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zakup sprzętu i remonty. Z powodu zagrożenia epidemią covid-19 braliśmy udział
w działaniach wspomagających inne służby.
Nasi strażacy, oprócz zakresu podstawowego, są wyszkoleni m.in. z zakresu ratownictwa technicznego, wodnego,
współdziałania z LPR, kierowania ruchem drogowym,
kwalifikowanej pierwszej pomocy - dzięki temu możemy
dbać o bezpieczeństwo naszej
lokalnej społeczności, co jest
priorytetem każdego z naszych strażaków - powiedział
Krzysztof Migas.
Czas pandemii jest dziwnym czasem dla jednostki ze
względu na brak możliwości swobodnego
funkcjonowania – mówi Wojciech Grobosz, prezes OSP Kotulin. – Skupialiśmy
się na realizacji wytycznych dotyczących
pandemii: dystrybucja ulotek czy podawa-
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mii. Chcę też podkreślić, że na dobrej drodze jest proces włączenia naszej jednostki
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Spełniliśmy szereg warunków i mamy
potwierdzenie, że w roku 2021 zostaniemy
włączeni do KSRG – powiedział Wojciech
Grobosz.
W okresie ostatnich 3 lat pozyskaliśmy
ponad 100 tys. zł środków zewnętrznych

fot.: OSP Toszek

Z okazji wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków,
na ręce wszystkich druhów i druhen zaangażowanych
w jednostkach OSP na terenie naszej gminy, składamy
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w służbie, oby każdy wyjazd był dla was bezpieczny! Życzymy
także spełniania marzeń w życiu osobistym i zawodowym. Dziękujemy za wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego oraz nieustanną gotowość
do niesienia pomocy!

nie komunikatu na rzecz zwiększenia świadomości o zagrożeniu. Doposażyliśmy się
w kombinezony, co ułatwiła nam firma 3M,
od której bezpłatnie uzyskaliśmy 7 kombinezonów. Z kolei maski, gogle, rękawiczki
przekazywał nam urząd, więc w razie konieczności mamy wszystko, czego powinniśmy użyć w obecnym czasie. Pandemia spowodowała ograniczenie ćwiczeń, zwłaszcza
tych z innymi jednostkami, nad czym wszyscy ubolewamy. Mimo to, 6 osób z naszej
jednostki uzyskało uprawnienia do działań
we współpracy z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym. Serdecznie dziękuję wszystkim strażakom, którzy mimo świadomości
ryzyka, działali i działają w okresie pande-

fot.: OSP Kotulin

W pięciu jednostkach na terenie gminy
(Toszek, Kotulin, Ciochowice, Pniów,
Wilkowiczki) to łącznie 91 osób. W zeszłym roku wyjeżdżali 203 razy. Nie tylko do pożarów. Nasi strażacy – ochotnicy
ciągle podnoszą standardy swojej służby.
Są coraz bardziej profesjonalnymi i uniwersalnymi zespołami ratowników, na
których można liczyć w najtrudniejszych
sytuacjach. Mimo, że samorząd ponosi
koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz koszty ubezpieczenia i badań
lekarskich, a także wypłaca ekwiwalent
pieniężny tym, którzy brali udział w działaniach ratowniczych albo szkoleniach
organizowanych przez PSP, nasze jednostki aktywnie pozyskują różnego rodzaju dofinansowania zewnętrzne m.in.
z Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, MSWiA, NFOŚiGW i innych źródeł.
O służbie opowiadają dziś prezesi, naczelnicy i członkowie zarządów jednostek.
Jako duży sukces i powód do dumy stawiamy to, że w ostatnich latach udało się
w Pniowie podtrzymać wieloletnie tradycje
pożarnicze i zebrać grupę ludzi, która z oddaniem angażuje się w działania ratowniczo-gaśnicze oraz w sprawy organizacyjne
i gospodarcze – mówi Krzysztof Migas,
członek zarządu OSP Pniów. – W ostatnich
latach udało nam się pozyskać kilka dotacji
z zewnętrznych źródeł przeznaczonych na

