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DO ZOBACZENIA 
W DOMU OJCA

Uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Łabędy” w Pyskowicach podjęła 
inicjatywę w zakresie wzięcia udziału w konkur-
sie pn. „Podwórko NIVEA” – Rodzinne Miejsce 
Zabaw. 

W oparciu o analizę terenów zielonych znajdu-
jących się w jurysdykcji spółdzielni na lokaliza-
cję placu zabaw wybrano teren zielony położony 
przy ul. Wieczorka 12-22, który na chwilę obec-
ną również jest zagospodarowany urządzenia-
mi zabawowymi. Z uwagi na fakt, że istniejące 
urządzenia są już mocno wyeksploatowane po-
stanowiliśmy wykorzystać szansę i wystartować 
w konkursie organizowanym przez NIVEA. Po 
przeprowadzonej weryfikacji lokalizacja wskaza-
na przez Spółdzielnię została zakwalifikowana do 
konkursu. Nagrodą jest wybudowanie "Podwór-
ka NIVEA". Zachęcamy Państwa do oddania 

głosów na Plac Zabaw zlokalizowany na terenie 
zielonym w Pyskowicach ul. Wieczorka 12-22.

Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość 
oddania jednego głosu za pośrednictwem strony 
internetowej: www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/
podworko2016. Głosowanie trwa do 30 czerw-
ca br. Każdy oddany głos zwiększa szansę na 
wygraną i zdobycie wyjątkowego miejsca zabaw 
dla naszych dzieci, a więc głosujmy i zawalczmy 
o wspaniałą nagrodę!

Danuta Gut 
Prezes Zarządu Główna Księgowa

Spółdzielni Mieszkaniowej "Łabędy" w Pyskowicach

Rankiem 4 maja 2016 roku świe-
ciło słońce, była piękna pogoda. 
Z upływem godzin, stopniowo 
zaczęła się ona pogarszać, na ho-
ryzoncie pojawiły się burzowe 
chmury. W okolicy godziny 16 
zaczął padać deszcz. Pyskowice 
już dawno nie widziały takiej ule-
wy. Płakało niebo, gdyż o godzi-
nie 16:26 odszedł do wieczności 
proboszcz Parafii Nawrócenia św. 
Pawła – ksiądz Leonard Stroka.

Pyskowickie stowarzyszenie Lu-
dzie Miasta wraz z Biurem Promocji 
i Współpracy Partnerskiej Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach zrealizo-
wało wspólny projekt oznakowania 
pamiątkowymi tablicami ważnych 
i ciekawych pod względem histo-
rycznym miejsc w naszym mieście. 
Pierwsze tabliczki zostały już za-
montowane. Znajdują się na nich 
krótkie informacje przybliżające 
historię tych miejsc i budynków. 
Zeskanowany smartfonem QR kod 
przekieruje użytkownika na miej-

ską stronę internetową, gdzie moż-
na będzie przeczytać rozszerzony 
opis konkretnego obiektu. Informa-
cji na stronie, jak i samych tabliczek 
oraz oznakowanych miejsc będzie 
stopniowo przybywać. Dodatko-
wą atrakcją związaną z tabliczkami 
będą, organizowane przez stowa-
rzyszenie Ludzie Miasta, historycz-
ne spacery po mieście, podczas któ-
rych można będzie poznać pełną 
historię oznakowanych obiektów.

EM 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

O księdzu Leonardzie można po-
wiedzieć czy napisać bardzo wiele. 
Ale zacznijmy od początku. Urodził 
się w niedzielę, 30 lipca 1949 roku 
w Białej Prudnickiej. W 1956 roku 
rozpoczął naukę w szkole podsta-
wowej w Gostomii, małej wiosce 
w województwie opolskim. Ukoń-
czył ją w 1963 roku, a podczas wa-
kacji zdał egzamin do Niższego 
Seminarium Duchownego w Gliwi-
cach. Nauki tam jednak nie podjął, 
gdyż tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego seminarium zostało za-
jęte przez wojsko i przekształcone  

w koszary. W 1964 roku rozpoczął 
naukę w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Białej Prudnickiej, którą za-
kończył maturą. Następnie został 
przyjęty do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Nysie, gdzie przez 
pięć lat podejmował studia filozo-
ficzno – teologiczne. W 1973 roku 
ksiądz Leonard otrzymał święcenia 
diakonatu, a 28 kwietnia 1974 roku 
święcenia kapłańskie z rąk księdza 
biskupa opolskiego Franciszka Jopa 
w Katedrze Opolskiej. Już 18 maja 
został skierowany jako wikary do 
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Informacje burmistrza

PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Burmistrz Wacław Kęska z dniem 4 maja 
2016 r. powołał Adama Wójcika na stanowi-
sko Zastępcy Burmistrza Miasta Pyskowi-
ce (zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr 
RZ.0050.075.2016).

Adam Wójcik ma 38 lat. Ukończył Liceum Mu-
zyczne im. Fryderyka Chopina w Bytomiu oraz 
Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. Następnie podjął studia na kierunku 
Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Opolskim. 
Ukończył również studia podyplomowe z Za-
rządzania Zasobami Ludzkimi. Z Pyskowicami 
związany jest od 2003 roku, kiedy to rozpoczął 
pracę w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, 
najpierw na stanowisku młodszego instruktora 
merytorycznego, w 2006 roku został kierowni-
kiem ds. kultury, a w 2014 roku zastępcą dyrek-
tora. Jak sam mówi: „Mam to szczęście, że praca 
jest również moją pasją, a to radość nielicznych. 

Miejski Ośrodek Kultury 
i Sportu dał mi szansę rozwi-
jania swoich zainteresowań, 
a zespół współpracowników, 
który udało mi się stworzyć 
jest młody, kreatywny i pełen 
energii. Udało nam się zre-
alizować wiele przedsięwzięć 
w dziedzinie kultury. Mia-
łem również szczęście mieć 
szefa, który „ufa i pozwala”, 
a to wartość nadrzędna”. 

Zgodnie ze strukturą or-
ganizacyjną zastępca Bur-
mistrza pełni bezpośredni nadzór nad pracą: 
Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 
Biura Informatyki oraz jednostek organizacyj-
nych: Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Miejskiego Żłobka oraz placówek oświato-
wych.

Agnieszka Kazubek
Rzecznik prasowy UM w Pyskowicach 

Burmistrz Pyskowic informuje, że 12 kwietnia 2016 r. weszły 
w życie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
• Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice – Południe 
(Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 2 marca 2016 r., poz. 1385);

• Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pysko-
wice w rejonie strefy komercyjnej po zachodniej stronie ulicy 
Gliwickiej (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 2 marca 2016 r., poz. 
1386).
Wyżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego obejmują tereny położone na południe od ul. Toszec-
kiej, na zachód od ul. Gliwickiej, wzdłuż torów kolejowych, przy 
ul. Wolności aż do granicy administracyjnej Pyskowice - Gliwi-
ce.

Zainteresowanych, w celu zapoznania się z powyższymi akta-
mi prawnymi, zapraszamy: 
•	 na	 stronę	 internetową:	 http://dzienniki.slask.eu/ lub bez-

pośrednio: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?y-
ear=2016&poz=1385;

•	 http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&po-
z=1386;

•	 na	stronę	internetową	Biuletynu	Informacji	Publicznej:	http://
bip.pyskowice.pl/, gdzie w zakładce „prawo lokalne” znajduje 
się „zbiór aktów prawa miejscowego”;

•	 do	Urzędu	Miejskiego	w	Pyskowicach,	ul.	Strzelców	Bytom-
skich 3, Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji (po-
kój nr 302 – II piętro lub pokój nr 101 – parter).

