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3 czerwca w wieku 88 lat zmarł emerytowany proboszcz parafii 
św. Mikołaja w Pyskowicach ks. August Duffek. Pogrzeb odbył się  
w środę, 9 czerwca, na cmentarzu parafialnym przy ul. Cichej. 

Ks. August Duffek urodził się 7 września 1932 roku w Czechowi-
cach k. Gliwic. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 roku 
w Opolu. W kolejnych latach pracował jako wikary w parafii Świę-
tej Rodziny w Bytomiu-Bobrku i administrator w parafii św. Marii 
Magdaleny w Łambinowicach.

W 1965 roku został skierowany do parafii św. Mikołaja w Pysko-
wicach, gdzie krótko był wikarym, a potem proboszczem do przejścia 
na emeryturę w 2003 roku. Za czasów jego posługi duszpasterskiej 
wiele młodych osób wybrało drogę kapłańską i zakonną.

ZMARŁ „DUSZPASTERZ PYSKOWIC” 

Na s. 4 publikujemy wspomnienia o zmarłym i słowa kondolencji.

Uroczystości związane z pożegnaniem zmarłego rozpoczęły się 
w sobotę i potrwały do środy. Mszę pogrzebową odprawił biskup 
diecezji gliwickiej Jan Kopiec, słowo boże wygłosił biskup Paweł 
Stobrawa. 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. W przypadku śp. ks. 
prałata Augusta Duffka jest inaczej. Pożegnaliśmy duszpasterza wie-
lu pokoleń wiernych z Pyskowic, kapłana o wielkim sercu, oddanego 
całym sobą służbie Bogu i ludziom, a przy tym wspaniałego, skrom-
nego i prawego człowieka. Miejsca po nim nikt nie wypełni. 

Wyrażamy wdzięczność za wszelkie dobro wyświadczone spo-
łeczności Pyskowic i żegnamy ze smutkiem śp. ks. Augusta Duffka. 
Niech spoczywa w pokoju…
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Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 to nowy adres Śro-
dowiskowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Pedagogicznej 
dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny w Pyskowicach. 
Działa on w ramach Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psy-
chologicznej „Diada” z Gliwic. Pomoc na miejscu tego typu pla-
cówki staje się tym bardziej potrzebna w sytuacji epidemii, która 
szczególnie wpływa na zdrowie psychiczne najmłodszych. 

Ośrodek funkcjonuje w Pyskowicach od kwietnia ubiegłego ro-
ku, ale do tej pory przyjmował w innym miejscu – na terenie szpi-
tala. Obecnie zlokalizowany został w pomieszczeniach Zespołu 
Szkół im. M. Konopnickiej.

Placówka świadczy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną 
dzieciom i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ. Z jej wsparcia mo-
gą korzystać mieszkańcy z powiatu gliwickiego, w tym oczywiście z 
Pyskowic. Realizuje porady psychologiczne, diagnostyczne, terapię 
indywidualną, grupową i rodzinną, sesje wsparcia psychospołeczne-
go, wizyty środowiskowe. Dzięki takim miejscom jak ośrodek, mło-
dzi ludzie mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc, opartą na 
rzetelnej diagnozie, terapii i współpracy z najbliższym środowiskiem, 
w tym z przedszkolem i szkołą. W warunkach zagrożenia epidemio-
logicznego realizuje  wsparcie online (teleporady, sesje na dostęp-
nych komunikatorach).

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

W NOWYM MIEJSCU

Z okazji inauguracji działalności w nowej siedzibie obecny był sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek wraz z zarządem powiatu oraz bur-
mistrz Pyskowic Adam Wójcik. Burmistrz w imieniu samorządu oraz 
mieszkańców przekazał całej kadrze ośrodka życzenia „szybkiej akli-
matyzacji, powodzenia i spełnienia zawodowego”.

(pp)

Szanowni Czytelnicy,
z wielkim smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci śp. ks. Prałata 
Augusta Duffka. Przez wiele lat spra-
wował posługę duszpasterską jako pro-
boszcz parafii św. Mikołaja, uczestni-
czył w życiu miasta i wspólnoty wier-
nych również na emeryturze. Osobę 
tego niezwykłego kapłana i człowie-
ka oraz jego dzieło przypominamy na 
pierwszych stronach bieżącego numeru 

„Przeglądu Pyskowickiego”, jego postać ożywa we wspomnie-
niach ludzi, którzy mieli zaszczyt i przyjemność bliżej go poznać. 

W dalszej części przechodzimy do relacji z życia miasta. Ostat-
nie tygodnie obfitowały w wydarzania z dziedziny edukacji i jej po-
krewnych. Na ulicach Pyskowic pojawił się żłobkobus, specjalny 
pojazd elektryczny do przewozu maluchów zakupiony przez gminę. 
Czekał na tę chwilę przez rok, aż do czasu zmiany sytuacji epide-
micznej. Z innych nowości warto wymienić nawiązanie współpracy 
miasta z Gliwickim Towarzystwem Koszykówki, co przełoży się na 
poszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży. Nie można po-
minąć inauguracji działalności w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy 
Psychologicznej i Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom 
Referencyjny poradni „Diada” z Gliwic, placówki bardzo potrzeb-
nej w związku z wpływem pandemii na stan psychiczny młodych 
ludzi. Nie mogliśmy również zapomnieć o 60-leciu działalności Ze-
społu Szkół Specjalnych przy ul. Poniatowskiego. O tym wszystkim 
piszemy na stronach 2, 5 i 9. 

Sporo, jak zwykle, działo się w naszych szkołach i przedszko-
lach. O mnogości podejmowanych przez nie działań i inicjatyw na 
rzecz rozwoju dzieci już od najmłodszych lat piszemy na s. 8 i 9.

Przyzwyczailiśmy się już, że każdy miesiąc to następna porcja suk-
cesów mieszkańców. Nie inaczej było i teraz. Pyskowiczanka Maja 

Biwo została laureatką konkursu „Marka Lokalna”, a uznanie przy-
niosła jej niezwykła, rękodzielnicza biżuteria. Za ciosem idą zawod-
nicy Śląskiego Klubu TAEKWON-DO z Pyskowic, którzy z kolej-
nego mistrzowskiego turnieju przywieźli aż 12 medali! O tych osią-
gnięciach piszemy na s. 8, a na stronie wcześniej dzielimy się infor-
macją o sukcesie gminy – dwa projekty Pyskowic otrzymały wysokie 
lokaty i nagrody finansowe w kolejnej edycji konkursu powiatu gli-
wickiego „Powiat Przyjazny Środowisku”. Środki zostaną przezna-
czono na zakup bawełnianych toreb dla mieszkańców oraz zorgani-
zowanie gry terenowej. 

Ale dość o szkole i nauce, nawet w kontekście osiągnięć. Przed 
nami najszczęśliwsza pora roku dla uczniów i nas wszystkich. 
Wakacje. A nawet te spędzane w mieście, w czasie między letni-
mi wyjazdami, czy też wykorzystane tylko „stacjonarnie”, bez ru-
szania w świat, wcale nie muszą być nudne. Samorząd Pyskowic 
wspólnie ze swoimi jednostkami i organizacjami społecznymi za-
dbali, by wolne od nauki miesiące były naprawdę wyjątkowe. Dla 
dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji i interesujących 
zajęć. Czekają wycieczki, warsztaty plastyczne, zabawy, zajęcia 
sportowe, spotkania z książką i wiele innych. Szczegóły wypeł-
niają końcową część numeru, s. 10 i 11.

