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„Przed nami jeszcze jedno Boże Narodzenie.
To niebo, ta noc, ten dzień.
Niebo, które woła, noc, która się modli,
dzień, co ma nadzieję...”

Francois Mauriac

Drodzy Mieszkańcy Gminy Toszek, mili Goście!
Święta Bożego Narodzenia to czas pełen uroku, zadumy
nad światem i naszymi uczynkami.
Niech będzie to chwila wytchnienia, refleksji nad cudem,
jaki się wydarzył ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem.
W tych wyjątkowych dniach pragniemy życzyć Państwu
świąt uwolnionych od pośpiechu i niepokoju spędzonych
w zdrowiu, radości i wśród najbliższych. Niech opłatek,
którym dzielimy się przy wigilijnym stole, wniesie
w Państwa życie zgodę, miłość i pojednanie oraz sprzyjać
będzie okazywaniu dobra i wzajemnej życzliwości.
Życzymy by światło płynące z tajemnicy narodzenia
Mesjasza, rozświetlało mroki dnia codziennego,
a nadchodzący Nowy Rok sprzyjał spełnianiu
marzeń i planów, a także przynosił wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku
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Młodzieżowy teatr
w czasie pandemii

6

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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nie tyle, ile zaplanowaliśmy. W związku
z tym, że niektóre procedury jeszcze trwają, o szczegółach zawartych ostatnio umów
poinformujemy w przyszłym miesiącu.
Wśród priorytetów inwestycyjnych na rok
przyszły pozostają niezmiennie inwestycje drogowe, a także remont dworca PKP
w Toszku oraz budowa przedszkola w Kotulinie. Podejmiemy także wiele innych
zadań, o których będziemy informować,
kiedy tylko będzie to możliwe.
Za ten rok wspólnej pracy nad realizacją
wielu gminnych przedsięwzięć serdecznie
dziękuję! Dziękuję w szczególności mieszkańcom za przekazywane uwagi i opinie, które często pozwalają mnie i moim
współpracownikom bardziej precyzyjnie
reagować na zgłaszany problem. Dziękuję radnym Rady Miejskiej za rok trudnej
i nietypowo zorganizowanej, ale udanej
współpracy. Dziękuję moim współpracownikom za codzienne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Wszystkim
mieszkańcom naszej gminy oraz gościom,
życzę jeszcze raz radosnych świąt Bożego
Narodzenia. Pozostańmy w zdrowiu!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Uchwalenie Budżetu Gminy
Toszek na rok 2021 to jedna
z ważniejszych uchwał, jaką
podjęła Rada Miejska na sesji w dniu 17 grudnia 2020
roku. Mimo tak trudnego czasu dla gospodarki nie tylko lokalnej ale również w ujęciu globalnym Gmina Toszek nieustannie
się rozwija, a do głównych założeń podjętej uchwały należą m.in.:
1) budżet na 2021 rok zamknął się łączną kwotą planowanych dochodów w wysokości 50.674.412,23 zł i łączną kwotą
planowanych wydatków w wysokości
53.558.426,67 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.884.014,44 zł zostanie
pokryty przychodami z kredytu i pożyczki
oraz środkami pochodzącymi z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
2) w 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.257.226,44zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu
i rozchodów budżetu oraz pożyczkę w wysokości 480.000,00 zł płatną w dwóch transzach po 240.000,00 zł w roku 2021 i 2022
z przeznaczeniem na dofinansowanie bu-

dowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecne zadłużenie Gminy (na dzień
31.12.2020 r.) wynosi 1.750.374,66 zł;
3) wydatki majątkowe w 2021 roku planuje
się na poziomie 7.463.052,04 zł z przeznaczeniem m.in. na:
1. budowę centrum przesiadkowego,
2. Projekt pn.: Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek,
3. budowę przedszkola w Kotulinie,
4. budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków,
5. modernizacja oświetlenia w Gminie
6. modernizacja lokalu ul. Wolności 8
w Toszku
7. dofinansowanie do zakupu samochodu
pożarniczego
4) zaplanowano również 4.213.130,00 zł na
dotacje udzielane podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych, które w odniesieniu do lat poprzednich wykazują tendencję wzrostową.
5) ważnym punktem uchwały budżetowej
jest również Toszecki Budżet Obywatelski,
na który z roku na rok jest wyższy a w roku
2021 przeznaczono na niego aż 214.462,30
zł.
Radni po wcześniejszym odbyciu posiedzeń komisji stałych RM podczas, których
odbyła się dyskusja nad przedłożonym
projektem budżetu, zapoznano się również z pozytywną Opinią RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej) następnie komisje sformułowały swoje wnioski i podczas
głosowania w/w uchwały głosami:
12. ZA, 2. PRZECIW, 0. WSTRZYMUJĄCY SIĘ przyjęli budżet Gminy Toszek na
rok 2021. W sesji uczestniczyło 14. radnych.
Pozostałe podjęte uchwały, szczegółowy
przebieg głosowań, transmisji z obrad sesji, protokoły z posiedzeń komisji stałych
RM, Opinie Komisji Stałych ws. Projektu budżetu a także pozostałe informacje
z pracy Rady dostępne są w zakładce E-Rada oraz w BIP na stronie internetowej
Gminy Toszek. W styczniowym wydaniu
gazetki postaram się Państwu przybliżyć
główne inwestycje zaplanowane na rok
2021. Szanowni Mieszkańcy nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć nam
wszystkim realizacji założeń przyjętego
budżetu, oraz szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania i powrotu do
zdrowia.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej

Przekazanie Światła Pokoju
Komendantka Szczepu Harcerskiego
"IGNIS" w Toszku phm Marta Bulla przekazała burmistrzowi Toszka Grzegorzowi
Kupczykowi betlejemskie światło pokoju.
Idea światła pokoju narodziła się w Betlejem w centrum napięć politycznych,
konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące
lat temu narodził się Jezus Chrystus.
Skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się
światłem ze wszystkimi. Niosąc lampiony

foto: Archiwum UM Toszek

W grudniowym numerze gazety wypada przede
wszystkim złożyć życzenia
z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej,
czynimy z przyjemnością na pierwszej
stronie. Dobrym pomysłem w tym czasie
byłoby także podsumowanie mijającego
roku. Takie podsumowania, prywatne,
rodzinne czy zawodowe robi wielu z nas.
W tym roku chyba jednak mało kto, jeśli
w ogóle ktokolwiek, może myśleć o mijającym roku bez uwzględnienia problemu
pandemii. Wśród naszych mieszkańców
wielu zetknęło się z tą chorobą osobiście
albo wystąpiła ona wśród naszych bliskich. Sam także musiałem zmagać się z jej
skutkami, przebywając nawet przez kilka
dni w pyskowickim szpitalu. Współczuję
wszystkim, którzy zakażenie przechodzili ciężko! Serdeczne wyrazy współczucia
przekazuję wszystkim, którym ta choroba
odebrała bliskich, a także tym, którzy w jej
skutek doznali różnych zdrowotnych powikłań. Mam nadzieję, że powoli ale skutecznie wrócimy wszyscy do pełni sił! Jesteśmy
już przyzwyczajeni do środków ochrony
takich jak maski, dystans, dezynfekcja oraz
do nowych zachowań w przestrzeniach
publicznych. Warto jednak pamiętać, że
epidemiczne obostrzenia bardzo negatywnie odbijają się na działalności wielu
przedsiębiorców. Ważnym elementem walki z epidemią będą więc szczepienia, które
będą możliwe od przyszłego roku. Wierzę,
że także właśnie szczepienia pozwolą nam
szybciej wrócić do normalności zarówno
w życiu społecznym jak i w działalności
gospodarczej.
Pandemia spowodowała też zmiany w planach działań samorządowych. W mijającym roku zrezygnowaliśmy przede
wszystkim z zaplanowanych wydarzeń kulturalnych. Zrezygnowaliśmy też z realizacji
jednego z ciekawszych pomysłów zgłoszonych i wybranych w ramach tegorocznego Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego,
jakim było wakacyjne kino plenerowe dla
mieszkańców. Jeśli tylko warunki epidemiczne pozwolą – pomysł ten zrealizujemy
w roku przyszłym. Pogorszone warunki
działalności gospodarczej wpłynęły też na
zmniejszone wpływy do budżetu gminy.
Niektóre zaplanowane wydatki nie mogły
więc zostać realizowane. Mam nadzieję, że
przyszły rok, nawet jeśli nie od samego początku, to jednak będzie już bardziej przewidywalny i nasze plany będą mogły być
realizowane zgodnie z założeniami.
W ostatnim czasie Rada Miejska uchwaliła
budżet gminy na rok 2021. Bardziej szczegółowo na ten temat pisze w tekście obok
Tadeusz Kobiernik. Dyskusja o planowanych wydatkach samorządowych zawsze
wzbudza emocje. Potrzeby inwestycyjne
naszej gminy chyba zawsze będą większe
niż nasze możliwości. W tym kontekście
cieszy mnie fakt, że w ostatnich miesiącach,
kiedy możliwe było ubieganie się o unijne
dofinansowanie w ramach kończącej się
w tym roku perspektywy finansowej (20142020), udało nam pozyskać niemal dokład-

do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią
największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Źródło: Betlejemskie Światło Pokoju
JR
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Prezentuj się lokalnie!

Ul. Górna w Pniowie
W momencie, kiedy przesyłamy do druku
świąteczny numer gazety, trwają jeszcze
prace nad modernizacją ul. Górnej w Pniowie. To od dawna planowane przedsięwzięcie udało się skierować do realizacji
jesienią br. Nowa nawierzchnia, dodatkowe pobocza oraz wykonane zjazdy do posesji powinny przyczynić się do znacznej
poprawy warunków użytkowania tej drogi
oraz nieruchomości zlokalizowanych w jej
rejonie. Uzyskana w przetargu wartość inwestycji to niecałe 290.000 zł.
PK

foto: Archiwum UM Toszek

Pogorzelcy „Oracze”

Z inicjatywy radnych Rady Miejskiej
w Toszku oraz ze wsparciem radnych przystąpiliśmy do akcji promocyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność na
terenie naszej gminy. Wystarczy wypełnić
i wysłać do nas kwestionariusz, który jest
dostępny na stronie toszek.pl w artykule
„Prezentuj się lokalnie!”. Z możliwości, jakie
stworzyliśmy, może skorzystać każdy podmiot prowadzący firmę na ternie gminy.PK

Skuteczność
i bezpieczeństwo
W dniu 8 grudnia rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw
covid19. Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej do piątku 11 grudni mogły
zgłaszać wolę przystąpienia do programu.
Podmioty lecznicze z terenu naszej gminy,
choć przychylnie nastawione do Narodowego Programu Szczepień Ochronnych
przeciwko SARS-CoV-2, nie wszystkie mogły przystąpić do programu na podanych
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Na prośbę pana Waldemara Knopka z Oracza, którego gospodarstwo jakiś czas temu
zostało poszkodowane w pożarze, przekazujemy informację o kwotach pomocy finansowej, które otrzymał on z różnych źródeł. OPS przekazał kwotę 7.000 zł. Zbiórka
obywatelska prowadzona przy pomocy
portalu internetowego, wyniosła 1.400 zł.
Natomiast radni Rady Miejskiej w Toszku zebrali i przekazali poszkodowanemu
gospodarzowi kwotę 800 zł. Powyższe informacje otrzymaliśmy od pana Waldemara Knopka. W imieniu obdarowanego
- serdecznie dziękujemy za pomoc! Jednocześnie informujemy, że nadal czynne
jest konto, na które można wpłacać na ten
cel datki. Dane do wpłaty: Caritas Diecezji Gliwickiej, 44-100 Gliwice ul. Księcia
Ziemowita 2, nr konta: 57 1240 1343 1111
0010 0216 7128, z dopiskiem „Pogorzelcy
Oracze”.

