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Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej
Znana wszystkim lekarka, specjalistka medycyny ogólnej, a także menadżer służby zdrowia, od kilku dekad zaangażowana w opiekę
nad mieszkańcami naszej gminy, została uhonorowana zaszczytnym wyróżnieniem przez
kapitułę plebiscytu organizowanego od 11 lat
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.
Decyzja została poprzedzona głosowaniem
mieszkańców, którzy w ramach tegorocznego plebiscytu oddali rekordową liczbę głosów.
Spośród wszystkich wskazań najwięcej głosów
otrzymali (alfabetycznie): ks. Sebastian Bensz,
pani Bożena Błaszczyńska, pan Krystian Kaik,
pan Andrzej Kurek oraz pan Horst Zwiorek. To
spośród tych kandydatów kapituła plebiscytu
str. 3 wybrała w głosowaniu tegoroczną Laureatkę.
Kapitułę – przypomnijmy – tworzą wszyscy dotychczasowi laureaci tytułu oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych –
w tym roku były to Marta Bulla (Szczep Harcerski IGNIS) oraz Małgorzata Gnacy (DFK
Tost/Toszek). Obradom kapituły przewodniczył Radosław Makowczyński – prezes zarządu TPZT. Sylwetkę Pani Doktor w poruszającej laudacji zaprezentował pan Marian
Matuszewski – lekarz dentysta, a prywatnie przyjaciel uhonorowanej lekarki. Oprawę artystyczną gali zapewnił Chór „Tryl” pod dyrekcją pani Marii Garbal. Wśród wykonanych
utworów znalazły się opracowania ludowe i inne, do których prowadząca występ pani
Maria Garbal umiejętnie zaangażowała także licznie zgromadzoną publiczność.
Tegorocznej gali, organizowanej tradycyjnie w tłusty czwartek, towarzyszył Mały Festiwal
Krepla. Szczegóły na stronie 6. Polecamy!
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Pomoc Ukrainie

W związku z napaścią Rosji na
Ukrainę podjęliśmy szereg działań, których celem jest niesienie
pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych. W naszej wspólnocie samorządowej
bardzo wiele osób, rodzin ale
także firm, instytucji, organizacji, sołectw podjęło z dobroci
serca płynące inicjatywy z myślą
o ludziach dotkniętych skutkami
wojny.

Nasze myśli i działania kierujemy
w szczególności ku mieszkańcom
partnerskiej gminy Olewsk w obwodzie żytomierskim. Z informacji, które
otrzymujemy każdego dnia od naszych
przyjaciół z miasta partnerskiego wynika,
że najbliższa okolica Olewska nie została
dotychczas (28 lutego) objęta działaniami
wojennymi. W mieście widać jednak ruchy

foto: Anna Zarzecka

GAZETA BEZPŁATNA

Gminna Gazeta Samorządowa

oddziałów wojskowych, na niektórych ulicach powstają barykady, mieszkańcy starają się zabezpieczać swoje domostwa przed
potencjalnymi szkodami m.in. przy pomocy worków z piaskiem.
dokończenie na str. 8
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PROSTO Z URZĘDU
Szanowni Państwo!
Wśród wszystkich
spraw, które dzieją
się obecnie, nie tylko
w naszej gminie, na
pierwszy plan wysuwa się dramatyczna
sytuacja na Ukrainie.
Jestem
zbudowany
skalą pomocy, jakiej udzielają mieszkańcy
naszej gminy, czy to oferując prywatną gościnę uchodźcom czy też dzieląc się darami
rzeczowymi. Jestem w stałym kontakcie
z merem Olewska, naszego partnerskiego
miasta na Ukrainie w obwodzie żytomierskim. W tych dniach wysyłamy tam pierwszy transport z darami przekazanymi przez
mieszkańców naszej gminy. W kolejnych
tygodniach na pewno zwrócimy o dalszą
pomoc. Serdecznie dziękuję za te wszystkie
z serca płynące gesty!
Trwają prace przy najważniejszych inwestycjach, jakie podjęliśmy jeszcze w roku
ubiegłym. Na obecnym etapie widoczne są
postępy zarówno przy rewitalizacji zieleni
w Toszku, przy remoncie budynku dworca PKP, a także przy budowie przedszkola
w Kotulinie. Zgodnie z harmonogramem,
wszystkie te zadania planujemy zakończyć
w bieżącym roku. Oprócz tych zadań przygotowujemy kolejne. Jeszcze w bieżącym
roku rozpoczniemy rozbudowę sieci wo-

dociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic
Chrząszcza oraz Strzeleckiej, ogłosimy też
przetarg na termomodernizację budynku
szkoły w Pniowie. Trwają prace nad projektem chodnika w Sarnowie. W lutym złożyliśmy też kolejne aplikacji w ramach rządowego programu „Polski Ład”, w którym
ubiegamy się w szczególności o środki na
inwestycje drogowe, choć nie tylko. Chcemy również kontynuować program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie naszej gminy. Wszystkim zainteresowanym tematem „Grantów PPGR”
(laptopy dla młodzieży) pragnę potwierdzić przekazaną już wcześniej informację,
że otrzymaliśmy umowę po której podpisaniu przystąpimy do realizacji programu.
Chcę też poinformować, że w poniedziałek 28 lutego, wraz z burmistrzami kilkunastu innych gmin z naszego regionu, podpisałem w Lublińcu akt notarialny, który
powołał do istnienia spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Śląsk – Północ. Będzie to podmiot powołany wyłącznie do jednego celu – aby na terenie gmin,
które przystąpiły do spółki, budować nowe
mieszkania komunalne. Wkładem naszej
gminy będzie w pierwszym etapie kwota 3
mln zł, którą w całości pozyskaliśmy w zeszłym roku z ministerstwa rozwoju, a w kolejnym etapie wniesiemy do spółki wkład
rzeczowy w postaci niedokończonego blo-

