gazeta bezpłatna
nr 3|2021 (70)
ISSN 229-274 X

Gminna Gazeta Samorządowa • Toszek • Boguszyce • Ciochowice • Kotulin • Kotliszowice • Ligota Toszecka
Paczyna • Paczynka • Pawłowice • Pisarzowice • Płużniczka • Pniów • Proboszczowice • Sarnów • Wilkowiczki

Z okazji
świąt Zmartwychwstania
składamy wszystkim mieszkańcom
naszej gminy najserdeczniejsze życzenia
nadziei, spokoju, wzajemnej życzliwości, a przede
wszystkim zdrowia! Niech Wielkanoc zjednoczy
nasze rodziny przy wspólnym stole, niech wzmocni
naszą wiarę i niech stanie się źródłem ufności
w moc dobra, które wszystko zwycięży!
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku
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PROSTO Z URZĘDU
W marcu minął rok, od
kiedy na terenie naszego
kraju, ale także na terenie
naszej gminy zarejestrowano pierwsze przypadki
zakażenia koronawirusem.
Od samego początku tej
pandemii nie opuszcza mnie myśl, że ryzyko zachorowań na covid19 jest przejściowe i szybko się skończy. W zeszłym
roku, w czasie świąt wielkanocnych, byłem
przekonany, podobnie jak chyba my wszyscy, że to jedyne „takie” święta, że następne będą już obchodzone zwyczajnie. Kiedy
piszę te słowa, nie jest to niestety pewne.
Wiele wskazuje na to, że będą to znów
święta z wieloma twardymi obostrzeniami. Po raz kolejny będziemy musieli się im
podporządkować, żeby zmniejszyć ryzyko
kolejnych zakażeń.
Ważną różnicą między marcem 2020
a marcem 2021 jest dostępność szczepionki przeciw covid19. Na terenie naszej
gminy szczepienia odbywają się już od
stycznia. Wg informacji, które uzyskałem
z trzech naszych przychodni (Puls, Remedium, Przychodnia w Kotulinie), do 20
marca szczepionki przyjęło u nas już 870
osób, w tym obydwie dawki ponad 400
osób. Oznacza to, że przed objawami choroby zabezpieczonych zostało blisko 10%
ogółu naszych mieszkańców, ale przede
wszystkim ok. 60% mieszkańców najstarszych (grupa wiekowa 65+), narażonych
na najcięższy przebieg choroby. To dobra
wiadomość!
Zachęcam do korzystania ze szczepień
w ramach wyznaczonych grup wiekowych,
ale jednocześnie gorąco proszę o zachowywanie epidemicznej ostrożności. Bardzo ważne są niezmiennie trzy zasady: (1)
noszenie masek, najlepiej atestowanych,
które pomagają zapewnić większą ochronę, (2) zachowywanie dystansu (maska +
dystans to zapora, która skutecznie blokuje przekazywanie wirusa) oraz (3) częsta
dezynfekcja rąk odpowiednimi preparatami. Z wirusem możemy się stykać w wielu
miejscach (klamki, pieniądze, produkty
w sklepach itd.), dlatego tak ważna jest
częsta dezynfekcja. Nadrzędną zasadą epidemiczną jest jednak odpowiedzialność osobista odpowiedzialność każdego z nas
za siebie, swoich bliskich, przyjaciół czy
kolegów i koleżanki w pracy. Bądźmy odpowiedzialni!
W tych niełatwych okolicznościach staramy się oczywiście prowadzić bez zakłóceń najważniejsze zadania. Mimo pewnych ograniczeń urząd cały czas pozostaje
otwarty dla naszych mieszkańców i petentów. Duży nacisk kładziemy na realizację
inwestycji, na które pozyskaliśmy unijne
dofinansowanie. Chodzi o remont dworca PKP, który już się rozpoczął, o odnowienie zieleni na terenie Toszka i budowę
przedszkola w Kotulinie (trwają jeszcze
procedury przetargowe), o wymianę
opraw oświetleniowych (trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji).
W ramach porozumienia gmin zwanego
subregionem centralnym zabiegamy też
o środki na przedsięwzięcia termomoder2