Wnioskuj on-line

Zachęcamy do skorzystania z rozszerzonej
wersji e-usługi umożliwiającej wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego.
Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać natychmiast w wersji
elektronicznej. Dokument jest generowany
bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy

Mój Gov. Wydanie dokumentu przez system będzie możliwe przy spełnieniu kilku
warunków:
• odpis aktu musi dotyczyć wnioskodawcy,
jego dzieci, małżonka lub rodziców;
• system - w trakcie wypełniania wniosku musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny
i bez założonej blokady wydawania;
• płatności za odpis należy dokonać online.
Wszystkie informacje dotyczące elektronicznego składania wniosku i pobrania odpisu aktu stanu cywilnego znajdują się na
rządowej stronie - www.gov.pl, Więcej informacji tel. 32 237-80-14 lub www.toszek.
pl
JR

KGW z Paczyny
nagrodzone!

foto: Sabina Sojka

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Toszek, mając na celu
konieczność ograniczania kontaktów osobistych i rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w dniach od 14 grudnia
do 31 grudnia br. (z możliwością przedłużenia) Klienci obsługiwani będą wyłącznie
na parterze budynku w wyznaczonych do
tego stanowiskach (brak wstępu na I i II
piętro Urzędu).
Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu zaleca się składać elektronicznie lub za
pomocą operatora pocztowego, a pisma
nie wymagające potwierdzenia, poprzez
umieszczenie w urnie ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. B. Chrobrego 2 (bez możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia).
W sprawach niezbędnych do zapewnienia
pomocy obywatelom prosimy o uprzedni
kontakt telefoniczny pod numerami telefonu (32) 237-80-33 lub (32) 237-80-10 lub
drogą mailową na adres umtoszek@toszek.
pl – pracownik każdorazowo ustali, czy zachodzi konieczność osobistego zgłoszenia
się oraz wskaże ewentualną datę i godzinę
wizyty.
JR

zasadach. Kierując się troską o pacjentów
wyraziły obawy, iż zachodzi ryzyko niespełnienia u nich wszystkich wytycznych
NFZ. Wg naszej wiedzy, jako jedyna udział
w tym przedsięwzięciu potwierdziła Przychodnia Puls w Toszku. Będzie ona otwarta
również na szczepienia pacjentów z innych
ośrodków, czyli na osoby, które na co dzień
korzystają z opieki zdrowotnej w innych
przychodniach na terenie gminy Toszek.
Wiele szczegółów związanych ze szczepieniami jest nadal precyzowanych. Jest prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości
do programu będą mogły przystąpić także
inne przychodnie z terenu naszej gminy.
Akces do programu zgłosił także szpital
psychiatryczny w Toszku. Placówka nie
będzie jednak wykonywała w tym zakresie
usług zewnętrznych dla mieszkańców gminy.
Bożena Burda

Koło Gospodyń Wiejskich w Paczynie
zostało wyróżnione w konkursie zorganizowanym przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa „W sercu wsi".
Celem konkursu było spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń
Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, a także promocja wsparcia
finansowego dla KGW z budżetu państwa,
realizowaną przez ARiMR. Podstawowym
warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie i wysłanie do Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR materiału w postaci filmu, który opisuje działalność oraz
sposób wykorzystania udzielonej pomocy
finansowej na potrzeby KGW. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

JR

Scena w Sarnowie

foto: Gabriela Ziaja

Funkcjonowanie
toszeckiego urzędu
miejskiego

W ramach zrealizowanego Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w Sarnowie oddano
do użytku scenę plenerową wraz z zadaszeniem w celu organizacji lokalnych imprez
plenerowych. Kwota inwestycji wyniosła
24 tyś zł. Pani sołtys Sarnowa Gabrieli Ziaji,
jak i mieszkańcom serdecznie gratulujemy
zrealizowanej inwestycji. Życzmy udanego
użytkowania!
JR
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oświata

Dzień Górnika

SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Uczniowie klasy VII mieli możliwość
uczestniczenia w ciekawych warsztatach
edukacyjnych z chemii. Organizatorem
i sponsorem warsztatów była firma Gaz-System, która zajmuje się budową i eksploatacją gazociągów przesyłowych. Przeprowadzenie doświadczeń było możliwe
dzięki przekazanej przez firmę paczce,
zawierającej potrzebny sprzęt i odczynni4

foto: Aneta Jachimczuk

Jak na prawdziwych
Ślązaków przystało
i w tym roku nie zapomnieliśmy, aby 4
grudnia uczcić Święto Górników zwane
potocznie Barbórką.
Wielu uczniów naszej szkoły wywodzi
się z rodzin górniczych, dlatego doskonale
znają i doceniają trud pracy pod ziemią.
Nauka zdalna uniemożliwiła nam bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami braci górniczej, ale mimo to dzieci podczas
lekcji mogły wykazać się wiedzą na temat
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy w kopalni. Przez moment nasi najmłodsi mogli
nawet poczuć się jak prawdziwi górnicy,
kiedy prezentowali się w samodzielnie wykonanych czapkach czako.

Aneta Jachimczuk

Mikołajki
Pomimo braku
białego
puchu
i
nieobecności
naszych uczniów
w szkole, Święty
Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych. Niewątpliwie
ten
długo wyczekiwany gość, miał w tym roku
utrudnione zadanie, ale zrobił wszystko
co w jego mocy, aby prezenty dotarły do
adresatów. Na twarzach dzieci widać było
uśmiech i zadowolenie, co pozwala sądzić,
że tegoroczne mikołajki były jak zawsze
udane. Dziękujemy Święty Mikołaju!

Aneta Jachimczuk

foto: Aneta Jachimczuk

Nasz Mikołaj krążył
po Toszku!

