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JARMARK ŚWIĄTECZNY W PSZOWIE

Bombki, stroiki i aniołki, czyli małe arcydzieła zachwycały
podczas trwającego dwa dni Jarmarku Bożonarodzeniowego
jaki odbył się 9-10 grudnia w Pszowie. Ręcznie robione cudeńka z cienkiej nitki prezentowały członkinie Koła Frywolitek.
Oprócz oryginalnych prezentów nie brakowało też pysznego
jedzenia.
Rozgrzewające potrawy kojarzące się ze świętami były tematem przewodnim jarmarku. Uczniowie szkół z Pszowa i czeskiego Horni Benesova piekli ciasteczka pod okiem mistrza kulinarnego Remigiusza
Rączki.
Potem zapachniało wigilijnymi zupami. Gotowali je przedstawiciele różnych organizacji działających w Pszowie. Była więc reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1, KGW z Pszowa i Krzyżkowic,
Koło Frywolitek, delegacja z Horni Benesova, której pomagał starosta Michał Blazek. Swoja zupę gotowali też radni Rady Miejskiej
w Pszowie wraz z burmistrz Katarzyną Sawicką-Muchą.
Kucharz Remigiusz Rączka, znany z telewizyjnych programów, nie
tylko doglądał jak gotują podczas jarmarku, ale także sam przygo-
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tował szczególne danie. Był to karp piwowara. Przepisy na wyjątkowe dania znalazło się w kulinarnej publikacji, zaprezentowanej
podczas jarmarku.Najważniejszym gościem jarmarku był oczywiście św. Mikołaj, który przybył na motocyklu wraz ze swoją świtą
w postaci Grupy Motocyklowej Hanysy. Gość rozświetlił choinkę
na pszowskim rynku i rozdał najmłodszym słodycze.
Podczas wydarzenia uczniowie SP nr 4 i ich koledzy z Horni Benesova uczestniczyli w konkursie na najładniejszą bombkę bożonarodzeniową, który prowadziła Joanna Pawełek. Zwycięzcy otrzymali nagrody, które wręczyła burmistrz Katarzyna Sawicka-Mucha
i przewodniczący RM Czesław Krzystała.
Nie zabrakło występów o tematyce świąt Bożego Narodzenia, które
przygotowali uczniowie pszowskich szkół pod kierunkiem swoich
nauczycieli. Mamy nadzieję że świąteczna magia została uwolniona. Przy okazji życzymy Wszystkim i każdemu z osobna Wesołych
Świąt oraz zapraszamy za rok!
Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Szlakiem kulinariów przez polsko – czeskie tradycje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy
granice”
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów nr BM.0050.149.2017 z dnia
8 listopada 2017 r. w sezonie zimowym
2017/2018 roku zostały wyznaczone następujące ośrodki dyspozycyjne dla terenu
Miasta Pszów.
I. Drogi wojewódzkie - punkt dyspozytorski w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, nr tel. 32 4228869,
32 4254531.- dotyczy: ul. Pszowska, ul. Ks.
P. Skwary, ul. W. Andersa, ul. O. Kolberga.
II. Drogi powiatowe - punkt dyspozytorski w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul.
Raciborska 3, nr tel. 32 451 74 15, 32 451
76 07 wew. 25, 515 509 955 - dotyczy: ul.
H. Kołłątaja, ul. K. Miarki, ul. Boh. Westerplatte, ul. Armii Krajowej, ul. P. Niedurnego, ul. G. Roweckiego, ul. I. Łukasiewicza,
ul. Lubomska, ul. R. Traugutta, ul. Dygasińskiego, ul. I. Paderewskiego, ul. L. Staffa,
ul. I. Kraszewskiego.
III. Dla dróg i chodników gminnych, chodników powiatowych, placów, schodów oraz
innych terenów gminnych - punkt dyspo-