nizacyjne w naszej gminie. Rozpoczęliśmy
uzgodnienia w sprawie budowy parkingu
przy przedszkolu w Toszku. Przygotowujemy się do wyłonienia projektantów remontów dróg w rejonie Sroczej Góry oraz
ulic Polnej, Guttmanna, Twardowskiego,
a także kilku innych.
We wszystkich sprawach urzędowych ja
i moi współpracownicy pozostajemy do
dyspozycji przede wszystkim w formie telefonicznej - proszę o zrozumienie w obecnych okolicznościach. W przypadku naglącej potrzeby bezpośredniego spotkania
się - również będziemy do dyspozycji.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Podsumowując miesiąc
marzec można powiedzieć, że pomimo pogarszającej się sytuacji
związanej z zachorowaniami na COVID-19 dla
toszeckiego samorządu
był to pracowity czas. Na
pewno jednym z priorytetów było uzyskanie pozwolenia na budowę Przedszkola
w Kotulinie, które udało się nam stosunkowo szybko uzyskać i mogliśmy ogłosić
przetarg na wyłonienie wykonawcy. Termin składania ofert upływa 29.03.2021. Jak
tylko zostanie wybrany wykonawca, gmina
niezwłocznie przystąpi do realizacji tej tak
długo wyczekiwanej inwestycji. Nie da się
nie zauważyć kolejnej rozpoczętej już inwestycji tj. Budowy Centrum Przesiadkowego przy obecnym budynku dworca PKP
w Toszku. Zakończył się przetarg (09.03.)
na realizację inwestycji p.n. Tworzenie
i odnowienie zieleni w Gminie Toszek
w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zainteresowanie realizacją tej inwestycji wykazało aż 15. podmiotów, aktualnie trwa wybór
najlepszej oferty.
Dzięki udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu, wspólnie zostaną
zrealizowane w bieżącym roku dwie inwestycje budowy chodników, tj. w ciągu
drogi powiatowej nr 2913S ul. Pniowska
w Paczynie (połączenie istniejącego chodnika z blokami) oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku
(od przystanku naprzeciw szkoły do placu
targowego). Obydwa te chodniki były także długo wyczekiwane przez mieszkańców,
ich realizacja wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa poruszania się mieszkańców bloków w Paczynie oraz dzieci
i rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
w Toszku. Dobra wiadomość jest także dla
mieszkańców Sarnowa, chociaż na realizację trzeba będzie poczekać do przyszłego
roku, tj. Gmina Toszek zgłosiła Powiatowi
Gliwickiemu w trybie „Inicjatywy Samorządowej” zadanie opracowania dokumentacji projektowej pn. "Przygotowanie
projektu na budowę chodnika dla pieszych
przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie". Rada Miejska zabezpieczyła w budżecie Gminy na rok 2022 kwotę 75.000,00 zł.
Rada Miejska udzieliła dotacji celowej

z budżetu Gminy Toszek w wysokości
50.000,00 zł. na rzecz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie 4.
witraży okiennych. Z uwagi na panującą
pandemię RM podjęła uchwałę w sprawie
zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na
terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. Pozostałe uchwały, które podjęła RM to:
• przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych RM w Toszku za rok 2020
oraz planów pracy komisji stałych RM
w Toszku na rok 2021;
• określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Toszek w roku 2021;
• zmiana uchwały nr XXIV/344/20
RM w Toszku z dnia 17 grudnia 2020
w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek;
• ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Toszek;
• przyjęcie Rocznego Sprawozdania za
2020 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20192021 wraz ze wskazaniem potrzeb;
• przyjęcie Raportu z wykonania w 2020
roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek
na lata 2019-2021;
• zmieniająca Uchwałę nr XLVI/500/2014
r. RM w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”;
• zmiany w budżecie Gminy Toszek na
rok 2021;
• zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek;
oraz kilka uchwał dotyczących petycji
i skarg, które wpłynęły do Rady Miejskiej.
Ważnym tematem komisji wspólnej była
dyskusja nt. Warunków ogłoszonego postępowania przetargowego tj.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek
oraz utworzenie i prowadzenie gminnego
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk wyjaśniał założenia w opracowanym postępowaniu przetargowym
zapewniając radnych, że są optymalne do
potrzeb, by uzyskać możliwie najniższą
opłatę dla mieszkańców. Termin zakończenia postępowania upłynął 23.03.2021.
Szerzej i szczegółowo napiszemy po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami w miesiącu kwietniu.
Kończąc to podsumowanie miesiąca,
a także w kontekście zbliżających się Świąt
Wielkanocnych życzę każdemu z nas abyśmy żyjąc w trudnych czasach umieli cieszyć się z tego co mamy, z pracy, z rodziny,
z każdej drobnej rzeczy i bądźmy szczęśliwi – Wesołego Alleluja!
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy
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Sytuacja epidemiczna

W związku z tym, że od jakiegoś czasu informacje dot. zachorowań na covid19 są
dostępne jedynie na poziomie powiatów,
nie mamy wiedzy o liczbie zachorowań na
terenie naszej gminy. Otrzymujemy jednak codzienne informacje z Policji o liczbie osób, które nasi policjanci kontrolują każdego dnia w domach w związku
z nałożonym obowiązkiem kwarantanny.
Liczba tych osób systematycznie zwiększa
się. O ile do połowy marca było to 30-40
osób, to od połowy marca liczba ta systematycznie rośnie. W dniu 23 marca były
to już 102 osoby. Pamiętajmy o środkach
ostrożności, przede wszystkim o zachowywaniu dystansu, o częstej dezynfekcji
rąk i dotykanych powierzchni, a także
o noszeniu masek ochronnych, najlepiej
atestowanych.
PK

Szczepienie przeciw
covid19

▶ Internetowo - poprzez stronę https://
pacjent.gov.pl (W tym wariancie wymagane jest posiadanie tzw. profilu zaufanego)
Osoby starsze, potrzebujące pomocy
w dotarciu na szczepienie, mogą zgłosić
taką potrzebę w OPS w Toszku dzwoniąc pod numer 799 157 934. Telefon
jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00. Do tej pory OPS, częściowo we współpracy z OSP Toszek, zapewnił dojazd na szczepienie 35 osobom
z terenu naszej gminy.
PK

dykalnym ograniczeniem działalności
punktów gastronomicznych w związku
z pandemią covid19. Pomoc nie dotyczy
sklepów. Szczegóły rozwiązań zawarte
zostały w uchwale Rady Miejskiej Toszka z dnia 24 marca 2021 r. dostępnej na
stronie toszek.pl. Ewentualne zapytania
można zgłaszać telefonicznie 32 237-8017 w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu.
PK