Nasza mikołajowa ekipa, mimo pandemii,
krążyła po ulicach Toszka! Oczywiście najpierw Mikołaj odwiedził grzeczne dzieci
w oddziałach przedszkolnych oraz zajrzał
na lekcje online do kilku klas!
BC
SP nr 2 Gustawa Morcinka

Wizyta Świętego
Mikołaja w przedszkolu

Jak co roku, ostatniego
dnia listopada nadchodzi magiczna i jedyna noc w roku, kiedy świat realny łączy
się ze światem magii,
czarów… oraz wróżb.
To noc andrzejkowa,
która jest wspaniałą okazją do zabawy.
Mimo nauczania zdalnego wychowawcy
klas I-III podczas zajęć przygotowali dla
uczniów nie tylko andrzejkowe wróżby ale
i zakodowane zadania. Uczniowie mogli
dowiedzieć się, co czeka ich w przyszłości:
szczęście, pieniądze, podróż, czy może jakaś inna niespodzianka. Oczywiście, każdy
uczeń doskonale wiedział, że wróżba jest
zabawą, dlatego nie należy w nią wierzyć.
Agata Kostrzewska

foto: Renata Plich-Czerner

Andrzejki w klasach 1-3

foto: Agata Kostrzewska

Interaktywne
laboratorium

ki oraz materiały opisujące eksperymenty.
Materiały opracowano tak, aby uczniowie
mogli sami obserwować i badać właściwości substancji i zjawiska oraz projektować
i przeprowadzać doświadczenia chemiczne, interpretować ich wyniki i formułować
wnioski. Z uwagi jednak na panującą pandemię doświadczenia uczniowie oglądali
online, a zajęcia prowadził przez internet
nauczyciel chemii. Udział w warsztatach
rozbudził w uczniach zainteresowanie zjawiskami otaczającego świata oraz zachęcił
do poszerzania wiedzy i bezpiecznego eksperymentowania.
Wojciech Stowski

foto: Archiwum SP nr 1

Olewski Wydział Związku Polaków Ukrainy rozpoczął II regionalny konkurs czytelników polskich poezji, poświęcony
100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
Konkurs został przeprowadzony zdalnie
Wysłuchano uczestników z olewskiej sobotnio-niedzielnej szkoły, z miasta Niezłe, z miasta Yemilchino i uczniów naszej
szkoły. Konkurs został zorganizowany
w ramach projektu "Biało czerwone ABC.
Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie" realizowanej przez
Fundusz Wolności i Demokracji. Projekt
finansowany jest ze środków Prezesa Rady
Ministrów w ramach wspierania Polonii
i Polaków za granicą.
Wyniki II regionalnego konkursu recytatorskiego:
Kategoria maluchy 5 – 6 lat:
I – Miłosz Milewski, (m. Toszek)
II – Wiktoria Pyłypczuk, (m. Olewsk)
III – Hanna Kriegel (m. Toszek), Joanna
Mahlhofer (m. Toszek)
Kategoria młodsza 8 – 10 lat:
I – Piotr Wycisk (m. Toszek); Marian
Sadurski (m. Emilczyne)
II – Nadzieja Pyłypczuk (m. Olewsk),
Maksymilian Milewski (m. Toszek),
Julia Leśniewska (m. Toszek)
III – Małgorzata Pawłuszenko (m.
Olewsk), Laura Grochla (m. Toszek),
Aleksandra Bartecka (m. Toszek)
Kategoria średnia 11 -13 lat:
I – Oleksandra Kots (m. Olewsk),
Eugeniusz Pyłypczuk (m. Olewsk)
II – Stanisław Boczkowski (m. Olewsk)
III – Ewelina Łukomska (m. Chorosziw)
Kategoria starsza 14 – 16 lat:
I – Tetiana Jeremenko (m. Olewsk),
Karolina Badura (m. Toszek),
Henadij Sadurski (m. Emilczyne);
II – Jana Jaromenko (m. Olewsk), Dasza
Czyczyrko (m. Chorosziw);
III – Angelina Krawczenko
(m. Chorosziw).
Dyplomy za udział otrzymają: Anastazja
Sergijenko, Katarzyna Kondratiuk, Sophia
Nwachukwu, Zuzanna Ferenc, Irena Fatycz.
Przygotowanie dzieci i organizacja po
stronie polskiej - Joanna Falborska i Anna
Havemeister
Joanna Falborska
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Nasi uczniowie
nagrodzeni w Olewsku

Na wizytę Świętego Mikołaja dzieci czekały przez cały rok. Kiedy nadszedł ten
wyjątkowy dzień to od samego rana podekscytowane wyczekiwały Świętego. Wpatrywały się w drzwi, nasłuchiwały odgłosów dzwoneczków. Pomimo trudnej
sytuacji epidemicznej, w tym roku Mikołaj
również nie zawiódł. 7 grudnia z workiem
pełnym prezentów odwiedził dzieci z oddziałów przedszkolnych, z grup „Kotki”,
„Promyczki”, „Sówki”.
Oprócz prac plastycznych, na których
oczywiście królował Mikołaj, dzieci przyPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

gotowały także piosenki, wierszyki oraz
laurki dla wyjątkowego gościa. Mikołaj zasłużenie wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent. Dzieci bardzo długo będą
wspominać to spotkanie, któremu towarzyszyło mnóstwo emocji. Dziękujemy
Święty Mikołaju i zapraszamy za rok.
Renata Plich-Czerner
SP Paczyna

Mikołaj przyszedł
i do nas…
Mikołaj nie zapomniał o uczniach i miło
nas zaskoczył. W mikołajkowym tygodniu
dotarła do nas bardzo miła niespodzianka! Jako szkoła biorąca udział w tegorocznej edycji Programu Nauka Dla Ciebie,
prowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, otrzymaliśmy Zestaw Multimedialnego Wsparcia Edukacji
Zdalnej. W jego skład wchodzi: lampa ze
statywem, kamerka internetowa i mikrofon. Kamerka już dziś została przetestowana, a mikrofon i lampa znajdą swoje zastosowanie już niedługo, podczas pewnego
projektu...
Agnieszka Kural

foto: Agnieszka Kural

Od Fundacji:
książki i nie tylko

Od Fundacji Orange i Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę otrzymaliśmy materiały dydaktyczne dla nauczycieli dzieci w wieku
4-6 lat oraz rodziców – publikacje: „Rodzina i ekrany…” oraz „Necio.pl - poznajemy Internet”. Dotyczą one bezpieczeństwa
w sieci. Od kilkunastu lat wykorzystujemy
opracowania i kursy udostępniane przez
FDDS w codziennej edukacji z zakresu
bezpieczeństwa w Internecie, a nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia
oferowanym przez fundację. Nasz kolejny
Mikołaj – Fundacja ING Dzieciom, której misją jest wyrównywania szans dzieci
i młodzieży, obdarował nas książkami,
które poruszają bardzo ważne tematy tolerancji, potrzeb akceptacji i przyjaźni, pokonywania trudności i strachu. „Lucjan.
Lew, jakiego nie było” oraz „Kosmita” to
publikacje, z którymi już zapoznała się
część naszych czytelników. Kolejna pozycja – „Bałwan w lodówce” – będzie bez
wątpienia doskonałym punktem wyjścia
do rozmów o sztuce z jej młodymi odbiorAgnieszka Kural
cami.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