fot.: OSP Pniów

Ratują, pomagają, zabezpieczają

dokończenie na str. 3

Życzenia z okazji
Dnia Matki
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PROSTO Z URZĘDU
Wszystko wskazuje na
to, że kolejną, bardzo
trudną falę pandemii
powoli mamy za sobą.
Liczba osób, które każdego dnia pozostają
w kwarantannie lub izolacji, jest obecnie znacznie mniejsza niż
była w połowie kwietnia. Wciąż jednak
musimy zachowywać podwyższony reżim sanitarny oraz dobrze nam znane
epidemiczne środki ostrożności, czyli
dystans, dezynfekcja rąk oraz noszenie
prawidłowo założonych masek ochronnych. Ogromnym wsparciem w walce z pandemią są szczepienia przeciw
covid19. Tym, którzy już się zaszczepili albo zarejestrowali – gratuluję
odpowiedzialnego wyboru. Tych zaś,
którzy się wahają, zachęcam do skontaktowania się w tej sprawie ze swoim
lekarzem. Na kolejnych stronach podajemy numery telefonów do wszystkich
punktów szczepień działających na terenie naszej gminy. Jestem przekonany,
że wspólnym wysiłkiem w najbliższych
miesiącach pokonamy trwające od
roku zagrożenie epidemiczne.
W tekście obok, pan Arkadiusz Dyas,
przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej,
przejrzyście omawia temat gminnego
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. W zeszłym miesiącu, na
podstawie wyników ogłoszonego przetargu, podjęliśmy decyzję o ustaleniu
nowych – wyższych stawek opłat za
odbiór odpadów. O szczegółach wszyscy mieszkańcy zostaną powiadomieni
pismem z urzędu. Mam świadomość,
że nawet najbardziej przejrzysta prezentacja warunków kształtowania się
stawek opłat za śmieci, nie zwalnia nas
– samorządowców z poszukiwania jak
najlepszych rozwiązań, które powinny
zostać wdrożone w przyszłości.
Na zakończenie chce poinformować
wszystkie osoby, które są zainteresowane powrotem do organizacji normalnych, corocznych wydarzeń kulturalnych czy społecznych w naszej gminie,
że wiele wskazuje na to, że także w tym
roku nie będzie jeszcze możliwy powrót do zwykłego harmonogramu imprez takich jak Dni Toszka, jarmarki,
dożynki czy koncerty. Trwa wprawdzie
powolne odmrażanie wydarzeń sportowych, rozgrywki wznawiają np. nasze
lokalne kluby piłkarskie (Zamkowiec
Toszek, Przyszłość Ciochowice, Orzeł
Paczyna), być może jeszcze przed końcem roku szkolnego do szkół powróci
przynajmniej część uczniów, ale sytuacja epidemiczna nie jest jeszcze na
tyle pewna, aby planować wydarzenia
o charakterze masowym. Wiele wskazuje na to, że także w tym roku będziemy musieli ograniczyć tego rodzaju
wydarzenia do absolutnego minimum.
Polecając lekturę najnowszego numeru
gazety, życzę wszystkim dużo zdrowia!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Z prac Rady Miejskiej
Szanowni Państwo,
Podobnie jak w całej Polsce,
niestety również w gminie
Toszek rosną opłaty za odbiór śmieci. Na kwietniowej
sesji Rady Miejskiej uchwalone zostały nowe stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Wielkość stawki
za odbiór odpadów kalkulowana jest bardzo prosto. Co roku ogłaszany jest przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów od
mieszkańców gminy. Specyfikacja przetargowa jest dosyć precyzyjna i określa również
szacowaną ilość odpadów jakie ewentualny
wykonawca będzie zobowiązany do odbioru
w czasie trwania umowy. Cena zaproponowana przez najtańszego wykonawcę (w przypadku Toszka jest to Konsorcjum Remondis)
dzielona jest przez ilość miesięcy trwania
umowy oraz przez ilość mieszkańców, którzy złożyli odpowiednie deklaracje. Kalkulacja ceny z tegorocznego przetargu oscyluje
w okolicach 37,00 zł- tyle każdy z nas powinien płacić miesięcznie za odbiór odpadów.
Radni na sesji uchwalili stawkę 34,00 zł. Nie
znaczy to jednak, że firma Remondis obniżyła swoją cenę. Znaczy to tyle, że różnicę
czyli ok. 3,0 zł/miesiąc/osobę dopłaca urząd.
Dokładniej oznacza to, że środki z budżetu
gminy, które mogłyby trafić np. na inwestycje
w infrastrukturę drogową, chodniki zostaną przeznaczone na dopłatę do ceny odbioru odpadów. Pora zadać pytanie – dlaczego
jest tak drogo? Przyczyn jest wiele, poniżej
przedstawię klika z nich:
1. Rządowe przepisy narzucają gminom konieczność segregacji śmieci za brak której
grożą poważne kary finansowe. Segregacja
zmusza firmy do wykonania większej liczby kursów, co się przekłada na zwiększenie
kosztów paliwa i pracy.
2. Rządowe przepisy pozwoliły na trzykrotne
zwiększenie napływu odpadów z zagranicy.
Producenci wolą kupić tańsze odpady z zagranicy niż droższe surowce wtórne z lokalnego rynku
3. W latach 2016-2020 nastąpił znaczny
wzrost cen: paliwa - o 40%, energii elektrycznej -o 67%, płacy minimalnej o 25%.
4. Brak odpowiedzialności producentów za
opakowania. W tej chwili producenci min.
kosmetyków, żywności, środków czystości
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Koszt ich późniejszej utylizacji przerzucany jest na konsumentów czyli nas.
5. Wzrost opłaty marszałkowskiej- w 2017
roku oplata za umieszczonej tony odpadów
na składowisku wynosiła 24,15 zł; natomiast
w 2020 roku stawka ta wynosiła już 270 zł
za tonę. Opłata ta niestety nie zasila budżetu
gminy – trafia w całości do Urzędu Marszałkowskiego.
6. Wprowadzone w 2019 r. przepisy narzucają firmom odbierającym odpady montaż
nowoczesnego monitoringu wizyjnego o wysokiej rozdzielczości oraz instalacji przeciwpożarowych. Jednocześnie przestały obowiązywać stare zezwolenia na odbiór odpadów
a za nowe firmy muszą uiścić stosowane
opłaty oraz wnieść gwarancje bankowe.

7. Przepisy nakazują minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych. Większa częstotliwość kursów to większe koszty.
8. Duży wzrost masy odpadów biodegradowalnych, które można z powodzeniem przetworzyć na kompost i wykorzystać w przydomowym ogrodzie.
9. Luka w gminie Toszek - osób, które złożyło
deklaracje „śmieciowe” jest o ok 1500 mniej
niż zameldowanych. Odwołajmy się do własnego sumienia oraz zachęćmy sąsiadów, rodziny, znajomych aby zweryfikowały swoje
deklaracje i wnosiły opłaty za faktyczną ilość
osób przebywających w gospodarstwach domowych.
W tym miejscu chciałbym zachęcić do zastanowienia się co my jako mieszkańcy gminy
Toszek możemy zrobić aby zatrzymać wzrost
opłat albo przynamniej je ograniczyć. Oczywiście możemy mieć tutaj na myśli jedynie
rozwiązanie zgodne z aktualnymi przepisami.
• Przede wszystkim powinniśmy ograniczyć
strumień odpadów kierowanych do systemu np. poprzez kompostowanie odpadów
zielonych i kuchennych. Zachęca do tego
ulga jaka została uchwalona dla właścicieli
nieruchomości jednorodzinnych kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady. Jest to rozwiązanie
zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.
Koszt zakupu kompostownika nie jest
duży, ostatecznie można go w prosty sposób wykonać samemu.
• Koniecznie segregujmy odpady, pozwoli
to spełnić wymagania jakie na gminy stawią unijne przepisy.
• Będąc na zakupach zwróćmy uwagę na
sposób w jaki pakowane są produkty, wybierajmy te z „mniejszym” opakowaniem.
Mniej opakowań przywiezionych ze sklepu to mniej śmieci, za które będziemy musieli zapłacić.
• Zawsze zgniatajmy plastikowe i kartonowe opakowania- butelki, kartoniki. Oddajmy pełne worki – ograniczy to ilość kursów śmieciarek.
• Zamiast kupować wodę i napoje w butelkach pijmy wodę kranową, ewentualnie
przygotowaną w dzbankach filtracyjnych.
Badania dowodzą, że skład i właściwości
wody kranowej często przewyższają jakość
wody butelkowanej.
Szanowni Państwo, wymienione wyżej przyczyny i składniki mające wpływ na cenę
śmieci to tylko część czynników, ich katalog
jest dużo szerszy. Jako mieszkańcy mamy
niewielki wpływ na decyzje podejmowane
na szczeblu rządowym, a nawet unijnym. Ma
za to duże znaczenie to, w jaki sposób zarządzamy własnym gospodarstwem domowym, jakich dokonujemy wyborów kupując
produkty w sklepach, co robimy z odpadami
biodegradowalnymi. Pomocna może być tutaj zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle- czyli
unikaj kupowania zbędnych rzeczy. Jeśli już
kupiłeś, to przed wyrzuceniem zastanów się
czy możesz użyć tej rzeczy powtórnie i dopiero na końcu utylizuj. Arkadiusz Dyas
Przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Toszku
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z życia gminy