Agnieszka Boldt
Wydział PPI 
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NOWY ZASTĘPCA BURMISTRZA PYSKOWIC
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Dawid Ziebura. To nazwisko 
warto zapamiętać. Używając slan-
gu ekonomistów, "towar eksporto-
wy pierwszej klasy", umysł ścisły 
z ogromnym potencjałem, krótko 
mówiąc - oczko w głowie Gimna-
zjum nr 1 im. Noblistów Polskich. 
Poza wszystkimi sukcesami na ni-
wach konkursów przedmiotowych 
z biologii i fizyki, Dawid zaskoczył 
nas kolejnym, tym razem matema-
tycznym. Został bowiem finalistą 
międzynarodowego konkursu mate-
matycznego PANGEA, nad którym 
honorowy patronat objęły główne 
kuratoria oświaty w Polsce. Finał, 
w którym uczestniczył Dawid wraz 
z opiekunką, Beatą Grdeń, odbył się 
29 kwietnia br. we Wrocławiu. Kie-
dy poprosiłam Dawida, żeby opisał 
swoje przeżycia, otrzymałam tekst, 
którego fragmenty pozwolę sobie 
przytoczyć. Dlaczego? Ponieważ 
okiem polonisty widzę, a nosem 
polonisty czuję, że nie tylko ści-
słe talenty wykazuje nasz szkolny 
omnibus.

Z prac Rady Miejskiej

ciąg dalszy na str. 5 

Na podstawie zgody Ministra Cyfryzacji utworzony 
został w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach Punkt Po-
twierdzania Profilu Zaufanego ePUAP. Zlokalizowany 
jest on w pok. 305 na drugim piętrze budynku Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, przy ulicy Strzelców By-
tomskich 3.

Punkt jest czynny w:
- poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.30 - 15.30,
- czwartki w godzinach 7.30 – 17.30,
- piątki w godzinach 7.30 – 13.30.

Informacja telefoniczna: (32) 332 60 17.

Aby uzyskać profil zaufany należy:
- założyć konto na platformie ePUAP - www.epuap.

gov.pl;
- złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego;
- potwierdzić dane w dowolnym punkcie potwierdza-

jącym – należy przybyć osobiście z dowodem oso-
bistym lub paszportem do Punktu Potwierdzania 
Profili Zaufanych ePUAP. 

Dzięki profilowi zaufanemu możliwe jest załatwianie 
spraw administracyjnych bez osobistego stawiennictwa 
w urzędzie, wystarczy komputer z dostępem do inter-
netu.

Profil zaufany ePUAP – korzyści:
Bezpłatna metoda uwierzytelnienia i identyfikacji oby-
wateli w systemach e-administracji to:
•	 poprawa	bezpieczeństwa	w	porównaniu	do	podpisu	

składanego w sposób odręczny,
•	 możliwość	 załatwienia	 spraw	 administracyjnych	

z domowego komputera,
•	 brak	wymogu	korzystania	z	urządzeń	i	kart	–	tylko	

przeglądarka internetowa (PC, tablet, tel. komórko-
wy).

Profil zaufany ePUAP – sposoby wykorzystania:
•	 uwierzytelnianie	dokumentu	w	ePUAP,
•	 uwierzytelnianie	 dokumentu	 profilem	 zaufanym	

poza ePUAP w różnych instytucjach (PUE ZUS 
w portalu pue.zus.pl, Ministerstwo Gospodarki 
w portalu ceidg.gov.pl, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w systemie Emp@tia),

•	 uwierzytelnianie	w	 systemie	 zewnętrznym	w	opar-
ciu o profil zaufany (SEKAP) np.: na platformie re-
gionalnej SEKAP,

•	 uwierzytelnianie	 dostępu	 do	 konta	 w	 systemie	 ze-
wnętrznym w oparciu o profil zaufany z kodem au-
toryzacyjnym (CEiDG, PUE ZUS),

•	 udostępnianie	obszaru	informacyjnego	dla	uwierzy-
telnionych obywateli (CEPiK).

Janusz Rębisz 
Biuro Informatyki UM w Pykowicach 

Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 
kwietnia 2016 r. W porządku obrad znalazły się 
takie tematy jak:
• Sprawozdanie z realizacji Programu Współ-

pracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 
2015 – w ramach programu Współpracy Gmi-
ny Pyskowice z organizacjami Pozarządowymi 
na 2015 rok, wysokość środków finansowych 
przekazanych Organizacjom z budżetu naszej 
gminy na realizację zadań wyniosła 441 698 zł. 
Udział środków własnych organizacji w reali-
zacji zadań publicznych zleconych w drodze 
konkursów ofert oraz w trybie pozakonkurso-
wym wyniósł 141 372,04 zł (zgodnie z umo-
wami). Udział wkładu osobowego organizacji 
75 877,50 zł (zgodnie z umowami);

• Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyskowicach za rok 2015 oraz 
przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej, a także sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny i informa-
cja na temat potrzeb związanych z realizacją 
zadań – Do zadań priorytetowych OPS należą 
działania ukierunkowane na:

 1) pomoc rodzinie w trudnościach material-
nych, w szczególności poprzez pomoc rzeczo-
wą i materialną,

 2) przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu,

 3) tworzenie alternatywnych form działania 
oraz programów dożywiania i wsparcia rze-
czowego oraz usługowego kierowanego do 
dzieci wychowujących się w rodzinach o ni-
skim statusie materialnym,

 4) aktywizowanie osób bezrobotnych poprzez 
organizowanie prac społecznie użytecznych.

Informacje o działalności OPS publikowane 
są na bieżąco na tablicach ogłoszeń ośrodka, na  
stronie internetowej OPS, w BIP oraz na stronie 
internetowej naszego miasta, a także na łamach 
„Przeglądu Pyskowickiego”.

W ramach sesji radni podjęli również uchwały 
w sprawie:
•	 zmiany	 uchwały	 nr	 XLV/370/2014	 Rady	

Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 sierpnia 
2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Pyskowice na lata 2014 – 2020 – do 
uchwały dodano zapisy określające ramy fi-
nansowe realizacji strategii - są one uzależnio-
ne od możliwości finansowych naszej gminy 
i będą uwzględniane rokrocznie w uchwałach 
budżetowych;

•	 zmiany	 Statutu	Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	

w Pyskowicach – zmiana Statutu związana 
jest z powierzeniem Ośrodkowi dodatkowych 
zadań m. in. w sprawach świadczenia wycho-
wawczego czy Karty Dużej Rodziny;

•	 zasad	 i	 trybu	 przeprowadzania	 konsultacji	
społecznych z mieszkańcami Pyskowic – Rada 
ustaliła zasady i tryb przeprowadzania konsul-
tacji społecznych w sprawach, w których ich 
przeprowadzenie nakazują przepisy prawa 
lub w innych sprawach ważnych dla miasta 
lub jego części. Konsultacje przeprowadza 
się w celu poznania opinii, uwag i propozycji 
mieszkańców w sprawie, której konsultacje 
dotyczą;

•	 udzielenia	 pomocy	 finansowej	 Powiatowi	
Gliwickiemu - udzielono pomocy finanso-
wej w kwocie 8 300 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie zadania w zakresie  modernizacji 
parkingu przy ul. Wyzwolenia 1 w ciągu drogi 
powiatowej - wykonanie projektu techniczne-
go;

•	 dokonania	zmian	budżetu	miasta	na	2016	r.;
•	 zmiany	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	na	

lata 2016 – 2019.
Bożena Rutkowska

Biuro Rady Miejskiej

OTWARCIE PUNKTU POTWIERDZANIA 
PROFILU ZAUFANEGO ePUAP

OCZKO W GŁOWIE
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parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. 
Ówczesny proboszcz parafii, ksiądz 
August Duffek, usłyszał wtedy, że 
to dobry synek – jak sam, po latach, 
wspomina. W latach 1979 – 1983 
nastąpiło rozstanie księdza Leonar-
da  z Pyskowicami. Posługę kapłań-
ską pełnił wtedy w Tworogu i Kor-
fantowie.