ku mieszkalnego w Paczynie. Przypomnę,
że obiekt ten przejęła nasza gmina kilkanaście lat temu, wtedy też ówczesny samorząd zobowiązał nas, aby doprowadzić ten
budynek do stanu używalności. Wszystko
wskazuje na to, że po wielu różnych próbach wreszcie udało się wdrożyć właściwy scenariusz. Zgodnie z zasadami SIM,
spółka powinna zrealizować tę inwestycję
w okresie nie dłuższym niż 10 lat.
Przyłączam się do gratulacji, które w tych
dniach składamy wszyscy na ręce Pani
Doktor Bożeny Błaszczyńskiej, która została uhonorowana tytułem Człowieka Roku
Ziemi Toszeckiej! W pełni podzielam argumenty, które padały podczas dyskusji kapituły, w której miałem zaszczyt uczestniczyć.
Pani Doktor nie tylko w minionym roku,
ale także w latach poprzednich dawała
i daje świadectwo swojego zaangażowania
i otwartości na rzecz mieszkańców. W czasie pandemii, jak wszyscy wiemy, była jednym z niewielu lekarzy, którzy nie czynili
przeszkód, aby w miarę potrzeb spotykać
się z pacjentami bezpośrednio. Serdecznie
gratuluję zasłużonego wyróżnienia! Dziękuję także organizatorom plebiscytu – Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – za
organizację tego ważnego dla naszej społeczności wydarzenia!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Luty to miesiąc w którym nie planowano
posiedzenia sesji RM
jedynie miało odbyć
się posiedzenie Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Jednak w dniu 14
lutego wpłynął do mnie
wniosek Burmistrza Toszka o zwołanie
sesji nadzwyczajnej na dzień 17 lutego
w trybie zdalnym. Złożenie powyższego wniosku podyktowane było koniecznością pilnego i terminowego podjęcia
uchwał w sprawie: 1. przekazania części
petycji z dnia 17 stycznia wg właściwości;
2. zmiany uchwały nr XXX/412/2021 RM
w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki
SIM Śląsk Północ spółka z o. o.; 3. zmian
w budżecie Gminy Toszek na rok 2022.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie petycji
dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek
stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel rolnikom w/w komisja uznała, że petycję w części określonej
w pkt 1 i 4 należy przekazać wg właściwości do organu właściwego. Zgodnie z ustawą o petycjach Rada jako organ niewłaściwy przesyła petycję do organu właściwego
niezwłocznie, nie później niż w terminie
30 dni od dnia złożenia do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Pozostałe dwie uchwały dotoczą powołanej pod egidą Kochanowic i Lublińca
spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – Śląsk Północ” w skrócie (SIM – Śląsk
Północ). Przypomnę Państwu, że wśród
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kilkunastu zainteresowanych gmin także
Gmina Toszek czyniła starania o przystąpienie. Zadaniem tej spółki jest budowa
mieszkań komunalnych na wynajem przy
wsparciu funduszy rządowych. Aby jednak
taka spółka mogła utrzymać się finansowo
przewidziano niezbędną minimalną liczbę
800 mieszkań, które mają być wybudowane i zarządzane przez spółkę.
My jako Gmina wnieśliśmy do spółki 35 mieszkań – mowa tu o istniejącym
niedokończonym bloku mieszkalnym
w Paczynie, bowiem tyle docelowo lokali mieszkalnych miało by tam powstać.
W międzyczasie od podjętej w ubiegłym
roku uchwały odeszła od spółki jedna
gmina, która deklarowała budowę około
200 mieszkań, co uniemożliwiło sfinalizowanie umowy spółki i dalszą realizację wspólnego przedsięwzięcia gmin.
Jednak starania Inicjatorów spółki SIM
Śląsk Północ oraz pozostałych partnerów,
w tym naszej Gminy, o pozyskanie nowych
członków (gmin) zaowocowało wolą przystąpienia do w/w spółki gminy Pyskowice
miasta Gliwice.
Podpisanie aktu notarialnego planowane jest pod koniec lutego br. Toszecki samorząd w ubiegłym roku otrzymał
z Krajowego Zasobu Nieruchomości
kwotę w wysokości 3.000.000,00 złotych
z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę
Toszek udziałów w spółce SIM Śląsk Północ. Powyższe środki zostały w ubiegłym
roku budżetowym zabezpieczone na ten
cel, jednak nie wprowadzone do budżetu
tegorocznego z uwagi na wątpliwości, czy
spółka SIM Śląsk Północ ostatecznie po-

wstanie. Jednym z warunków wykorzystania tych środków jest wniesienie ich do
spółki w okresie 6. miesięcy od daty ich
wpływu na konto gminy – termin ten mija
z początkiem marca 2022 r.
Reasumując
podjęcie
powyższych
uchwał uważam, że powstaje na nowo realna szansa na rozwiązanie problemu niszczejącego bloku mieszkalnego w Paczynie,
poprawi się też baza zasobu mieszkaniowego naszej Gminy. To kolejny przykład
na to, jak toszecki samorząd stara się wykorzystać każdorazowo możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji w naszej gminie, bo dzięki
wsparciu możemy zrealizować więcej takich przedsięwzięć.
24 lutego br. miałem przyjemność
uczestniczyć w Gali nadania tytułu Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2021,
które organizowane jest corocznie w Tłusty Czwartek przez TPZT, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim
nominowanym do tego tytułu, a szczególne gratulacje kieruję do Pani Doktor Bożeny Błaszczyńskiej – cenionego lekarza
i współwłaściciela przychodni PULS, która
otrzymała ten zaszczytny tytuł. Dziękuję
Pani Doktor za dbanie o nasze zdrowie,
życzę dużo życzliwości od ludzi, satysfakcji
i zdrowia. Także na zbliżające się święto tej
piękniejszej części naszej Gminy - naszym
Paniom życzę jak najwięcej powodów do
radości, codziennego uśmiechu dziękujemy, że jesteście obecne w naszym życiu, bo
czym by bez Was był ten świat...
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

4. Usunięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu osób przebywających na
boisku,
Pniów – 5 interwencji;
1. Połamane drzewo na wjeździe do posesji w Pniowie,
2. Zalana Piwnica w Paczynie,
3. Usuwanie złamanych konarów drzewa opierających się o przewody telekomunikacyjne,
4. Zabezpieczenie uszkodzonego przez

Kotulin – 4 interwencje:
1. Połamane drzewo na przewodach
elektrycznych,
2. Zerwane poszycie dachu na sali tanecznej w Kotulinie,
3. Połamane drzewo na drodze wyjazdowej z Kotulina,
Z okazji Dnia Sołtysa - wszystkim naszym Sołtysom – lokalnym liderom oraz wspierających ich Radom Sołeckim pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności i wytrwałości, aby służba dla dobra innych przynosiła nie tylko
satysfakcję, ale przede wszystkim była mobilizacją do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej
wsi jak i całej gminy. Ponadto życzymy owocnej współpracy
pełnej wzajemnego zrozumienia zarówno z mieszkańcami
jak i samorządem gminy, zadowolenia z osiąganych celów,
wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim lokalnym społecznościom. Niech ta trudna i odpowiedzialna
służba będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszy, entuzjazm, ludzka przychylność
i życzliwość.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący
Rady Miejskiej
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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W ostatnich miesiącach przez Polskę
przeszły gwałtowne wichury powodując dużo szkód. Żywioł nie oszczędził
również naszej gminy w której dokonał
zniszczeń. Nad naszym bezpieczeństwem
czuwali druhowie OSP usuwając skutki
silnego wiatru. Łącznie zmagali się z siłami żywiołu 24 razy, usuwając połamane
drzewa blokujące ruch drogowy lub dojazd do posesji, a także powalone przez
wiatr drzewa i połamane gałęzie, które
niejednokrotnie spadały na linie wysokiego napięcia, co znacznie utrudniało
interwencję i sprawiało wysokie zagrożenie zarówno dla mieszkańców jak i strażaków biorących udział w akcji. Wspólnie
zmagali się uszkodzonymi konstrukcjami
dachów m.in. w Kotulinie, Płużniczce,
a także zalaną piwnicą w Paczynie. Poniżej małe podsumowanie akcji:

foto: Facebook OSP Toszek

Walczyli
z żywiołami!

foto: Facebook OSP Toszek

Z ŻYCIA GMINY

wiatr poszycia dachu budynku mieszkalnego
5. Usunięcie przewróconego drzewa,
które opierało się o drugie drzewo
nad jezdnią5 interwencji
Toszek – 15 interwencji
1. Połamane drzewo Toszek
2. Połamane drzewo na przewodach
energetycznych Kotulin (dwa wyjazdy)
3. Zerwane poszycie dachu na sali tanecznej Kotulin
4. Alarm sygnalizacji pożarowej Pyskowice
5. Połamane drzewo Toszek
6. Połamane drzewo Toszek
7. Uszkodzona konstrukcja dachu Płużniczka
8. Połamane drzewa Płużniczka
9. Zalana jezdnia na wskutek niedrożnych studzienek burzowych
10. Połamane drzewo na jezdni.
11. Zerwane przewody elektryczne – połamane drzewa (2 interwencje),
12. Niebezpiecznie pochylone drzewo
nad jezdnią oraz linia energetyczną
13. Zerwany wyłaz dachowy na budynku
wielorodzinnym
Serdecznie dziękujemy naszym Strażakom za trud i poświęcenie w tym szczególnym czasie! 
AP/JR

OŚWIATA
SP nr 1 im Ireny Sendler w Toszku

Fundacja ING Dzieciom wspiera sport
w toszeckej "Jedynce"
Po raz kolejny Fundacja ING Dzieciom zaangażowała się
w przygotowanie projektu, którego beneficjentem jest Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler. W ramach konkursu "Dobry
Pomysł" wolontariuszkom fundacji we współpracy z wuefistkami
naszej szkoły udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 6
tys. zł na realizację zadania "Od zabawy do sportu - Rugby Tag".
Jego celem jest popularyzacja mało znanej dyscypliny sportowej
rugby tag wśród dzieci i młodzieży. Paniom wolontariuszkom
Fundacji ING Dzieciom społeczność szkoły składa serdeczne
podziękowania za zaangażowanie i czas poświęcony na
opracowanie dokumentacji konkursowej i przygotowanie
projektowych zadań. 
Kornelia Rzepka
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OŚWIATA

Z ŻYCIA GMINY

Nasza harcmistrzyni!

SP nr 1 im Ireny Sendler w Toszku

Plaster? Bandaż?
A może karetka?

foto: Kamil Widuch

foto: Archiwum SP nr 1 w Toszku

Harcmistrzyni Marta Bulla z ZHP związana od 2005 roku, obecnie pełni funkcję komendantki Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku, drużynowej 111
TWD „FAJER” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich i Zastępcy Komendanta Hufca
ZHP Ziemi Gliwickiej. 23 listopada 2021
roku zamknęła z wynikiem pozytywnym
próbę na stopień harcmistrzyni. Jest to
ostatni, z trzech stopni instruktorskich,
oznaczany jest czerwoną lilijką na lewym ramieniu i czerwoną podkładką pod
krzyżem. Próba polegała na wykonaniu
zadań dotyczących m.in. ukończenia kursów i szkoleń, wykazania się znajomością
metody harcerskiej oraz umiejętnością
organizacji wydarzeń (m.in. Rajdu Manewry, Gali z okazji 100-lecia harcerstwa
na ziemi gliwickiej). Jest pierwszą osobą,
w szczepie, która zdobyła ten stopień.
Szczep harcerski IGNIS Toszek

