nazwy ulicy. Czytamy w nim, że Polska
przez wieki była ostoją i gwarantem pokoju i wolności, nie tylko swoich obywateli,
ale także mieszkańców Europy. W tym znaczeniu mieszkańcy Pszowa uczestniczyli
w Powstaniach Śląskich, I wojnie światowej i wojnie obronnej z 1920 r. Walczyli na
wszystkich frontach Europy podczas II wojny światowej na lądzie, morzu i w powietrzu. Brali udział w konspiracji i walkach
podziemia. Te czyny upamiętniają liczne
pomniki i tablice. Do nich należą m.in.
obelisk upamiętniający powrót Górnego
Śląska do Polski z 1922 r., pomnik nagrob-

ny Edwarda Łatki, dowódcy III Powstania
Śląskiego i liczne tablice przypominające
nazwiska Pszowian, którzy oddali życie
w walkach o utrzymanie pokoju i niepodległości. 82 mieszkańców Gminy Pszów
poległo w I wojnie światowej i w wojnie
bolszewickiej z 1920 r.
Dlatego – czytamy w uzasadnieniu uchwały
- nadanie nazwy ulicy „Obrońców Pokoju”
jest hołdem dla bohaterów – obrońców pokoju, dla których pokój i jego zachowanie było
jedną z najważniejszych wartości człowieka.
Wartości, w obronie której złożyli życie.
W ubiegłym roku weszła w życie ustawa
dekomunizacyjna. Zgodnie z jej zapisami

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez samorząd
nie mogą upamiętniać osób, organizacji,
wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny
sposób takiego systemu propagować.
W Pszowie nową nazwę mają trzy ulice.
Dotychczasowa ul. Janka Krasickiego będzie ul. Szkolną, ul. Fornalskiej została
przemianowana na ul. Łąkową, a ul. Leona
Kruczkowskiego (pisarz, publicysta, działacz PZPR) zmieni się w ul. Kazimierza
Kruczkowskiego (żołnierz niezłomny).

NIE ZAPOMNIJ O TABLICZCE
Nawet 250 zł kary może otrzymać właściciel nieruchomości za
brak tabliczki z numerem domu. Burmistrz Miasta Pszów przypomina o obowiązku umieszczenia tabliczki w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku.
Obowiązek właścicieli, administratorów i dozorców nieruchomości reguluje art. 47 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
1629 z późn.zm.). W przypadku, gdy budynek położony jest w głę-

bi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się na ogrodzeniu.
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu
skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.)
Prawidłowe oznaczenie nieruchomości leży w interesie mieszkańców, gdyż ułatwi przyjazd służbom wykonującym czynności w zakresie ratownictwa i usług publicznych.

SZUKAMY WOLONTARIUSZA ROKU
Działają, choć czasem niewiele o swojej działalności mówią. Pomagają, wspierają i organizują – nie pytając o zapłatę. Wolontariusze to bardzo ważni członkowie społeczeństwa obywatelskiego. Nie brakuje ich także w Pszowie.
Burmistrz Miasta Katarzyna Sawicka-Mucha postanowiła uhonorować osoby, które w sposób szczególny zaangażowały się na polu
działań wolontariackich. – W konkursie chodzi o to, – podkreśla burmistrz – by wyróżnić i podziękować tym, którzy każdego dnia oddają
cząstkę siebie drugiemu człowiekowi.
Konkurs realizowany w ramach „III Pszowskiego Dnia Wolontariusza”. Do konkursu można zgłaszać wolontariuszy działających
na terenie Pszowa zarówno w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jak również tych, którzy są po
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prostu otwarci na potrzeby bliskich, sąsiadów, organizacji i szeroko
pojętej społeczności lokalnej naszego miasta. Zgłosić można maksymalnie dwóch kandydatów. Dla każdego z nich należy wypełnić
odrębny formularz.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do konkursu upływa 5
grudnia 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Urząd Miasta
Pszów, ul. Pszowska 534, 44 - 370 Pszów lub złożyć osobiście w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Pszów w terminie do dnia 5
grudnia 2017 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs – III Pszowski Dzień Wolontariusza 2017”.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Miasta Pszów www.pszow.pl oraz w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta.
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NOWE STAWKI PODATKU
Radni Rady Miejskiej w Pszowie podczas
październikowej sesji Rady Miasta uchwalili nowe stawki na 2018 r.
Podatek od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł
od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m² powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
(Dz.U. z 2017r. poz. 1023 z późn.zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł od 1 m² powierzchni;
Podatek od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych, w tym garaży w budynkach mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 22,24 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 7,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej z wyjątkiem:
a) garaży - 7,04 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) budynków gospodarczych - 6,43 zł od
1m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości:
1. grunty oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków symbolem dr (drogi), z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby opieki społecznej;
3. grunty, budynki lub ich części zajęte na
potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