stowarzyszenia

Blaski i cienie roku 2020
Kończy się rok, który zapewne na długo zapamiętamy. W życiu chyba każdego z nas przyniósł on zmiany – w życiu
zawodowym, prywatnym, społecznym.
Utrzymujące się przez wiele miesięcy
ograniczenia drastycznie zredukowały aktywność wielu organizacji i środowisk lokalnych. Także nasze DFK stanęło
przed wyzwaniami, których trudno było
wcześniej oczekiwać.
Początek roku nie zapowiadał skali nadchodzących problemów. W styczniu po
raz kolejny odbyło się dwujęzyczne kolędowanie z Con Colore, a w lutym tradycyjny już karnawałowy Rosenmontag. Do
udziału w projektach edukacyjnych zgłoszone zostały grupy Niemieckiego Klubu
Malucha, Samstagskursu, czy teatralnego
Jugendboxu. Zaawansowane były przygotowania do planowanego na marzec Wieczoru Bajek oraz majowych uroczystości poświęconych pamięci ofiar II wojny
światowej.
W kwietniu minęło 30 lat od założenia
toszeckiego koła mniejszości niemieckiej.
Na wrzesień planowana była uroczystość
jubileuszowa, jednak pierwsza, wiosenna fala pandemii zmusiła Zarząd DFK
Toszek do zmiany kalendarza wydarzeń.
Ostatecznie na koniec czerwca przesunięty został tradycyjny Rajd Szlakiem
Zabytków Ziemi Toszeckiej, a na ostatni
weekend września – uroczystości nawiązujące do 75 rocznicy zakończenia wojny.
Dwudniowe obchody z udziałem znamienitych gości z Polski i z Niemiec stanowiły z pewnością najważniejszy punkt w tegorocznym programie wydarzeń. W tej
sytuacji 30. „urodziny” koła przesunięte
zostały na lepsze czasy – z nadzieją, że
nadejdą one już w roku 2021.
W sierpniu udało się podtrzymać kolejną tradycję – rowerowo-kajakowy Rajd
Ludwiga Guttmanna. Tym razem zorganizowany on został we współpracy z DFK
Kup, a jego trasa wiodła po drogach i bez-

foto: Weronika Anioł

oświata

drożach gmin Dobrzeń Wielki i Murów
w północnej części powiatu opolskiego,
a także po malowniczej Budkowiczance.
Od września ponownie ruszyły zawieszone wcześniej zajęcia grup dziecięcych.
Mimo coraz trudniejszej sytuacji udało
się doprowadzić do końca jesienny cykl
spotkań Klubów Malucha i Kursu Sobotniego, obchodzącego 10-lecie swego
funkcjonowania. Wielką radość wszystkim zaangażowanym przyniósł werdykt
– obradującego rzecz jasna online – jury
niemieckojęzycznego projektu teatralnego Jugendbox, które pierwszą nagrodę
w konkursie przyznało toszeckiej młodzieży.
Grudniowe przedstawienie teatru „Krak-Art" odbyło się z udziałem minimalnej
liczby przedstawicieli najmłodszego pokolenia, ale było transmitowane za pośrednictwem konta DFK Tost / Toszek
poprzez Facebooka.
Rok 2020 był dla toszeckiego DFK rokiem
nowych wyzwań i trudnych doświadczeń.
Dzięki zaangażowaniu członków i przyjaciół naszego koła możliwa była kontynuacja wielu form aktywności. Jednak – jak
zapewne wszyscy – także Zarząd DFK
Toszek z nadzieją spogląda w przyszłość,
licząc, że już wkrótce sytuacja ulegnie poprawie i również w działalności organizacyjnej wróci normalność.
Dorota Matheja

oświata

Uczymy się ekonomii
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej wraz
z Narodowym Bankiem Polskim zaprosiła nas do udziału w projekcie "Uczelnie
Szkołom - o finansach z NBP".
W jego ramach otrzymaliśmy bezpłatne
komplety edukacyjnej ekonomicznej gry
planszowej ”Polska Energia”. Odbiorcami
gry, której celem jest podniesienie wiedzy
i umiejętności uczniów z zakresu przedsiębiorczości i podstaw finansów, są uczniowie klas 7 i 8.
Podczas gry uczymy się przedsiębiorczości
i zaradności, jako gracze – przedsiębiorcy
odczuwamy skutki kredytu, zdarzeń losowych, widzimy sens ubezpieczeń, a także
zwracamy uwagę na oddziaływanie kluczowych instytucji w kraju nakreślających granice swobody funkcjonowania

przedsiębiorcy, a także koncepcję odpowiedzialności społecznej biznesu. Zdalne nauczanie pozwoliło nam, póki co, na
przeprowadzenie wstępu teoretycznego do
gry, oglądnięcie filmu edukacyjnego oraz
rozwiązanie testów. Mamy nadzieję, że
dobrze przygotowani teoretycznie będziemy świetnie bawić się i uczyć grając w grę
planszową podczas zajęć stacjonarnych!
Agnieszka Kural

Dziękując bohaterom
W ramach akcji #SercaZaOdwagę nasi
uczniowie już po raz czwarty, przygotowali kartki świąteczne dla kombatantów II
wojny światowej. W ten symboliczny sposób złożyliśmy podziękowanie za wielką
odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie
w czasie wojny.
Agnieszka Kural
5