W Szkole Podstawowej nr 1 mamy specjalistę, który od początku naszej edukacji dba o to, by każdy wiedział co robić
w razie wypadku. Wiemy już jak wezwać
pomoc, zrobić resuscytację krążeniowo-oddechową czy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Tym razem dyrektor szkoły,
pan Waldemar Pigulak (bo o nim mowa),
nauczył klasy IIa i IIb bandażowania, nakładania opaski uciskowej czy umiejętnego korzystania z folii życia. Wiemy, który
kolor co oznacza i jak opatulić poszkodowanego. Polecamy każdemu sprawdzenie domowej i samochodowej apteczki!
W razie pytań – pomożemy!
Aleksandra Tomys

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej -wszystkim naszym zuchom, harcerzom, druhom
i druhnom instruktorom ze szczepu harcerskiego „IGNIS” w Toszku, przyjaciołom harcerstwa życzymy satysfakcji z podejmowanych działań, otwartości na drugiego człowieka, niegasnących przyjaźni oraz poznania, czym jest prawdziwe braterstwo. Dziękujemy za współpracę! JR

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Mieszkankom naszej gminy składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, możliwości nieustannej samorealizacji zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym oraz spełnienia najskrytszych
marzeń. Bądźcie drogie Panie zawsze szczęśliwe, czułe, tkliwe, przez wszystkich
kochane. Chcemy dzisiaj wyrazić naszą wdzięczność za Waszą obecność w życiu
społecznym, zawodowym i rodzinnym. To dzięki niej codzienność staje się piękniejsza, lepsza i bardziej wartościowa. Dziękujemy za Wasze nieocenione ciepło,
uśmiech, mądrość oraz wiele innych przymiotów, którymi tak chętnie się dzielicie. Niech Wasz nieustanny trud, poświęcenie i troska o innych są zawsze doceniane, a Wasz niepowtarzalny kobiecy uśmiech otaczał nas – mężczyzn nie tylko
w tym szczególnym dniu, ale przez cały rok.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący
Rady Miejskiej
4
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Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Historia fotografii siostry zakonnej z 2
dokumentów podróżnych z roku 1929
i 1931, to ciekawa opowieść. Dokumenty
znalazły się w zbiorach muzeum SP 1 im.
I. Sendler przypadkowo. Przeglądając stare niemieckie modlitewniki, które mieliśmy w szkole jeszcze z czasów gimnazjum,
gdy było to tylko tzw. „muzeum
w szafie”, wypadły
2 dokumenty z fotografią zakonnicy.
Podpis pod zdjęciem informował,
że jest to Franciszka Lucja. Zaczęliśmy dochodzenie:
kim jest ta kobieta?
Wprawdzie nazwisko Lucja występuje w Toszku, to
jednak ten trop niczego nie wniósł do naszych poszukiwań.
Dokument jako eksponat znalazł swoje
miejsce na wystawie. Podczas III Pikniku
Szkolnego wielu zwiedzających odwiedziło nasze muzeum, wśród nich była pani
Magdalena Kucharczyk, która na fotografii tego dokumentu rozpoznała swoją
ciotkę. Pani Kucharczyk bardzo chętnie
podjęła z nami współpracę i dzięki jej
poszukiwaniom w rodzinnych albumach, mamy nowe fotografie i informacje
o Franciszce Lucja.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

foto: Archiwum muzeum SP nr 1 w Toszku

foto: Jakub Broda

Każdy przedmiot ma
swoją historię.

OŚWIATA
dzieci kochają przebierać się za ulubione
postacie z bajek, dlatego z ogromną ciekawością czekaliśmy na to, jacy bohaterowie pojawią się na tegorocznym balu.
Jak zwykle przebrania były bajeczne!
Pomysłowe kostiumy, kolorowy wystrój
i skoczna muzyka sprawiły, że wszystkie dzieci z wielką ochotą uczestniczyły
w tańcach, zabawach i konkursach prowadzonych przez wychowawczynie.
Aneta Jachimczuk

Konkurs fotograficzny
“Zima w obiektywie”

SP nr 2 im. G. Morcinka w Toszku

Najmłodsi uczniowie
reprezentują naszą
szkołę

Bal karnawałowy

ciła uwagę na bogactwo, różnorodność
i piękno języka polskiego.
Najwięcej emocji dostarczyły wszystkim
zabawy językowe "Potyczki z polszczyzną". Miały one formę gry Kahoot poprzedzonej filmowym wprowadzeniem
przygotowanym przez pomysłodawców
zajęć- pracowników i studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Agnieszka Kural

1%

Przekaż 1% Twojego
Podatku – tak mało.
Tak wiele!

foto: Monika Gruszka

Grupa 3-latków zajęła pierwsze miejsce w konkursie, którego organizatorami
było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Sołectwa Chechło, Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle oraz Stowarzyszenie Ludzi Miasta. Zadaniem konkursowym było
wykonanie pracy dowolną techniką na temat: „NIE DLA CZADU”. Przedszkolaki,
które uwielbiają kreatywne zajęcia, chętnie podjęły działania i wspólnie z panią
Moniką i panią Klaudią wykonały plakat.
Jak widać aktywność twórcza naszych
najmłodszych podbiła serca jury, które
przyznało im pierwsze miejsce w województwie śląskim. Gratulacje!
Monika Gruszka

foto: Agnieszka Kural

W rodzinie Lucja były 4 siostry: Franciszka, Maria, Julianna, Jadwiga, wszystkie
wstąpiły do zakonu Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Leśnicy. Najstarsza Franciszka (ur.
1887) przyjęła imię Zeferina, Maria (ur.
1894) – Ubalda, Julianna (ur. 1895) – Triburcja oraz Jadwiga (ur. 1901) – Otilda.
Pani M. Kucharczyk przekazała również
do muzeum kilka starych książek w j. niemieckim, haftowane chusteczki oraz strój
śląski: heklowana chusta, zopaski, kiecka. Serdecznie dziękujemy za otrzymane
przedmioty oraz zaangażowanie w poszukiwanie i udostępnienie informacji.
Każda fotografia czy przedmiot skrywa
bowiem swoją historię. Dzięki współpracy z panią M. Kucharczyk, odkryliśmy
fragment pewnej rodzinnej historii.
Donata Podkowa