Przetargi i inwestycje

Z początkiem marca 2020 r. rozpoczęło
działalność Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Toszku. Ze względu
na pandemię nie był to
najlepszy czas na rozpoczynanie działalności gospodarczej, ale spółka dała radę!
Od roku zajmuje się m.in. utrzymaniem
porządku w mieście, pielęgnacją zieleni,
obsługą targowiska, zarządza cmentarzem
komunalnym, pobiera opłatę targową,
a od bieżącego roku przejęło z Remondis Aqua Toszek zarządzenie gminnymi
mieszkaniami. Przypominamy, że siedziba spółki mieści się w Toszku przy ul.
Gliwickiej 13, w biurowcu przy Polomarkecie – I piętro (dawny GS). Spółka oferuje także drobne remonty, naprawy i inne
usługi. Tel. 530 229 789, www.puk.toszek.
pl.
PK

Po zakończeniu prac projektowych
i uzgodnieniu kluczowych rozwiązań,
w marcu rozpoczęły się prace budowlane
przy modernizacji dworca PKP w Toszku.
W ramach inwestycji, która zakończy się
w przyszłym roku, wyremontujemy część
pomieszczeń na parterze budynku, przy
dworcu powstaną miejsca postojowe dla
samochodów i rowerów, a także urządzenia małej architektury dla podróżnych,
wyremontowany zostanie również odcinek ul. Dworcowej. Trwają postępowanie
przetargowe zmierzające do wyłonienia
firm, które podejmą się rewitalizacji terenów zielonych w Toszku, zbuduje przedszkole w Kotulinie oraz przeprowadzą
wymianę ponad 1000 opraw oświetleniowych na terenie gminy. O wynikach tych
ważnych przetargów będziemy informować.
PK

PUK działa od roku

Rocznik Toszecki 2021

pixabay.com

Pomoc dla
przedsiębiorców
Przypominamy, że trwa ogólnopolska
akcja szczepień przeciw covid19. Przypominamy, że do 22 lutego pierwszą dawkę
szczepionki na terenie naszej gminy przyjęło 300 osób, a 1 i 2 – 88. Wg stanu na
dzień 20 marca pierwszą dawką zaszczepiono u nas 870 osób, a 1 i 2 łącznie ponad
400. Obecnie rejestrować się do szczepień
mogą osoby od 60 roku życia wzwyż. Rejestracja jest możliwa na trzy sposoby:
▶ dzwoniąc na infolinię NFZ 989,
▶ telefonicznie lub bezpośrednio w przychodni na terenie gminy:
✓ PULS, tel. 32 233 43 72
✓ REMEDIUM, tel. 32 233 86 62
✓ Przychodnia w Kotulinie,
tel. 32 230 61 12)
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Z inicjatywy burmistrza Toszka przedsiębiorcy prowadzący na terenie naszej
gminy podmioty gastronomiczne, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży, otrzymają
pomoc w postaci zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobieranej za sprzedaż
alkoholu. Pomoc podyktowana jest ra-

Kończą się przygotowania do wydania
kolejnego, 5 już zeszytu Rocznika Toszeckiego. W najnowszym numerze, który zgodnie z planem ma się ukazać pod
koniec kwietnia, znalazły się artykuły,
w których ukazano dzieje Toszka i ziemi
toszeckiej w sposób wielowątkowy i interdyscyplinarny. Do przeczytania będą teksty z zakresu archeologii, historii sztuki,
architektury, a także historii społecznej
i gospodarczej oraz teksty popularnonaukowe i wspomnieniowe. Mamy nadzieję,
że kolejny numer Rocznika Toszeckiego
będzie istotnym wsparciem dla szkolnej
edukacji regionalnej oraz będzie sprzyjał
integracji lokalnej społeczności, zaangażowanej w zdobywanie i upowszechnianie faktów wpisanych w dzieje naszych
stron rodzinnych.
PK
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Jubileusz plebiscytu

foto: Joanna Kamińska

100 lat temu, 20 marca 1921
r., na Górnym Śląsku odbył
się plebiscyt, który miał rozstrzygnąć o podziale pruskiego
przed I wojną światową Górnego Śląska między Niemcy,
a Polskę. Końcowy wynik plebiscytu był niekorzystny dla
strony polskiej. Za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski
opowiedziało się 40,3 proc. głosujących (479 365 osób), natomiast za pozostaniem w granicach niemieckich opowiedziało
się 59,4 proc. (707 393 osoby).
Niemcy zwyciężyli zwłaszcza
w miastach, a Polacy w gminach wiejskich.
Z okazji jubileuszu Plebiscytu
na Górnym Śląsku burmistrz Toszka - Grzegorz Kupczyk oraz historyk
Grzegorz Kamiński, złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej gdzie mieścił
się Polski Komitet Plebiscytowy. Wartę honorową przy tablicy pełnili Tomasz Sobania i Szymon Garbacz.
Dziękujemy panu Grzegorzowi Kamińskiemu, warcie honorowej oraz
strażakom z OSP Toszek za współorganizację niniejszych obchodów. JR

Konkurs plastyczno-historyczny

Pochwal się swoją
marką
W imieniu organizatorów
Lokalnych
Grup Działania: „Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica
to nie granica” oraz
Na d ar z y n - R as z y n-Michałowice zachęcamy do udziału w konkursie „Marka
Lokalna".
Mamy wspaniałe miejsca, produkty i rękodzieła, którymi należy się pochwalić!
Celem konkursu jest wyłonienie grupy
najlepszych produktów i usług z obszaru
trzech Lokalnych Grup Działania, które dzięki swoim walorom jakościowym
i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej. Zadaniem konkursowym jest
zgłoszenie produktu lub usługi w ramach
kategorii:
• produkt spożywczy,
• sztuka/rękodzieło,
• produkt użytkowy/rzemiosło,
• produkt turystyczny/rekreacyjny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją
4

■ Instytut Pamięci Narodowej oddział
w Katowicach,
■ Polskie Towarzystwo-Historyczne oddział w Opolu
■ oraz Muzeum w Gliwicach.
Organizatorami konkursu jest gmina Toszek oraz historyk Grzegorz Kamiński.