Drodzy Mieszkańcy, korzystając z okazji apeluję do wzięcia 
udziału w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań. To nie tyl-
ko nasza obywatelska powinność, ale również obowiązek wyni-
kający z prawa. Serdecznie namawiam – nie zostawiajcie tego na 
ostatnią chwilę. Trzeba sobie zdawać sprawę, że za niedokonanie 
spisu grozi wysoka kara finansowa.

A więc – wypoczywajmy! Ładujmy akumulatory podczas urlo-
pu w kraju czy za granicą, nad wodą czy w górach, spędzanego 
na lenistwie lub aktywności. Ale, Drodzy Mieszkańcy, nie zapo-
minajmy o zachowaniu ostrożności. Wczasujcie się, uważajcie na 
siebie, bądźcie zdrowi!

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice
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Kolejna, już 
XXXI sesja Rady 
Miejskiej w Py-
skowicach VIII 
kadencji, odbyła 
się 27 maja. Dy-
rektor Ośrodka 
Pomocy Społecz-
nej w Pyskowi-
cach Michał Król 
przedstawił spra-
wozdanie z dzia-

łalności instytucji za rok 2020 (w tym diagnozę 
potrzeb w zakresie działalności ośrodka) wraz ze 
sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspie-
rania rodziny. Należy podkreślić pomoc instytucji 
w trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Dy-
rektor omówił również zasoby pomocy społecznej 
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  
i demograficznej. Na uwagę zasługuje fakt starze-
nia się naszego społeczeństwa, a co za tym idzie 
przyrost liczby osób wymagających pomocy.

Rada omówiła, rozpatrzyła i przegłosowała 
uchwały w sprawie:

1. wydzierżawienia gruntu położonego w Py-
skowicach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy – rada udzieliła burmistrzowi 
zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 5 lat 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

2. przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu inwestycyjnego położonego w rejonie  
ul. Poznańskiej; 

3. zaciągnięcia zobowiązania leasingowe-
go w związku z zakupem samochodu dla Stra-
ży Miejskiej; 

4. przyjęcia zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy Pyskowice – w związ-
ku z uwagami nadzoru prawnego wojewody do 
uchwały podjętej na wcześniejszej sesji przyję-
to uchwałę je uwzględniającą;

5. określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
w związku z nowelizacją ustawową;

6. dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. 
– korekta nastąpiła po stronie dochodów i wy-
datków. Dochody zmniejszono o 40 000,00 zł  
w związku z dofinansowaniem do projektu Ak-
tywni razem 2.0 oraz z tytułu opłat czynszo-
wych za wynajem pomieszczeń w placówkach 
oświatowych o 4677,46 zł. Planowane wydatki 

zmniejszono o ponad 180 000 zł, które pozosta-
ły po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenie 
rocznego w placówkach oświatowych (szkołach 
i przedszkolach). Planowane wydatki zostały po-
większone o 40 000,00 zł na koszty podziałów 
nieruchomości i o 400 000,00 zł z przeznacze-
niem na koszty zarządzania zrekultywowanym 
składowiskiem odpadów;

7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021-2027;

8. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Gliwicach skargi mieszkań-
ca Chorzowa z 13 maja 2021 r. na uchwałę nr 
XXX/305/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrze-
nia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na działal-
ność Burmistrza Miasta Pyskowice – na uchwa-
łę podjętą na poprzedniej sesji wpłynęła skarga, 
która wymaga przekazania do WSA.

Ze wszystkimi projektami uchwał wraz z uza-
sadnieniami oraz z już podjętymi uchwałami 
można się zapoznać na stronie internetowej mia-
sta w Biuletynie Informacji Publicznej w zakład-
ce Rada Miejska.

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach

KOMISJE PRACUJĄKomisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Na majowym posiedzeniu radni zajęli się sta-

nem technicznym i oznakowaniem dróg oraz sta-
nem urządzeń drogowych na obszarze Pyskowic. 
W granicach administracyjnych gminy położone 
są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gmin-
ne. Cieszy fakt, że stan nawierzchni DK94 i DK40 
jest bardzo dobry lub dobry. Omawiano również 
stan bezpieczeństwa chodników z uwzględnieniem 
potrzeb osób z ograniczoną możliwością porusza-
nia się. Planując budowę czy modernizację chod-
ników na przejściach dla pieszych, stosowana jest 
kostka wypustkowa w kolorze czerwonym, która 
przez swoją fakturę i kolor informuje osoby niewi-
dome lub słabowidzące o pasach. 

Innym tematem poruszonym na majowym 
posiedzeniu była ocena zasobów pomocy spo-
łecznej w oparciu o sytuację społeczną i demo-
graficzną. Według stanu na 30 czerwca 2020 r. 
liczba mieszkańców Pyskowic wynosiła blisko 
18,5 tys., z czego 52 proc. stanowiły kobiety, 
a 48 proc. stanowili mężczyźni. Gmina posia-
da żłobek z 97 miejscami, a także 5 przedszkoli 
i 2 oddziały przedszkolne przy szkole – łącznie 
miejsc przedszkolnych jest 578. 

Pomoc i wsparcie w 2020 roku w Pyskowicach 
uzyskało 547 osób, o 22 osoby więcej niż w ro-
ku poprzednim. Dzienny Dom Senior +, dofinan-
sowywany z budżetu Pyskowic, zapewnia miej-
sca 18 osobom w wieku powyżej 60 roku życia. 

Środki finansowe wydatkowane na zadania  
z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2020 ro-
ku 27.645.690,00 zł. Poziom wydatków w stosun-
ku do roku poprzedniego wzrósł o ponad 5 mln.

Radni wysłuchali sprawozdania dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
Michała Króla za rok 2020. 

Końcowym akordem majowego posiedze-
nia komisji było sprawozdanie z realizacji za-
dań z zakresu wspierania rodziny. OPS Pysko-
wice w 2020 roku wsparciem objął 257 rodzin,  
w liczbie 430 osób. Głównymi problemami było  

ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, bezrobocie, alkoholizm oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczych. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
Członkowie komisji przeanalizowali ofer-

tę edukacyjną dla absolwentów pyskowickich 
szkół podstawowych. W tej sprawie głos zabrała 
Edyta Mierzwa, dyrektor Zespołu Szkół im. Ma-
rii Konopnickiej w Pyskowicach oraz dyrekto-
rzy pyskowickich szkół. Radni z zadowoleniem 
przyjęli informację o tym, że miejscowa szkoła 
średnia posiada bogatą ofertę edukacyjną, któ-
ra cieszy się dużym zainteresowaniem ósmokla-
sistów. Radni omówili też organizację naborów 
do placówek opiekuńczych i oświatowych w Py-
skowicach (żłobek, przedszkola, szkoły), doko-
nali oceny zasobów pyskowickiej pomocy spo-
łecznej oraz uzyskali informacje na temat wspie-
rania rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Na 
ręce dyrektora Króla złożyli podziękowania dla 
pracowników OPS za pełną poświęcenia pracę  
w okresie pandemii. Wysoko też oceniono dzia-
łania Konstancji Lasoty, konsultantki ds. osób 
niepełnosprawnych w Gminie Pyskowice. 