Wszystkich młodych miłośników fotografii z klas IV-VIII zapraszamy do udziału w V edycji konkursu fotograficznego
“Zima w obiektywie”. Tematem konkursu
jest wykonanie fotografii przedstawiającej zimę i jej piękny krajobraz. Fotografie
należy nadesłać w formie elektronicznej
na adres: konkursy@sptoszek.pl w terminie do 16 marca 2022 r. Każdy uczestnik
może wysłać dwie prace. Szczegóły na
temat konkursu oraz regulamin znajdują
się na stronie internetowej szkoły: https://
sptoszek.edupage.org/
Organizatorzy konkursu: Małgorzata
Ogonowska, Anna Skandy, Adam Nowak
SP Paczyna

foto: Anna Skandy

Mój język – moja
tożsamość.

Tuż przed feriami zimowymi odbył się
w naszej szkole długo wyczekiwany bal
karnawałowy. Nie od dziś wiadomo, że
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który ma
przypominać o potrzebie ochrony różnorodności językowej jako dziedzictwa
kulturowego i elementu naszej tożsamości. W tym roku, w ramach jego szkolnych obchodów, uczniowie klas IV - VII
uczestniczyli w okolicznościowej lekcji,
która przybliżyła im ideę MDJO, zwró-
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KULTURA

Szukamy liderów, którzy wspólnie z CK
„Zamek w Toszku” chcieliby zrealizować
wspólne działania dla lokalnej społeczności! Wśród liderów mogą znaleźć się zarówno grupy formalne – stowarzyszenia,
koła gospodyń wiejskich, fundacje, jak
i grupy nieformalne oraz osoby prywatne.
Od marca do maja pracownicy Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” będą wraz
z socjologiem i animatorem Narodowego
Centrum Kultury spotykać się z mieszkańcami, aby poznać potencjał kulturalny drzemiący w lokalnej społeczności.
W maju przeprowadzony zostanie konkurs na lokalne inicjatywy o wartości do
30 000 złotych (wszystkie zadania), które
będą mogły zostać zrealizowane od sierpnia do połowy listopada br. Autorzy zwycięskich inicjatyw będą mogli zrealizować
działania dla społeczności Gminy Toszek.
Więcej informacji już niebawem…. na FB
„Zamek w Toszku” i stronie zamektoszek.
eu
Projekt „Zamkowa Kultura+” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.
Edycja 2022.
KP

Zamkowe ferie zimowe

W seniorze siła!

Foto: Katarzyna Prawda

Masz pomysł na
działania dla lokalnej
społeczności? Ten
konkurs będzie dla
Ciebie!

Seniorzy naszej gminy od lutego biorą udział w projekcie dofinansowanym
ze środków Fundacji BGK w programie
Generacja 6.0. 20 seniorów bierze udział
w regularnej gimnastyce i zajęciach ruchowych. W lutym na toszeckim Zamku
gościliśmy pana Marcina Sienkiewicza,
certyfikowanego instruktora bocci – dyscypliny paraolimpijskiej. Wytłumaczył on
uczestniczkom zajęć zasady gry i przeprowadził dla nich rozgrywki. Kolejne spotkanie z boccią w maju. Przeprowadzone
zostało także spotkanie z podologiem,
czyli specjalistą od stóp. Pan Marcin Kuczkowski wyjaśnił, na czym polega praca
podologa, jak dbać o stopy oraz, z jakimi
problemami stóp borykają się jego pacjenci. W kolejnych miesiącach odbywać się
będą zajęcia komputerowe oraz warsztaty
florystyczne, wikliny papierowej i tworzenia kartek okolicznościowych. Wszystkim
dziękujemy za dotychczasową obecność
i zapraszamy na kolejne zajęcia!
KP

Bibliolato powraca
Zapowiada się bardzo twórcze i aktywne
lato nie tylko w toszeckiej Bibliotece, która realizuje zadania biblioteki powiatowej,
ale także w kilku bibliotekach powiatu gliwickiego. Za sprawą pozyskanego przez

CK „Zamek w Toszku” dofinansowania ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w programie „Promocja czytelnictwa” odbędą się spotkania autorskie
i warsztaty dla dzieci z powiatu gliwickiego. Na zakończenie odbędzie się gra terenowa „Bibliolato” będąca podsumowaniem projektu. Dzieci z sześciu bibliotek
powiatu gliwickiego będą rywalizować
ze sobą oraz wezmą udział w spektaklu
teatralnym. Kilkanaście lat temu na toszeckim zamku odbywało się „bibliolato”,
które integrowało dzieci, najmłodszych
czytelników bibliotek z powiatu gliwickiego. Cieszymy się, że możemy powrócić do
tej tradycji i zaangażować się we wspólne
promowanie czytelnictwa i lokalnej kultury
i tradycji – mówi Katarzyna Prawda. KP

O kobietach
bohaterkach w nieco
inny sposób
Przez cały kwiecień w zamkowej wieży będzie można oglądać wystawę „60 na 100.
SĄSIADKI. Głosem Kobiet o powstaniach
śląskich i plebiscycie", która ukazuje 30.
kobiet z przełomu XIX i XX wieku, których dzieje tworzą nową, bo pisaną kobiecymi losami, opowieść o historii regionu,
w tym o śląskich zrywach powstańczych
i akcji plebiscytowej. 1 kwietnia odbędzie
się wernisaż, na który zapraszamy nie tylko przedstawicieli i przedstawicielki władz,
ale także wiele innych kobiet, członkinie
kół gospodyń wiejskich, sołtyski, osoby zainteresowane kobiecymi doświadczeniami.
Będzie to wystawa o kobietach i ich supermocach, o ich trudnym losie w przeszłości
i teraźniejszych wyzwaniach. Spotkanie
poprowadzi kuratorka i pomysłodawczyni
wystawy dr Małgorzata Tkacz-Janik KP