Prace należy przesyłać lub osobiście dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Toszku w godzinach urzędowania do 30 kwietnia br.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.Zapraszamy!

do dnia 30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody,
m.in.: sesja produktowa, szkolenie z promocji, wyjazd studyjny, promocja w TV.
Szczegóły informacje – www.lesnakrainalgd.pl tel. (34) 373-52-95
LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

w formie zbiorowego
biegu/
marszu ulicami
naszego miasta.
W tym roku, ze
względu na panujące (i ciągle
zmieniające się)
obostrzenia sanitarne organizatorzy zdecydowali
się ostatecznie na
„hybrydową” wersję Biegu. Podstawową
formą uczestnictwa był bieg/marsz „wirtualny” - można było w nim wziąć udział
w dowolnym miejscu na ziemi, w terminie od 20 do 23 lutego 2021r. – pokonując
dowolny dystans biegiem lub marszem
(z kijami NW lub bez). Uczestnicy byli
też zachęcani do podzielenia się swoim
udziałem i/lub przebytym dystansem
w mediach społecznościowych. Drugą
możliwością okazania wsparcia osobom
z depresją była sztafeta, która odbyła się
20 lutego. Jej uczestnicy przez ponad 3
godziny biegali i maszerowali w niewielkich grupach, robiąc 30-minutowe pętle
ulicami Toszka. Każda z grup, prowadzona przez jednego z organizatorów, poruszała się po trasie o innym przebiegu –
dostosowanej do składu i tempa grupy; na
wszystkich uczestników po zakończeniu

Bieg wsparcia
W tym roku już po
raz czwarty przy Parafii św. Katarzyny
Al. w Toszku został
zorganizowany Bieg
i Marsz Wsparcia dla
Osób z Depresją. To
wydarzenie, odbywające się cyklicznie z okazji przypadającego 23 lutego Światowego Dnia Walki
z Depresją, ma na celu uwrażliwienie na
problem występowania depresji (ocenia
się, że 25% populacji zachoruje na depresję w jakimś okresie życia), upowszechnienie świadomości i rzetelnej wiedzy
na jej temat, a także okazanie empatii
i wsparcia osobom cierpiącym na tę poważną chorobę.
Poprzednie edycje Biegu miały także
charakter integrujący – odbywały się

Szczegóły konkursu: www.toszek.pl

foto: Ewa Musielok- Weis

Przypominamy o trwającym powiatowym konkursie plastyczno-historycznym
skierowany do dzieci i młodzieży z okazji
100 rocznicy Plebiscytu na Górnym Śląsku.
Patronat nad konkursem objęli m.in.:
■ Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski,

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Wielkie rachowanie

Co mniej więcej 10 lat w każdym niemal
państwie przeprowadzany jest spis ludności. Na rok 2021 taka „inwentaryzacja”
wszystkich mieszkańców zaplanowana została w całej Unii Europejskiej. Podobnie
jak miało to miejsce w latach 2002 i 2011
w okresie od 1 kwietnia do 30 września
Główny Urząd Statystyczny postawi każdemu z nas cały szereg pytań.
Odpowiedzi na większość z nich – tych
dotyczących miejsca zamieszkania, stanu
cywilnego, poziomu wykształcenia – nie
będą wymagały głębszej refleksji, jednak
w formularzu pojawią się także kwestie,
nad którymi warto się przez moment zastanowić.
Chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców naszej gminy do poświęcenia
chwili namysłu i udzielenia szczerej odpowww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

wiedzi na trzy szczególne pytania:
- Jaka jest Pana(i) narodowość?
- Czy odczuwa Pan(i) przynależność także
do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
- Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje
się Pan(i) w domu?
Dwa pierwsze z nich dotyczą tożsamości.
Podczas ostatniego spisu nieco ponad 10%
mieszkańców gminy zadeklarowało narodowość niemiecką. To wystarczająco dużo,
by znaleźć się na obejmującej 94 gminy
w całej Polsce ministerialnej liście gmin
z wysokim udziałem mniejszości narodowych, jednak znacznie mniej, niż – na
przykład – wyniosło poparcie dla kandydatów Mniejszości Niemieckiej podczas
pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w roku 1991 (36%).
Różnica wynikać oczywiście może ze
zmian demograficznych, utrzymującej się
migracji, ale także – nieporozumień dotyczących stosowanych pojęć oraz obaw
uczestników spisu. A zatem – najważniejsze: narodowość to nie to samo, co
obywatelstwo. Obywatelstwo zapisane
jest w naszych dokumentach. O nie również zapytani zostaniemy – już wcześniej
– podczas wypełniania kwestionariusza.
Niemal wszyscy posiadamy obywatelstwo
polskie, choć wielu z nas – także niemieckie. Natomiast narodowość jest subiektywnym poczuciem przynależności, odwołującym się do pochodzenia narodowego
i etnicznego. Zachęcamy zatem do refleksji
nad swoimi korzeniami – tym bardziej,
że konstrukcja kwestionariusza umożliwia zadeklarowanie różnych źródeł swojej
tożsamości. Wystarczy w odpowiedzi na
jedno z dwóch pytań podać narodowość
niemiecką, a w innym – polską, czy śląską.
Ważnym pytaniem jest także kolejne –
dotyczące języka. Wszystkich, którzy
używają języka niemieckiego (chociaż od
czasu do czasu), zachęcamy do zaznaczenia tego faktu podczas wypełniania kwestionariusza. Również w tym przypadku
możliwe jest podanie języka niemieckiego łącznie z polskim lub śląskim. Narodowość i język wskazać można niezależnie
od formalnej przynależności do DFK lub
innej organizacji reprezentującej mniejszość narodową.
Zachowanie i zadeklarowanie naszej wielokulturowości leży w dobrze pojętym
interesie całej lokalnej społeczności. To
dzięki pamięci o jej zróżnicowanych korzeniach możliwe jest nauczanie języka
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach i przedszkolach naszej
gminy. To dzięki jej pielęgnowaniu nasze
koła DFK mogą realizować szereg projektów skierowanych zarówno do młodego pokolenia, jak i dorosłych. Tożsamość
niemiecka i język niemiecki wpisują się
w kulturowe dziedzictwo Ziemi Toszeckiej. Dlatego raz jeszcze zachęcamy, aby
spoglądając zarówno w przeszłość, jak
i w przyszłość – dać temu wyraz podczas
wypełniania kwestionariusza spisowego i bez obaw, szczerze odpowiedzieć na
wszystkie pytania.
Dorota Matheja (DFK Toszek),
Joanna Powrósło (DFK Kotulin),
Marcin Kwaśniok (Pniów)