Komisja Gospodarki Komunalnej 
Komisja omówiła stan zaopatrzenia gminy  

w energię elektryczną i gaz. Obecnie obowiązują-
ca umowa na dostawę prądu została zawarta z fir-
mą TAURON i realizowana jest od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2021 r. Obejmuje ona 89 punktów pobo-
ru energii elektrycznej, m.in. punkty oświetlenia 
ulicznego, budynki komunalne, budynki szkół, 
przedszkoli i żłobka, MOKiS, cmentarz, targowi-
sko, szalet czy też tężnię solankową. 

Na terenie Pyskowic znajduje się ponad 6 tysię-
cy odbiorców gazu. Stacje gazowe zlokalizowane 
są na ul. Wielowiejskiej i Powstańców Śląskich. 
Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym. 

Radni zapoznali się także ze stanem oświetle-
niem ulic, placów i dróg. Na terenie Pyskowic 

znajduje się łącznie 1685 lamp oświetleniowych. 
W bieżącym roku planowane są kolejne inwe-
stycje. Komisja omówiła także zakres prac, ja-
kie będą wykonane na cmentarzu komunalnym. 
W planach jest m.in. budowa kolumbarium, ana-
lizowana jest też możliwość wymiany punktów 
czerpania wody oraz wiat śmietnikowych.

Komisja Inwestycji i Budżetu 
Komisja na majowym posiedzeniu omówiła 

stan modernizacji sieci ciepłowniczej. Gmina – 
w oparciu o pozyskane w 2020 roku z Górno-
śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii środki finan-
sowe – rozpoczęła realizację modernizacji sieci 
ciepłowniczej. W roku 2021 będzie ona kontynu-
owana i dotyczyć będzie zabudowania 9 węzłów 
kompaktowych w budynkach, które są podłączo-
ne do sieci ciepłowniczej niskiego parametru. 
Zostaną również przyłączone 2 nowe budynki. 

Radni zapoznali się także ze stanem prac nad 
nowym studium zagospodarowania przestrzen-
nego. Zainteresowane strony mogły składać 
swoje wnioski do 10 kwietnia ubiegłego roku, 
jednak wpływają one nadal. Są one na bieżąco 
przyjmowane i rozpatrywane.

Komisja Rewizyjna 
Na przełomie maja i czerwca miały miej-

sce dwa posiedzenia komisji. Radni przeanali-
zowali „Raport o stanie gminy”, pochylili się 
nad wykonaniem budżetu miasta za rok 2020 
oraz wypracowali pozytywne wnioski w spra-
wie udzielenia wotum zaufania oraz absoluto-
rium dla burmistrza. 

opracował: Błażej Kupski
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A kiedy czas się dopełnia, zostaje po człowieku albo pustka, albo żal, 
albo gorycz nawet... Ale bywa, choć trzeba przyznać, rzadko, że człowiek 
pozostawia po sobie spokój i ciepło. I jakąś taką niezachwianą pewność, 
którą Horacy wyraził słowami „Non omnis moriar”.

Ksiądz Prałat odszedł tak, jak żył: po cichu, samotnie, w bliskości 
Boga. Kiedy opadły pierwsze emocje, zaczęło do mnie dochodzić, jak 
znamienne były to okoliczności. Boże Ciało, pierwszy czwartek mie-
siąca, w okolicy południa. Tą śmiercią niczym pieczęcią dopełnił swoje 
długie, wierne i piękne życie. Czy pozostawił po sobie pustkę? Na pew-
no tak. Ale pozostawił też całą życiową schedę, która tę pustkę wypełni.

Kiedy siadaliśmy do wywiadu, nie zdawałam sobie sprawy, że 
uczestniczę w historycznym wydarzeniu. Ksiądz Prałat nie pozwolił-
by mi nawet tak myśleć. Całe to przedsięwzięcie traktował jak swo-
isty dopust Boży – bo kto to widział tyle o sobie mówić, w dodatku  
z perspektywą, że ludzie to czytać będą. Kto to widział, pozwolić wy-
stawić się na świecznik, kiedy się na niego nigdy nie nadawało. Kto 
to widział słuchać pochwał na swój temat, kiedy ma się sobie tyle do 
zarzucenia. Bo przecież tylko inni byli dobrzy – o w swoich własnych 
oczach był słabym człowiekiem, którego wspierała i prowadziła wy-
łącznie łaska Boża. 

WSZYSTKO MA CZAS SWóJ
Na zawsze zapamiętam chwilę, w której ks. Duffek pierwszy raz zoba-

czył wywiad – rzekę w wydaniu książkowym. Podniósł brwi ze zdumie-
nia, a na ustach zakwitł mu piękny uśmiech. „A ja myślałam, że to bę-
dzie jakaś broszurka na powielaczu...” – powiedział. A potem z niedowie-
rzaniem przeglądał karty, kiwając głową: „Ja nie myślałam, że wy to tak 
ładnie zrobicie”. Zapytany, czy cieszy się choć trochę, pogładził mnie po 
policzku i westchnął: „Niech wam to Bóg odpuści”. Tymczasem w trak-
cie uroczystości pogrzebowych okazało się, jak ważną stała się ta książka 
po jego odejściu. Jak wielu mówców nawiązywało do jej przesłania. Jak 
bardzo ta rekapitulacja z pięknego życia była potrzebna tym, co zostali. 

Ksiądz biskup Paweł Stobrawa, w jednej z rozmów z ks. Prałatem, tak 
się odniósł do jego wahań związanych z publikacją: „Musisz August. Nie 
dla siebie, ale dla potomnych. Zmarnować przesłanie takiego życia to 
byłby egoizm”. Cieszę się, że ks. Prałat posłuchał. Że egoistą nigdy nie 
był. Że pozostawił po sobie niedościgniony wzorzec prawości i kapłań-
skiej wierności. Że dane mi było żyć w mieście, któremu był ojcem.

„Wszystko ma czas swój i jest wyznaczona godzina na wszystkie spra-
wy pod niebem”. Czas, który był nam dany, zachowam w sercu na za-
wsze. Księże Prałacie – Bóg zapłać. I – daj Boże – do zobaczenia.

Agnieszka Nalepka

Księdza Prałata Augusta Duffka zapamiętam jako człowieka niezwy-
kle skromnego i pokornego. Ujął mnie tą postawą już od pierwszego 
spotkania. W pierwszą niedzielę pobytu w parafii ks. Benedik dał mi pęk 
kluczy. Co to za klucze, zapytałem. To klucze od plebanii. Ksiądz Pra-
łat kazał je oddać nowemu proboszczowi, bo nie wie, czy pozwoli mu je 
zatrzymać… W tym krótkim zdarzeniu ukazała się cała osoba ks. Augu-
sta. Człowieka skromnego, pokornego i na wskroś prawego. Przez ko-
lejne 15 lat to pierwsze wrażenie znajdowało niemal codzienne potwier-
dzenia. Pokora była postawą ks. Augusta prezentowaną na co dzień, nie 
na pokaz. 

Najwięcej mówią o śp. ks. Auguście Duffku sytuacje duszpasterskie, 
jego umiłowanie konfesjonału, ołtarza, posługi wiernym. Gdy był już 
na emeryturze, służył nadal, na tyle, na ile pozwalały mu zdrowie i siły.  
Nigdy nie narzucał się z pomocą, ale w pokorze czekał. Poproszony –  

PIęKNY CZŁOWIEK, PIęKNY KAPŁAN 
nigdy nie odmawiał. Zawsze gotowy do pomocy, wspierał nie tylko naszą 
parafię, ale i sąsiednie. W Jego piersiach biło wielkie, kapłańskie serce.