W 1983 roku ksiądz Stroka został 
mianowany budowniczym nowego 
kościoła w Pyskowicach  i rozpo-
czął się kolejny etap w jego życiu 
kapłańskim. Dzięki pomocy wielu 
osób, świątynia powstała i 21 wrze-
śnia 2003 roku nastąpiła konsekracja 
kościoła. Już jako proboszcz, ksiądz 
Leonard mówił o swojej parafii 
U św. Pawła za Murami, na Osiedlu 
Królów. 

Po uroczystości konsekracyjnej, 
ksiądz Stroka nie spoczął na laurach 
– zadbał o wystrój w świątyni oraz 
dookoła niej. Piękne ławki, witraże, 
organy, ołtarz, kaplice św. Jana Paw-
ła II oraz Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, urokliwy teren zielony wo-
kół kościoła oraz wiele innych – to 
wszystko jego zasługa. Przez dwie 
kadencje pełnił funkcję dziekana 
dekanatu Pyskowice, a od 1992 roku 
był dekanalnym duszpasterzem Ca-
ritas. W 2015 roku ksiądz Stroka zo-
stał uhonorowany statuetką Pysko-
wickich Wież za szczególne działania 
na rzecz miasta.

Od początku swojej posługi ka-
płańskiej, ksiądz Leonard przygoto-
wywał dzieci do I Komunii Świętej 
oraz młodzież do bierzmowania. 
Uczył zarówno w salkach przyko-
ścielnych, jak i w Szkole Podsta-
wowej nr 6. Wielu dorosłych (by-

łych uczniów), wspomina go jako 
uśmiechniętego, pogodnego i pełne-
go energii kapłana, ale jednocześnie 
wymagającego i lubiącego porządek. 

Uwielbiał wspólne podróże, piel-
grzymki, wyprawy na Apel Jasno-
górski do Częstochowy oraz wyjaz-
dy z dziećmi pierwszokomunijnymi 
na Górę św. Anny. Był inicjatorem 
największej, corocznej imprezy ple-
nerowej w Pyskowicach, jaką są Do-
żynki. Szczególnie uwielbiał oglądać 
wielobarwny korowód,  a nawet raz 
sam brał w nim udział – powoził 
jedną z bryczek. Jak tylko pozwalało 
mu na to zdrowie, współorganizo-
wał zabawy wraz z Radą Parafialną 
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury 
i Sportu, najpierw  w Pniowie, a póź-
niej w Ciochowicach. Nierzadko 
można go tam było zobaczyć w ka-
peluszu góralskim lub kowbojskim, 
kibicującego uczestnikom konkur-
sów i przeżywającego emocje nie 
mniejsze, niż oni sami. 

Od ponad 10 lat, proboszcz Le-
onard Stroka zmagał się z cięż-
ką chorobą. Dzielnie znosił ją do 
końca, nigdy nie skarżył się, nawet 
wtedy, gdy prawie dwa i pół roku 
temu zmuszony był przesiąść się na 
wózek. Do końca zachował humor, 
optymizm oraz wiarę, jak również 
do ostatniego dnia sprawował urząd 
proboszcza Parafii Nawrócenia św. 
Pawła. Spotykał się z grupami mo-
dlitewnymi, prowadził spotkania 
Duszpasterskiej Rady Parafialnej, 
pojawiał się na dużych uroczysto-
ściach kościelnych.

9 maja 2016 roku o godzinie 10.30 
rozpoczęły się uroczystości pogrze-
bowe, które poprzedziło nocne czu-
wanie przy trumnie księdza Leonar-

da oraz w niedzielę Eksportacja msza 
św., której przewodniczył ks. Biskup 
Gerard Kusz. W poniedziałek przy 
ołtarzu stanęło aż trzech biskupów: 
Jan Kopiec, Jan Wieczorek oraz wie-
loletni przyjaciel – Paweł Stobrawa 
oraz opat cystersów z Jędrzejowa. 
Oprócz nich zjawiło się ponad 100 
innych księży, rodzina,  przedsta-
wiciele władz powiatu gliwickiego i 
władz samorządowych Pyskowic na 
czele z przewodniczącą RM i burmi-
strzem miasta, mieszkańcy naszego 
miasta i okolicznych miejscowości, 
znajomi oraz przyjaciele zmarłego. 
Za zgodą rodziny księdza Leonarda 
oraz na prośbę Duszpasterskiej Rady 

Parafialnej, ksiądz Biskup Gliwicki 
wyraził zgodę, aby zmarły spoczął 
(na terenie parafii) przy murach 
świątyni, którą wznosił tyle lat i któ-
rej poświęcił swoje życie. 

Z pewnością wielu z nas ma swoje 
własne wspomnienia dotyczące księ-
dza Leonarda Stroki. Wielu znało go 
prywatnie i może potwierdzić, że był 
jedną z tych osób, o której nie da się 
nigdy zapomnieć. Proboszcz Parafii 
Nawrócenia św. Pawła przy każdej 
okazji zawsze dziękował wszystkim 
za pomoc – teraz my mamy oka-
zję podziękować jemu za to, że był 
wśród nas.

Katarzyna Ochocka

DO ZOBACZENIA W DOMU OJCA

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ 
UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

śp. ks. Leonarda Stroki
proboszcza Parafii Nawrócenia Św. Pawła  w Pyskowicach,

WSZYSTKIM WIERNYM PRZYJACIOŁOM I PARAFIANOM, 
A W SZCZEGÓLNOŚCI:

dobrodziejom, którzy służyli pomocą w codziennym zmaganiu się 
z chorobą i cierpieniem, za opiekę, duchowe wsparcie, czuwanie 

nieustanne, za czas i serce oddane oraz za każde dobro, tym, którzy 
pomogli nam w zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych, Domowi 

Pogrzebowemu „Quo Vadis” za profesjonalną obsługę uroczystości 
pogrzebowych.

WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA MODLITWĘ
brat Józef z rodziną

FESTIWAL PROJEKTÓW W GIMNAZJUM NR 1
Nauka w szkole gimnazjalnej 

wiąże się z obowiązkowym realizo-
waniem przez uczniów projektów 
edukacyjnych. To, co obowiązkowe, 
nie musi być jednak nudne i mało 
ciekawe. Co roku przekonują się 
o tym uczniowie klas drugich na-
szego gimnazjum, przystępując do 
pracy nad swoimi projektami. 

Tegoroczna tematyka była bardzo 
różnorodna, podobnie jak czas wy-
konywania poszczególnych zadań. 

Efekty pracy uczniów i opiekują-
cych się nimi nauczycieli można 
było podziwiać podczas Festiwalu 
Projektów, który odbył się 27 kwiet-
nia br. w naszej szkole.