zytorski: Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Traugutta 101, 44-370
Pszów, tel. 32 455 78 81, 666 075 191 - po
godz. 15.30.
Koordynatorzy „Akcji zimowej” z ramienia
Urzędu Miasta Pszów: pracownicy Referatu
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, tel. 32 716 08 22.
a) Michalina Śpiewak - tel. 601 999 458,
b) Anna Menżyk – 601 999 457.
Drogi na terenie Miasta Pszów będą odśnieżane i pozostawione na „biało”, a dodatkowo w przypadku wystąpienia gołoledzi posypywane na podjazdach, zjazdach,
skrzyżowaniach, wzniesieniach terenu, tzn.
w miejscach szczególnie obciążonych negatywnym wpływem aury w nawiązaniu do
ruchu drogowego.
- dotyczy: ul. Śląska wraz z bocznymi,
ul. Kasprowicza, os. Biernackiego, ul. Sportowa, ul. Niepodległości wraz z bocznymi,
ul. Astronautów, ul. Rejtana, ul. Marusarzówny, ul. Obrońców Pokoju, ul. Majakowskiego, ul. Zgrzebnioka, ul. K. Kruczkowskiego, boczne Paderewskiego, boczne
Kołłątaja, boczne Kraszewskiego, boczna

Traugutta, boczne ul. Pszowska, ul. Lipowa, ul. Długosza, ul. Kusocińskiego,
ul. Chrószcza, ul. Rodakowskiego, ul. Łąkowa (dawniej ul. M. Fornalskiej), boczne
K. Miarki, ul. POW, ul. Asnyka, ul. Wolczyka, ul. Komuny Paryskiej, ul. Drzymały wraz z bocznymi, ul. Konopnickiej wraz
z bocznymi, ul. Kalwaryjska, ul. Dworska
wraz z bocznymi + ul. Dworska (wjazd od
ul. Granicznej w Rzuchowie), ul. Zielona,
ul. Workowa, ul. Gospodarcza, ul. Krzyżowa, ul. Dolna, ul. Okrzei wraz z bocznymi, ul. Szkolna (dawniej ul. Krasickiego),
ul. Dożynkowa, ul. Daleka, ul. Jaskółcza,
ul. Jesionowa, ul. Sikorskiego, ul. Żużlowa,
ul. Cisowa, ul. Łanowa, boczne Lubomska,
boczne Kolberga, łącznik K. Miarki – Cisowa, łącznik Cisowa – Łanowa, ul. Jagienki,
ul. Juranda, ul. Jagiełły, ul. Witolda, os. Kościuszki, ul. Staffa wraz z bocznymi, boczne
A. Krajowej, ul. Boh. Westerplatte boczne.

URZĄD NIECZYNNY

Burmistrz Miasta informuje,
że 22 grudnia 2017 i 2 stycznia 2018 r.
Urząd Miasta w Pszowie
będzie nieczynny.

WALCZĄ O CZYSTE POWIETRZE
Będą kontrolować i edukować. Pszów, razem z wszystkimi samorządami Subregionu Zachodniego (25 gmin i 3 powiaty) przystąpił do projektu „Gmina z (dobrą) energią”. Jest to kampania
na rzecz walki z niską emisją i poprawą jakości powietrza.
Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia Subregion Zachodni Województwa Śląskiego należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Niestety w dużej mierze trujemy się sami przez spalanie śmieci,
używanie najgorszych paliw i niewłaściwą eksploatację kotłów.
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W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej mieszkańcy są
informowani, że palenie śmieci jest niebezpieczne i jakie są tego
konsekwencje zdrowotne. Poznają także metody walki z niską emisją, takie jak termomodernizacja, efektywne ogrzewanie budynków
i odnawialne źródła energii. Od grudnia rozpoczynają się także
kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości o porządku w gminach oraz ustawy Prawo
ochrony środowiska.
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ROK PEŁEN INWESTYCJI
Przebudowa ul. Wolczyka
W centrum Pszowa na nowo zagospodarowano teren przy ul. Wolczyka. W tym roku poszerzono jezdnię, a w 2016 r. wyremontowano
wejście do MOK-u. Wykonano okładziny murków, granitową okładzinę schodów i gabionowe kosze wypełnione kamieniem. Wokół
ustawiono ławki i donice oraz zbudowano fragment kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku MOK. Wartość inwestycji to ponad 579 tys. zł.

tlenie na ul. Kruczkowskiego. Łączny koszt inwestycji to prawie
40 tys. zł.
Ulica Workowa w Pszowie zyskała nowe odwodnienie. Ponadto
rozpoczęto rozbudowę oczyszczalni ścieków. To pierwszy etap zadania, który w tym roku będzie kosztował ponad pół miliona złotych.