Miał niezwykły dar dawania świadectwa wiary i ufności w Bogu. Rów-
nież na łożu boleści, gdy całym sobą przemawiał, choć już nie mógł mó-
wić. Ostatni raz widzieliśmy się we wtorek, dwa dni przed śmiercią. Był 
wycieńczony długą, ponad dwuletnią chorobą. Ale nawet w tym ciężkim 
stanie czuło się, że pozostaje na stanowisku. Siedząc w pokoju ks. Prałata 
odmawiałem różaniec. W pewnej chwili do pokoju zajrzała pielęgniarka, 
by sprawdzić kroplówkę. Wszyscy księdza bardzo lubimy, powiedziała, 
on nigdy się nie skarży, nie narzeka. Żegnając się z ks. Augustem zrobi-
łem Mu krzyżyk na czole i udzieliłem absolucji (rozgrzeszenia) na godzi-
nę śmierci. Tak pożegnaliśmy się z moim wielkim poprzednikiem god-
nym szacunku i pamięci, pięknym człowiekiem i pięknym kapłanem. 

Proboszcz parafii św. Mikołaja w Pyskowicach ks. Jan Podstawka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prałata 
Augusta Duffka. Jest nam ogromnie przykro, że odszedł tak wspaniały 
człowiek i kapłan. Trudno znaleźć słowa, które pomieściłyby Jego rolę 
i dokonania dla społeczności Pyskowic. Oddanie, z którym sprawował 
swoją posługę duszpasterską. Ofiarność i pomoc, której nie szczędził. 

Żegnamy wyjątkowego kapłana, dziękując Mu za lata w służbie para-
fii i mieszkańców, za pasję, jaką wkładał w wypełnianie swojego powo-
łania. Żegnamy niezwykłego człowieka, emanującego spokojem, pogo-
dą ducha, skromnego i będącego wzorem prawości. 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy rodzinie 
ks. Augusta Duffka, łączymy się w żałobie z jego bliskimi i parafianami. 

Opuścił nas człowiek o wspaniałym sercu, godny szacunku  
i wdzięczności. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pyskowicach  
Jolanta Drozd oraz radni

Burmistrz Miasta Pyskowice  
Adam Wójcik wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego

Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy wzię-
li udział w pogrzebie i włączyli się w modlitwę w intencji śp. ks. Prała-
ta Augusta Duffka. 

Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości pogrze-
bowych dziękujemy Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii, Bractwu Eu-
charystycznemu oraz wszystkim pomagającym. Słowa podziękowania 
– za obecność i godne reprezentowanie instytucji, z którymi ks. Prałat 
współpracował – kierujemy do pana Burmistrza Adama Wójcika, Rady 
Miejskiej, wszystkich szkół i urzędów naszego miasta, Straży Miejskiej 

i Straży Pożarnej. Dziękujemy także Orkiestrze Huty Łabędy za uświet-
nienie uroczystości. 

Wszystkim mieszkańcom Pyskowic, duszpasterzom i parafianom Para-
fii Nawrócenia św. Pawła i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy składamy 
serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę i serdeczne czuwanie przy 
trumnie śp. ks. Prałata. Dziękujemy wreszcie Radzie Parafialnej i parafianom 
Parafii św. Mikołaja za wierną obecność i piękną postawę chrześcijańską. 

Dzięki Wam Wszystkim pięknie i godnie pożegnaliśmy człowieka, 
który przez ponad pół wieku był dla nas wsparciem i opoką.

Duszpasterze i parafianie

PODZIęKOWANIE
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Kolejne nasadzenia, hotele dla owadów, odnowione skrzynie ogro-
dowe. Na skwerze Żwirki i Wigury zrobiło się barwnie i świeżo. „Zie-
lony” lifting miejsca to efekt pracy mieszkańców. 29 maja było weso-
ło, pracowicie i twórczo. 

Skwer został odświeżony w ramach wolontariatu pracowniczego 
„Zielony Czas Pomagania” firmy DB Schenker oraz akcji „Kolorowy 
Zakątek” Stowarzyszenia Ludzie Miasta. Postawione w ubiegłym roku 
skrzynie na roślinność zostały odświeżone i wzbogaciły się o nowe na-
sadzenia, powstała miniłąka kwietna, pojawiły się nowe krzewy, kwia-
ty, zioła, poziomki. Stanęły również dwa duże „hotele” dla owadów.

Zapraszamy na spacer i do obejrzenia odnowionego skweru.
(pp)

Biblioteka wyszła z książką w teren, by spotkać się najmłodszy-
mi czytelnikami w naturalnym dla ich wieku środowisku – na pla-
cu zabaw. 26 maja rozpoczął się cykl spotkań promujący czytelnic-
two. Projekt „Zaczytane podwórka” to wspólna lektura, malowanie  
i świetna zabawa. 

Samorząd Pyskowic, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna zapraszają najmłodsze dzieci z rodzicami, 

Dzieci i młodzież z Pyskowic otrzymają szansę na rozwijanie 
swoich talentów w kolejnej dyscyplinie sportu. 9 czerwca burmistrz 
Pyskowic Adam Wójcik oraz wiceprezes koszykarskiego klubu GTK 
SA Paweł Borowiec podpisali list intencyjny w sprawie współpracy. 
Partnerstwo zaowocować ma m.in. rozwojem koszykówki w szko-
łach podstawowych oraz wejściem zawodników z Pyskowic do ama-
torskiej ligi koszykówki. 

Współpracy przyświeca zamiar upowszechnianie sportu i aktyw-
ności fizycznej wśród mieszkańców Pyskowic oraz rozwój piłki ko-
szykowej. Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A. ze swojej stro-
ny zadeklarowało wdrożenie programu Basket Cup przeznaczonego 
dla dzieci klas 1–5 szkół podstawowych, pomoc dydaktyczną dla na-
uczycieli wychowania fizycznego oraz skompletowanie przynajmniej 
jednej drużyny rozgrywek ABG (amatorskiej ligi koszykówki).

Inicjatywa przyczyni się do poszerzenia oferty dla dzieci i mło-
dzieży. Dzięki współpracy samorządu z klubami sportowymi obec-
nie już można trenować taekwon-do w Śląskim Klubie Taekwon-do, 
tenis stołowy w UKS Feniks Pyskowice, żeglarstwo w Stowarzysze-
niu Turystyczno–Sportowym Maytur, piłkę nożną w Klubie Futsal 

Na chodnikach naszych ulic możemy od początku wiosny spotkać 
nietypowy, elektrycznie napędzany, pojazd. „Żłobkobus”, bo o nim 
mowa, czekał na maluchy – a one pewnie też nie mogły doczekać się 
przejażdżki – już od roku, ale przeszkodą była pandemia. 

Pyskowickie maluszki mogą zwiedzać miasto w komfortowych 
warunkach. Siedząc wygodnie w „żłobkobusie” mogą w bezpieczny  
i atrakcyjny sposób poznawać Pyskowice oraz odkrywać coraz to dal-
sze zakątki miasta.

6-miejscowy pojazd z silnikiem elektrycznym nabyło miasto Py-
skowice. Zakup zrealizowano w ramach doposażenia Żłobka Miej-
skiego powiązanego z modernizację siedziby placówki. M.in. ta prze-
budowa pozwoliła zwiększyć liczbę miejsc pobytu z 32 do 96. Inwe-
stycja o wartości ponad 1 mln zł blisko w połowie została sfinanso-
wana z rządowego programu „MALUCH+”.