Przedszkole w Toszku

Dzielimy się dobrem

foto: Angelika Pisulla

ich „zmiany” czekał drobny poczęstunek.
W samej tylko sztafecie wzięło udział 35
osób, co najmniej kilkanaście biegało lub
spacerowało „wirtualnie”, i to nie tylko
na terenie gminy Toszek, ale też w Zabrzu, Knurowie, Wrocławiu, Chorzowie,
Radzionkowie, a nawet w Niemczech.
W akcję włączyła się też kilkudziesięcioosobowa grupa nordic walking „SięChodzi” z Tarnowskich Gór, której uczestnicy
w ramach Biegu weszli na Szyndzielnię.
Najmłodsza uczestniczka biegu miała
2 latka, najstarsza – 78. Paradoksalnie,
w roku w którym organizacja tego typu
wydarzeń stanęła pod znakiem zapytania,
IV Parafialny Bieg i Marsz Wsparcia dla
Osób z Depresją osiągnął wymiar zdecydowanie ponadparafialny i wielodyscyplinarny: z wielkim entuzjazmem swoje
wsparcie dla osób z depresją okazała nieformalna grupa miłośników morsowania,
która „pobiegła”, wchodząc do lodowatej
wody i rowerzyści – którzy „pomaszerowali”, pedałując…
Nieodłącznym elementem Biegu Wsparcia jest okazja do pogłębienia wiedzy nt.
depresji – oprócz wspólnego przedsięwzięcia sportowego organizowane jest
też spotkanie ze specjalistami w tej dziedzinie. Tym razem spotkanie z psychologami i psychoterapeutami, zatytułowane
„Spokojna Rozmowa o Depresji”, odbyło
się w formie transmisji online (nadal do
obejrzenia na stronie Biegu Wsparcia na
Facebooku).
Ewa Musielok-Weis

oświata

Z okazji Dnia Kobiet, dzieci z gr. Tygrysków z Publicznego Przedszkola w Toszku, obdarowały pacjentki ze Szpitala
w Pyskowicach przebywające na oddziale
COVID – 19 upominkami wykonanymi
samodzielnie pod kierunkiem nauczycielki Angeliki Pissulla. Gest ten sprawił
chorym wiele radości i uśmiechu oraz
przyczynił się do umilenia pobytu w szpitalu. W dzieciach rozwija to uczucie empatii oraz kształtuje pozytywną postawę
wobec cierpiących i potrzebujących. Nie
była to jedyna taka akcja charytatywna tej
grupy. Pierwsze prezenty dla pacjentów
dzieci zrobiły na Święta Bożego Narodzenia, które również zostały serdecznie
przyjęte. Nauczycielka tej grupy często
angażuje dzieci w akcje charytatywne
wykorzystując je, jako „dobrą lekcję” aby
w dorosłym życiu potrafiły podać pomocną dłoń osobie potrzebującej.

Angelika Pissulla

Alpaki w przedszkolu

foto: A.A.

z życia gminy

Nasze przedszkole gościło alpaki Helenki, dziewczynki z Kotulina, której rodzice
prowadzą hodowlę tych sympatycznych
zwierząt. Te miłe, egzotyczne i przyjemnie nastawione do ludzi zwierzęta sprawi5

oświata
SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Próbne egzaminy

W dniach 17-19 marca odświętnie ubrani i podekscytowani uczniowie klas
ósmych pojawili się w szkole, by wziąć
udział w próbnym egzaminie. Wszystko odbywało się tak jak na prawdziwym
egzaminie! A w piątek, po trzydniowych
zmaganiach, na szkolnym podwórku na
każdego ucznia czekała upieczona na
grillu kiełbasa.
Na szczęście jeśli wyniki nie będą satysfakcjonujące to jest jeszcze trochę czasu
by uzupełnić braki!
BC
SP nr 2 im. G.Morcinka w Toszku