Występy grup projektowych 
rozpoczęły się od pokazu pira-
mid wieloosobowych, w którym 
uczestnicy wykazali się nie tylko 
niebywałą sprawnością fizyczną, 
ale też umiejętnością wzajemnej 
współpracy i odpowiedzialnością. 

Kolejna grupa udowodniła, że na-
uka historii nie powinna kojarzyć 
się wyłącznie z uczeniem się na pa-
mięć dat. Nasi gimnazjaliści w swo-
im projekcie zgłębiali historię kina, 
a efekt ich pracy oglądaliśmy w po-
staci prezentacji multimedialnej. 
Formę pokazu z wykorzystaniem 
multimediów wykorzystali także 
uczestnicy dwóch innych projektów 
-  w pierwszym uczennice badały, 
jak brak ruchu wpływa na organizm 

człowieka, zaś w drugim uczniowie 
przenieśli się do starożytności, aby 
odkryć wpływ religii na mieszkań-
ców starożytnej Grecji. 

Podczas Festiwalu drugoklasiści 
po raz kolejny udowodnili nam, że 
posiadają bardzo różne talenty. Jed-
na z grup projektowych pochyliła się 
nad współczesną adaptacją znanego 
dzieła Szekspira pt.: „Romeo i Julia”, 
a jego nowoczesną wersję przed-

ciąg dalszy na str. 9

ciąg dalszy ze str. 1 

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE 
za udział w pogrzebie, za modlitwę oraz wielkie serce i okazaną 

nam pomoc przy organizacji 
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

śp. księdza Leonarda Stroki
proboszcza Parafii Nawrócenia Św. Pawła  w Pyskowicach.

Zapraszamy na 
Mszę św. w 30 dzień po śm. śp. ks. proboszcza Leonarda Stroki

4. 06. godz. 18.00
– w kościele Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach
przewodniczyć będzie ks. Biskup Paweł Stobrawa

 Z wyrazami szacunku
ks. Jerzy Krawczyk oraz duszpasterze i Rada Parafialna

Parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach
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ODLOTOWA LEKCJA 
PRZYRODY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
W ZSO IM. JANA PAWŁA II 

W KAMIEŃCU
OGŁASZA NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Drogi uczniu, pragniemy zaprezentować Ci ofertę edukacyjną naszej 
szkoły:
Jesteśmy nowoczesną placówką, gdzie zakres i jakość usług edukacyj-
nych przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów maturalnych 
oraz wysokie lokaty uczniów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 
w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych oraz wie-
lu innych. Co więcej, niepowtarzalna rodzinna atmosfera panująca 
w szkole sprawia, że cieszymy się dobrą opinią w środowisku, a ucznio-
wie czują się w niej dobrze i bezpiecznie. Potwierdzają to badania jakie 
prowadzimy w tym zakresie wśród uczniów, absolwentów oraz rodzi-
ców.  
Aby sprostać oczekiwaniom współczesnego świata w zakresie eduka-
cji, w roku szkolnym 2016/2017 wprowadzamy atrakcyjne profile klas 
w naszym Liceum Ogólnokształcącym:
 Jeżeli wykazujesz zainteresowania przedmiotami humanistycz-

nymi możesz rozwijać swoje zdolności w klasie o profilu huma-
nistyczno – językowym z elementami kulturoznawstwa. 

 Umysłom ścisłym oferujemy naukę w klasie o profilu matema-
tyczno – przyrodniczym z elementami ekonomii.

 W obu klasach masz możliwość wyboru części przedmiotów 
rozszerzonych zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Każdy uczeń 
może więc indywidualnie zaplanować swoją ścieżkę kształcenia 
zgodnie z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami. 

Jeżeli pragniesz przekonać się jak wygląda nasza oferta i codzienność 
szkolna warto zajrzeć na stronę internetową: www.zsokamieniec.pl lub 
odwiedzić nas osobiście. 
Wybierz szkołę dla siebie, bo jesteś tego wart!
Czasami to, co najbardziej wartościowe, jest w zasięgu ręki…
Pozdrawiamy

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

W bieżącym roku na "Zieloną 
Szkołę" do Kołobrzegu, Włady-
sławowa i Darłówka wyjeżdża 135 
dzieci klas III szkół podstawowych 
nr 4, 5, 6 w Pyskowicach w termi-
nach od 22 maja do 15 czerwca br. 
Wyjazd dofinansowany jest przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w ramach zadania 
pn. "Profilaktyka zdrowotna wraz 
z edukacją ekologiczną realizowana 
w trakcie wyjazdu śródrocznego".

Zofia Hamerla

WYJAZD UCZNIÓW KLAS III 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA 

„ZIELONĄ SZKOŁĘ”Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wzięli udział 
w nietypowej, „odlotowej lekcji” przyrody z udziałem specjalnie ułożonych 
do pracy z dziećmi ptaków. Lekcja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pyskowicach. W trakcie tego niesamowitego pokazu uczniowie 
mogli zobaczyć w locie najwięk-
sze i najmniejsze sowy świata oraz 
przedstawicieli rodziny jastrzębi 
i sokołów. Poznali także cechy ich 
budowy, sposoby odżywiania i śro-
dowisko życia. Po pokazie dzieci 
miały możliwość upamiętnienia 
tego wydarzenia na zdjęciu zro-
bionym wspólnie z ptakiem. Taka 
lekcja przyrody to ciekawa forma 
edukacji poprzez zabawę, która 
daje możliwość zobaczenia na żywo 
tego, co w przyrodzie zdarza się nie-
zwykle rzadko.

Małgorzata Jenorowska 

"29 kwietnia, Dawid i Pani Grdeń 
pojechali pociągiem do Wrocławia 
- pisze Dawid - Niestety! Pociąg 
ten spóźnił się 15 minut i otrzymał 
miano "spóźniający się luksus". Po 
dotarciu na miejsce, uczestnik fi-
nału wraz z opiekunem udali się na 
przystanek tramwajowy. I tu czaiła 
się kolejna niespodzianka. Kie-
dy byli już blisko Wyższej Szkoły 
Handlowej (tam odbywał się finał), 
zabrakło prądu i wszyscy zostali 
uwięzieni w tramwaju. Na szczęście, 
mimo trudności, udało się dotrzeć 
na konkurs. I nawet się nie spóźnili! 

Ostateczną przeszkodą na drodze 
do pełni szczęścia okazało się 30 
piekielnie trudnych zadań testo-
wych. Na szczęście wszyscy uczest-
nicy przeżyli ten wielki szok, a nasi 
reprezentanci bezpiecznie wrócili 
do Pyskowic. Aktualnie czekamy na 
wyniki”.

A jak było na konkursie? A czy 
to ważne? Przecież z tekstu Dawida 
wyraźnie wynika, że nie o to chodzi, 
aby złapać króliczka, prawda? Ale - 
poczekajmy na wyniki. Może suk-
cesem okaże się nie tylko dotarcie 
na finał, ale i wielka wygrana. 

Agnieszka Nalepka

OCZKO
W GŁOWIE

ciąg dalszy ze str. 3 
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KONKURS PLASTYCZNY „MOJA 
ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI LUB 

BAŚNI” ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach zapraszają 

na imprezę czytelniczą dotyczącą promocji książki „Kanał Górnośląski (Gliwicki)” powiązanej z prelekcją 
historyczną na temat Kanału Gliwickiego. Gościem spotkania będzie autor promowanej publikacji prof. Miron 
Urbaniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie nam miło spotkać się z Państwem 9 czerwca 2016 r. o godz. 
17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach, Pl. Piłsudskiego 1. Zapraszamy! 