(pp)

„ŻŁOBKOBUS” WYRUSZYŁ W TRASę

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ PRZY... HUŚTAWKACH
opiekunami, rodzeństwem. Bezpłatne spotkania to okazja do poczy-
tania książek, stworzenia prac plastycznych, spędzenia czasu na mi-
łej zabawie.

Spotkania, po przerwie w lipcu, wrócą znów w sierpniu. 
Więcej szczegółów na plakatach oraz na stronie www.mokis.
pyskowice.pl.

(pp)

Akademia Pyskowice i w MKS-R „Czarni” Pyskowice, futsal w Fut-
sal Club Pyskowice, piłkę siatkową w MKS-R Pyskowice (chłopcy)  
i Klubie Sympatyków Siatkówki „Gumisie” (dziewczęta).

(pp)

NOWE ROŚLINY, NOWE KOLORY.  
WOLONTARIUSZE ODNOWILI SKWER

GTK WCHODZI DO GRY
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8 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sporu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Przedstawiciele samorzą-
du, przewodnicząca rady miejskiej Jolanta Drozd, burmistrz Pysko-
wic Adam Wójcik i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Zieleń-
ska, gościli pary małżeńskie obchodzące złote (50. rocznica zawarcia 
ślubu), diamentowe (60.) i żelazne (65.) gody. 

Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, bukiety kwia-
tów, upominki, pyskowickie materiały promocyjne i słodkości. 

MAŁŻEŃSKIE PARY ŚWIęTUJĄ JUBILEUSZE
„Złote” pary (i dwie „diamentowe”) zostały uhonorowane „Meda-
lem za długoletnie pożycie małżeńskie” od Prezydenta RP. Nie za-
brakło życzeń, wzruszających wspomnień, opowieści rodzinnych,  
a także pamiątkowych zdjęć.

My również dołączamy się do gratulacji i słów uznania. 
Wszystkim Jubilatom życzymy wielu wspaniałych chwil, zdro-
wia, miłości oraz radości każdego dnia, a także kolejnych wspól-
nych rocznic.

Dyplomy z okazji diamentowych godów otrzymali: Irena i Mieczysław Bilińscy (nieobecni na zdjęciu), Maria i Paweł Michen, Helena  
i Henryk Mularczyk, Małgorzata i Henryk Siuta, Krystyna i Jerzy Szendzielorz, Róża i Stanisław Wieczorek. Pani Waleria Magdziarz otrzy-
mała dyplom z okazji 65 rocznicy małżeństwa. Niestety, nie zdążył się już nim ucieszyć jej mąż Ludwik, który niedawno zmarł.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: Lilli i Jerzy Kogut (60 lat  
po ślubie), Anna i Józef Kycia (60 lat po ślubie), Halina i Jan Gęgotek, Halina i Józef Dudek, Ludomira i Antoni Bytnar (mąż zmarł), Teresa  
i Hubert Mehlich, Karol i Barbara Koziołek, Ewa i Lech Przybylscy, Alina i Krystian Oleszko, Janina i Adam Popowczak.
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Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali również: Krystyna i Werner Sasinek, Zofia i Bolesław Wróbel (mąż zmarł), 
Maria i Stanisław Szandurscy (nieobecni na zdjęciu), Joanna i Franciszek Pach, Regina i Jan Sopel, Marianna i Władysław Pawłow-
ski, Zofia i Jan Fedak, Maria i Józef Manderela, Stanisława i Fryderyk Uroda, Alicja i Zbigniew Kulpa, Krystyna i Jan Sadkowscy 
(nieobecni na zdjęciu).

(pp)

Miło nam poinformować, że dwa projekty gminy Pyskowice otrzy-
mały wysokie lokaty i nagrody finansowe w kolejnej edycji konkursu po-
wiatu gliwickiego „Powiat Przyjazny Środowisku”. Środki zostaną prze-
znaczono na zakup bawełnianych toreb dla mieszkańców oraz zorganizo-
wanie gry terenowej.

Przygotowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu pro-
jekt „EKO podchody – rodzinna gra terenowa” zdobył II miejsce i nagro-
dę w wysokości 2 500 zł. Stworzona zostanie gra dla drużyn w różnym 
wieku, od dziecięcego po senioralny. Zgodnie z planem uczestnicy będą 
mieli okazję poznać walory najbliższej okolicy i poszerzyć wiedzę na te-
mat lokalnej przyrody już 3 lipca.

Na stacjach trasy czekać będą zadania dotyczące ekologii (m.in. na te-
mat wody, segregacji śmieci, ochrony ziemi i powietrza, świata zwierząt 
i roślin). Pojawią się na przykład krzyżówki, rebusy, zagadki, a także za-
dania typu posadzenie drzewa, posianie łąki kwietnej, zrobienie plaka-
tów dotyczących postaw proekologicznych. Z prac plastycznych powsta-
nie miniwystawa.

JESTEŚMY EKO! ŚRODOWISKOWE PROJEKTY PYSKOWIC  
NAGRODZONE PRZEZ POWIAT

Z kolei „Pyskowickie EKOTASZE” to pomysł na ograniczenie stoso-
wania jednorazowych, plastikowych worków. Zadanie przewiduje zakup 
320 sztuk bawełnianych toreb i przekazanie ich mieszkańcom, np. odwie-
dzającym targowisko w Pyskowicach. Produkty trafią również do szkół 
i przedszkoli, mogą być wykorzystywane podczas pogadanek, lekcji ja-
ko lokalny przykład wprowadzania ekologicznych rozwiązań w codzien-
nym życiu.

Zachętą do korzystania będzie ciekawa forma graficzna – na torbach 
pojawi się grafika rynku w Pyskowicach, autorstwa śląskiego artysty 
Grzegorza Chudego.

Zadanie zostało nagrodzone w przywołanym konkursie powiatu 
kwotą 1 220 zł.

Celem obu projektów jest poprawa stanu środowiska naturalnego –  
w przypadku pierwszego z nich poprzez zwiększenie wiedzy i świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców Pyskowic, a w związku z drugim poprzez 
zminimalizowanie używania plastiku.

(pp)

Trwają konsultacje społeczne Projektu Terytorialnego Planu Sprawie-
dliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Zachęcamy miesz-
kańców Pyskowic do wzięcia w nich udziału i wyrażenia opinii. Głos w tej 
sprawie ma ogromne znaczenie – plan będzie podstawą do wydatkowania 
środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzysta-
nia z innych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.

Uwagi do projektu można przesyłać do 30 czerwca 2021 r. elektro-
nicznie na adres transformacja@slaskie.pl lub pocztą tradycyjną na 

POWSTAJE PLAN TRANSfORMACJI WOJEWóDZTWA ŚLĄSKIEGO. 
TWóJ GŁOS MA ZNACZENIE

adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament 
Rozwoju Regionalnego, ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice, z dopi-
skiem „Konsultacje – TPST v.02”.

Uwaga! Przyjmowane będą wyłącznie uwagi zgłoszone na usta-
lonym formularzu, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/
czytaj/konsul_spol_projektu_TPS. Na tej samej stronie projekt 
planu oraz więcej informacji.