KOLEJNA „SCHETYNÓWKA” DLA PSZOWA
Ulica Sportowa w Pszowie będzie przebudowana. To decyzja
wojewody śląskiego, który zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówki”.
Decyzja wojewody zapadła 13 listopada. Wniosek złożony przez
Pszów znalazł się na 16 pozycji spośród 57 w kategorii dróg gminnych województwa śląskiego. Oznacza to, że zgodnie z otrzymaną
punktacją przebudowa ulicy kwalifikuje się do otrzymania dotacji z
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”. Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych
do dofinansowania ma ukazać się w grudniu.
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę ulicy Sportowej,
budowę chodnika i sieci kanalizacji deszczowej na całej jej długości. Ponadto przy ogródkach działkowych mają powstać miejsca
parkingowe.
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Ul. Sportowa w Pszowie wymaga gruntownej przebudowy. Powstaną chodniki,
kanalizacja deszczowa i miejsca parkingowe.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2018 r. Całkowita planowana
wartość projektu to 5.920.988,00 zł, w tym wnioskowana dotacja w
ramach Rządowego Programu to kwota 2.960.494,00 zł.
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OCZYSZCZALNIA BĘDZIE ZMODERNIZOWANA
Ponad 17 mln zł będzie kosztować w Pszowie modernizacja oczyszczalni ścieków. Zadanie jest największą inwestycją w ostatnich
latach i będzie realizowane do 2019 r.
Większa wydajność, nowe rozwiązania
technologiczne ułatwiające eksploatację, a
co za tym idzie właściwa gospodarka ściekami i możliwość przyjęcia większej ilości
nieczystości – to główne kierunki zmian w
modernizowanej oczyszczalni. 4 października Burmistrz Miasta Katarzyna Sawicka
- Mucha podpisała umowę z generalnym
wykonawcą tj. Konsorcjum Firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Becker –
Warkop Sp. z o. o. na realizację zadania.
Etapy inwestycji
Inwestycja podzielona jest na etapy. Na realizację pierwszego pszowski magistrat pozyskał 8 mln zł unijnego dofinansowania z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa. W kolejnych etapach powstanie kanalizacja sanitarna przy ulicach: W.Andersa, K.Miarki, Niepodległości, Bohaterów
Westerplatte oraz na osiedlu T. Kościuszki.
Ponadto zostanie zbudowana przepompownia ścieków.
Nowe wnioski
We wrześniu Urząd Miasta złożył kolejny
wniosek o pozyskanie dotacji na budowę
kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Ks. P.
Skwary, M. Drzymały, M. Konopnickiej,
Majakowskiego, Kruczkowskiego, Kaspro-

wicza oraz Traugutta - gdzie przewiduje się
również budowę przepompowni ścieków.
Jeżeli powyższe przedsięwzięcie otrzyma
dofinansowanie z Unii Europejskiej, będzie
realizowane w latach 2019 – 2020, a jego
planowany koszt to ponad 3 mln. złotych.
Unijne zobowiązanie
Inwestycje z zakresu budowy kanalizacji
sanitarnej są jednym z priorytetów miasta.
Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą
ochrony środowiska gminy mają obowiązek skanalizowania poszczególnych aglomeracji. Niespełnienie tego zadania będzie
skutkowało nałożeniem na Pszów bardzo
wysokich kar finansowych.

Przebudowa oczyszczalni ścieków to jeden z etapów działań związanych z rozbudową kanalizacji w Pszowie.
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ŚWIĘTO NAUCZYCIELI
Tańce i piosenki z okazji dnia Komisji
Edukacji Narodowej przygotowały dzieci z Przedszkola nr 2 w Pszowie. Dzieci
uświetniły obchody dnia KEN w Pszowie.
W uroczystości uczestniczyła burmistrz Katarzyna Sawicka-Mucha wraz z przewodniczącym Rady Miasta Czesławem Krzystałą.
Burmistrz przekazała życzenia wszystkim
pracownikom oświaty wyróżniając szczególnie osoby nagrodzone, jubilatów, emerytów oraz nauczycieli, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego. Goście
otrzymali także życzenia od przedstawiciela
Kuratorium Oświaty oraz ZNP.
Uroczystość została przygotowana i poprowadzona przez dyrektor ZOPO Mirellę
Ogrocką , która przyłączyła się do życzeń
i podziękowań dla nauczycieli.