Ilona Surman 
Sławomir Adamczyk

W kwietniu br. Przed-
szkole nr 3 ogłosiło kon-
kurs plastyczny zatytu-
łowany: „Moja ulubiona 
postać z bajki lub baśni”, 
który skierowany był do 
dzieci przedszkolnych 
i szkolnych z terenu na-
szego miasta. Honorowy 
patronat nad konkursem 
objął Burmistrz Pyskowic. 
Głównym celem konkursu 
była popularyzacja litera-
tury dziecięcej jak również 
propagowanie idei czytania 
dzieciom bajek i baśni, roz-
wijanie wyobraźni i pomy-
słowości dzieci, uzdolnień 
plastycznych i wrażliwości 
artystycznej jak również doskona-
lenie w posługiwaniu się różnymi 
technikami plastycznymi.

W ramach konkursu nadeszło 79 
ciekawych i barwnych prac, które 
w większości okazały się małymi 
dziełami sztuki. Mali artyści wy-
kazali się dużą wyobraźnią oraz 
talentem plastycznym. Wszystkie 
prace charakteryzowały się niezwy-
kłą starannością wykonania, a także 
pomysłowością w wykorzystaniu 
materiałów do ich stworzenia. Tech-
niki jakie zastosowano w pracach 
były bardzo różnorodne: od rysun-
ków poprzez wyklejanki plasteli-
ną, papierem, a także wydzieranki 
i kolaże oraz prace malowane farbą. 
Prace prezentowały bardzo wysoki 
i wyrównany poziom. Jury w skła-
dzie: Ewa Hajduk, Anna Ochocka 
i Jadwiga Korsak starało się bardzo 
rzetelnie i wnikliwie ocenić prace 
biorąc pod uwagę przede wszyst-
kim zaangażowanie, pomysłowość, 
estetykę wykonania pracy i jej 

zgodność z tematyką. Spośród na-
desłanych prac jury wybrało łącznie 
9 prac zwycięskich oraz przyznało 6 
wyróżnień.

Uroczyste wręczenie nagród wraz 
z otwarciem pokonkursowej wysta-
wy odbyło się 4 maja br. w Galerii 
„PODcień”. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście w składzie: Za-
stępca Burmistrza Pyskowic Adam 
Wójcik, dyrektor MOKiS Hen-
ryk Sibielak. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy zaś laureaci oraz osoby 
wyróżnione nagrody ufundowane 
przez burmistrza naszego miasta. 
Wszystkim biorącym udział w kon-
kursie dziękujemy, a zwycięzcom 
gratulujemy.

Kategoria I - dzieci 5-6-letnie
I miejsce: Jessica Grdeń - Przed-
szkole 5
II miejsce: Marcel Knopek - Przed-
szkole 3
III miejsce: Antonina Kasperidus - 

Przedszkole 5
Wyróżnienia
Emilia Łoaza - Przedszkole 2
Gabriel Kałuski - Przedszkole  1

Kategoria II - dzieci 7-8-letnie
I miejsce: Zuzanna Jaszczyk SP 4
II miejsce: Kornel Michalski SP 6
III miejsce: Anna Józefowska SP 5
Wyróżnienia
Hanna Haliniak - SP 4
Hanna Niebelska - SP 5

Kategoria III - dzieci 9-10-letnie
I miejsce: Nina Skwarkowska - SP 6
II miejsce: Dominika Bok - SP 4
III miejsce: Emilia Osadców - SP 4
Wyróżnienia
Denis Lisek - ZSS
Maciej Wanic – ZZS
Podziękowania kierujemy w stronę 
Bożeny Jarząbek za okazaną pomoc 
i zaangażowanie w zorganizowaniu 
wystawy.

Mariola Pola
nauczycielka z Przedszkola nr 3

„WĘGIEL NA ŁAWIE 

OSKARŻONYCH”

Taki tytuł nosił wojewódzki 
konkurs na wykonanie strony in-
ternetowej zorganizowany przez 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu z okazji obchodów XXIII 
TYGODNIA ZIEMI.

Aby podołać temu zadaniu nale-
żało mieć duże umiejętności infor-
matyczne oraz znajomość faktów 
na temat głównego bogactwa Ziemi 
Śląskiej – węgla kamiennego. Do-
datkowo należało użyć wielu argu-
mentów, które przedstawiały ten 
surowiec w dobrym lub złym świe-
tle, czyli być na przemian oskarży-
cielem i obrońcą tego co węgiel od 
wieków powodował na terenach, na 
których go wydobywano. Takimi 
zdolnościami oraz dodatkowo dużą 
pracowitością wykazała się uczen-
nica klasy trzeciej Gimnazjum nr 2 
im. Prymasa Tysiąclecia z Zespołu 
Szkół w Pyskowicach – ALEKSAN-
DRA KASPRZYK. Za przygotowa-
nie ww. strony internetowej została 
laureatką IV miejsca. Należy dodać, 
że Ola pracowała indywidualnie, 
konkurując z zespołami z innych 
szkół. Jak przekazał w czasie rozda-
nia nagród Grzegorz Zajączkowski 
- przewodniczący jury - prace róż-
niły się 1 punktem na 25 możliwych 
do zdobycia i były bardzo profesjo-
nalne. W nagrodę uczennica otrzy-
mała tablet, dzięki któremu może 
dalej rozwijać swoje zainteresowa-
nia. Gratulujemy!

Aby obejrzeć pracę konkursową 
należy użyć adresu: http://wegiel.
jcom.pl/?ckattempt=1 

Polecamy!
Agata Bielak 

– nauczycielka informatyki
Ewa Uznańska

 - nauczycielka biologii
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6 maja br. Galeria PODcień za-
tętniła rytmem rock’a w wykonaniu 
Dariusza Stepanika i jego przyja-
ciół. Element muzyczny miał być 
dopełnieniem pokazu umiejętności 
autora wystawy malarstwa zatytu-
łowanej “Taniec z Gwiazdami”. Dla 
niektórych ludzi natura była wyjąt-
kowo łaskawa i obdarzyła wieloma 
talentami. Dariusz Stepanik jest 
artystą przez duże „A” ponieważ 
uprawia z powodzeniem, jak na ra-
zie, dwie dziedziny sztuki. Ciągle się 
rozwija i próbuje nowych form wy-
razu. Od czasów szkoły podstawo-
wej pielęgnował w sobie równolegle 
pasję do muzyki i malarstwa. Te 
dwie dziedziny stały się areną wy-
rażania jego emocji i pragnień, ale 
też sprzeciwów i braku zgody na to 
jak kreowany jest nasz świat i rze-
czywistość. Malarstwo w tym przy-
padku jest dużo bardziej intymną 

formą wyrazu. Motto  autora naszej 
wystawy brzmi: „Gdyby ludzie po-
trafili patrzeć w niebo - a nie tylko 
o nim mówić - nie byłoby wojen”. 
Jest gorącym zwolennikiem sztuki 
kosmicznej, lecz ogólnie nurt arty-
styczny, w którym się najchętniej  
wypowiada, to surrealizm. Jego ulu-
bione techniki to farby akrylowe, 
ołówek i wszelkiego rodzaju kredki. 
Dobór narzędzi jest dla niego formą 
nauki połączonej z zabawą i pod-
lega ciągłym zmianom. Od kilku 
lat, wcześniej jako członek grupy 
FAUN, a obecnie Stowarzyszenia 
Artystycznego FAUN-ART w Gli-
wicach, bierze udział w wystawach 
i konkursach malarskich. Właśnie 
ta współpraca ze stowarzyszeniem 
sprawia, czy wręcz wymusza na nim 
dostosowanie swojej twórczości do 
tematów, po które sam by nie sięgał, 
ale w sumie bardzo go to cieszy, bo 

jest człowiekiem bardzo toleran-
cyjnym i lubi mierzyć się z czymś 
nowym.