(pp)
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Już niedługo o tej mieszkance Pyskowic może 
być głośno, możliwe, że trafimy na jej występ na 
ekranie swojego telewizora. Maja Biwo, autorka 
rękodzielniczej biżuterii, wygrała konkurs „Mar-
ka Lokalna” zorganizowany przez Stowarzyszenia 
Lokalnych Grup Działań: „Leśna Kraina Górnego 
Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn – 
Raszyn – Michałowice. W pakiecie nagród znala-
zła się m.in. promocja w ogólnopolskiej telewizji. 

Kapituła konkursowa wyłoniła ogółem 60 laureatów spośród autorów 
dziesiątek zgłoszonych prac, projektów i produktów. Na najwyższą ocenę 
zasłużył też ręcznie wykonany i pomalowany naszyjnik przedstawiający 

Ze zorganizowanych 5 czerwca br. Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików i Juniorów Młodszych w TAEKWON-DO oraz 
Mistrzostw Śląska Dzieci w TAEKWON-DO w Rybniku – Boguszo-
wicach 8 zawodników Śląskiego Klubu TAEKWON-DO z Pyskowic 
przywiozło aż 12 medali!

Maciej Ziobro zdobył III miejsce w torze przeszkód, Nikodem Lis wy-
walczył dwa brązy (w walkach soft i kopnięciach na czas), Szymon Ma-
szak stanął na najniższym stopniu podium w kategorii walki soft, Borys 
Lis i Olga Leszczyńska wrócili ze srebrnymi medalami w technikach spe-
cjalnych, Maja Ziobro zajęła 3. pozycję w walkach soft i w technikach 
specjalnych, a Pola Wojciechowska 2. w walkach soft. I wreszcie najbar-
dziej utytułowany zawodnik Xavier Wojciechowski – II miejsce ukła-
dach, III w technikach specjalnych i III w walkach +70 kg. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podopiecznym trenera 
Bogdana Matwiejczuka.

(pp)

Zorganizowany przez Przedszkole nr 1 konkurs ,,WIOSNA 
W OCZACH DZIECKA” miał na celu rozwijanie kreatywności i zdolno-
ści manualnych dzieci, wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspre-

PYSKOWICZANKA LAUREATKĄ KONKURSU „MARKA LOKALNA”
pyskowickie mosty nad Dramą, tak zwane „Bały”, który pochodzi z pra-
cowni Mai Biwo „Tollini – piękno za szkłem”. Wyrób jest piękny, urokli-
wy, kojarzy się lokalnie i wpisuje w klimat rzeczy, które tworzy pani Maja.

Wśród nagród na zwycięzców czeka m.in. fotograficzna sesja produk-
towa, szkolenie z technik marketingowych oraz promocja w telewizji. 
Już niedługo biżuterię z Pyskowic od Tollini będzie mogło poznać szero-
kie grono odbiorców.

Pełną listę laureatów można znaleźć na stronach: www.lesnakrainalgd.
pl, www.lgd-brynica.pl, www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl.

Uczestnikom konkursu oraz nagrodzonym, zwłaszcza naszej miesz-
kance, serdecznie gratulujemy.

(pp)

ŚLĄSKI KLUB TAEKWON-DO ZNOWU NA PODIUM!

,,WIOSNA W OCZACH DZIECKA”
sję plastyczną oraz rozbudzanie zainteresowań przyrodą oraz jej bogac-
twem. Ze względu na sytuację epidemiczną, składanie prac zostało prze-
sunięte i rozstrzygnięcie konkursy nastąpiło 25 maja br. 

Na konkurs wpłynęły prace z 3 pyskowickich placówek przedszkol-
nych. Po zapoznaniu się z pracami jury stwierdziło, że wszystkie prace 
zasługują na I miejsca. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dy-
plom oraz upominki ufundowane przez radnego Błażeja Kupskiego. 

A startowali: Amelia Organ, Dawid Jastrzębski, Lena Trojnar, Helena 
Bilińska, Magdalena Łasica, Paulina Klimek, Alicja Kapusta, Wiktoria 
Nowak, Oliwia Szczyrba. 

Dziękujemy za pomoc wychowawcom: Magdalenie Szymańskiej, Joan-
nie Starościak, Aleksandrze Kątny, Iwonie Skorupie oraz Beacie Górskiej. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Katarzyna Szymczak

MAJOWO W PRZEDSZKOLU NR 1
swoich Mam w krótkim programie artystycznym. To była dla wszystkich 
bardzo wzruszająca chwila, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W tygodniu poprzedzającym majowe święto przeprowadziłyśmy zajęcia 
na temat historii obchodów „Dnia Matki” na świecie. Mali artyści wykona-
li również portrety swoich mam oraz prezenty, które wręczyli po występach.

Także w miesiącu czerwcu na dzieci czekało wiele atrakcji: pokaz Ilu-
zjonisty, Dzień Dziecka na sportowo, zabawy z wodzirejem na świe-
żym powietrzu, Wioska Indiańska, dzień z watą cukrową, Dzień Lodów, 
a przede wszystkim projekt edukacyjno–profilaktyczny „Bezpieczeń-
stwo na wakacjach”, przygotowany wspólnie z pracownikami firmy DB 
Schenker oraz służbami ratunkowymi. Po raz pierwszy dzieci z naszego 
Przedszkola wzięły udział w „Pogotowiu Mikołajkowym” – akcji eduka-
cyjnej na temat pierwszej pomocy w codziennych sytuacjach. Pragniemy, 
aby w okresie wakacyjnych wyjazdów, przygód i beztroskiej zabawy na-
sze przedszkolaki pamiętały o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby 
wypoczynek był szczęśliwy i udany.

Katarzyna Szymczak, Iwona Jaszczyk

Mówi się, że maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. I trudno się z tym 
nie zgodzić, kiedy obserwujemy budzącą się do życia przyrodę, koloro-
we kwiaty na łące, kwitnące drzewa, barwną tęczę. Maj to również mie-
siąc, w którym obchodzimy „Dzień Matki”.

Doceniając piękno wiosennej przyrody i chcąc, by jak najdłużej zapa-
dła nam w pamięć, dzieci z naszego przedszkola przy pomocy farb, pędzli, 
gąbek, dłoni wykonały w ogrodzie przedszkolnym wiosenne kwiaty. Wy-
obraźnia i kreatywność dzieci przerosła nasze oczekiwania. Postanowili-
śmy udekorować nimi ogród przedszkolny, w którym dzieci wystąpiły dla 
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1 czerwca Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach obchodził jubi-
leusz 60 – lecia. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczystość. Zaprosze-
ni goście złożyli na ręce dyrektora placówki Bogusława Hadzika gratula-
cje i życzenia. W gronie tym znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu 
Pyskowic, burmistrz Adam Wójcik i wiceprzewodniczący rady Krzysztof 
Łapucha. Powiat gliwicki był reprezentowany m.in. przez starostę Wal-
demara Dombka. 

Pierwsza w powiecie gliwickim i jedna z pierwszych w ówczesnym wo-
jewództwie katowickim podstawowa szkoła specjalna powstała w 1961 r. 
w naszym mieście. Swoją lokalizację zmieniła w 1974 r., przenosząc się 
do zajmowanego obecnie, charakterystycznego, budynku z czerwonej ce-
gły przy ul. Poniatowskiego 2. Kolejny przełom przyniósł rok 1997, kiedy 
szkoła otwarła się na uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

Kamieniem milowym w historii placówki był 1999 r., w którym przy 
szkole podstawowej utworzono gimnazjum specjalne, tworząc Zespół 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach z powiatem gliwickim jako organem 
prowadzącym. W 2006 r. zespół poszerzył się o szkołę przysposabiającą 
do pracy dla młodzieży do 24 roku życia, a cztery lata później działalność 
rozpoczęła Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna z siedzibą w Szpita-
lu Psychiatrycznym w Toszku.