Remonty dróg
W 2017 r. z budżetu miasta nie brakowało inwestycji w drogi. Przebudowano ul. Lipową (I etap), drogi na os. Biernackiego (I etap), ul.
Obrońców Pokoju, ul. Okrzei. Na wymienione inwestycje wydano
w tym roku ponad milion złotych.

Przebudowa dróg na os. Biernackiego kosztowała ponad pół miliona złotych.
Fot. UM

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował DW 933 na odcinku ul. Pszowskiej od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania
z ul. Obrońców Pokoju. Powstała nowa nawierzchnia asfaltowa oraz
nakładki asfaltowe od Publicznego Przedszkola nr 3 do przejścia dla
pieszych przy Biedronce (ul. Andersa) oraz w obrębie skrzyżowania
ulic Andersa, Kolberga i Armii Krajowej. W remoncie uczestniczyło
finansowo także miasto Pszów, które za ponad 50 tys. zł wyremontowało 31 włazów na nowe włazy samopoziomujące.
Przebudowano również ul. Sportową, wzdłuż której powstało odwodnienie, sieć teletechniczna i chodnik. Wybrukowano także
chodnik wzdłuż ul. Niepodległości. Koszt półkilometrowego odcinka to 180 tys. zł.
Najbardziej zaciemnione zakątki miasta w 2017 r. zyskały nowe
oświetlenie. Takie powstało na bocznej od ul. Paderewskiego, na ul.
POW oraz na ul. Armii Krajowej. Ponadto wyremontowano oświe-
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Remont głównej drogi dojazdowej do Pszowa był długo oczekiwany
przez kierowców. Fot. UM
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W pierwszym etapie prac ul. Lipowa na Kalwarii Pszowskiej zyskała nową,

Zewnętrzna siłownia przy pszowskim orliku ma aż 10 urządzeń i jest największą

asfaltową nawierzchnię. Fot. UM

w mieście. Fot. UM

Sportowe inwestycje

Wyremontowano mieszkania

W Pszowie nie zabrakło w tym roku sportowych inwestycji. W mieście powstały cztery siłownie na wolnym powietrzu: na os. Kościuszki, przy OSP w Krzyżkowicach, przy boisku Orlik oraz rozbudowano siłownię na Pszowskich Dołach przy ul. Fornalskiej.

Dwa mieszkania wyremontowano w budynku przy ul. Ks. Skwary
- jedno w 2016, drugie mieszkanie powstało w 2017 r. W budynku
należącym do miasta zaadaptowano strych tworząc mieszkania komunalne o powierzchni 45 m.kw. Składają się one z dwóch pokoi,
kuchni i łazienki każde. Wyposażone są także w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną i centralnego ogrzewania. Inwestycja w sumie opiewała na prawie 200 tys. zł.

Ponadto w Krzyżkowicach zbudowano boisko do siatkówki przy OSP
o nawierzchni z syntetycznej. Na krzyżkowickim boisku wymieniono także 110 krzesełek na trybunach oraz przebudowano dojazd do
strażnicy i siłowni. Inwestycje pochłonęły ponad 350 tys. zł.

Nowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Burmistrz Miasta Pszów informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów w dniach
od 19 grudnia 2017 do 23 stycznia 2018 r. Z nowym
planem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Pszowie w Sali Konferencyjnej (główny budynek Urzędu, I piętro).
Więcej informacji na temat wyłożenia projektu planu
znajduje się na stronie internetowej www.pszow.pl

Informujemy, że obiekt sportowy Orlik w Pszowie
będzie nieczynny od 22 do 31 grudnia 2017 r.
z uwagi na przerwę świąteczną.
Za utrudnienia przepraszamy.
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PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
Ponad trzystu uczestników z powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego, a nawet z województwa opolskiego zaprezentowało się podczas II Pszowskiego
Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie odbyła się Gala Laureatów.
Uczestników przeglądu oceniało jury w składzie: Jadwiga Baron (emerytowana dyrektor
Szkoły Muzycznej w Raciborzu), Jan Goldman (muzyk, Kuratorium Oświaty), Hanna
Świergolik (Kuratorium Oświaty), Adrian Ję-

dryka (Biuro Senatora Adama Gawędy), Romuald Gebel (radny Pszowa, inicjator Przeglądu), Mirella Ogrocka (dyrektor ZOPO w
Pszowie, główny organizator).
Nagrody przyznano w czterech kategoriach
dla solistów i zespołów. Osobną kategorię
przygotowano także dla osób niepełnosprawnych. W każdej kategorii wręczono
także Grand Prix ufundowane przez senatora Adama Gawędę, którego laureaci pojadą
na wycieczkę do Warszawy.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli senator Adam Gawęda i ks. prof. Je-

rzy Szymik. Organizatorem przeglądu był
Urząd Miasta Pszów, Zespół Obsługi Placówek Oświaty oraz Szkoła Podstawowa nr
4. Wśród zaproszonych gości pojawili się
m.in. senator Adam Gawęda, ks. prof. Jerzy
Szymik, wicekurator Kuratorium Oświaty
w Katowicach Dariusz Domański, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, burmistrz
Katarzyna Sawicka-Mucha, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Krzystała oraz
dyrektorzy placówek oświatowych.

GNIAZDO SUKCESU W PSZOWIE
Swoimi młodymi głosami i pełnymi pasji
interpretacjami zachwyciły jurorów. Dzieci, które wystąpiły podczas trzeciej miejskiej szansy na sukces pod hasłem „Gniazdo Sukcesu”, zostały nagrodzone nie tylko
ogromnymi brawami. Zwycięzców koncertu wybierało profesjonalne jury.
27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury
w Pszowie odbył się wyjątkowy koncert
w formule talent show. Zorganizowała go
Świetlica Opiekuńcza „Gniazdo” działająca przy Stowarzyszeniu Pomóżmy Sobie.
- Atmosfera, która towarzyszyła temu wydarzeniu była niesamowita – mówiła Joanna
Pawełek, kierownik świetlicy - dzieci pokazały bardzo wysoki poziom i należą się im
za to ogromne gratulacje. Bardzo się cieszę,
że w naszym mieście jest tylu zdolnych młodych ludzi.
Zdaniem jurorów dla młodych artystów
występ na scenie był nie lada wyzwaniem.
Dzieci musiały przełamać strach i tremę.
A już samo to sprawia, że każdy po takim
występie może czuć się wygranym. Jury
w składzie: Grzegorz Czech (studio nagrań GOrecords), Aurelia Karpińska i Anna
Buban-Wojcierowska wybrało następujących laureatów konkursu:

Laureaci konkursu „Gniazdo sukcesu” podczas ogłoszenia wyników. Fot. Organizatorzy

Kategoria I:
1. Amelia Bizoń
2. Zuzanna Banek
3. Hanna Mużelak
Kategoria II:
1. Zuzanna Płaczek
2. Anna Fajkier
3. Roksana Miczek
Kategoria III
1. Wiktoria Franiczek
2. Anna Nowak
3. Aleksandra Łukasik
Kategoria duety
1. Anna Fajkier i Paulina Fajkier
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2. Zuzanna Banek i Amelia Bizoń
3. Natalia Durmaj i Nikola Boguszewska
Nagroda publiczności: Zuzanna Banek
i Amelia Bizoń
Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane
przez burmistrz Pszowa. Nagrodą główną
było sesja nagraniowa w profesjonalnym
studio. Organizatorzy dziękują dyrektorowi
MOK Pszów za udostępnienie sali, Pawłowi za pomoc w nagłośnieniu konkursu oraz
wszystkim zaangażowanym wolontariuszom i sponsorom.
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UCZĄ OD PÓŁ WIEKU
Wzruszającym wspomnieniom nie było
końca. 12 grudnia Szkoła Podstawowa nr
4 w Pszowie świętowała swoje 50 urodziny. Była msza, akademia i fotograficzne
pamiątki sprzed lat.
Program artystyczny wydarzenia przygotowali uczniowie pod kierunkiem polonistki
Aleksandry Głomb. Goście, wśród których
nie brakowało emerytowanych pracowników i dawnych absolwentów, mieli okazję
zwiedzić szkołę. Z okazji jubileuszu przy-