Inwestycje w Kotulinie

Szczepimy się!
Na podstawie danych liczbowych, które
co dwa tygodnie pozyskujemy w punktach szczepień działających na terenie
naszej gminy, publikujemy kolejne informacje dotyczące liczby wykonanych
szczepień przeciwko covid19. Zachęcamy
do zainteresowania tematem szczepień
przeciwko covid19, w szczególności do
skorzystania z konsultacji z lekarzem i rejestracji w wybranym punkcie na ternie
naszej gminy:
• Puls, ul. Górnośląska 1,
tel. 32 233 43 72
• Remedium, ul. Gliwicka 26,
tel. 32 233 86 62

• Szpital w Toszku, ul. Gliwicka 5,
tel. 32 233 41 12
• Przychodnia w Kotulinie, ul. Świbska 17,
tel. 32 230 61 12
PK

Placówka wielka sercem

Czas pandemii i szalejącego koronawirusa sprawia, że zarówno w prywatnych
rozmowach, jak i w medialnych dyskusjach, najczęściej „obgadywaną” grupą
zawodową są ludzie zajmujący się medycyną. Jako mieszkańcy Kotulina wyrażamy opinię, że nasz ośrodek zdrowia,
traktujący pacjentów jak dobrych znajomych, przyjaciół, a czasami nawet jak
rodzinę, może być powodem uzasadnionej zazdrości ludzi spoza naszej okolicy.
Zespół lekarzy z szefową, panią Iwoną
Kuźmińską-Meryk na czele, panią Janiną
Cebulską-Olszewską, panią Joanną Hojdą, panem Markiem Grochlą oraz ekipa
pielęgniarek, panie: Hiacynta Oblonczek
i Eryka Mansfeld oraz dbający o stronę techniczną pracy w przychodni pan
Walter Mansfeld, stanowią obsadę małej,
wiejskiej, ale wielkiej sercem i duchem
placówki medycznej.

fot.: MK

Jak już informowaliśmy, pierwszy przetarg na budowę przedszkola w Kotulinie
został unieważniony. W maju zostanie on
ogłoszony ponownie tak, aby można było
wybrać wykonawcę tej ważnej inwestycji
i sprawnie rozpocząć prace budowlane.
To zadanie jest przedsięwzięciem dwuletnim, co oznacza, że prace przy budowie
przedszkola zakończą się w przyszłym
roku.
Informujemy ponadto, że samorząd toszecki pozyskał kwotę 844 tyś zł na remont dróg w sołectwie Kotulin. Chodzi
o połączenia drogowe między przysiółkami Nakło, Skalna, Skały. To zadanie
inwestycyjne jest przedsięwzięciem jednorocznym, co oznacza, że prace zostaną
wykonane jeszcze w tym roku.
PK

Pomimo obostrzeń i niełatwej sytuacji
lokalowej, którą pogorszyła stosunkowo
ciężka i długa, tegoroczna zima, każdy
pacjent, oprócz uśmiechu i dobrego słowa, otrzymuje konieczne konsultacje lekarskie (w większości niestety telefoniczne) oraz skierowania na badania i dalsze
specjalistyczne porady. Wykonuje się tu
także niezbędne czynności pielęgniarskie,
takie jak pobieranie krwi - czasami, jeżeli
jest taka konieczność, w domu pacjenta.
Placówka zajmuje się również szczepieniami na COVID-19. Jako mieszkańcy
Kotulina, za niezwalnianie tempa i utrzymywanie wysokiego poziomu, mówimy
Wam wszystkim DZIĘKUJEMY.
MK

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Ratują, pomagają, zabezpieczają
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chodu strażackiego, jeżdżąc po wioskach
Ciochowice, Boguszyce i Pisarzowice, nadawali komunikat o pozostaniu w domu.
Rozwozili środki dezynfekcyjne i maseczki
do szkół w gminie Toszek, które to środki
zostały pobrane z PSP Gliwice. Strażacy
chętnie współpracują z Urzędem Miejskim,
Sołtysem i Radą Solecką – powiedział Jerzy
Sulewski.
Każdego roku robimy coś dla sołectwa
– mówi Waldemar Podkowa, prezes OSP

fot.: OSP Wilkowiczki

Wilkowiczki. – Od kilku lat systematycznie
remontujemy też strażnicę. Pieniądze na
ten cel pozyskujemy ze środków rządowych
przeznaczonych dla OSP. W ostatnich naborach pozyskaliśmy łącznie ponad 16.000, te

fot.: OSP Ciochowice

dokończenie ze str. 1
- mówi Ireneusz Giemza, naczelnik OSP
Toszek. – Dzięki nim dokonaliśmy zakupu
m.in. średniego zestawu narzędzi hydraulicznych, który już niejednokrotnie był wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych.
Również dwie edycje wygranego budżetu
obywatelskiego podbudowały stan umundurowania naszej jednostki. Pozyskany
bezpłatnie z KM PSP Piekary Śląskie samochód operacyjny Opel już kilkadziesiąt razy
dowoził naszych mieszkańców na szczepienia. Cieszymy się z ubiegłorocznego naboru
nowych członków, obecnie co tydzień ćwiczymy z kilkunastoosobową grupą dzieci i
młodzieży. Rocznie uczestniczymy w ok.
120-130 akcjach ratowniczo-gaśniczych,
co stawia nas w czołówce wyjazdowych
jednostek OSP powiatu gliwickiego. Nie
ukrywam, że w tej chwili najbardziej nas
absorbuje oczekiwanie na decyzję o dotacji
na nowy samochód – powiedział Ireneusz
Giemza.
Strażacy z jednostki OSP Ciochowice
służą zawsze swoją pomocą – mówi Jerzy
Sulewski, prezes OSP Ciochowice. Gdy
nastała pandemia, strażacy z radia samo-

pieniądze zostały przeznaczone na remont
garażu i łazienki w OSP. W tej chwili też
przygotowujemy projekty o dofinansowanie, w ramach których chcemy zakupić wyposażenie. Nasze bieżące plany dość mocno
komplikuje Covid – powiedział Waldemar
Podkowa.
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życzenia

Dzień Matki

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą
chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukaj
w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej jak umiesz. Po swojemu.
Spełniaj się. Najserdeczniejsze życzenia
dla mamy Cecylii Polewka przesyła córka.