Ponad 30 dzieci z naszej Gminy spędziło ferie na Zamku w Toszku. Od 9 do
14 lutego najmłodsi mieszkańcy Toszka
i pobliskich wsi mieli zapewnioną opiekę. Na dzieci czekały warsztaty plastyczne, zdobienia toreb, malowania na szkle,
taneczne, szydełkowania na paluszkach,
rozgrywki sportowe oraz seanse filmowe.
Uczestnicy ferii pojechali na wycieczkę
do Opolskiego Teatru Lalek na spektakl
„Prastare opowieści” oraz wzięli udział
w warsztatach teatralnych prowadzonych
przez aktorów. Dziękujemy wszystkim za
udział i zapraszamy do udziału w innych
aktywnościach edukacyjnych i kulturalnych.
KP
6
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Pączki, kreple, faworki, oponki…
kojarzone są z Tłustym Czwartkiem. 24 lutego odbył się Mały
Festiwal Krepla zorganizowany
przez Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” i Gminę Toszek. Podczas imprezy wyroby kulinarne zaprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Kotliszowicach,
Kotulinie, Paczynie, Pisarzowicach, Pniowie, Sarnowie i Wilkowiczkach. Cieszymy się, że w naszej
gminie działa 7 kół i dziękujemy, że
wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich
zechciały wziąć udział w Małym
Festiwalu Krepla. Plany względem
imprezy są dalekosiężne, ponieważ
chcielibyśmy w przyszłym roku zorganizować Duży Festiwal Krepla
z udziałem kół z całego powiatu gliwickiego i uczynić z tego wydarzenia pewną tradycję – powiedziała Katarzyna Prawda,
zastępca dyrektora Zamku. Mały festiwal krepla towarzyszył w tym roku gali Człowieka
Roku Ziemi Toszeckiej zorganizowanej już po raz jedenasty przez Towarzystwo PrzyjaKP
ciół Ziemi Toszeckiej.

Foto: Archiwum UM Toszek

Foto: Katarzyna Prawda

Pączki, kreple, faworki, oponki…

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

CZYTŌMY PO NASZYMU
Coby nie gŏdać ô czasach, w kerych nōm
prziszło żyć, na pewno
nie idzie pedzieć, żeby
bōły nudne. Licza, że
byda kedyś uczōł historyje we szkole, to
na pewno byda mioł co gŏdać ô 2020,
2021 i 2022 roku. Śmiych śmiychym, ale
jak sie paczi, jako sie to na tym świecie
mele, to do śmiychu niy ma.
To, co sie dzieje na Ukrainie, myśla, że
wiynkszość z nŏs zaskoczōło – wszyscy
my wiedzieli, że je kajś tam tyn Putin, że
doporzōndku nie wiadōmo co ôn planuje,
że corŏz tam to wszystko gorzi wyglōndŏ,
ale jednak chyba trocha to do czowieka
nie dociyrało, że w XXI w., w pojszczodku
Europy, moge nŏgle sie zacznōnć wojna.
Starsi ôdy mie pewno pamiyntajōm Jugosławia, ale jak wto je w mojym wieku, to
take rzeczy, tak blisko nŏs, sōm blank niewyôbrażalne. Przeca 30 lŏt tymu gŏdali,
że sie skōnczōła historyjŏ i już wiyncy
nic nie bydzie sie zmiyniało tak nŏgle
i brutalnie. A sam narŏz nojpiyrw zaraza, terŏzki wojna. I żŏdyn z nŏs tak rich-

Nie trać ducha!

tich nie wiy, jak to sie skōńczy, kaj to sie
skōńczy, kedy to sie skōńczy...
Niy ma sie co dziwić, że nŏs to fest sztresuje i durch yno śledzymy, co to sie na tym
wschodzie nowego dzieje. Jŏ w czwortek cołki dziyń ech niy umioł sie na niczym inkszym skupić, anich sie nie kap,
że je Tusty Czwortek – choć moje „problymy” przi tym wszyskym, co muszōm
przeżywać tera Ukraińce i Rusy (te,
kere nie chcōm ty wojny abo nie wiōm,
co sie doporzōndku dzieje), to nie sōm
żŏdne problymy. I skiż tego tym barzi cza
sie zmobilizować, coby coś w kerunku
polepszyniŏ tego świata i ulżyniŏ im, aby
trocha, zrobić – bydzie to dobre i dō nich,
i dō nŏs, bo lepi coś robić, jak siedzieć
i ślimtać.
I jak tak pacza na to wszystko, to mi sie
spōminŏ poczōntek zarazy. Tyż wtedy my
panikowali, tyż my lŏtali za bele czym...
Ale tyż wtedy sie ôkŏzało, że poradzymy
tyż paczeć trocha dali, jak yno naszego

interesu. Znŏdła sie wtedy np. moc ludzi
we Kotulinie, co zaczła szukać starszych,
kerym by mōgła jakoś pōmōc, w ty nowy
sytuacji. Terŏzki zaś – kaj sie czowiek
nie ôbrōci, tam ludzie chcōm pōmŏgać.
I choć ta wojna to nie je nic dobrego i oby
sie jak nojpryndzy skōnczōła, to je to tyż
fest srogŏ szansa do tego, żeby my, zwykłe ludzie, mōgli być trocha barzi ludźmi i wiyncy widzieli, kaj kōmuś by cza
pōmōc. Poza tym i rzykaniym, nic wiyncy nie mogymy za fest zrobić. I, niestety,
terŏzki je przeca sōm poczōntek, ale nie
wiymy jak to jeszcze dugo zetrwŏ. Po 2 latach covidu już wszyscy mōmy dojś i nie
szukōmy tak chyntnie tych ludzi, kerym
idzie pōmōc. Ale choby nie wiadōmo jak
by ta wojna dugo trwała, nie mogymy
przestać iś do inkszych ludzi z dobrym,
nawet jak nōm bydzie ciynżko. Bo yno
tak mogymy pokŏzać, że czowiek w 2022
roku to dali je czowiek. Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...