Dzieci przygotowały barwne występy z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej. Fot. PP 2

NOWY SPRZĘT DLA SZKÓŁ
Nowoczesne tablice, projektory i monitory interaktywne – to prezenty jakie trafią do wszystkich szkół podstawowych w Pszowie.
Miasto rusza z realizacją ministerialnego projektu „Aktywna tablica”.
Miasto Pszów otrzymało dofinansowanie
w ramach rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019. Do konkursu nadesłano
228 wniosków z całego województwa śląskiego, które obejmowały łącznie 822 szkoły. Dofinansowanie otrzymało 75% zgłoszonych placówek oświatowych. Wśród nich
znalazły się wszystkie cztery pszowskie
szkoły tj. Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2,
nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 4, czyli
byłe gimnazjum.
Każda ze szkół otrzyma 14 tys. zł dofinansowania. Wkład własny to 3,5 tys. zł. Łącznie
pszowskie szkoły zakupią sprzęt o wartości
70 tys. zł. Dzięki tej inwestycji uczniowie
będą rozwijać swoje kompetencje przygotowujące ich do życia w społeczeństwie
informacyjnym. Rząd przeznaczył na realizację programu w latach 2017-2019 kwotę
279 mln 316 tys. zł.
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KRÓTKO ZE SZKÓŁ
wań prowokacyjnych oraz niebezpieczeństw
związanych z zażywaniem środków uzależniających w tym napojów energetycznych.
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała
przygotowanego wykładu. Liczymy na to, że
informacje zdobyte przez uczniów zostaną
przez nich zapamiętane.

W Krzyżkowicach uczniowie zlikwidowali kilka dzikich wysypisk. Fot. SP 3

Sprzątanie świata w Krzyżkowicach
15 września uczniowie klas IV – VII Szkoły
Podstawowej nr 3 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, podczas
której uporządkowano obejście wokół szkoły i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w okolicach lasu. Podczas akcji
uczniowie zlikwidowali kilka dzikich wysypisk śmieci. Kontynuacją akcji Sprzątanie
Świata jest zbiórka surowców wtórnych:
makulatury i baterii. Akcje te kształtują
odpowiedzialność za środowisko naturalne
oraz wpajają uczniom wartości lokalnego
patriotyzmu.
21 września - Europejski Dzień Bez Ofiar
Śmiertelnych Na Drogach
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 dołączyli do Europejskiego Dnia Bez Ofiar
Śmiertelnych na Drogach. Na lekcjach techniki przygotowali plakaty i projekty związane z koniecznością przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na drodze. Szkołę
odwiedził także redaktor radia 90 Arkadiusz
Żabka, który rozmawiał z dziećmi o prawidłowych zachowaniach na drodze.

O anoreksji dla nastolatków
Bożena Szymik-Iwancka, psycholog i psychoterapeuta, była gościem specjalnym Dni
Promocji Zdrowia w SP nr 2 w Pszowie. Opowiedziała ona uczniom klas VI i VII o tym,
jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i jak
bardzo niebezpieczne jest eksperymentowanie z dietą. Anoreksja i bulimia to jedne z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń odżywiania, które często dotykają młodych ludzi.
Uczniowie aktywnie włączyli się w rozmowę
oraz zadawali pytania, które w znacznym
stopniu przybliżyły im trudny temat.
Policjanci w szkolnej ławce
Czy jest demoralizacja, czyn karalny i jakie prawa obowiązują nieletnich – o tym
wszystkim opowiedzieli młodzieży z SP nr 2
policjanci: st. asp. Rafał Materzok i st. asp.
Grzegorz Kądziela. Wykład dotyczył również poszanowania własnej godności, zacho-