29. listopada odbył się wielki finał
Jugendbox
2020
– projektu teatralnego, organizowanego od sześciu lat
dla młodzieży zrzeszonej przy DFK.
Kolejny raz udało
nam się stanąć na
najwyższym stopniu podium! Pokonaliśmy tym razem
osiem innych grup teatralnych z Wałbrzycha, Kłodzka, Lidzbarka Warmińskiego,
Głogówka, Raciborza, Kolanowic, Białej
i Prószkowa.
Od samego początku zdawaliśmy sobie
sprawę, że tegoroczna edycja nie będzie
taka, jak poprzednie. Nikt nie był w stanie
przewidzieć, jak pandemia pokieruje naszymi pracami i czy w efekcie końcowym
będziemy mogli nasze przedstawienie
pokazać publiczności na deskach teatru.
Ograniczeni różnego rodzaju obostrzeniami, jednak pełni nowej energii rozpoczęliśmy naszą przygodę z teatrem jak zwykle od napisania scenariusza. Tym razem
tematem przewodnim stała się miłość.
„Wa(h)re Liebe” w zabawny sposób opowiada historię dwojga młodych ludzi, którzy po rozstaniu szukają recepty na miłość,
przeżywają kolejne rozczarowania, by na
końcu stwierdzić, że ta prawdziwa miłość
towarzyszyła im od zawsze.
Druga fala pandemii zmusiła nas do nakręcenia filmu z przedstawienia i właśnie
w tej to formie nasza sztuka teatralna została oceniona przez jury. Doceniona została wspaniała gra aktorska całej grupy
oraz różnorodność scen i przedstawionych
charakterów. Indywidualną nagrodę dla
najlepszego aktora zdobył Kacper Czapla,
który wcielił się w dwie role: synalka oraz
feministki. Cieszę się, że mogę współpracować z tak utalentowaną młodzieżą oraz
obserwować rozwój ich talentu teatralnego
i językowego. 
Aleksandra Kupczyk
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Książka o św. Janie
Nepomucenie

Ukazała się książka poświęcona życiu, kultowi i wizerunkom św. Jana Nepomucena.
Zarówno jego pomnik na toszeckim rynku, jak również jego wizerunki w naszych
kościołach i kapliczkach należą do dzie6

dzictwa kulturowego ziemi toszeckiej i całego regionu. Jeśli w przyszłości wróci temat dyskusji o ewentualnym ustanowieniu
św. Jana patronem Toszka, można będzie
sięgnąć do tego opracowania i posłużyć
się zawartymi w nim informacjami. Wraz
z książką ukazała się płyta CD z polskimi
pieśniami ku czci św. Jana Nepomucena
w wykonaniu Sabiny Olbrich-Szafraniec.
Książka jest do nabycia na Zamku oraz
w toszeckiej parafii.
PK

Świąteczny czas

Foto: Gizela Popek

Młodzieżowy teatr
w czasach pandemii

Na toszeckim zamku odbywają się zajęcia
edukacyjne. Wszystkie nasze grupy angażują ponad 200 dzieci z całej naszej gminy.
Zespoły pracują i biorą udział w różnego
rodzaju prezentacjach i konkursach. Zespół Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares
wziął udział w pierwszym etapie Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. ks. Kazimierza Szwarlika, oczywiście
w formie online.
Przed nami cudowny czas świąt Bożego Narodzenia, co roku wszystkie grupy
miały możliwość zaprezentowania swoich świątecznych występów rodzicom,
dziadkom i znajomym. W tym roku też
zaprezentują jednak za pomocą zamkowego Facebooka czy strony internetowej
www.zamektoszek.eu. Do obejrzenia świątecznych występów serdecznie zapraszamy w ostatnim tygodniu przed świętami.
Ważnym wydarzeniem na naszym zamku
był konkurs na potrawę świąteczną i pięknie udekorowane pierniczki. Niestety konkurs nie odbędzie się, ale nasi mieszkańcy
nie pozostali bierni, przesłali nam zdjęcia
dekorowanych pierniczków i świąteczne
życzenia. Dla wszystkich rodzin, które wysłały nam zdjęcia i filmiki z dekorowania
pierników zamek w Toszku ufundował voucher na rodzinne zwiedzanie wieży zamkowej.
Barbara Skawińska

OŚWIATA

Nie takie zdalne
nauczanie straszne
Jednym z ciekawych projektów, w jakie
w ramach nauczania zdalnego zaangażowała się nasza szkoła, jest Młodzieżowy
Uniwersytet Prawa, z którego organizatorem nasza szkoła podpisała umowę patronacką. Dzięki temu uczniowie klas I-VIII
mogą bezpłatnie stać się jego studentami.
Raz w tygodniu udostępniane są kolejne
zajęcia dotyczące tematyki prawnej prowadzone przez zawodowych prawników
- sędziów, adwokatów, radców prawnych.
Zajęcia dla młodszych trwają około 15 minut, a dla starszych (VI-VIII) do 30 minut.
To świetny projekt dla tych, którzy chcą
dowiedzieć się: czym zajmuje się sąd, co
robi prawnik, co trzeba zrobić, by zostać
prawnikiem, dlaczego należy znać prawo
i stosować się do jego zapisów.
Agnieszka Kural

sport

Powołani do kadry

Foto: Archiwum Klubu A3D Toszek

kultura

Polski Związek Łuczniczy opublikował
skład Kadry Narodowej na I półrocze
2021r. W gronie najlepszych polskich
łuczników znaleźli się zawodnicy A3D
Toszek - Łukasz Przybylski oraz Filip Szeląg. Gratulujemy!
JR

Ferie inaczej
Tegoroczne ferie zimowe na toszeckim
zamku odbędą się w zupełnie innej formie.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do
oglądania warsztatów: plastycznych, muzycznych, tanecznych transmitowanych
przez Facebooka. Biblioteka w Toszku będzie czytała książki dla naszych milusińskich, a teatr DEJA VU opowie świąteczną
historię. Przypominamy że zajęcia popołudniowe sekcji zainteresowań odbywać się
będą zgodnie z harmonogramem. O kolejności wydarzeń i godzinach warsztatów
poinformuje plakat który dostępny będzie
przed feriami.
Barbara Skawińska

„Aby Święta Bożego
Narodzenia były Bliskością
i Spokojem, a Nowy Rok –
Dobrym Czasem”

(Konstanty Ildefons Gałczyński)

życzy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

zdrowie

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Przed wejściem na oddział ostatni łyk wody!