10 maja br. prezentowaliśmy 
twórczość Damiana Wojnowskiego 
na wystawie rysunku i malarstwa 
zatytułowanej “Pomiędzy Świata-
mi”. Autor tej wystawy pochodzi 
z Częstochowy, ale od pewnego cza-
su związany jest z Gliwicami. Od-
kąd pamięta interesował się sztuką 
w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Dwie dziedziny sztuki są mu wy-
jątkowo bliskie. Muzyką nadaje 
swojemu życiu ton, a malarstwem 
kształt. Szczególnie upodobał so-

bie rysunek i malarstwo olejne. 
Od niedawna, bo dopiero od 2015 
roku, z powodzeniem rozwija swo-
ją pasję jako członek Gliwickiego 
Stowarzyszenia FAUN-ART. Jego 
prace to wielowymiarowy opis rze-
czywistości, w której spotykają się 
myśli, ludzie, przedmioty i  ideolo-
gia. Najchętniej tworzy w technice 
olej na płótnie. Swoją twórczość 
zdefiniował słowami „Pomiędzy 

światami dryfujemy i przekra-
czamy granice naszych zmysłów”. 
Wszystko, co do tej pory było nie-
możliwe, w twórczości dokonuje 
się. Kolory magii w zacieśnieniu 
czasu. W życiu codziennym na ja-
wie musimy się spieszyć, a sztuka 
daje nam możliwość delektowania 
się każdą chwilą. Między każdą parą 
wyrażonych chwil istnieją miliardy 
niewyrażonych. Twórczość dla Da-
miana Wojnowskiego to nabranie 
dystansu i odskocznia od codzien-
ności. Czas na bycie tylko ze sobą. 
W swojej przygodzie ze sztuką 
uczestniczył w wielu wystawach 

indywidualnych oraz zbiorowych. 
Poza talentem plastycznym posia-
da również wielki talent muzyczny. 
Tę sferę swej wrażliwości realizuje 
dając koncerty wraz z przyjaciółmi 
biorąc czynny udział w życiu kultu-
ralnym Gliwic. Zapraszamy na obie 
propozycje wystawiennicze do Ga-
lerii PODcień od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00 - 18.00.

Bożena Jarząbek

DZIAŁALNOŚĆ 
WYSTAWIENNICZA

Drużyna z klasy III A w składzie: Jakub Iwan, Bartosz Polek i Marcel 
Polak zajęła I miejsce w konkursie „Fizyka w praktyce”. Chłopcy zbudo-
wali katapultę, która nie tylko rzucała pociski (kulki od myszek kompute-
rowych) na największą odległość, ale też trafiała celnie do wyznaczonego 
miejsca. Był to konkurs zorganizowany przez I LO im. Edwarda Dem-
bowskiego w Gliwicach oraz przez firmę FLUOR. Wzięło w nim udział 

30 zespołów z gimnazjów i liceów z różnych miast. Gratulujemy uczniom 
pomysłowości, zręczności i wiedzy fizyczno – technicznej.

Alicja Gierlotka
Nauczycielka fizyki

GIMNAZJUM NR 2 
ZWYCIĘZCĄ W KONKURSIE 

„FIZYKA W PRAKTYCE” 
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Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami „Bezpieczna Łapa” Od-
dział w Gliwicach działa na terenie 
Gliwic i powiatu gliwickiego, zaś jej 
członkowie społecznie, z potrzeby 
serca i sumienia, ratują bezradne, 
pozostawione samym sobie lub 
krzywdzone przez ludzi zwierzęta.

Od marca bieżącego roku gliwic-
ki TOZ podjął działania w Pysko-
wicach. Otóż pewna mieszkanka 
naszego miasta przygarnia napo-
tkane na ulicy zwierzęta, niestety 
nie potrafi lub nie jest w stanie 
o nie zadbać.

Okazało się, że w przedpoko-
ju i kuchni odwiedzonego przez 
członkinie „Bezpiecznej Łapy” 
mieszkania przebywa 18 zwierząt: 

16 kotów, pies i królik. Obraz jak 
z koszmaru - stłoczonych na nie-
wielkiej przestrzeni zwierzątek, 
chorych, niedożywionych i spra-
gnionych, bez wydzielonego miej-
sca do załatwiania swych potrzeb 
fizjologicznych, zestresowanych 
tłokiem i brakiem możliwości 
godziwego odpoczynku - budził 
przerażenie i litość. 

W wyniku starań TOZ, któ-
rego przedstawiciele regularnie 
przyjeżdżali i przyjeżdżają z Gli-
wic, by ulżyć doli nieszczęsnych 
czworonogów oraz sfinansowania 
tych starań z funduszy Oddziału 
Gliwickiego, udało się do tej pory 
przeprowadzić parę działań ratun-
kowych. 

Otóż znaleziono dom królicz-
kowi, po uprzednim wyleczeniu 
go i obcięciu pazurków, które były 
tak długie, że biedne zwierzę nie 
mogło chodzić. Pieska, który spę-
dzał dni uwiązany do rury, umiesz-
czono w domu tymczasowym, by 
przystosować go do adopcji. 

Najgorzej miały się koty – 
wszystkie zawszone i zarobaczone, 
ze świerzbowcem usznym oraz 
chore – m.in. na zapalenie bło-
ny ocznej prowadzące w krótkim 
czasie do ślepoty, kocią białacz-
kę (zakaźną dla innych zwierząt) 
i koci HIV. Wszystkie te koty zo-
stały przebadane przez weteryna-
rza i leczone. Jeden kotek niestety 
musiał zostać uśpiony. Znaleźli się 

dobrzy ludzie w naszym 
województwie, którzy 
zaadoptowali kotki, tak-
że te bardzo chore. Tym 
sposobem 5 kotów zna-

lazło dom. Niestety w mało przyja-
znych dla siebie warunkach nadal 
przebywa 10 kotów. Są leczone 
i dokarmiane, ale bardzo potrze-
bują troskliwej opieki przyjaznych 
im ludzi.

Gliwicki TOZ prowadzi roz-
mowy z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach odpo-
wiedzialnymi za realizację zadań 
związanych z opieką nad zwierzę-
tami bezdomnymi w celu rozwią-
zania problemu. Nawiązano też 
współpracę ze Stowarzyszeniem 
„Ludzie Miasta”, które ze swej 
strony apeluje o pomoc i adopcję. 
Na pierwsze robocze spotkanie 
przyszło paru pyskowiczan, którzy 
czują potrzebę pomocy. Miejmy 
nadzieję, że grono to powiększy 
się i rozwinie tak potrzebną dzia-
łalność na rzecz naszych „braci 
mniejszych”.

TOZ „Bezpieczna Łapa” 

„Chwyć byka za rogi”! – ła-
two powiedzieć, lecz gorzej 
wykonać. A jeśli już złapię? 
Cóż dalej począć? Myślę, że 
każdy z nas ma takiego "byka", 
z którym trudno się zmierzyć. 
Jakieś słabości, wady, zanie-
dbania, strachy... Na przykład 
niepowodzenia szkolne. Jak 
sobie z nimi radzić? W myśl 
przysłowia, "rogami” okazuje 
się wtedy umiejętność ucze-
nia się, znalezienia najlepsze-
go sposobu, żeby skończyły 
się lęki przed sprawdzianami. 
Dlatego w Gimnazjum nr 1 
Katarzyna Adamowska oraz 
autorka tego tekstu postano-
wiły pomóc młodzieży obalić 
pochwyconego już byka. 