SP w Kotulinie

Zwycięzcy CodeWeek

Talent rodzi się z pasji
Foto: Małgorzata Powrósło

Agata
Powrósło,
uczennica ósmej klasy, niejednokrotnie
zdobywały już laury.
Miło nam podzielić
się z Państwem informacją o kolejnych
sukcesach, na które
Agata pilnie pracuje od dziewięciu lat, będąc jednocześnie
uczennicą dwóch szkół. Mieszka i uczy się
w kotulińskiej podstawówce, ale uczęszcza
też do Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Opolu. A oto jej tegoroczne osiągnięcia:
• Konkurs Muzyczny Online /Estonia,
Odin, 31.01.2021 r./ - II miejsce
• I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. S. Prokofiewa Silkway –Europa, Rosja, Chiny/Moskwa, styczeń 2021/ -III
miejsce
• I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny /
Japonia, Kyoto, 01.01.2021 -01.02.2021 II miejsce
Agatko – serdecznie gratulujemy sukcesów
i życzymy kolejnych, oby ich było jak najwięcej. Jesteśmy z Ciebie dumni.
Beata Grochla
PS. Do gratulacji przyłącza się także redakcja gazety.

6

Czytam z klasą
Klasa III b ukończyła II moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego dla
klas I-III „Czytam z klasą.  Lekturki spod
chmurki” Do realizacji zimowego modułu wybraliśmy lekturę H. Ch. Andersena
pt. „Królowa Śniegu” Z wielką radością
przenieśliśmy się w zaczarowany, zimowy świat książki. Wykonaliśmy zadania
w Lekturniku, zrobiliśmy ilustracje do
lektury oraz prace plastyczne związane z zimą. Projekt jest ściśle powiązany
z ekologią. Zrobiliśmy więc Eko-bałwanki i zimowy pokaz Eko-mody. Zagadnienia ekologiczne zgłębialiśmy podczas realizacji zadania „Mała chmurka w krainie
śniegu”. Z niecierpliwością czekamy na
kolejny, wiosenny moduł projektu.
Regina Buchta

Dzień Dinozaura
Nasza szkoła od lat bierze udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Podczas
ósmej edycji CodeWeek został ogłoszony
dodatkowy konkurs „1000 pierwszych
inicjatyw online" do którego zgłosiliśmy
naszą inicjatywę.   Udało się, zostaliśmy
laureatem tego konkursu. Otrzymaliśmy
matę do nauki programowania, która
z całą pewnością przyda się do dalszych
zabaw.
Joanna Wróblewska

Dzień Kobiet

Foto: Agnieszka Gabryś

Pierwszaki w gangu
Fajniaków
Wszyscy uczniowie klasy pierwszej wzięli
udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym sieci sklepów Biedronka. Dwóch
uczniów: Artur Koziołek oraz Tobiasz
Raszka zostało nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym "Szkolne
Przygody Gangu Fajniaków” – otrzymali
nagrody i dyplomy. Cała klasa dostała też
kartę do sieci sklepów ,,Biedronka” załadowaną wkładem finansowym. Dzieci
wraz z wychowawcą zastanawiają się nad
odpowiednim zakupem, który ucieszy
23 uczniów klasy pierwszej. Warto wspomnieć, że nagrodzono również wychowawczynię – p. Małgorzatę Powrósło. Gratulujemy.
Beata Grochla

ne konkursy z nagrodami, które wzbudziły zainteresowanie wszystkich uczniów.
Męskie jury miało “ciężki orzech do zgryzienia”, ale po długich obradach udało się
wybrać laureatki. Wszystko opierało się
na świetnej zabawie i potężnej dawce dobrego humoru. Czas upłynął w miłej atmosferze, a dziewczęta miały okazję poczuć się tego dnia naprawdę wyjątkowo.
Agnieszka Gabryś

8 marca uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Był to wyjątkowy
dzień pełen uśmiechu, kwiatów i radości.
Tego dnia dziewczyny pięknie prezentowały się w sukienkach, bądź spódniczkach. Chłopcy zaś, jak przystało na
prawdziwych dżentelmenów, odświętnie
ubrani byli w gustowne krawaty i muszki.
Samorząd Uczniowski zorganizował licz-

Foto: Anna Skandy

ły naszym przedszkolakom wiele radości.
Dzieci miały możliwość spacerować z alpakami Antosiem, Tofikiem i Leosiem,
karmić je i przytulać. Właściciele zwierząt podczas pogadanki z przedszkolakami opowiadali o pochodzeniu alpak
(Ameryka Południowa), ich zwyczajach,
ulubionych pokarmach oraz wykorzystaniu ich sierści do produkcji wełny. Urocze
pyszczki tych zwierzaków, bujne czupryny i mięciutka jak puszek sierść do której
dzieci bardzo chętnie się przytulały sprawiły, iż przebywanie w ich otoczeniu bardzo korzystnie wpłynęło na samopoczucie naszych wychowanków i nauczycieli.

A.A

Które dziecko nie chciałoby przenieść
się w czasy prehistoryczne, gdzie prym
wiodły dinozaury? Zobaczyć jak to było,
kiedy ziemia była zieloną puszczą zamieszkałą przez te ciekawe stwory. Taką
możliwość mieli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku. 26 lutego młodzi odkrywcy
przenieśli się na Wyspę Dinozaurów,
gdzie w formie zabawy zdobywały wiedzę
o gadach, które niegdyś zamieszkiwały
naszą planetę. Dzieci wykazały olbrzymie
zainteresowanie tematem. W skupieniu
oglądały ilustracje różnych gatunków wymarłych stworów, a później same próbowały narysować swojego ulubionego dinozaura. Dużym powodzeniem cieszyły
się również liczne konkursy z nagrodami.
Największą atrakcją okazały się jednak
fotobudki, w których każdy mógł zrobić
sobie zabawne, pamiątkowe zdjęcie. Spędzony czas był okazją nie tylko do nauki,
ale i świetnej zabawy.
Agnieszka Gabryś, Anna Skandy
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Kobiety gospodarne i wyjątkowe