Nic cenniejszego od życia

Historia dzieje się
na naszych oczach.
Miałem takie myśli
już w trakcie pandemii – wydawało się, że to będzie coś,
o czym będę kiedyś opowiadał wnukom,
gdy wrócą ze szkoły, gdzie dowiedzą się,
jak to w 2020 roku po Europie i całym
świecie rozlał się wirus, który pozamykał
ludzi w domach, a potem zmusił do noszenia takich specjalnych maseczek przez
bardzo długo… Lata 20. tego wieku będą
jednak jeszcze ciekawsze z perspektywy
przyszłych pokoleń. O ile te będą w ogóle
miały szanse doczekać swoich czasów.
Ich pięć minut na tym świecie zależy w tej
chwili od jednego niezrównoważonego
umysłu. Zawsze mnie to oburzało – jak to
możliwe, że ktoś ma czelność decydować
o życiu i śmierci innych osób? Jakim prawem idea czy religia pozwala mu sądzić,
że jest coś cenniejszego od życia tu i teraz
na Ziemi? Dzisiaj, kiedy Ukraińcy oddają
życie za swój kraj, oddają w jego imię największy skarb, jaki został im dany. Życie.
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Niby to takie oczywiste, ale naprawdę nie
mamy na tym świecie nic cenniejszego.
Każdy, kto uważa, że istnieje dla niego coś
ważniejszego od życia – jakaś idea, religia
– z góry stanowi zagrożenie dla innych,
nawet jeśli nie ma wobec nich wrogich
zamiarów.
Dlatego dla mnie to, co robią ukraińscy
mężczyźni to niewyobrażalne poświęcenie. Ilu z nich już nigdy nie zobaczy
swoich żon i dzieci? Ile ukraińskich dzieci będzie wychowywało się bez ojców,
ile kobiet zostanie samotnymi matkami?
Wszystko z powodu imperialnych fanaberii jednego człowieka… Myśląc o II
wojnie światowej, oburzałem się, jakim
prawem Hitler wywrócił do góry nogami życie tylu ludzi. Myślałem o tym, że
gdybym wtedy żył, wszystkie moje plany na przyszłość i cała moja wieloletnia
praca ległyby w gruzach, a to i tak byłby
najłagodniejszy wymiar zdarzeń. Dzisiaj
z takim scenariuszem mierzą się wszyscy
ludzie na Ukrainie, a szczególnie ci, przed
którymi jeszcze ładnych parę lat życia.

Trudno doszukiwać się plusów
obecnej sytuacji, ale na pewno jest jeden
– w polskim społeczeństwie dzieje się coś
pięknego. Jakieś trzy lata temu napisałem felieton na temat podziałów w Polsce
i tego, co musiałoby się wydarzyć, żeby
ludzie z różnych politycznych światów
się zjednoczyli. Myślałem, że to Polska
musiałaby zostać zaatakowana. Okazuje
się, że „wystarczyło” rozpętanie wojny za
naszą granicą, żeby Polacy stanęli ramię
w ramię w dobrej sprawie. Jak do tej pory
Polacy i, o dziwo, polski rząd zdają egzamin z solidarności i dobrej organizacji
w ramach pomocy sąsiadowi. Dla mnie
to naprawdę poruszające, bo wydawało mi się na początku, że nic nie można
zrobić, a jak się okazuje, skala pomocy
jest przeogromna. Zachęcam do dalszego zaangażowania i do nastawienia się na
długoterminowe pomaganie. Dla wielu
Ukraińców walka o przetrwanie wcale nie
kończy się na przekroczeniu polskiej granicy.
Tomasz Sobania
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POMOC UKRAINIE

Pomoc Ukrainie

Zasady transportu uchodźców z granicy
Przemieszczanie się uchodźców wojennych z Ukrainy na terytorium Polski zostało obecnie uregulowane w taki sposób,
aby nikt potrzebujący pomoc nie został bez
należytej opieki. Jeśli uchodźcy, przybywając do Polski, mają umówione rodziny lub
gminy, które są gotowe ich przyjąć, powinni tuż po przekroczeniu granicy udać się
do najbliższego tzw. punktu recepcyjnego
i tam zgłosić cel swojej podróży. Pracownicy punktu powiadomią odpowiedni powiat, a powiat zorganizuje ich transport
na miejsce. Jeśli uchodźcy, przybywając do
Polski, nie mają wybranego miejsca docelowego pobytu, powinni również tuż po
przekroczeniu granicy udać się do najbliższego punktu recepcyjnego i zgłosić wolę
pozostania na jakiś czas w Polsce. Pracownicy punktu pokierują podróżą uchodźców do miejsca docelowego wg aktualnie
posiadanych zasobów. Podejmowanie
uchodźców z granicy polsko-ukraińskiej
na własną rękę jest stanowczo niezalecane, ponieważ bardzo utrudnia organizację
przepływu osób na miejscu.
Pomoc humanitarna – dary
W momencie oddawania gazety do druku
trwa pierwsza tura koordynowanej przez
nasz samorząd zbiórki darów dla mieszkańców Olewska i innych poszkodowanych
na Ukrainie. Z pewnością będą organizowane także kolejne zbiórki wg zgłaszanych
potrzeb. Ze względu na dużą skalę pomocy, której udzielają Ukraińcom mieszkańcy wielu gmin w naszym regionie i całym
kraju, rząd RP wprowadził żelazne zasady
gromadzenia i przekazywania pomocy humanitarnej. Z wyznaczonych w gminach
miejsc zbierania darów, będą one przewożone do magazynu powiatowego (Nieborowice, gmina Pilchowice). Stamtąd zebrane
rzeczy trafią do magazynu wojewódzkiego,
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który utworzony został w Lublińcu. Z Lublińca dary trafią do centralnego magazynu
krajowego koło Lublina, a dopiero stamtąd
na Ukrainę. Nie można obecne jeździć
z darami na granicę na własną rękę, ponieważ znacznie utrudniłoby to właściwe
rozdzielanie i faktyczne udzielanie pomocy
potrzebującym.
Co jest potrzebne?
Aby ułatwić zbieranie i przekazywanie pomocy konieczne jest także właściwe sorto-