Od pierwszego semestru 
roku szkolnego 2015/2016r 
trwa akcja; „Jak się uczyć, 
żeby się nauczyć?”.  Inicjatorki 
całorocznego przedsięwzięcia 
pomysł zaczerpnęły z roz-

mów i ankiet przeprowadzo-
nych wśród uczniów oraz ich 
rodziców. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że nie wiedzą, jak 
się uczyć, bo nie zostali nigdy 
zapoznani z technikami ucze-
nia się. W pierwszej kolejno-
ści nastąpiło więc natarcie na 
różnorodne źródła informacji 
w poszukiwaniu  ciekawych 
sposobów na naukę. Potem 
odbyła się walka z przetwo-
rzeniem i "upchnięciem" tych 
wiadomości w możliwie naj-
pojemniejszą formę. W osta-
teczności, w październiku 
2015 roku, zaatakowaliśmy 
szkolne korytarze i podbili-
śmy wszystkie ściany kolo-
rowymi, dużymi, małymi, 
ręcznie rysowanymi, kopio-
wanymi i innymi pomysło-
wymi narzędziami pomoc-
nymi w nauce. Lista rzeczy, 
które zdobyliśmy:

ciąg dalszy na str. 9

NAMIERZONY, ZBADANY, 
OKIEŁZNANY – CZYLI 

O PROBLEMACH UCZENIA SIĘ 

Z INTERWENCJĄ 
W PYSKOWICACH



9maj 2016 Przegląd Pyskowicki  • Nr 5 (235)

stawiła w postaci teledysku. Zdolnościami 
aktorskimi wykazały się również uczennice, 
które postanowiły zmierzyć się z polską lite-
raturą. Dziewczęta przygotowały ciekawe in-
terpretacje najbardziej znanych wierszy dla 
dzieci, a występując w pyskowickich szko-
łach podstawowych i przedszkolach, sprawi-
ły najmłodszym ogromną radość.   

Praca metodą projektów pozwala rozwi-
jać także zdolności manualne. Uczennice 
realizujące temat z techniki wykonały cieka-
we roboty, które zostały zaprezentowane na 
przygotowanej wystawie. Podczas festiwalu 
mogliśmy także podziwiać makiety najbar-
dziej znamiennych budowli krajów angloję-
zycznych oraz spróbować przepysznych dań, 
przygotowanych przez uczennice realizujące 
projekt kulinarny. Dziewczęta przyjrzały 
się krajom niemieckojęzycznym od kuchni, 
przygotowując, oprócz degustacji, słowni-
ki kulinarne, które każdy mógł zabrać do 
domu. Gdy już zrobiliśmy coś dla ciała, mo-

gliśmy zrobić coś dla ducha – na przykład 
sprawdzić swoje umiejętności matematycz-
ne. Bo tego ważnego przedmiotu także moż-
na uczyć się przez zabawę. Udowodnili nam 
to uczestnicy projektu z matematyki, przy-
gotowując ciekawe gry dydaktyczne, które 
z powodzeniem mogą być wykorzystane do 
utrwalania wiadomości na lekcjach.

Obserwacja efektów pracy uczniów 
utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że 
nauczanie metodą projektów pozwala nie 
tylko na poszerzanie wiedzy i podstawo-
wych szkolnych umiejętności, ale kształtuje 
zdolność współpracy, podziału obowiązków 
i odpowiedzialność za wspólnie wykonane 
zadanie. A to są przecież takie doświadcze-
nia, które uczniowie będą mogli wykorzy-
stać w życiu. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z fe-
stiwalu w witrynach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej szkoły: 
www.gim1noblisci.pl. 

Ewa Mila

•	Mapa umysłu,
•	Fiszki,
•	Metoda zakładkowa,
•	Łańcuchowa metoda skojarzeń,
•	System cyfrowo-literowy,
•	Zakładki liczbowe, 
•	Słowa – klucze,
•	Zróżnicowanie funkcji półkul mózgowych.

Na godzinach wychowawczych, na podstawie sce-
nariusza specjalnie przygotowanego przez inicjatorki 
akcji, nauczyciele rozpoczęli intelektualne natarcie 
na uczniowskie półkule, aby w przyszłości sprawniej 
funkcjonowały. Kampania rozszerzona została rów-
nież na rodziców, zatem i oni rozpoczęli szturm na 
swoich - starych bo starych, ale jednak wciąż, pupili.

Interwencja w młodzieżowe umysły jest rzeczą 
trudną, acz opłacalną. Dlatego też nauczyciele wciąż 
dzielnie walczą o prawidłowy rozwój młodej latorośli. 
To się przecież zawsze opłaca. Wszystkim. Efekty? Po-
czekamy, zobaczymy, ale jesteśmy przekonani, że w tej 
potyczce to szkolny byk padnie na matę.

Marzena Tatara

ciąg dalszy ze str. 8

WYNIKI FUTSAL AKADEMII PYSKOWICE (KWIECIEŃ)

Rocznik 1999 – 02
KF Akademia Pyskowice – Stal Zabrze 0:1
KF Akademia Pyskowice – LKS Przyszłość Ciochowice 5:2
KS Zamkowiec Toszek – KF Akademia Pyskowice 1:1
Rocznik 2003 – 04
TS Polonia Bytom – KF Akademia Pyskowice 2:5
ŁTS Łabędy – KF Akademia Pyskowice 1:5
KF Akademia Pyskowice – GKS Andaluzja Piekary Śląskie 2:1
KS Concordia Knurów – KF Akademia Pyskowice 6:2
Rocznik 2005 – 06
KF Akademia Pyskowice – MKS Sośnicowice 10:2
ŁTS Łabędy – KF Akademia Pyskowice 0:8
KF Akademia Pyskowice – LKS Naprzód Żernica 6:4
LKS 35 Gierałtowice – KF Akademia Pyskowice 6:1
Rocznik 2007 – 08
Turnieje bez klasyfikacji drużyn (23 i 30.04)

Mariusz Połeć
Wiceprezes Zarządu

Klub Futsal Akademia Pyskowice

MAJÓWKA Z AKADEMIĄ 

We współpracy z Gminą Pyskowice 30 kwietnia br. odbył się turniej 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W turnieju udział wzięli młodzi 
zawodnicy Futsal Akademii Pyskowice wraz ze swoimi rodzicami. Każdy 
z zawodników oprócz sporej dawki emocji otrzymał nagrodę.

Mariusz Połeć
Wiceprezes Zarządu

Klub Futsal Akademia Pyskowice

24 kwietnia br. odbył się Turniej 
o Puchar Burmistrza. 10 godzin 
futsalu na najwyższym poziomie 
i to w Pyskowicach. Podsumowa-
nie kończącego się sezonu halowe-
go w pięknym stylu. Podobnie jak 
w rozgrywkach Pyskowickiej Ligi 

Halowej zwyciężyła drużyna DB 
Schenker 54, na drugim miejscu 
Fretpol Pyskowice, trzecie miejsce 
FC Gladiator Czechowice. 