Zanim będzie za późno

Od 2018 roku dzięki nowym i uproszczonym przepisom na terenie naszej gminy
powstały Koła Gospodyń Wiejskich
promujące wartości, które są bogactwem polskiej wsi, w tym również tradycje kulinarne. Z całego
powiatu gliwickiego najwięcej
kół zarejestrowało się w naszej gminie. Panie z KGW
to ogromne wulkany energii
i niezwykłe talenty. Ich zaangażowanie wynika z miłości
do środowiska, w którym żyją
od wielu pokoleń, a co najważniejsze przekazują swoją pozytywną energię i temperament
lokalnej społeczności. Bacznie obserwują swoje środowisko i próbują
odpowiadać na jego potrzeby, a co za
tym idzie chętnie dzielą się swoją kreatywnością z mieszkańcami.
Przedstawiamy nasze aktywne KGW:

KGW Kotulin

Koło Gospodyń Wiejskich w Kotulinie powstało 2018 r., obecnie liczy 32 panie. Uczestniczymy w licznych wydarzeniach tj. jarmarkach świątecznych, festynach, dożynkach
promując nasze sołectwo i gminę. Pieczemy ciasta i wykonujemy oryginalne rękodzieło.
Chętnie uczestniczymy w licznych szkoleniach i konkursach. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do naszego koła. 
Cecylia Zawiola

KGW Pniów

foto: Renata Gałązka

Koło
Gospodyń
Wiejskich w Pniowie
„Pniowianki” powstało we wrześniu 2019
r. z inicjatywy Renaty
Gałązki.
Jesteśmy
prężnie
działającym kołem
gospodyń, której celem jest krzewienie
życia
kulturalnego
w naszej wsi. Chętnie
dzielimy się naszymi
umiejętnościami oraz
jesteśmy otwarte na
nowe doświadczenia.
Z ochotą bierzemy
udział w inicjatywach
mających na celu poprawę wizerunku i jakości życia naszej społeczności. Pandemia
koronawirusa pokrzyżowała nasze plany i w tak krótkim czasie nie miałyśmy możliwości większego rozwoju. Staramy się dobrze wykorzystywać powierzone nam środki
finansowe. Część środków pieniężnych została przeznaczona na prezentację naszego
wizerunku. Dużą część pozostałych środków zainwestowałyśmy w wyposażenie sprzętów kuchennych w celu rozwoju umiejętności kulinarnych. Bardzo szybko nadarzyła się
okazja, gdyż na prośbę Centrum Kultury „Zamek w Toszku” nagrywałyśmy filmiki z pieczenia pączków i faworków z okazji Tłustego
dokończenie na str. 8

Miałem dotychczas szczęście poznać wielu
niezwykłych ludzi, a dwóch z nich ostatnio mocno mnie inspiruje. Jednym z nich
jest Waldek Malina, facet z Sosnowca, który znany jest z tego, że po górach chodzi
w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem. Opowiada, że kiedy wchodził na Mont Blanc nie mógł się już doczekać wyższych partii góry, bo w dolinie
było mu… gorąco. Nie jest jednak wariatem, nosi zawsze ze sobą ciepłe ubrania na
wszelki wypadek, a przy tym jest świetnie
przygotowany kondycyjnie. W końcu ma
za sobą kilka wielotysięcznych wypraw
rowerowych i tak szalonych jak osiągnięć,
jak na przykład przejście ponad stu trzydziestu kilometrów naraz po górach.
Waldek nie był jednak typem sportowca
od zawsze. Do czterdziestego roku życia
dzielił czas między pracę i granie w gry
komputerowe. I nic poza tym. Zajęło mu
to wiele czasu, ale wreszcie dotarło do niego, że nie chce takiego życia. Było późno.
Nie za późno na sport i jeżdżenie po świecie, kiedy trzeba pracować i walczyć o choć
jeden dzień urlopu więcej?
Drugą osobą jest Dean Karnazes, człowiek,
którego podziwiam całym sercem. Jest autorem kompletnie szalonych wyczynów,
takich jak nieprzerwany bieg przez 500
kilometrów czy przebiegnięcie z jednego
wybrzeża Stanów Zjednoczonych do drugiego. On w przeciwieństwie do Waldka
był zakochany w sporcie jako dziecko, ale
w pewnym momencie tak się zniechęcił,
że na kilkanaście lat odwiesił buty do biegania na kołek. Wrócił w swoje trzydzieste
urodziny. W książce „Ultramaratończyk”
pisze, że gdy świętował z kolegami w barze i był już po kilku drinkach, a jakaś obca
kobieta zaczęła się do niego wdzięczyć,
coś nim tak w środku wstrząsnęło, że wyszedł z baru i postanowił wrócić do sportu.
Nie kiedyś; teraz, tej nocy. Wemknął się
do domu, zabrał pierwsze lepsze adidasy
i pobiegł w stronę miejscowości oddalonej
o 30 mil. To miał być jego makabryczny
prezent urodzinowy. Prezent, od którego
zaczęła się podróż, która zaprowadziła go
na listę stu najbardziej wpływowych osób
na świecie magazynu Forbes.
Kiedy myślę o Waldku i Deanie zastanawiam się tylko, czy warto było zmarnować
tyle lat, żeby zrozumieć, czego naprawdę
chcą… Późno się zorientowali, że nie będzie powtórki z życia. Najgorsze jednak, że
wielu ludzi orientuje się, kiedy jest już za
późno, żeby cokolwiek zmienić.
Już jest późno. Jest później, niż myślisz.