Cię kochamy. Przyjmij nasze życzenia,
zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia.
Za wszystko serdeczne składamy Ci podziękowania, za miłość i trud wychowania. Twoje dzieci, Irena Gabryś z Byciny
y

Przesyłam życzenia dla mamy Elżbiety Skawińskiej: Ile kwiatków w maju, ile
szczęścia w raju, tyle radości i słodyczy
kochający synek życzy.

Brakuje słów, aby podziękować za matczyną opiekę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo chcemy wyrazić
wdzięczność właśnie Tobie Mamo Krysiu
Kochana.
Najbardziej Kochającej z Mam najserdeczniejsze życzenia przesyłają córki Izabela, Patrycja i Katarzyna.

y

y

Kochana Mamo, życzę Ci wszystkiego,
co najpiękniejsze i najlepsze, radosnych
i pogodnych dni pełnych szczęścia i miłości. Aby każdy nadchodzący dzień był
najwspanialszym dniem w życiu i żeby
zawsze otaczali Cię dobrzy ludzie.
Córka Bożena

Dziś dla Ciebie Mamo, wstaję wcześnie
rano, bo w dniu tym chce się radować
i twe święto hucznie celebrować! W życiu
mym najważniejszą jesteś osobą, najpiękniejsze są dni, kiedy spędzam je z Tobą.
Życzę Ci szczęścia, uśmiechu i marzeń
spełnienia, mamo Aniu to dla Ciebie życzenia!

y

y
Regina Danielczyk
W Dniu Matki przyjmij Kochana Mamo
te oto z serca płynące życzenia:
Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele,
niech Ci się spełni każde Twoje skryte
marzenie! życzy Agnieszka.
y
Mamo! Jesteś bombowa, nawet gdy Cię
boli głowa. Więc dostaniesz dziś buziaka
od swojego dużego dzieciaka!
Najlepsze życzenia na Dzień Matki!
Życzenia dla mamy Karinki od Agatki
y
Nasza Kochana Mamo, bądź uśmiechnięta na co dzień, a nie tylko od święta.
My zawsze o Tobie pamiętamy i bardzo

y
Kochana Mamo, zdrowia, pomyślności,
błogosławieństwa z Nieba, abyś miała
mamo, wszystko, co Ci trzeba. Mamie
Róży - syn Krystian.
y
Dla najlepszych mam na świecie Hildy
i Zosi zdrówka, szczęścia i spełnienia marzeń życzy Alicja i Rafał.
y
Najdroższa Mamo! Życzymy Ci wszystkiego dobrego. Dużo radości, szczęścia
i dobrego humoru na co dzień. Kochamy
Cię bardzo. Twoje córki Lorena i Sara.
y

y
Za Twe czułe serce, za mądre nakazy,
w dniu Twojego Święta - dziękuję 100
razy! Kochanej Mamie Beacie najlepsze
życzenia ślą dzieci A, S, D
y
Życzę tobie mamo szczerze zdrowia,
szczęścia i radości. Życzę, by z twojego
serca, płynął zawsze dar miłości.
Mamie Erice córka Sylwia

Dla Kochanej Mamy Gerlinde
Z okazji Twego święta, Mamo życzymy
Ci zdrowia, sił i codziennej radości wraz
ze słowami największej wdzięczności.
Za twe wielkie pokłady cierpliwości, za
wszystkie dla nas trudy i starania składamy Ci dzisiaj podziękowania
- kochające trio - Elwira, Waldek i Karina
y
Kochana Mamo, z okazji Twojego święta
życzę Ci samych radosnych chwil i dziękuję Ci za miłość, cierpliwość. Ty dodajesz mi otuchy i wspierasz w trudnym
czasie. Sto lat kochana mamo.
Mocno Cię kocham. Córka Arleta

SP nr 1 Im. Ireny Sendler w Toszku

foto: Anna Havermeister

Always #AkcjaDonacja

Szkolne Koło PCK realizuje program ogólnokrajowy dotyczący walki z ubóstwem
menstruacyjnym pn. Always #AkcjaDonacja. Celem programu jest nie tylko pomoc
4

poprzez przekazywanie produktów higienicznych, ale przede wszystkim wsparcie
w procesie stawania się silnymi, pewnymi
siebie kobietami. Więcej informacji o programie na www.pck.pl
mgr Katarzyna Czapla,
nauczycielka w-f, szkolny lider programu

Konkurs Wiedzy
o Regionie „Silesia
Incognita”
Muzeum Miejskie w Tychach, organizator
V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Silesia Incognita, ogłosi-

foto: Archiwum szkoły SP nr. 1

oświata

ło wyniki I etapu. Wśród 30 szkół, które
awansowały do finału, jest nasza dwuosobowa drużyna: uczennice kl.8a: Paulina
Mikosz i Martyna Weis. Dziewczyny przygotowały ciekawą prezentację o dr. Ludwigu Guttmannie (28,5 pkt. 5 miejsce). Teraz
przed nimi jeszcze trudniejsze zadanie.
W maju podczas finału będą musiały wykazać się wiedzą na temat historii Śląska.
Trzymamy kciuki!
Donata Podkowa
nauczycielka historii
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

śmieci

oświata

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa do naszej biblioteki szkolnej zakupiono 838 książek za
kwotę 15 000 zł. W przeważającej części
są to tytuły dla uczniów kl. 1-3, nie brakuje jednak ciekawych propozycji dla
młodzieży. Biblioteka została doposażona
w lektury szkolne, jednak największym
zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości
wydawnicze, które stanowiły drugi filar
zamówienia. Pojawiły się wśród nich serie:
„Zaopiekuj się mną” Holly Webb, „Magiczne Drzewo” A. Maleszki, ”Dziennik Cwaniaczka” J.Kinneya czy też „Zwiadowcy”
J. Flanagana itp. W realizacji zamówienia
znalazły się także książki z powiększoną
czcionką, kolorowym tekstem i przewagą
ilustracji dla dzieci słabiej widzących.
Joanna Falborska
SP nr 2 im. Gustawa Morcinka