gotowano także wystawę fotograficzną
oraz prezentację zdigitalizowanych zdjęć
z wszystkich kronik i ksiąg szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 4 była jedną ze szkół
„Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Pierwszym kierownikiem placówki
został Ginter Tosta. W 1967 r. w obecności m.in. płk. Jerzego Ziętka otwarto nowy,
stojący do dziś, budynek szkoły. Placówka
otrzymała imię gen. Aleksandra Zawadzkiego. Naukę pod kierunkiem 13-osobowego grona pedagogicznego rozpoczę-

ło 542 uczniów w 16 oddziałach. Dzieci
uczęszczały do różnych kółek zainteresowań, wśród nich m.in. fotograficzne, filatelistyczne i sportowe. W szkole działały także
drużyna harcerska, chór.
Od 1999 r. szkoła funkcjonowała jako Gimnazjum w Pszowie, w którym naukę rozpoczęło osiem klas gimnazjalnych, a pierwszym dyrektorem został Jerzy Talaga. Od
2017 r. w miejsce gimnazjum przywrócono
ośmioklasową szkołę podstawową, której
dyrektorem jest Katarzyna Popardowska.

RAZEM OD DZIESIĘCIOLECI
Choć nie zawsze było różowo i zdarzały się trudności – pozostają ciągle razem. Władze Pszowa spotkały się i uhonorowały
26 par małżeńskich, które przeżywają jubileusz Złotych Godów,
czyli 50-lecia wspólnego pożycia.
18 listopada w Domu Przyjęć Karina w Pszowie jubilaci otrzymali
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz
Pszowa Katarzyna Sawicka-Mucha, Czesław Krzystała – przewodniczący Rady Miejskiej, Małgorzata Bargieł – kierownik USC oraz
jej zastępczyni Edyta Dojka. Toast wzniesiono lampką szampana,
a następnie gości zaproszono na uroczysty obiad.
Prezydenckie medale otrzymali: Józef i Marianna Erleta, Cecylia
i Henryk Fojcik, Agnieszka i Jerzy Kabut, Urszula i Stefan Katryniok, Józef i Marianna Koryccy, Urszula i Antoni Kowol, Stefania
i Jerzy Krakowczyk, Maria i Antoni Kukuczka, Anna i Piotr Nabrdalik, Urszula i Walerian Parczewscy, Adela i Aleksander Paszko,
Krystyna i Czesław Smoląg, Lidia i Jerzy Sowa, Elżbieta i Edward
Surma, Irena i Henryk Szewc, Irena i Rudolf Szolc, Irena i Florian

Świerczek, Krystyna i Alojzy Tatura, Maria i Tadeusz Tosta, Halina
i Czesław Twardzik, Monika i Antoni Widz, Halina i Henryk Wierzchowscy, Maria i Antoni Zygadło.
Jubilatom, którzy z przyczyn obiektywnych nie przybyli na uroczystość –Julia i Leon Grobelni, Danuta i Jan Stopyra, Maria i Eugeniusz Zakowicz – nadane im Medale wręczono w domu.