Tomasz Sobania
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Czwartku. Pierwszym jednak naszym działaniem było przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych w grudniu 2019. Wieńce
i stroiki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej wioski. Wiosną ubiegłego roku wraz z Radą Sołecką
zorganizowałyśmy spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które zostały zaproszone wszystkie panie z Pniowa. Serdecznie zapraszamy
do naszego kręgu nowe członkinie. Wspólnie zdziałamy więcej.

Bożena Kwaśniok

Decyzję odnośnie prowadzenia koła gospodyń podjęłam po
namowie mojego męża Henryka Krupy, który obiecał pomoc
w działalności koła. Pozostał on do dzisiaj jedynym mężczyzną
w pisarzowickim Kole Gospodyń Wiejskich. Obecnie koło liczy
17 członków (16+1). W roku 2019 KGW w Pisarzowicach wzięło
u dział w organizowanych w Toszku jarmarkach wielkanocnym,
jakubowym i adwentowym. Chwaliłyśmy się wypiekami, herbatkami ziołowymi, smalczykami, mogłyśmy zaprezentować wyroby
wykonane przez nasze panie z materiałów zakupionych dzięki dotacjom. Zorganizowaliśmy także wyjazdy na spektakle teatralne
teatru Korez „Cholonek” i „Mianujom mie Hanka”. Udało nam
się zorganizować wycieczkę autobusową do Mosznej i Kamienia
Śląskiego, a także na Jasną Gorę. Chcąc przybliżyć naszym paniom tematykę pielgrzymowania drogami św. Jakuba, zorganizowaliśmy projekcję filmu „Śladami Stóp”. W roku 2019 odbyło
się również spotkanie opłatkowe. W lutym 2020 r. zorganizowaliśmy kolejne zwiedzanie (Palmiarnia i Radiostacja w Gliwicach).
Dzięki mojemu mężowi, który przygotował wniosek, udało nam
się pozyskać bezzwrotną pożyczkę z rządowej tarczy pomocowej.
Pokryła ona koszty wyjazdu całej grupy do Krakowa Łagiewnik.
W roku 2020 zorganizowaliśmy zamknięte projekcje filmów „Miłość i Miłosierdzie” i „Przypływ wiary” oraz wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach i Domu Chleba w Radzionkowie. Niedokończonymi przedsięwzięciami są warsztaty
decoupage i nauka malowania na szkle. Mamy nadzieje dokończyć je w roku 2021.
Przewodnicząca KGW w Pisarzowicach
Beata Posłuszna

KGW Sarnów

Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie powstało w grudniu 2018
roku. Na początku koło liczyło 11 członkiń. W chwili obecnej
w skład naszego koła wchodzi 33 członków, w tym 3 mężczyzn.
Członkowie zrzeszeni w naszej organizacji z pełnym zaangażowaniem promują sołectwo na różnych wydarzeniach. Uczestniczymy w szkoleniach, a także konkursach promujących potrawy
regionalne, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Propagujemy
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zdrowy styl życia i prezentujemy się na imprezach kulturalnych
na terenie naszej gminy.
W konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Toszek Nasza Gmina” i Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na „Najlepszą
potrawę wigilijną oraz na najpiękniej udekorowane pierniczki”
zajęliśmy II miejsce. Nasze koło reprezentowały: Teresa Konieczny, Gabriela Ziaja, Cecylia Oblonczek i Magdalena Leksy, które to
przygotowały potrawy i pięknie udekorowały stół. Ponadto jesteśmy współorganizatorami przygotowywania paczek dla seniorów
i dzieci z okazji świat bożonarodzeniowych.
Podczas dożynek wiejskich Panie z KGW w Sarnowie służą pomocą przy dekorowaniu stołów dla mieszkańców oraz przy pieczeniu ciastek
Integrujemy się poprzez organizację wspólnych wyjazdów, wycieczek, a także zajęć ruchowych.
Sylwia Kruppa

KGW Wilkowiczki
„Powrót do tradycji"

foto: Żaneta Przybycin
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Dwa słowa
o KGW w Pisarzowicach

Z inicjatywy i wsparcia Agencji Rolnej powstało w 2018 roku nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowiczkach, które liczy 18
pań. Na początku zastanawiałyśmy się nad profilem działalności
i tak z różnych propozycji postanowiłyśmy zająć się profesjonalnie dziedziną kulinarną. Zaczęło się od tego, że nasze panie posiadały w swoich zeszytach spisane przepisy pochodzące jeszcze
z dawnych lat a odziedziczone po swoich mamach i babciach. Na
podstawie tych przepisów przygotowujemy potrawy, które już
zdążyłyśmy zaprezentować na niejednej wystawie, jarmarku, festynie łącznie z degustacją. Potrawy nasze spotkały się z uznaniem przez kupujących mieszkańców. Przykładem takiego produktu były kluski śląskie w wydaniu wielkanocnym w kształcie
kolorowych pisanek. W związku z pandemią jak w każdej dziedzinie nastąpił zastój, ale to nie przeszkadza nam w opracowywaniu nowych przepisów, które mamy nadzieję w niedługim czasie
zaprezentujemy.
Grażyna Piotrowska
W kolejnym wydaniu gazety przeczytamy o działaniach naszych
Kół z Paczyny i Kotliszowic.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