Międzynarodowy Dzień
Teatru
Foto: Aneta Jachimczuk

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (zabudowa jednorodzinna)
Miejscowość
V
VI
VII
Cichowice, Pniów
14,28
11,25
9,23
Kotliszowice, Paczyna, Wilkowiczki
4,17,31
14,28
12,26
Boguszyce, Ligota Toszecka, Pawłowice, Płużniczka
6,19
2,16,30
14,28
Kotulin, Proboszczowice
7,2
4,17
1,15,29
Toszek: Boczna, Dworcowa 2, 2a, 4, 4a, Chrobrego, Guttmanna, Harcerska, Kilińskiego, Kościelna 2, Limanowskiego, Twardowskiego, Ogrodowa, Oracze, Pod8,21
5,18
2,16,30
dworcowa, Podwale, Ratuszowa, Sarnowska, Stary Młyn 2, Zamkowa, Wiejska,
Szpitalna
Toszek: Curie-Skłodowskiej, Dworcowa, Dzierżonia, Głowackiego, Górnośląska,
Eichendorffa, Kolejowa, Krasińskiego, Chrząszcza, Ludowa, Miarki, Mickiewicza,
10,24
7,21
5,19
Miła, Morcinka, Parkowa, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka
Pisarzowice
11,25
8,22
6,2
Sarnów, Paczynka
5,18
1,15,29
13,27
Toszek: Gliwicka, Konopnickiej, Krótka, Kościuszki, Młyńska, Morcinka, Piastow11, 25
8, 22
6, 2
ska, Powstańców, Rynek, Strzelecka, Szewska, Tarnogórska, Wolności
Wąskie wjazdy: Ciochowice: Boczna 2, 3, 4, 5, Leśniczówka 2/1, 3/1, 3/2, 3/3,
3/4, Szkolna 15, 16, Wysoka 1; Pisarzowice: Gliwicka 10/1 i 2; Pniów: Górna 42,
Pyskowicka 4, 8, Srocza Góra 11J, 15B, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 42, Wiejska 12, 32, 13, 27
10, 24
8, 22
38, 51, 69, 71; Paczyna: Wiejska 14, 18, 86, Wrzosy 2, 3, 4, 5, 6, 7, Leśna 31, 32,
33
Wąskie wjazdy: Kotliszowice: Leśna 2; Wilkowiczki: Leśna 5, 6, 7, Łączki 1, 4, 5,
6, 7, 8, Polna 1, 2, Toszecka 12; Toszek: Boguszycka 1, Dworcowa 8, Górnośląska
18a, Konopnickiej 61, 63, Leśna 1, 3, 5, 7, 9, Miarki 11, 13, Oracze 37, 39, Polna
1; Boguszyce: Dolina 1, 2, Leśna 4, Zalesie 2, 3; Ligota Toszecka: Niekarmska 20,
7,2
4,17
1, 15, 29
Stawowa 5, Toszecka 2; Pawłowice:Wejska 6, 7, 8, 9, 10, 11; Sarnów: Polna 1,
2, 3, 4, 5, 6, 30, 32 Stawowa 1, 2, Wiejska 1, 41, 41a, 45; Płużniczka: Grabina 3,
Polna 4; Kotulin: Nogowczycka 13, 13a, Dolna 8, 8a, 20; Proboszczowice: Wiejska
29a,31,33
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie (zabudowa jednorodzinna)
Miejscowość
V
VI
VII
Pisarzowice, Pniów
12, 26
9, 23
7, 21
Toszek Rejon I: Boczna, Bolesława Chrobrego, Dr. Ludwiga Guttmanna, Dworcowa, Harcerska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Ks. Jana
Twardowskiego, Leśna, Limanowskiego, Młyńska, Ogrodowa, Oracze, Parkowa,
13, 27
10, 24
8, 22
Piastowska, Plac Kościelny, Poddworcowa, Podwale, Polna, Powstańców, Ratuszowa, Rynek, Sarnowska, Stary Młyn, Strzelecka, Szewska, Szpitalna, Wiejska,
Wolności, Zamkowa
Toszek Rejon II: Curie – Skłodowskiej, Dzierżonia, Gliwicka, Głowackiego, Górnośląska, Gustawa Morcinka, Józefa von Eichendorffa, Karola Miarki, Kolejowa,
14, 28
11, 25
9, 23
Krasińskiego, Ks. Johannesa Chrząszcza, Ludowa, Mickiewicza, Miła, Poprzeczna,
Reymonta, Słowackiego, Tarnogórska, Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka
Ligota Toszecka, Boguszyce, Toszek: ul. Boguszycka, Pawłowice, Sarnów
4, 17, 31
14, 28
12, 26
Kotliszowice, Wilkowiczki, Ciochowice
5, 18
1, 15, 29
13, 27
Paczyna, Paczynka
6, 19
2, 16, 30
14, 28
Proboszczowice, Kotulinek, Szklarnia, Skały, Nakło, Płużniczka
7, 2
4, 17
15, 29
Kotulin
10, 21
7, 18
2, 16, 30
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zabudowa wielorodzinna)
Rodzaj odpadu
V
VI
VII
5, 8, 11, 1, 5, 8, 11, 2, 6, 9, 13,
Odpady zmieszane
14, 18, 21, 15, 18, 22, 16, 20, 23,
27, 30
25, 29
25, 28
Tworzywa sztuczne
4, 17, 31
14, 28
12, 26
Papier
10, 24
7, 21
5, 19
Szkło
6, 19
2, 16, 30
14, 28
5, 11, 18, 1, 8, 15,
6, 13, 20,
BIO
25
22, 29
27

W naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych wzięli udział w lekcji
teatralnej, oczywiście online. Był to spektakl „Tuwim dla dzieci”, przygotowany
przez aktorów Teatru Miejskiego w Gliwicach. Przedstawienie było świetną okazją,
by przybliżyć naszym najmłodszym twórczość Tuwima oraz oswoić ich ze światem
teatru. Dzieci dowiedziały się m.in. jak się
tworzy sztukę teatralną i na co warto zwrócić uwagę, będąc w teatrze. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali papierowe
pacynki, które wykorzystali do przygotowania własnych domowych przedstawień.
Nasi mali aktorzy wykazali się ogromną
kreatywnością i zabawy nie było końca.
Aneta Jachimczuk