Na ostatniej prostej

–
Oddział
covidowy
w szpitalu w Pyskowicach
powstał niedawno i zorganizowano go dość szybko.
Ile trwała jego organizacja
i co się zmieniło w szpitalu
w strukturze oddziałów po
jego powstaniu?
– Pracę w Szpitalu zaczęłam ponad 30 lat temu. Do
tej pory pracowałam na
oddziale internistycznym
Szpitala Pyskowice. Od
listopada 2020 roku musiałyśmy jako pielęgniarki
odnaleźć się w zupełnie
nowej rzeczywistości, gdyż
z oddziału wewnętrznego przeszłyśmy na oddział
zakaźny, leczący chorych
z COVID-19. Wszystkie
byłyśmy przerażone tą sytuacją. Praca odbywała się
pełna parą, ale wszystko zostało zrobione zgodnie z zasadami, by zadbać
o bezpieczeństwo pacjentów jak i personelu.
– Jak rekrutowany był personel do
pracy na tym oddziale i jakie szkolenia przechodziliście przed jego uruchomieniem?
– Na oddział covidowy poszły wszystkie pielęgniarki oddziału wewnętrznego. Jesteśmy grupą zorganizowaną,
zgraną i solidną. Praca na oddziale
wewnętrznym wymagała od nas wiedzy, sprawności manualnej i umiejętności przewidywania skutków swoich
działań. Uważam, że praktyka zawodowa nabyta na internie pomogła nam
w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa wystawiła nas na ciężka próbę, do której
nikt nie był w stanie się przygotować.
To było zupełnie nowe wyzwanie. Już
w marcu br. miałyśmy pierwszą styczność z chorymi zarażonymi, wówczas
zostałyśmy przeszkolone w sposobie
ubierania i rozbierania kombinezonu
zabezpieczającego nas przed zarażeniem.

foto: Mariola Michalska

Poświęcenie, wysiłek, ryzyko, odpowiedzialność, pomysłowość
- o pracy na oddziale covidowym szpitala w Pyskowicach opowiada pani Mariola Michalska, mieszkanka Toszka, pielęgniarka z 30-letnim stażem pracy.

– Czym różni się praca pielęgniarki
na oddziale covidowym od pracy na
innych oddziałach?
– Dyżur trwa 12 godzin. Przed wejściem na oddział „ostatni łyk wody”.
Przez 4 pierwsze godziny nie można
się napić, ponieważ w strefie "brudnej"
nie wolno nam nawet zbliżyć dłoni do
twarzy. Wchodzimy do śluzy "czystej"
w której zakładamy kombinezon. Nakładamy potrójne rękawiczki, osłonę
na buty i czepek na głowę. Ubieramy
maskę, nad którą spod plastikowej
przyłbicy świecą żywe oczy pielęgniarek. Już w trakcie nakładania jest nam
ciepło i duszno, a przed nami godziny
pracy w tym stroju. Do pracy ruszamy
skupione, nie potrzebujemy niczego
ustalać, każda doskonale zna swoje
zadania. Swoje czynności wykonujemy często dosłownie w pocie czoła.
– Pamięta pani swój pierwszy dyżur
na oddziale covidowym? Co pani
wtedy czuła?
– Z chorymi zarażonymi, jak już
wcześniej wspomniałam, pierwszą styczność miałam już w marcu.
dokończenie na str. 8

W przypływie niechęci wobec obecnego roku
zdarzało mi się mówić sobie na przekór: „niech
ten rok będzie najlepszy w moim życiu”. Nie
chciałem pozwolić, żebym przez pandemię
zmarnował tak wspaniały okres, jakim jest jedyne dwanaście miesięcy mojego życia, w trakcie
których przekraczam 22. urodziny. Sposobem na
niezmarnowanie tego roku miało być napisanie
nowej książki. I rzeczywiście, zrobiłem naprawdę
dużo w tym kierunku i książka niedługo będzie
gotowa. Ale, jak to czasem w życiu bywa, wydarzyło się coś niespodziewanego, co kompletnie
przyćmiło moje wcześniejsze oczekiwania.
Zgłosiłem się na casting do roli statysty-kelnera
w filmie fabularnym, do którego zdjęcia miały
odbywać się na początku grudnia w Warszawie.
Wziąć udział w produkcji filmu, zobaczyć, jak
to wszystko wygląda od kuchni – to by było coś
fajnego na koniec tego trudnego roku – pomyślałem. I udało się – pojechałem do Warszawy,
choć w pewnym momencie byłem już pewien, że
z całego planu nici. Z bijącym sercem wszedłem
pierwszego dnia do pięknego hotelu w samym
centrum Warszawy i z każdą chwilą zachwycałem się bardziej – otrzymałem kostium, panie
w charakteryzacji zrobiły mi fryzurę i delikatny
makijaż, a potem zszedłem do przepięknej sali,
w której mieliśmy kręcić film. Kiedy wydawało mi się, że już lepiej być nie może, na drugim
końcu sali pojawił się Marcin Dorociński, aktor,
którym zachwycałem się, oglądając niedawno
pewien amerykański serial.
Przez kolejnych dziesięć dni miałem możliwość
pracy z niezwykłymi ludźmi, z wielkimi nazwiskami. Wkręciłem się w ten świat tak bardzo,
że wieczorami czekałem już na następny dzień,
a kiedy dowiedziałem się, że w weekend mamy
wolne, zastanawiałem się, co ja będę z sobą robił przez tyle czasu poza planem zdjęciowym.
Odkryłem, że choć pracujemy dwanaście godzin
dziennie, a mnóstwo czasu trzeba poświęcić wyłącznie na czekanie na swoją kolej, to… chcę to
w życiu robić. Chcę pracować jako aktor. Ta myśl
kiełkowała we mnie, odkąd zacząłem grać w teatrze i właśnie teraz, pod koniec tego niezwykle
trudnego roku, przerodziła się w coś bardzo konkretnego, co sprawia, że nie mogę się doczekać
przyszłości.
Przekonałem się, że w gruncie rzeczy to bardziej
od nas niż od zewnętrznych okoliczności zależy,
czy ten rok będzie dobrze przeżyty. On się wcale
jeszcze nie skończył i jeśli dla ciebie poprzednie
miesiące też były trudne i zupełnie inne niż sobie
wyobrażałeś, to niech przynajmniej końcówka
będzie jak należy. Niech te Święta będą wspaniałe, przeżyte tak zwyczajnie dobrze, z najbliższymi. Niech będzie w nich dużo wdzięczności za
to, co było i nadziei na lepsze. I dużo spokoju.
W tych niepewnych czasach on wszystkim nam
się przyda.
Tomasz Sobania
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zdrowie
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– Jak wasze rodziny i wasi bliscy przyjmują fakt, że pracujecie na oddziale covidowym?
– Wykonywanie pracy pielęgniarki obarczone jest dużym ryzykiem. Bezpośredni
kontakt z pacjentami, którzy bywają nosicielami groźnych chorób oraz z materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych,
to czynniki zwiększające ryzyko zachorowania. Dodatkowo w dobie koronawirusa,
jesteśmy szczególnie narażone na zachorowanie. Nasze rodziny od zawsze wspie8