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Marcin 

Magdziarz (FC Gladiator Czecho-

wice) Najlepszy strzelec: Tomasz 
Misiak (DB Schenker 54) 5 bramek 
Najlepszy zawodnik: Tomasz Wolny 
(Fretpol Pyskowice)

Turniej został zorganizowany 
przez Klub Futsal Akademię Pysko-
wice, współorganizowany przez Bur-

mistrza Pyskowic. Dziękujemy rów-
nież Piwiarni Warka oraz FM Sport 
za pomoc w organizacji turnieju.

Mariusz Połeć
Wiceprezes Zarządu

Klub Futsal Akademia Pyskowice

NAMIERZONY, ZBADANY, 
OKIEŁZNANY – CZYLI 

O PROBLEMACH UCZENIA SIĘ 

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA

FESTIWAL PROJEKTÓW 
W GIMNAZJUM NR 1

ciąg dalszy ze str. 4
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Z A R Z Ą D Z E N I A

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje

w Pyskowicach
tel. 532-361-658

Pożyczki bez BIK-u,
w 15 minut.

Tel. 731 255 504

Punkt Opłat
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty 

itp.  Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80

Pizzeria Verde poszukuje osób 
chętnych do pracy na stanowisko: 

pomoc kuchenna i kierowca. Prosimy 
o składanie CV w pizzerii lub kontakt 

telefoniczny: 796 031 933

Zatrudnię Magazyniera
Pyskowice. Umowa o pracę. 

Kontakt: 506 229 728 
a.kotasinska@leasingteam.pl

"eiwon" Salon Fryzjerski
ul. Wojska Polskiego 2C

44-120 Pyskowice 
Tel: 782-251-624

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem Nr 
RZ.0050.081.2016 z dnia 5 maja 2016 r. przeznaczył 
do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną 
położoną w Pyskowicach przy ul. Lokalnej stanowiącej 
działkę nr 571/40 o pow. 1,8254 ha, objętą księgą wie-
czystą nr GL1G/00060347/9. Ww. zarządzenie zostało 
wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych Urzędu.

Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem nr 
RZ.0050.082.2016 z dnia 9 maja 2016 r. przeznaczył 
do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną po-
łożoną w Pyskowicach przy ul. Zaolszany stanowiącą 
działki nr 113 i 114 o łącznej pow. 0,4350 ha, objętą 
księgą wieczystą nr GL1G/00104798/6.
Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Py-
skowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach 
internetowych Urzędu.

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr 
RZ.0050.086.2016 z dnia 10.05.2016 r. przeznaczył do 
sprzedaży na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne:
ul. Wojska Polskiego 15
 - lokal mieszkalny nr 1, klatka II,
ul. Fryderyka Szopena 2
- lokal mieszkalny nr 8, klatka II,
ul. Ignacego Paderewskiego 16
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II.
Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr 
RZ.0050.087.2016 z dnia 10.05.2016 r. przeznaczył do 
sprzedaży w drodze przetargu  n/w lokal mieszkalny:
ul. Wojska Polskiego 8
- lokal mieszkalny nr 2, klatka I.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na urzędowej ta-
blicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Pyskowice, ul. 
Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych 
Urzędu.

Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem 
Nr RZ.0050.084.2016 z dnia 10.05.2016 r. przeznaczył 
do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w Py-
skowicach stanowiące:
1) część działki nr 453/16 km.10 obr.P-ce, o pow. 288m2 
i 288m2,
2) działka nr 1385/192, km.6 obr.P-ce, o pow. 246m2,
3) część działki nr 923/115, km.1 obr.Pyskowice, o pow. 
32m2,
4) część działki nr 1186/83, km.19 obr.P-ce, 
o pow.40m2,
5) część działki nr 1136/22 km.19 obr.P-ce, o pow. 
130m2,

6) część działki nr 750/11, km.19 obr.P-ce, o pow.50m2,
7) działka nr 165/18, km.11 obr.P-ce, o pow. 305m2.

Zarządzeniem Nr RZ.0050.085.2016 z dnia 10.05.2016 
r. przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe 
położone w Pyskowicach stanowiące:
1. działka nr 103/1, km.20, obr.P-ce, o pow.1,2500 ha 
i działka nr 104/1, km.20, obr.P-ce, o pow.0,8163 ha,
2. działka nr 173 km.7 obr.P-ce, o pow. 1,0670 ha 
i działka nr 174 km.7 obr.P-ce, o pow. 0,4390 ha,
3. część działki nr 1/4 km.14 obr.P-ce, o pow. 36m2,
4. część działki nr 773/30 km.11 obr.P-ce, o pow. 
123m2,
5. część działki nr 923/115 km.1 obr.P-ce, wraz z dostę-
pem do drogi publicznej ul. Poznańskiej po działkach 
o numerach: 747/115, 924/115, do wydzierżawienia 
pow. 64m2,
6. część działki nr 249/74 km.19 obr.P-ce, o pow. 
141m2,
7. część działki nr 914/103 i 921/115 km.1 obr.P-ce, 
wraz z dostępem do drogi publicznej ul. Poznańskiej 
po działkach o numerach: 747/115, 924/115, 915/103, 
750/103, 597/110 do wydzierżawienia pow. 96m2,
8. część działki nr 4/23 km.16 obr.P-ce, o pow. 33m2,
9. część działki nr 1315/3 km.6 obr.P-ce, o pow. 36m2,
10. część działki nr 1362/2 km.6 obr.P-ce, wraz z dostę-
pem do drogi publicznej ul. Sienkiewicza po działce nr 
1422/2, do wydzierżawienia pow. 48m2,
11. część działki nr 177/32 km.11 obr.P-ce, wraz z do-
stępem do drogi publicznej ul. Sikorskiego, do wydzier-
żawienia pow. 38m2,
12. część działki nr 765/29 km.11 obr.P-ce, o pow. 
28m2,
13. część działki nr 913/103 i 916/115 km.1 obr.P-ce 
wraz z dostępem do drogi publicznej ul. Poznańskiej po 
działkach o numerach: 747/115, 924/115, 915/103, do 
wydzierżawienia pow. 64m2.
14. część działki nr 1/7 km.14 obr.P-ce, o pow. 36m2,
15. część działki nr 919/115 km.1 obr.P-ce,KW Nr 
GL1G/00066918/5 wraz z dostępem do drogi pu-
blicznej ul. Poznańskiej po działkach o numerach: 
747/115 KW Nr GL1G/00032106/3, 924/115 KW Nr 
GL1G/00048781/3, do wydzierżawienia pow. 32m2,
16. część działki nr 270/26, km.3, obr.P-ce, o pow.200m2 

i część działki nr 273/26, km.3, obr.P-ce, o pow.700m2.

Ww. zarządzenia zostały wywieszone na urzędowej ta-
blicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Pyskowice, ul. 
Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych 
Urzędu.

OGŁOSZENIA

SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC
- pogotowie komputerowe u Klienta
- serwis komputerów, laptpów
- usługi informatyczne

798-867-888
www.pcpomoc.com
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Tłumaczenie dokumentów oraz asysta w urzędach
Kursy językowe:
 dzieci od 6 lat
 dorośli 30+, zajęcia w soboty
 przygotowanie do matury i innych egzaminów

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

krzewy ozdobne i owocowe
środki ochrony roślin
preparaty zwalczające krety i ślimaki

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. 32 233 97 29

Pan Naturalski
w maju poleca:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

500+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
informuje, że punkt przyjmowania wniosków 

o świadczenie wychowawcze (500+) w Urzędzie 
miejskim w Pyskowicach będzie czynny do 

31.05.2016 r.
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