Wiosenny Konkurs
Recytatorski
W marcu zorganizowaliśmy Wiosenny
Konkurs Recytatorski „Przyroda Słowami Malowana”. Uczniowie wybierali sobie
20-wersowe fragmenty opisów przyrody
z „Pana Tadeusza”. Utrudnieniem były
oczywiście warunki – trzeba była występować online, bo ze względu na covidowe obostrzenia nie mogliśmy się spotkać
w szkole. Uczestnicy wspaniale poradzili
sobie z tym trudnym zadaniem. W związdokończenie na str. 6
5

oświata

Szkoła Podstawowa w Kotulinie wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej, w ramach współpracy
międzyszkolnej w dwóch województwach,
zorganizowała konkurs językowo-plastyczny zatytułowany Picture Dictionary. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
wykonanie pracy plastycznej obrazującej
wybrane słowo w języku angielskim lub
języku niemieckim. Do konkursu przystąpiło 59 uczestników. Mnogość pomysłów
i oryginalność rzemiosła sprawiły, że Jury
stanęło przed trudnym zadaniem wyboru
zwycięskich prac.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotulinie zajęli I i II miejsce ex aequo. Czworo
uczniów „stanęło na podium” oraz czworo
uczniów uzyskało dyplom wyróżnienia.
I miejsce ex aequo Wiktoria Pawłowska klasa 6 oraz Nikodem Jaksik - klasa 4. II
miejsce ex aequo Stanisław Kosmalski klasa 2 oraz Oliwer Sykosz - klasa 3. Wyróżnienia: Jan Piotrowski - klasa 2, Szymon
Knopek - klasa 4, Kinga Krupa - klasa 7,
Weronika Rzeźniczek - klasa 2. Wszystkim
zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy
a pozostałym uczestnikom dziękujemy za
udział i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji!
Mateusz Szłapa
nauczyciel informatyki,
szkolny koordynator konkursu
6

Powitanie, pożegnanie

Foto: B. Cerazy

Skarpetki nie do pary

W tym roku szkolnym, to uczniowie
klas I-III, korzystając z możliwości nauki
stacjonarnej, pożegnali zimę i przywitali wiosnę. Pierwszym punktem programu był konkurs przyrodniczy dotyczący
wiosny. Następnie uczniowie, po wylosowaniu wiosennego przysłowia, wykonali
plakaty. A co do zimy… zima była piękna
tego roku! Co potwierdziły przepiękne
zdjęcia wykonane przez uczniów- uczestników konkursu fotograficznego „Zima
w obiektywie”, zorganizowanego w naszej
szkole po raz pierwszy przez panie: Iwonę
Ewertowską – Mener i Annę Skandy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,
o czym świadczy ilość przesłanych zdjęć.
Oceny prac dokonał fotograf- pan Marcin
Witkowski, zwracając uwagę na świadome
kadrowanie, światłocień, ukazanie detali
oraz kreatywność w podejściu do tematu.
Laureatami konkursu (kategoria: klasy IIII) zostali: I miejsce- Z. Król, II miejsceA. Chmielarz, III miejsce ex aequo – E.
Polczyk i K. Gałązka. Natomiast w kategorii klas IV- VIII, I miejsce zajęła- L. Brzostowska, II- W. Pietrzyk, III- K. Kwaśniok.
Z kolei wyróżnienia otrzymali: M. Zarzecka i Sz. Kwaśniok.
M. Kałuska

Misiowe Podróże
po Polsce

W ramach Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego Emocja w klasie 3 odbyła
się niezwykła lekcja tolerancji i akceptacji.
Na znak szacunku i solidarności z osobami z Zespołem Downa, uczniowie założyli
kolorowe skarpetki nie do pary. Ponadto
wykonali również piękne skarpetkowe pacynki. Dzięki temu, a także wielu innym
wydarzeniom łatwiej zrozumieć sens słów,
mówiących o tym, że każdy człowiek jest
inny, równy, a przez to piękny, niepowtarzalny i wyjątkowy!
M. Kałuska

kultura

Wieczór z pisarzem
fot.: Archiwum Zbigniewa Rokity

Sukcesy uczniów
z Kotulina

mat wielu ciekawych miejscowości. Teraz
i o naszym Pniowie i naszej szkole wieść
idzie w Polskę!
M. Kałuska

Mimo pandemii, od marca br. wznowiliśmy (w formie online) cykl spotkań
zatytułowanych „Zamkowe wieczory
z kawą i kulturą”. W poniedziałek 24 maja
o godz. 19:00 gościć będziemy Zbigniewa
Rokitę, pisarza i kulturoznawcę, związanego rodzinnie z Gliwicami, a zawodowo
z Krakowem. Jest on m.in. autorem wydanej w zeszłym roku, znakomitej śląskoznawczej książki zatytułowanej „Kajś”.
Z naszym gościem rozmawiać będziemy
na żywo na profilu „Zamkowe wieczory
z kawą i kulturą” (Facebook). Serdecznie
zapraszamy do udziału!
PK

Rocznik Toszecki 2021

Ponadto do naszej szkoły, na zaproszenie wychowawcy klasy III- p. B. Cerazy,
zawitał Miś Bartek! Ten wyjątkowy gość
przybył do nas w ramach ogólnopolskiego
projektu „Misiowe Podróże po Polsce”. Miś
odwiedził najważniejsze miejsca w Pniowie; był w Szkole oraz w domach naszych
uczniów. Poznał historię Pniowa i pniowskiej szkoły. Teraz jedzie w dalszą podróż
po Polsce. Jego odwiedziny zostały spisane
w Pamiętniku Modowych Podróży, z którego uczniowie zdobyli informacje na te-