rają nas w naszej pracy, wiedząc że praca
żony czy matki w szpitalu również naraża nas na różne zachorowania, ponadto
ogranicza zakres spędzania wspólnego
czasu wolnego. Wsparcie i zrozumienie
zarówno rodziny, bliskich i znajomych
ma dla nas ogromne znaczenie dla motywacji i zaangażowania w pracę.
– W naszej gminie, a także innych gminach powiatu gliwickiego, trwa zbiórka
rzeczy potrzebnych pacjentom waszego
oddziału. Czego w tej chwili najbardziej
potrzeba?
– Dziękujemy naszym darczyńcom, ludziom dobrego serca, że z zaangażowaniem potrafią uzbierać tyle potrzebnych
rzeczy dla pacjentów covidowych. Dzięki
wam byliśmy w stanie zabezpieczyć pobyt
chorego (piżamy, pościel, środki higieniczno-pielęgnacyjne, pampersy). Z darów, które otrzymaliśmy, stworzyliśmy
bufet, gdzie każdy pacjent ma dostęp do
kawy, herbaty, słodyczy oraz wody mineralnej w butelkach. Nasi pacjenci to nie
tylko mieszkańcy Pyskowic, Toszka czy
powiatu gliwickiego, ale również osoby,
które zostały przywiezione z daleka. Rodziny tych osób, zwykle są na kwarantannie, co uniemożliwia im dostarczenie
podstawowych rzeczy chorym. Jeszcze
raz bardzo serdecznie dziękujemy i żyjemy nadzieją, że nadal będziemy mogli
liczyć na wasze dobre serca.
– Czy na oddziale pojawia się ksiądz,
żeby udzielać sakramentów chorym, którzy o to poproszą?
– Księża z kościoła św. Mikołaja w Pyskowicach sprawują posługę w naszym szpitalu od lat. Z powodu pandemii znacznie
zmniejszyła się pomoc i wsparcie duszpasterzy. Jeżeli chory, bądź rodzina pacjenta wyraża wolę przyjęcia sakramentu
chorych, wówczas na wezwanie przychodzi ksiądz. Przychodząc do chorego, ma
zmierzona temperaturę, dezynfekuje ręce
i wchodzi na oddział z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla duchownego przygotowuje się kombinezon, łącznie z maseczką, rękawiczkami i przyłbicą.
– Na zdjęciach w internecie widzieliśmy,
że na oddział covidowy w Pyskowicach
dotarł Mikołaj. Jak będzie wyglądała wigilia i święta Bożego Narodzenia na waszym oddziale?
– Akcja mikołajkowa wyszła spontanicznie. Nie spodziewałyśmy się, że wywoła
tyle radości i uśmiechu wśród pacjentów,
co motywuje nas do dalszych działań pod
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dokończenie ze str. 7
Nic nie wiedziałam o koronawirusie, procedury dopiero były tworzone. Wchodziłam na oddział bojąc się, że się zarażę.
Bałam się o siebie, o najbliższych oraz
o to, czy będę potrafiła w tym krępującym
stroju wystarczająco pomóc pacjentowi.
Również pacjenci byli przerażeni naszym
widokiem, widząc nas w strojach. Wcześniej widzieli nasze twarze, nasze uśmiechy, a teraz widzą zamaskowaną osobę.
Dla nich też było to ciężkie przeżycie.
– W jakim wieku są przeważnie pacjenci,
którzy trafiają na oddział covidowy, i na
czym polega codzienna opieka nad nimi?
– Na oddział trafiają osoby w różnym
wieku. Intensywność wsparcia i pomocy zależy od stanu zdrowia i może się
znacznie różnić - od jedynie minimalnej
pomocy do całkowitej opieki nad pacjentem. Osoby z zakażeniem mają z reguły
podwyższona temperaturę i uporczywy kaszel, wówczas stosujemy chłonne
okłady, wysokie ułożenie chorego, częstą
zmianę pościeli oraz podawanie środków
przeciwgorączkowych, przeciwkaszlowych. Chorzy trafiają na oddział z dusznościami. Kontrolujemy parametry życiowe oraz saturację SpO2, która jest bardzo
ważna, by nie doszło do niedotlenienia
mózgu. Chorzy trafiają z ranami, owrzodzeniami z różnymi współistniejącymi
chorobami i często wymagają kompleksowej opieki.
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Przed wejściem na oddział ostatni łyk wody!

kątem świat. Boże Narodzenie to szczególny czas dla wszystkich. Dlatego też,
chcemy zadbać o to, aby ci pacjenci którzy będą hospitalizowani i nie będą mogli
na czas świąt wrócić do swoich domów,
nie odczuli, że są z dala od rodziny. I to
z myślą o nich mamy wiele ciekawych
pomysłów. Będziemy starać się, aby stworzyć im jak najbardziej świąteczną atmosferę, czym chętnie podzielimy się w późniejszym terminie.
– Serdecznie dziękuję za rozmowę! Zarówno Pani jak i całemu personelowi oddziału życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wytrwałości i sił w opiece
nad chorymi w tych szczególnych warunkach!
(Rozmawiał PK)

Mariola Michalska - ukończyła Liceum Medyczne w Gliwicach,
studiowała pielęgniarstwo w Państwowej Medycznej Wyższej
Szkole Zawodowej w Opolu, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego. Od urodzenia mieszka w Toszku. Sama o sobie: Mam trójkę wspaniałych dzieci Angelikę, Jesikę i Krzysztofa, którzy wspierają mnie
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
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