foto.: Waldemar Pigulak

dokończenie ze str. 1
180 miejsc u mieszkańców naszej gminy!
Mieszkańcy Olewska żyją w niepewności,
nie wiedząc co przyniosą kolejne dni. Z myślą o nich przeprowadziliśmy rozpoznanie
możliwości udzielenia bezpiecznego schronienia na kilka tygodni, przede wszystkim
kobietom i dzieciom z Olewska. Ponad 40
rodzin i organizacji z terenu naszej gminy
zadeklarowało przyjęcie pod swój dach ponad 180 osób. Tę wiadomość przesłaliśmy
władzom Olewska, które poinformowały
o tej ofercie swoich mieszkańców. Wiemy
jednak, że aktualnie nie tylko w Olewsku,
ale w całej Ukrainie, ze względu na stan
wojenny, bardzo trudno jest zorganizować
wyjazd grupy mieszkańców w kierunku
granicy. Próby przemieszczania się podejmują na własną rękę pojedyncze rodziny
czy osoby. W momencie oddawania do
druku tego numeru gazety, wciąż oczekujemy na informację zwrotną na temat woli
skorzystania przez mieszkańców Olewska
z pobytu przez jakiś czas w naszej gminie.
Za wszelkie zgłoszone z dobroci serca deklaracje serdecznie dziękujemy!

Punkty recepcyjne
przy przejściach granicznych
polsko-ukraińskich:

wanie i pakowanie ofiarowanych produktów i przedmiotów. Potrzebne są przede
wszystkim pakowane osobno: (1) środki
opatrunkowe, (2) żywność o długim terminie przydatności do spożycia, (3) środki higieny osobistej, (4) inne przedmioty pomagające przetrwać w trudnych warunkach
(odzież i okrycie, zapałki, powerbanki,
latarki, świece, zestawy pierwszej pomocy,
kołdry, śpiwory, karimaty, płaszcze przeciwdeszczowe itp.). Niektóre z tych artykułów lub przedmiotów, dzięki właściwemu
posortowaniu, mogą być także rozdzielane
osobom potrzebującym, które oczekują na
przekroczenie granicy po stronie ukraińskiej.
Uchodźcy w naszej gminie
Dzięki najnowszym decyzjom administracji rządowej oraz dzięki inicjatywom
samorządów i instytucji samorządowych,
uchodźcy wojenni przybywający na teren
Polski, w tym do naszej gminy, mają (na
podstawie dokumentów z którymi przekraczali granicę) zagwarantowane m.in.:
» darmowe przejazdy komunikacją autobusową i kolejową na terenie gminy, województwa i kraju,
» opiekę medyczną finansowaną przez
NFZ w szpitalach i przychodniach na terenie powiatu,
» wsparcie psychologiczne i inne wsparcie
opiekuńcze ze strony OPS,

» PL/UA Dorohusk – Jagodzin
Pałac Suchodolskich Gminny
Ośrodek Kultury i Turystyki, ul.
Parkowa 5, Dorohusk
» PL/UA Dołhobyczów – Uhrynów
Przygraniczne Centrum Kultury
i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8,
Dołhobyczów 
» PL/UA Zosin – Uściług
Zespół Szkół w Horodle, ul.
Piłsudskiego 58, Horodło
» PL/UA Hrebenne – Rawa Ruska
Szkoła Podstawowa w Lubyczy
Królewskiej (zaplecze hali
sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5,
Lubycza Królewska 
» PL/UA Korczowa – Krakowiec
Świetlica, Korczowa 155, Korczowa
» PL/UA Medyka – Szeginie
Hala sportowa - Medyka 285
» PL/UA Budomierz – Hruszew
Szkoła Podstawowa w m. Krowica
Sama 183 Krowica Sama
» PL/UA Krościenko – Smolnica
Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,
Łodyna 41 Ustrzyki Dolne

Punkty recepcyjne w województwie
śląskim (w szczególności dla uchodźców, którzy na własną rękę dotrą na
teren naszego województwa i nie posiadają uzgodnionych adresów docelowych pobytu w Polsce):
» Katowice, ul. Wita Stwosza 20
(siedziba Caritas Archidiecezji
Katowickiej).
» Dworzec PKP w Katowicach
Infolinie dla obywateli Ukrainy, pod
którymi mogą uzyskać informacje
np. legalizacji pobytu w Polsce:
+48 47 721 75 75
+48 32 606 32 32
(czynne w godz. 8:00-22:00)
» zajęcia integracyjne dla dzieci uchodźców organizowane przez Zamek w Toszku oraz placówki oświatowe (oferta będzie na bieżąco aktualizowana).
Na stronie toszek.pl publikujemy "niezbędnik mieszkańca" w sprawie udzielenia pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zachęcamy do zapoznania się.
Informacja i komunikacja
Ponieważ informacje powyższe są na bieżąco precyzowane i podlegają zmianom,
polecamy śledzenie aktualnych doniesień
publikowanych na stronach internetowych
https://pomagamukrainie.gov.pl. a także
www.toszek.plWe wszelkich sprawach pilnych dotyczących uchodźców z Ukrainy,
które dotyczą naszej gminy, można kontaktować z pracownikiem urzędu pod numerem +48 516 245 237 (telefon/sms) lub
mailowo pod adresem:
pomocdlaukrainy@toszek.pl.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