fot.: Donata Podkowa

SP Kotulin

SP im. Królowej Jadwigi w Pniowie

Foto: B. Cerazy

dokończenie ze str. 5
ku z tym mogliśmy usłyszeć ich zachwyt
nad słowami wieszcza, którymi opisywał
piękno naszej przyrody. Cel został osiągnięty – „pierwsze koty za płoty”. W przyszłym roku dalsze poznawanie epopei
narodowej. Po krótkich obradach jury
konkursu w składzie: p. Agata Zawadzka,
p. Katarzyna Prawda, p. Katarzyna Kurdasińska spośród 15 uczestników postanowiło wyłonić kilka osób i przyznać:
I miejsce – Marcie Kotlarz z klasy 6a – za
recytację fragmentu z księgi XI opisującego wschód słońca,
II miejsce – Natalii Malcherczyk z klasy 6b
- za przedstawienie niedostępnego miejsca, jakim jest cmentarz zwierząt (z księgi
IV) oraz Lenie Lipińskiej z klasy 4b – za
ukazanie różnorodnych obrazów powstających z chmur z księgi III,
III miejsce Milenie Czub z klasy 4b – która
przypomniała nam, jak zachowuje się domowe ptactwo podczas karmienia w księdze V oraz Julii Ziob z klasy 6a za utrwalenie piękna zachodzącego słońca z księgi I.
Jury przyznało także dwa wyróżnienia,
które otrzymali Jakub Szulc z klasy 4a
za zachwyt nad pięknem polskich lasów
z księgi III oraz Joanna Godula z klasy 7c,
dzięki której dowiedzieliśmy się, że nawet
stawy mogą ze sobą gadać (księga VIII)
Katarzyna Kurdasińska
nauczycielka j. polskiego
organizatorka konkursu

Zakończyły się prace nad kolejnym numerem Rocznika Toszeckiego. Tym razem opublikujemy teksty 21 autorów,
które zajmą ponad 330 stron. Recenzentem tegorocznego wydania był dr hab.
Mariusz Patelski z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Książka ukaże się
pod koniec maja i będzie do nabycia na
Zamku w Toszku.
PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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TOMASZ PISZE O NAS...

Najpiękniejsze kroszonki

fot.: Aleksandra Nowak

Rosyjska ruletka

Konkurs na najpiękniejszą kroszonkę
jest od wielu lat organizowany przez Bibliotekę w Toszku, jednak w tym roku,
ze względu na przejęcie przez Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” zadań biblioteki powiatowej, jego zakres został
rozszerzony na cały powiat gliwicki.
Tradycyjnie, jak każdego roku, przed
ogłoszeniem konkursu miały miejsce warsztaty kroszonkarskie, które
ze względu na pandemię odbyły się
w formie online na funpage’u Biblioteki
w Toszku na Facebooku. Prowadziła je
pani Marzena Gruszka.
W powiatowym konkursie plastycznym
na „Najpiękniejsze kroszonki”, który
odbył się pod honorowym patronatem
Burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka
oraz Starosty Gliwickiego Waldemara
Dombka, mimo pandemii wzięło udział
wiele osób z terenu całego powiatu.
W zbieranie prac od mieszkańców włączyły się współpracujące z Biblioteką
w Toszku biblioteki gminne, miejskie
i miejsko-gminne oraz szkolne.
Zgłoszone jajka zostały ocenione przez

Jury, które wybrało zwycięskie prace
wziąwszy pod uwagę zgodność z tematem konkursu, technikę wykonania, dokładność, oryginalność oraz nawiązanie
do tradycji zdobienia jaj wielkanocnych. Nagrodzonych zostało 15 osób
w 3 kategoriach wiekowych: dzieci 7-12
lat, młodzież 13-18 lat oraz dorośli od
19 r.ż.
Niestety ze względu na pandemię nie
było możliwości zorganizowania oficjalnej gali wręczenia nagród. Cała impreza została przeniesiona do internetu,
gdzie na stronie FB Biblioteka w Toszku
można obejrzeć wystawę nagrodzonych
i zgłoszonych prac konkursowych. Laureaci odbierają nagrody osobiście w siedzibie biblioteki na Zamku w Toszku.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Fundatorami nagród byli Urząd
Miejski w Toszku oraz Starostwo Powiatowe w Gliwicach, za co bardzo dziękujemy.

Aleksandra Nowak
Kierownik Działu Bibliotek
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Kultura na majowy weekend

foto: Katarzyna Prawda

W maju obchodzimy ważne święta narodowe – Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji Trzeciego
Maja. Z tej okazji pracownicy Centrum Kultury „Zamek w Toszku” przygotowywali cały kwiecień kokardy narodowe, a 29 kwietnia wyruszyli w teren, aby je
rozdać mieszkańcom przed majówką. W ten sposób
zachęcaliśmy do rodzinnego świętowania majówki mówi Katarzyna Prawda. Pamiętamy również o 100.
rocznicy III Powstania Śląskiego. W celu uczczenia
tego ważnego dnia dla Śląska CK Zamek w Toszku
przygotowało krótki film edukacyjno-promocyjny
dotyczący zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny i postaci
Wojciecha Korfantego. Nagranie dostępne jest na FB „Zamek w Toszku”.