26 par małżeńskich z Pszowa otrzymało Medal za Długoletnie Pożycie. Fot. UM

str. 8
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PIŁKARSKI JUBILEUSZ
Gratulacje, kwiaty i odznaczenia –
w Krzyżkowicach Klub Piłkarski „Naprzód 37” świętował swoje 80 urodziny.
Nie zabrakło ważnych gości, delegacji
i oczywiście członków klubu, którzy od
lat tworzą specyfikę tego miejsca.
Krzyżkowicki klub powstał jeszcze przed
II wojną światową i jego pierwszym prezesem, a także założycielem był Jan „Atom”
Glenc. Wówczas Krzyżkowiccy piłkarze
ćwiczyli na boisku na Sikorcu za barem

„U Irmy”. Po wojnie wznowiono klubową
działalność i zarejestrowano w Podokręgu
Rybnik RKS Czarni Krzyżkowice. W 1951
klub w Krzyżkowicach połączono z pszowskim klubem na kilka lat. Trudnym okresem
w działalności klubu był 1960 r., w którym
na 11 lat zawieszono działalność z powodu
braku działaczy i środków finansowych.
Reaktywacja nastąpiła już pod nową nazwą „Naprzod 37”. Budowa boiska ruszyła
w 1978 r. a dwa lata później drużyna awansowała do klasy A. Potem historia rozgry-

wek to balansowanie klubu między klasą
A i B. Dziś klub tworzą seniorzy, juniorzy
młodsi i młodziki.
Podczas uroczystego jubileuszu burmistrz
Pszowa Katarzyna Sawicka wręczyła odznaczenie: Zasłużony dla Rozwoju Miasta
Pszów klubowi LKS „Naprzód 37” Krzyżkowice, a także Józefowi Szarowskiemu
i Janowi Manderli. Organizatorzy dziękują
również za pomoc w organizacji wydarzenia piekarni Bollimar i pizzerii Paradiso.

ODZNACZENIA PRZYZNANE PODCZAS JUBILEUSZU
LKS „NAPRZÓD 37” KRZYŻKOWICE
Złota Honorowa Odznaka LZS: LKS „Naprzód 37” Krzyżkowice, Mariusz Gajda, Piotr Kałuża.
Srebrna Honorowa Odznaka LZS: Grzegorz Kądziela, Bogusław Margeciok
Brązowa Honorowa Odznaka LZS: Marcin Konieczny, Daniel Koźlik, Patryk Koźlik, Bartosz Krupa, Karol Pruszowski,
Stanisław Stukator, Robert Rucki, Mateusz Szarowski, Adrian Szreier.
Zasłużony Działacz LZS: Gerard Lis, Józef Szarowski.

LKS – Piłkarze odbierali nagrody i gratulacje od najważniejszych gości uroczystości jubileuszowych. Fot. LKS
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BO WARTO POMAGAĆ.... WOLONTARIUSZE NAGRODZENI!
Już po raz trzeci Burmistrz Miasta podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
wręczyła nagrody tym, którzy bezinteresownie pomagają innym. Często bez
rozgłosu, z potrzeby serca wyciągają pomocną dłoń do potrzebujących, dając im
radość, poświęcając swoją uwagę.
TYTUŁ WOLONTARIUSZA ROKU
OTRZYMALI:
Marzena Hink – wolontariusz w Sekcji
Osób Niepełnosprawnych działającej przy
Towarzystwie Przyjaciół Pszowa od 2003
roku. Zaczynała już w szkole podstawowej.
Przekazuje swoją pasję jaką jest taniec tym,
którzy – wydawałoby się - nie są w stanie
wykonać najprostszych układów tanecznych. Podopieczni Sekcji z wielką radością
uczestniczą w prowadzonych przez Marzenę Hink zajęciach zdobywając liczne nagrody w przeglądach i festiwalach.
Jacek Kołek – myśliwy, członek Koła
Łowieckiego „Lis” w Pszowie, który
swoją miłość do przyrody przekazuje na
spotkaniach organizowanych z własnej
inicjatywy w szkołach, przedszkolach
i świetlicach. Jacek Kołek jest przewodnikiem i znawcą tajemnic przyrody. Organizuje wycieczki plenerowe dla dzieci, przygotowuje uczniów do konkursu Wiedzy
Przyrodniczo-Łowieckiej „Myśliwy przyjacielem przyrody”. Organizuje mikołajki
dla dzieci, przekazuje żywą choinkę dla