W ostatnich latach, pod okiem obecnego dyrektora Bogusława Hadzi-
ka, szkoła przechodzi modernizację – powstają nowe pracownie, pojawi-
ła się winda, realizowane są projekty ze środków unijnych.

ZESPóŁ SZKóŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH  
ŚWIęTOWAŁ SWOJE 60 LAT!

„W dniu tak wspaniałego i zaszczytnego jubileuszu dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowanym w przeszłe, jak i obecne życie szko-
ły – wszystkim tym, którzy na przełomie ostatnich 60. lat przyczynili się 
do jej rozwoju, który pozytywnie wpływa na naszą lokalną społeczność, 
zaspokajając potrzeby edukacyjne, wychowawcze czy społeczne dzie-
ci i młodzieży o specjalnych potrzebach kształcenia” – przekazali w li-
ście gratulacyjnym przewodnicząca pyskowickiej rady miejskiej Jolanta 
Drozd oraz burmistrz miasta Adam Wójcik. 

(pp)

W Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach od kilkunastu lat naj-
młodsi uczniowie realizują program autorski „Poznajemy zawody z bli-
ska”. Nie inaczej było w tym roku.

Najpierw, od 10 maja, odbywał się Tydzień Zawodów Ludzi Morza. 
Łączyliśmy się online z Akademią  Marynarki Wojennej, kandydatami 
na marynarzy, mogliśmy porozmawiać z nimi o ich pracy. Dzięki po-
mocy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Instytutu Oceanologii Polskiej 
Akademii Nauk w Sopocie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdań-
sku, Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz wielu osobom prywatnym, któ-
re wypożyczyły swoje akcesoria, tydzień ten był bardzo atrakcyjny!

Od 17 maja odbywał się Tydzień Zawodów Medycznych. Uczniowie po-
znawali specyfikę pracy lekarzy różnych specjalności, a także pielęgniarek, 
ratowników medycznych, farmaceutów itp. Dużą atrakcją była możliwość 
przymierzenia strojów medyków i wczucia się w ich rolę.  Nie zabrakło 
spotkania z pielęgniarka szkolną, kursu pierwszej pomocy i praktycznej na-
uki ratowania życia. Dużym przeżyciem dla uczniów było połączenie onli-
ne ze Szpitalem w Pyskowicach. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją 
wiedzę w quizach przygotowanych przez personel szpitala. 

Początek czerwca upłynął pod znakiem Tygodnia Zawodów Lotni-
czych.  Uczniowie chętnie pozowali w fotobudce, oglądali akcesoria 
i stroje wypożyczone z Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz Centrum 
Handlowego „Forum”, odkrywali ciekawostki o stewardesach, pilotach, 
pracownikach wieży kontroli lotów. Poznawali etapy odprawy na lotni-
sku. Dodatkowo odwiedzili Biuro Podróży „Podróżnik” i  połączyli się 
z gliwickim lotniskiem. Atrakcją była wizyta stewardesy, która opowie-
działa o blaskach i cieniach tego zawodu. 

Tygodnie zawodów zakończyliśmy Tygodniem Profesji Rzemieślni-
czych. Dzięki uprzejmości stolarza Leszka Bochenka była okazja poczuć 
się jak mistrz zawodu. Udaliśmy się na spacer w okolice zakładu szewskie-
go, krawieckiego, fryzjerskiego, gdzie porozmawialiśmy o pracy konkret-
nych rzemieślników. Odwiedziła nas też pani z zakładu fotograficznego 
„Iskiereczka Mruga”, która opowiedziała o narzędziach swojej pracy. Roz-
strzygnęliśmy także szkolny konkurs plastyczny „Poznajemy zawody”.

21 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Herbaty. Nasi uczniowie po-
znali legendę, historię, sposoby przetwarzania i rodzaje tej rośliny. Przy 
pięknie nakrytym stole przypomnieli sobie zasady kulturalnego zacho-
wania, zobaczyli różne zastawy do zaparzania, dzbanuszki, imbryki i in-
ne akcesoria. 

2 czerwca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Roweru. Ucznio-
wie kl. 1–3 wzięli  udział w konkursie plastycznym „Rower moich ma-
rzeń”, a wystawę prac można podziwiać w oknach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pyskowicach. Klasy 3 rozwiązywały test wiedzy o ruchu 
drogowym, a następnie wzięły udział w praktycznym teście umiejętno-
ści. Najlepszych nagrodziliśmy dyplomami i nagrodami ufundowanymi 
przez Gminę Pyskowice. Dziękujemy za słodki poczęstunek ufundowany 
przez Piekarnię–Cukiernię „Marysia”. 

To jeszcze nie był koniec imprez w naszej szkole! Tradycyjnie wiosną 
zorganizowaliśmy coroczny ogólnopolski konkurs plastyczny, to już XII 
edycja! Tym razem pod hasłem „Nawet dziecko Ci to powie, że sport to 
zdrowie”. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wpłynęło 381 
prac płaskich i przestrzennych z 97 szkół na temat różnych dyscyplin spor-
tu i aktywności fizycznej. Dzieci ujmowały przedmiot konkursu bardzo 
różnorodnie, używając wielu różnych formatów i technik plastycznych.

Wystawę dzieł młodych artystów można będzie oglądać w Centrum 
Wystawienniczym w Pyskowicach od 18 czerwca 2021 r. w godzinach 
pracy Centrum. Serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto!

Zachęcam do śledzenia  strony internetowej oraz Facebooka naszej 
szkoły.

Beata Krasówka, SP 5 Pyskowice

CO NOWEGO W SP5?
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Dzisiejszy artykuł poświęcony jest nowemu 
rodzajowi czynów zabronionych – kradzieży ka-
talizatorów samochodowych. Od 2020 roku na 
terenie powiatu gliwickiego odnotowuje się nową 
kategorię zdarzeń, polegającą na wycięciu i przy-
właszczeniu wcześniej opisanej części pojazdu.

Ofiarami złoczyńców padają samochody oso-
bowe różnych marek i roczników zaparkowane 
zarówno na ogólnodostępnych miejscach par-
kingowych, jak i posesjach prywatnych. Nieste-
ty ten proceder dotarł również na teren Pysko-
wic, gdzie w 2020 roku odnotowano siedem te-
go typu zdarzeń. 

Pomimo działań Policji ukierunkowanych na 
ten rodzaj przestępstw i skuteczne eliminowa-
nie ich sprawców „interes” jest na tyle docho-
dowy, że na miejsce zatrzymywanych złodziei 
szybko pojawiają się nowi. Opłacalność kra-
dzieży związana jest z m.in. z zawartością me-
tali szlachetnych w konstrukcji katalizatorów  
i uzyskiwaniu za nie dobrych cen w skupach su-
rowców wtórnych.