CK Zamek w Toszku

Jest 16 kwietnia tego roku. Dwóch Polaków,
Waldemar Kowalewski i Jarosław Zdanowicz,
po wyczerpującym ataku szczytowym w temperaturze sięgającej -40 stopni staje na szczycie Annapurny (8091 m.n.p.m), uznawanej za
najgroźniejszą górę świata. Przed odmrożeniami palców u rąk i stóp ratuje ich tylko użycie
ratunkowego tlenu, który jednak kończy się
przedwcześnie, bo maska Waldka okazuje się
wadliwa. Muszą jak najszybciej schodzić, ale
Waldek bez dodatkowego tlenu czuje się jakby
właśnie wypił duszkiem butelkę wódki. Z wielkim trudem docierają do obozu, z którego wyszli kilkanaście godzin wcześniej na wysokości
7000 metrów. Schodzą jeszcze niżej. Są bezpieczni.
Ze szczytu nie wraca jednak trzech Rosjan.
Przez dobę nikt nie ma pojęcia, co się z nimi
stało. Jarek zostaje zabrany helikopterem do
szpitala w Katmandu, bo nie jest w najlepszym
stanie, a wyczerpany Waldek postanawia podejść do wysuniętej bazy i włączonymi światłami ratunkowymi próbuje dać znać Rosjanom,
że ktoś na nich czeka. Nikogo jednak nie widzi.
Jest niemal pewny, że zginęli w jednej z lawin,
jakich nawet pięć dziennie schodzi w niebezpiecznym miejscu pomiędzy trzecim a czwartym obozem. Ochrzcili to miejsce „Russian
rulet”. Rosyjska ruletka. Albo przejdziesz, albo
zginiesz.
Tyle tylko, że Rosjanie nie zostali zabrani przez
lawinę. Na wysokości około 7000 metrów Waldek zauważa światła wzywające pomocy, a następnego dnia z samego rana uczestniczy w akcji ratunkowej, której efektem jest uratowanie
wszystkich trzech Rosjan. Historia kończy się
wspaniałym happy endem w bazie pod najgroźniejszą górą świata.
Nie każdy ma jednak tyle szczęścia, co ci Rosjanie. Statystycznie w drodze na szczyt Annapurny ginie około czterech na dziesięciu śmiałków.
Prawie co drugi. Kiedy to do mnie dociera,
zastanawiam się, co kieruje ludźmi, którzy wybierają się w tak groźne rejony... Ja bym tam nie
poszedł.
Jednocześnie właśnie wybieram się na Mont
Blanc, najwyższą górę Europy, w okresie, który
do najbezpieczniejszych nie należy. Ile w takim
razie będę w stanie zaryzykować dla swojego
marzenia? Co zrobię, jeśli coś złego stanie się
mnie albo komuś z mojej ekipy? I jak to w końcu jest – czy trzeba żyć na maksa, nie zwracając uwagi na niebezpieczeństwa, czy raczej nie
wychylać się i po prostu odwlekać jak najdłużej
moment, w którym mnie wreszcie szlag trafi?
A może prawda leży pośrodku?
Te wszystkie pytania kotłują mi się teraz w głowie. Może po powrocie będę nieco mądrzejszy?
Jeśli tak, to na pewno dam znać w kolejnym felietonie.
Tomasz Sobania
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nasze koła gospodyń wiejskich

Kobiety gospodarne i wyjątkowe

KGW Paczyna
Koło Gospodyń Wiejskich w Paczynie
powstało 7 grudnia 2018 r. Tuż po tym
jak weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. Koło tworzą 62 osoby:
57 pań i 5 panów. W styczniu 2019 zorganizowaliśmy biesiadę noworoczną, mieliśmy też okazję do wspólnego pieczenia
pączków i faworków w tłusty czwartek.
Naszymi wypiekami obdarowaliśmy osoby samotne i starsze. Radość tych osób
była przeogromna i wdzięczność iż o nich
pamiętaliśmy. W tym roku natomiast,
z inicjatywy Zamku w Toszku, piekliśmy
pączki w domowym gronie, jednocześnie
udostępniając nagranie jak i przepis dla
wszystkich na stronie internetowej Zamku. Ku uciesze młodszych mieszkańców
Paczyny zorganizowaliśmy zajączka wielkanocnego. Miało to miejsce w roku 2019
r. jak i w bieżącym. Tym razem, zamiast
wspólnej zabawy z zajączkiem, dzieci
w tym roku musiały same go wyczekiwać,
gdyż biegał ulicami naszej wsi i zostawiał
prezenty pod drzwiami. Mamy nadzieję
iż zajączek wielkanocny będzie z nami
w każde następne święta Wielkanocne.
Dzięki środkom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogliśmy
zakupić potrzebny sprzęt (stroje, baner,

namiot), który był
wykorzystywane
podczas
dożynek
powiatowych, gminnych czy sołeckich
oraz innych uroczystości. Z tych samych
środków z rządowej
agencji mogliśmy pojechać na wspólną wycieczkę
w Góry Świętokrzyskie. Zorganizowaliśmy Dzień Kobiet,
Andrzejki, a także Jarmark
Adwentowy przy kościele św.
Marcina w Paczynie. Zostaliśmy wyróżnieni w konkursie
zorganizowanym przez ARiMR „W sercu wsi’’. Jeszcze dużo jest przed nami.
W obecnej sytuacji jest to trochę utrudnione ale sądzimy, że jak to wszystko
minie, ruszymy znów z pełną energią do
działania i nowymi pomysłami.
Sabina Sojka Prezes KGW w Paczynie

KGW Kotliszowice
Nasze koło powstało jako pierwsze w gminie po długim okresie ich wygaśnięcia.
Wcześniej w wielu sołectwach były KGW,
czego dowodem są wspominki i fotografie pań mieszkających w naszej wsi, które
ponownie do niego należą. O powstaniu
koła zadecydowałyśmy przy
kręceniu po kilku latach nowej korony dożynkowej. Wtedy było bardzo wesoło zawsze
była kawa, ciasto i przychodziło mnóstwo pań bo wiadomo przy koronie jest dużo
pracy. To było latem, a koło
powstało w lutym 2018 roku.
Pomogła nam z wszystkimi
formalnościami pani Regina
Wieczorek i powstało „Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich pod Kalbergiem”
zarejestrowane w KRS w Gli-

wicach. Nasze koło ma 15 członkiń, naszym priorytetem jest promowanie sołectwa, co nam się udaje, uczestniczymy
w każdych organizowanych dożynkach
gminnych czy powiatowych. Organizujemy spotkania okolicznościowe „Dzień
Kobiet”, Andrzejki, tłusty czwartek czy
poczęstunek dla księży po kolędzie. Od
dwóch lat na Święta Bożego Narodzenia dla naszych seniorów organizujemy paczki do których pieczemy ciastka
i pierniki. Miałyśmy wyjazd integracyjny
do kina i do greckiej restauracji. Mamy
wiele pomysłów, lecz niestety pandemia
pozamykała nas w domu. Nie odbyły się
kiermasze, na które się szykowałyśmy, no
nic na to nie poradzimy, przeczekamy i na
pewno po ustąpieniu pandemii znów zrealizujemy wszystkie nasze zaległe plany
i wyjazdy.
Joanna Jaksik

foto: Joanna Jaksik

foto: Archiwum KGW Paczyna

W kwietniowym wydaniu gazety samorządowej zaprezentowaliśmy działalność naszych kół gospodyń wiejskich, które prężnie funkcjonują w naszej
gminie. Teraz czas na kolejną odsłonę wyjątkowych i pełnych energii pań

Wiosenne zdjęcia mieszkańców

foto: mieszkanka Kotliszowic oraz Izabela Majcher-Dorobisz, Szymon Czyżowicz, Mateusz Czyżowicz, Sabina Brzezowska
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