Bezpiecznie w szkole
W Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie klas
III wzięli udział w warsztatach dotyczących bezpiecznego zachowania się w szkole
i poza nią. Specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu
Śląskim kształtowały wśród dzieci umiejętności zawierania przyjaźni, rozwiązywania
konfliktów i prowadzenia dialogu. Uczniowie brali aktywny udział w warsztatach.
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Do you speak English?
Audycja przez szkolny radiowęzeł w języku angielskim. Do tego zagadki, za których
rozwiązanie można było otrzymać ocenę celującą z języka angielskiego. SP nr 2 świętowała Europejski Dzień Języków Obcych.
Uczniowie klas IV-VII brali udział w zabawach i różnych zadaniach przygotowanych
przez Magdalenę Kozielską. Z kolei zadania
matematyczne z poleceniami i wskazówkami w języku angielskim przygotowała Anna
Jęczmionka. Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest od 2001 r.
Kosmos wśród przedszkolaków
Przedszkole nr 2 w Pszowie miało na początku listopada niezwykłych gości. Byli to
pasjonaci kosmosu z grupy „Astrohunters”
z Czernicy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały i uczestniczyły w zajęciach o Układzie Słonecznym, meteorach
i przestrzeni kosmicznej. Mogły także obserwować niebo za pomocą profesjonalnego
sprzętu. Twórcy Obserwatorium „Astrolab”
dostarczyli przedszkolakom wiele niezapomnianych wrażeń i ciekawych wiadomości.

Przedszkolaki mogły zobaczyć jak działa sprzęt astronoma. Fot. PP2
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DZIEŃ CHŁOPCA W SP 2
4 października Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 przygotował wybory mistera pszowskiej dwójki.
Klasy IV-VII wystawiły dwuosobowe reprezentacje. W sumie do rywalizacji stanęło
dziesięciu uczniów. Chłopcy mieli do wykonania wiele zadań, zarówno sprawdzających
ich wiedzę, jak i umiejętność radzenia sobie w
trudnych i niecodziennych sytuacjach. Musieli
m.in. odgadnąć tytuły książek, oczarować jury
swoimi zdolnościami artystycznymi, znaleźć
wyjście z trudnej sytuacji. Największym wyzwaniem okazało się staranne pomalowanie
paznokci koleżankom. Wszyscy uczestniczy
dołożyli wszelkich starań, aby zdobyć zaszczytny tytuł Mistera, jednak jury jednogłośnie wybrało Dawida Góreckiego z klasy V.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy

Jednym z zadań kandydatów na mistera było jak naj-

Najlepszym spośród 10. kandydatów okazał się

lepsze pomalowanie paznokci koleżance. Fot.SP2

Dawid Górecki z V klasy. Fot.SP2

FESTYN RODZINNY W KRZYŻKOWICACH
Ostatnia sobota września (30.09) upłynęła pod znakiem festynu
rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3, który odbył się na terenie krzyżkowickiej straży.
Uczestników festynu powitała dyrektor mgr Jolanta Handziuk. Podczas imprezy można było skosztować wielu pysznych ciast przygotowanych przez rodziców. Nie zabrakło grillowanych kiełbasek,
bigosu, popcornu i waty cukrowej. Uczniowie brali udział w rozmaitych rozrywkach, grach i zabawach sportowych, za które zdobywali „słodkie” nagrody. Był też dmuchany zamek.
Podczas festynu dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny.
Za część artystyczną odpowiedzialne były: polonistka mgr Aldona
Wawer, mgr Ewelina Kołoczek, mgr Klaudia Nowak, mgr Justyna
Ryś, mgr Danuta Dyrek oraz nauczycielka muzyki mgr Elwira Banaś. Były występy członkiń Koła Seniora „Sami Swoi” z Rydułtów,
a podczas loterii można było wygrać ciekawe nagrody.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców
i rodzicom, personelowi szkoły i nauczycielom za zaangażowanie
w organizację festynu. Szczególne podziękowania kieruje też do
sponsorów imprezy, którymi byli: Szkoła Języków Obcych Egida
(Wodzisław Śląski), Restauracja „Hotelowa” p. K. Chlebowska,
Auto Serwis Stanek, Szkółka drzew ozdobnych (Antoni Piszczan), Gospodarstwo Szkółkarskie (Izabela i Ryszard Kiełkowscy),
Kwiaciarnia Coccobello (Beata Matuszek), Zakład Fotograficzny
Ryszka, Gabinet stomatologiczny Kubek, Krzysztof Jeszka - sklep
spożywczy i firma budowlana, p. Gajda (kosmetyki Avon), „Ewa”
– Gabinet Kosmetyczny Pszów, „Lasel” sp z o.o. autoryzowany
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Dzieci wspólnie z nauczycielami SP 3 przygotowały ciekawy program artystyczny.
Fot. SP3