podopiecznych Świetlicy Środowiskowej,
organizuje zbiórki odzieży dla pacjentów
Państwowego Szpitala na Nerwowo i Psychicznie chorych w Rybniku.
Jolanta Lis – nauczyciel w Publicznym
Przedszkolu nr 2 w Pszowie. Wolontariuszem jest od 2001 r. Zaczynała od akcji
charytatywnej „Dzieci-dzieciom”. Organizowała pomoc dla niepełnosprawnych
w ramach Towarzystwa Przyjaciół Pszowa.
Działa w Sekcji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Pszowie,
gdzie prowadzi zajecia muzyczno-taneczne
oraz zespoły Szansa i Rufinioki. Co roku
przygotowuje i prowadzi „Powitanie lata”
dla niepełnosprawnych dzieci z Radlina,
Rydułtów, Wodzisławia Śl. I Gorzyc.

Elżbieta Zalewska – od 2005 roku udziela się w Sekcji Osób Niepełnosprawnych
działającej przy Towarzystwie Przyjaciół
Pszowa. Bezinteresownie i z wielką pasją
angażuje się w prace na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Należy do
najaktywniejszych osób zaangażowanych
w funkcjonowaniu Świetlicy „Radość życia”. Bardzo aktywnie pomaga także w próbach i przygotowaniach do występów zespołów tanecznych „Szansa” i „Radość” od
strony technicznej – dekoracje, kostiumy.
Dodatkowe, specjalne wyróżnienie przyznano
Sandrze Bank. Jest ona jedną z podopiecznych Świetlicy Opiekuńczej „Gniazdo”, która
równocześnie udziela się jako wolontariuszka
podczas akcji organizowanych przez świetlicę.
Jest młoda osobą z ogromną chęcią do pracy, a wszystkie powierzone zadania wykonuje
z dużą odpowiedzialnością. Pomaga podczas
zajęć w świetlicy, przy organizacji ferii zimowych czy akcji wakacyjnych, pomaga młodszym w odrabianiu prac domowych. Związani
ze Świetlicą mówią o niej: „dziewczyna o wielkim sercu, na którą zawsze można liczyć”.
Burmistrz Miasta wręczyła również podziękowania za działalność społeczną wszystkim
zgłoszonym do konkursy wolontariuszom,
a byli to: Maria Pawlus, Krystyna Tytko, Beata Augustyniak-Stonoga, Maria Wesołowska, Ryszard Wawrzyńczak, Józef Botorek,
Piotr Machecki.
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Goście Przedszkola Nr 2
Dzieci spotkały się z górnikiem i jego żoną, którzy
opowiedzieli o stroju górnika i jego pracy.

Św. Mikołaj nie zapomniał
o przedszkolakach z pszowskiej Dwójki.

Turniej szachowy
8.11.2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rydułtowach odbył się Powiatowy Turniej
w Szachach Drużynowych dla uczniów z rocznika
2005 i młodszych. Został rozegrany według systemu szwajcarskiego, ilość rund – 7, czas gry 15
min. na zawodnika. W zawodach łącznie wzięło
udział 12 drużyn z reprezentacją Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie:
Rafał Kubik (pierwsza szachownica)
Robert Patała (druga szachownica)
Dawid Górecki (trzecia szachownica)
Alicja Polnik (czwarta szachownica)
W generalnej klasyfikacji turnieju nasza drużyna
wywalczyła V miejsce. Gratulujemy zawodnikom
i życzymy dalszej wytrwałości
Informacja przekazana przez SP 2

Festiwal Osób
Niepełnosprawnych
„To Ja”
Jak co roku w listopadzie uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 reprezentowali miasto podczas Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „To
Ja” w Rydułtowach. Uczniowie klasy IV a wystąpili z własnym programem artystycznym.
Festiwal miał na celu przedstawienie talentów
osób niepełnosprawnych oraz uczniów klas integracyjnych z całego powiatu.

Godzina kodowania 2017 w SP 2
Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week)
04.12.2017r. uczestniczyli w warsztatach godziny kodowania. Uczniowie
na zajęcia zaprosili swoich rodziców, którzy chcieli zapoznać się z tajnikami programowania. Wszyscy uczestnicy ukończyli warsztaty otrzymując certyfikat!