Od początku bieżącego roku na terenie miasta 
Pyskowice odnotowano dziewięć tego typu czy-
nów zabronionych (w analogicznym okresie ubie-

POLICJA OSTRZEGA

asp. szt. Dominik foltyn
tel. kom. 727 032 411
tel. stacjonarny 47 85 90 581
e-mail: dzielnicowy.pyskowice2@gliwice. 
ka.policja.gov.pl

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
rejon nr 2 (miasto PYSKOWICE)

  1. CHOPINA 8–12 oraz 9–11
  2. DWORCOWA 
  3. DZIAŁKOWA 
  4. JAŚKOWICKA 
  5. KONOPNICKIEJ 
  6. LOMPY
  7. MATEJKI
  8. MATEJKI BOCZNA
  9. ORZESZKOWEJ
10. WIECZORKA
11. WOJSKA POLSKIEGO 2–12
12. WYZWOLENIA OD NR 3 nieparzyste/ 
wszystkie nr parzyste
OSIEDLE DOMKóW JEDNORODZINNYCH
  1. AL. JANA PAWŁA II

  2. BOLESŁAWA CHROBREGO
  3. JANA III SOBIESKIEGO
  4. KAZIMIERZA WIELKIEGO
  5. KRÓLOWEJ JADWIGI
  6. KRÓLOWEJ BONY
  7. MIESZKA I
  8. STEFANA BATOREGO
  9. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
10. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
11. ZYGMUNTA STAREGO
12. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI
13. ZYGMUNTA AUGUSTA
14. ANNY JAGIELLONKI
15. DOBRAWY
16. LOKALNA
17. POZIOMKOWA
18. MALINOWA

głego roku stwierdzono 5 zdarzeń). Miejscami 
najbardziej zagrożonymi były ulice: Wojska Pol-
skiego, Dworcowa, Stara, Szopena, Braci Pisko.

Sprawcy najczęściej nie działają w pojedyn-
kę, a czynów dokonują pod osłoną nocy. Do do-
konania kradzieży potrzebują narzędzi do pod-
niesienia pojazdu, jego podparcia i cięcia, a na 
miejsce przeważnie dostają się pojazdem.

Z związku z tym pyskowiccy policjanci ape-
lują o czujność obywateli, reagowanie na podej-
rzane zachowania osób w okolicach miejsc par-
kowania pojazdów i bieżące zgłaszanie takich 
sytuacji Policji.

CZERWIEC
 27  Muzyczny Podwieczorek, plac przy kościele 

MBNP w Pyskowicach
 30  1700 – Zaczytane Podwórka, plac zabaw i re-

kreacji na osiedlu domków przy ul. Po-
ziomkowej 48

 30  1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
LIPIEC

  1  1700 – Kolorowe Podwórko, Ptasie Osiedle, 
ul. Kormoranów

  3   1600 – EKO podchody – zbiórka drużyn, MOKiS 
Pyskowice

  4 1800 – Letnie Koncerty przy fontannie, Rynek
  5 1700 – Letni teatr pod chmurką, Park Miejski
  7  1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
  8 1700 – Kolorowe Podwórko, plac po dawnej 

kotłowni, ul. Wojska Polskiego 15
 10 1000 – Śniadanie na trawie, Park Miejski
 11 1800 – Letnie Koncerty przy fontannie, Rynek
 12 1700 – Letni teatr pod chmurką, Park Miejski
 14 1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
 15 1700 – Kolorowe Podwórko, Szopena 10
 16 1800 – Kobiecy Krąg Mocy z Bębnami Afrykański-

mi i Rozgrzewającym Cacao, Park Miejski
 19 1700 – Letni teatr pod chmurką, Park Miejski

 21 1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
 22 1700 – Kolorowe Podwórko, Strzelców Bytom-

skich 24
 25 1800 – Letnie Koncerty przy fontannie, Rynek
 26 1700 – Letni teatr pod chmurką, Park Miejski
 28 1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
 29 1700 – Kolorowe Podwórko, plac zabaw 

w Dzierżnie, ul. Piaskowa 104
 31 1600 – Pyskowickie Dni Sportu i Aktywności, 

Park Miejski 
SIERPIEŃ

  3  Zaczytane Podwórko – 1530 – plac zabaw 
ul. Traugutta 71, 1800 – Strzelców Bytom-
skich 24

  4  1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
  5  1700 – Kolorowe Podwórko, plac przy ul. Matej-

ki 2 
  8 1800 – Letnie Koncerty przy fontannie, Rynek
  9  2000 – Kino Plenerowe, Park Miejski
 10 Zaczytane Podwórko – godz. 1530 plac przy 

ul. Chrząszcza 2, godz. 1800 plac przy 
ul. Wieczorka 1/ Matejki 5

 11 1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski

 12 1700 – Kolorowe Podwórko, ul. Plac zabaw 
przy ul. Jaworowej

 16 2000 – Kino Plenerowe, Park Miejski
 18  1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
 19 1700 – Kolorowe Podwórko, plac zabaw i rekre-

acji na osiedlu domków przy ul. Poziom-
kowej 48

 20 1600 – Pyskowickie Dni Sportu i Aktywności, 
Park Miejski

 21 1000 – Śniadanie na trawie, plac Piłsudskiego
 22 1800 – Letnie Koncerty przy fontannie, Rynek
 23 2000 – Kino Plenerowe, plac dożynkowy
 24 Zaczytane Podwórko – 1530 – Kochanowskie-

go 6, 1800 – Rynek
 25 1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
 26 1700 – Kolorowe Podwórko, plac przy ul. Drzy-

mały 4
 28 Sportowy Wyścig Drużynowy, ZSMK i MOKiS
 30 2000 – Kino Plenerowe, plac dożynkowy
 31 Zaczytane Podwórko, 1530 – Park Miejski, 1800 

– plac zabaw i rekreacji na osiedlu dom-
ków przy ul. Poziomkowej 48

WRZESIEŃ
  1 1930 – Ćwiczenia pod chmurką, Park Miejski
  3 Narodowe Czytanie, plac Piłsudskiego

WAKACJE Z MOKiS
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Oddział dla Dzieci
„Kolorowe lato”

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy, piątki w godz. 
1200–1330

Lipiec
l „Cuda–wianki i kijanki” – zabawy plastyczne 
l „Wakacje ze sztuką” – zajęcia kreatywne 
l „Moda na lato” – zabawy kreatywne 
l „Na szlaku wakacyjnych książek” – zajęcia literacko–plastyczne 
l „Gramy i wygrywamy” – turniej gier i zabaw 
l „Wakacje w kolorach tęczy” – zajęcia plastyczno–manualne 

Sierpień
l „Kleksomania” – zabawy plastyczne 
l „Moje miasto na billboardzie” – zajęcia kreatywne 
l „Ukryte obrazki” – zabawy umysłowe 
l „Na Wyspach Bergamutach” – zajęcia czytelniczo–plastyczne 
l „Ulubione miejsce na Ziemi” – zajęcia kreatywne 
l „Letnie chwile z… motylem” – zabawy plastyczne 
l „Zabawa kształtem i formą” – zajęcia kreatywne 

Zakończenie zajęć 25.08.2021 r. o godz. 1300.

WAKACJE  
Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKĄ

Bibliolato 2021
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80

Wypełniamy i wysyłamy PIT-y.  
Rozliczamy podatki z zagranicy.

Biuro Kredytowe fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 792 241 130

POGADAJMY O POWSTANIACH,  
POGADAJMY O KORfANTYM!

5 lipca, o godzinie 17.00, 
przy tężni w Pyskowicach, 

spotkanie  
z Józefem Krzykiem i Barbarą Szmatloch, 

autorami książki „Korfanty. Silna bestia”.

Zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna  
w Pyskowicach. 