przedstawiciel firm Husqvarna, Hona, Karcher, Silueta Centrum
Rehabilitacji Konsultacje Medyczne Radlin, Studio urody Glamour Racibórz p. Anna Gładkowska, Inter-Pass Biuro ubezpieczeniowe p. Maria Zwierżdżyńska, Sklep „Spar” (Pszów), Tinca Nova
- Przetwórnia ryb (p. Achinger), p. Piwowarska – rękodzieło, Posh
(Hanna Cyranek wizażystka), Państwo Bogusława i Jacek Sielscy,
Państwo Kampik, p. Czarnocka, p. Markiton., p. Cichy, p. Górka,
p. Falkowska-Mucha, p. K. Piechaczek, Państwo Mandrysz, Państwo Bizoń, Państwo Skiba, Państwo Kozielscy, Państwo Durczok.
Już teraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Krzyżkowicach zaprasza na
kolejny festyn, który odbędzie się pod koniec maja.
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ KARIERY W PSZOWIE
W dniach 16-20 października obchodzono w SP 2 Ogólnopolski
Tydzień Kariery.
Z tej okazji uczniowie klasy IV zaprezentowali się w strojach przedstawiających różnorodne zawody, uczniowie klasy V i VI wykonali
prace plastyczne. Narysowane przez siebie herby dzieci podzieliły
na cztery ćwiartki. W pierwszej rysowali swoją rodzinę, w drugiej
swoje marzenia, w trzeciej swoją pracę, w ostatniej ulubiony sposób

spędzania wolnego czasu. Zadaniem klasy VII było wykonanie testów predyspozycji zawodowych on-line.
Ogólnopolski Dzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw,
działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.
Wzmacnia świadomość potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela

O INTERNECIE INACZEJ
W jaki sposób uzależniamy się od Internetu oraz jakie zagrożenia czyhają na uczniów tracących czujność podczas korzystania
z globalnej sieci – to najważniejsze zagadnienia, które zostały
poruszone w spektaklu „Cyberprzestrzeń”.
Szkołę Podstawową nr 2 w Pszowie odwiedzili aktorzy Teatru
Bajaderka z Krakowa.Ciekawy scenariusz, autorska oprawa mu-

zyczna, solidna scenografia oraz kostiumy, a także profesjonalne
nagłośnienie i oświetlenie przeniosło uczniów klas I- IV w niezapomnianą przygodę. Uczniowie z ciekawością zobaczyli spektakl oraz z zaangażowaniem brali udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez aktorów. Działania profilaktyczne
zostały zorganizowane w ramach współpracy ze stowarzyszeniem
„Pomóżmy Sobie” .

Przedstawienie profilaktyczne opowiadało m.in. o mechanizmach uzależnienia od Internetu. Fot. SP 2
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ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018
Nowy ustrój szkolny i nowe podstawy programowe – rozpoczynający się rok szkolny przyniósł wiele zmian w edukacji. W Pszowie
szkoły rozpoczęły rok szkolny 4 września. W uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 3 w Krzyżkowicach uczestniczył m.in. Piotr
Kowol - wiceprzewodniczący Rady Miasta w Pszowie.
Szczególny charakter uroczystości podkreśliła dyrektor SP 3 mgr Jolanta Handziuk,
która witając uczniów, ich rodziców oraz
zaproszonych gości, przypomniała o wchodzącej w życie nowej reformie szkolnej,
która dla wszystkich osób powiązanych ze
szkolnictwem stanowi nie lada wyzwanie.
Po powitaniu dyrekcji radny Piotr Kowol,
życzył uczniom sukcesów edukacyjnych,
a nauczycielom satysfakcji z efektów pełnionej misji. Następnie uczniowie klasy piątej
przywitali wszystkich w imieniu samorządu
szkolnego oraz zaprezentowali kilka humorystycznych scenek z życia szkoły, które
miały na celu pokazać przyszłym uczniom
klasy pierwszej, że szkoła jest miejscem

przyjaznym. Za artystyczną część programu
odpowiedzialna była polonistka dr hab. Izabela Łuc. Intencja szkolnych artystów została zrealizowana, gdyż najmłodsi uczestnicy
uroczystości kilkakrotnie reagowali spontanicznym śmiechem na przygotowany przez
starszych uczniów program.
Jednym z najważniejszych elementów uroczystości było pasowanie na ucznia klasy
pierwszej oraz złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania. W tym roku klasa pierwsza liczy 21 uczniów. Ich wychowawcą jest
mgr Bożena Friedrich. Skład uczniów klasy
pierwszej: Nikola Baron, Błażej Franiczek,
Kacper Biernat, Paulina Glenc, Katarzyna
Hajduczek, Natalia Janyga, Adam Judasik,

Wiktoria Kusz, Laura Magnowska, Alicja Mandrysz, Wiktoria Mandrysz, Emilia
Mączyńska, Wojciech Napiórkowski, Julia
Pindor, Jacek Reguła, Oliwia Ryszka, Rafał
Szymiczek, Julia Szuła, Wiktoria Ślęczka,
Aleksander Tosik, Adam Żołna.
Uczniowie klas pierwszych otrzymali nie tylko pamiątkowe dyplomy, ale również znaczki wyróżniające ich spośród pozostałych
uczniów po to by inni mogli im służyć pomocą. Po tych doniosłych wydarzeniach zadzwonił symboliczny dzwonek, a uczniowie
poszczególnych klas udali się w wychowawcami do swoich sal lekcyjnych. Pierwszakom
wykonano pamiątkowe fotografie, a w klasie
otrzymali od rodziców tradycyjne tyty.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW
Najpierw poznały swoje prawa i obowiązki, dowiedziały się jakie zasady panują w szkole i posmakowały szkolnego życia. Potem
uroczyście zostały przyjęte w grono uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie.

W Szkole Podstawowej nr 4 do pasowania na ucznia dzieci przygotowywały się przez kilka tygodni. Fot. SP 4
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4 października najmłodsze dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki o szkole, przyjaźni, rodzinie i książkach. Emocji było
co niemiara nie tylko u dzieci,
ale także u rodziców. Słowa
przysięgi: ,,Ślubuję być dobrym uczniem” w ustach siedmiolatków brzmiały niezwykle
poważnie. Dyrektor szkoły Katarzyna Popardowska wielkim
ołówkiem pasowała maluchów
na uczniów. Natomiast dyrektor Marta Konieczna wręczyła
pierwszakom dyplomy i szkolne legitymacje. Pamiątkowe
fotografie, zdjęcia w ramkach,
żakowskie czapki i życzenia tak
jak i ten wielki dzień na pewno
długo zostaną w pamięci każdego z uczestników tego wyjątkowego dnia.
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Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie
także złożyli uroczyste ślubowanie ucznia. Fot. SP 2

ROZPOCZYNAMY
NOWY ROK SZKOLNY
2017/2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 składają ślubowanie. Fot. SP 4

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Krzyżkowicach. Fot. SP 3

CZAR ŚWIĄT
W PSZOWIE
Błyszcząca choinka, wigilijne dania i oczywiście mnóstwo prezentów. Przed nami szczególny czas przygotowań do świąt.
W Pszowie już 9 i 10 grudnia odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy, na który serdecznie zaprasza Burmistrz Miasta Katarzyna Sawicka-Mucha.

Podczas tych dwóch magicznych dni na mieszkańców czeka wiele
świątecznych atrakcji zarówno dla starszych jak i młodszych. Przez
dwa dni będzie można zaopatrzyć się w piękne, ręcznie robione,
wyjątkowe produkty świąteczne.
Przygotowania do świąt rozpoczniemy od gotowania potraw wigilijnych. W sobotę (09.12) w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie
odbędzie się wielka degustacja świątecznych przysmaków. Dzieci
zapraszamy do Pracowni Świętego Mikołaja, w której nie zabraknie
bajecznych niespodzianek dla każdego. Kiedy zrobi się ciemno oficjalnie rozbłysną światła choinki na pszowskim rynku i przybędzie
św. Mikołaj z workiem pełnym słodyczy.
W niedzielę (10.12) w świąteczny nastrój wprowadzą nas dzieci
i młodzież z pszowskich placówek oświatowych i sekcji osób niepełnosprawnych, które przygotowały bogaty i ciekawy program artystyczny. Serdecznie zapraszamy.

