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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Toszek!
Wielkanoc jest szczególnym czasem kiedy rozmyślamy
i świętujemy z jednej strony Zmartwychwstanie Pańskie,
z drugiej wiosenne przebudzenie wszystkiego, co daje
nadzieję na lepsze jutro i wiarę we własne możliwości.
W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo
najserdeczniejsze życzenia, aby ten niedzielny poranek,
w którym Bóg zwyciężył śmierć stał się źródłem siły
do pokonywania trudów codzienności, umocnił nas
w dążeniu do dobra, a wrażliwość na drugiego człowieka
uczynił naszym wiernym przewodnikiem.
Niech świąteczny nastrój zapanuje we wszystkich domach
i skłania nas do zadumy nad odradzającym się życiem,
budzi optymizm w niełatwych czasach i wzmacnia
wzajemną życzliwość.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Mistrzowie Polski
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Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Walka z wirusem
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PROSTO Z URZĘDU
Szanowni mieszkańcy, znajdujemy się obecnie
w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa COVID-19
i nikt nie jest
w stanie przewidzieć jak sytuacja będzie się
rozwijać. Dlatego
bardzo ważnym jest stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych mających na celu
zapobieganie skutkom pandemii. Pragnę
przypomnieć, że wszystkie utrudnienia,
które Państwa spotykają czy to przy załatwianiu spraw urzędowych, czy w dostępie do usług komunalnych, są wyłącznie
czasowe i prowadzone w ramach walki
z koronawirusem. Utrudnienia te pojawiają się nie tylko w obszarze spraw administracyjnych, ale jestem przekonany,
że działając solidarnie i odpowiedzialnie
w bliskiej przyszłości złagodzimy skutki
epidemii.
W zwalczanie epidemii włączyły się parafie transmitując msze święte przez internet. Również nasi przedsiębiorcy, szczególnie z branży gastronomicznej podeszli
poważnie do zagrożenia, oferując gotowe
dania na wynos czy z dowozem do klienta. Takim samym zdrowym rozsądkiem
wykazują się również społecznicy, odwołujący spotkania, czy kluby sportowe,
zawieszając okresowo działalność. Życie
nasze jednak nie zamarło. Dzięki portalom społecznościowym i stronom internetowym dowiadujemy się o aktualnych
utrudnieniach, ale również o bieżącej
działalności firm, instytucji czy organizacji.
W bieżącym numerze gazety można
również poczytać o działalności nowego
operatora w żłobku czy akcjach podejmowanych przez szkoły przed kwarantanną. Informujemy również o przyznanych dotacjach, odbytych spotkaniach
czy uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji trzydziestolecia samorządu terytorialnego. Udało nam się również zakończyć
prace nad kolejnym tomem Rocznika Toszeckiego.
Na koniec chcę prosić Państwa o rygorystyczne zachowywanie obowiązkowych
zasad higieniczno-sanitarnych. Powinniśmy unikać skupisk ludzkich, w sklepie, zachowywać odstęp od innych osób
(min. 1,5 m), dezynfekować ręce, unikać
witania się przez podanie ręki, osłaniać
nos i usta podczas kaszlu i kichania. Osoby zobowiązane do kwarantanny powinny również rygorystycznie przestrzegać
jej zasad, czyli nie wychodzić z domu,
nie kontaktować się z innymi, a informacje o swoim stanie zdrowia raportować
służbom sanitarnym. Jeśli będziemy poważnie podchodzić do zasad higieny, powinno nam się udać w bliskiej przyszłości zapanować nad sytuacją epidemiczną
w naszej gminie i nie tylko.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Z prac Rady Miejskiej

Drodzy Mieszkańcy naszej gminy, w trudnym dla wszystkich czasie bowiem zmagamy się z opanowaniem nowego wirusa
COVID-19 zwanego koronawirusem, który rozprzestrzenił się niemalże na całym
świecie przychodzi mi napisać parę słów
o tym co wydarzyło się w marcu w toszeckim samorządzie. Zanim jednak przejdę
do podsumowania obrad ostatniej sesji
chciałbym podkreślić jak ważne w obecnym czasie jest przestrzeganie wszystkich
zaleceń dotyczących koronawirusa, są
one zamieszczone na stronie internetowej urzędu, oficjalne komunikaty podaje
Rząd RP, prasa oraz inne kanały informacyjne. Nie lekceważmy tych zaleceń, przestrzegajmy zasad higieny, częstego mycia
rąk, unikajmy na ile to możliwe spotkań
w większych grupach, ograniczmy podróżowanie, nie zatajajmy i nie lekceważmy
potencjalnych objawów, szczególnie przestrzegajmy zasad jeżeli ktoś ma kwarantannę – szanowni mieszkańcy to od nas
samych dużo zależy na ile pozwolimy,
aby ten wirus się rozprzestrzeniał dlatego
nie dajmy się, zachowajmy zdrowy rozsądek i właściwą postawę wobec niego.
W tym miejscu chciałbym wyrazić swoją wdzięczność wszystkim pracownikom
jednostek medycznych, którzy ryzykując
własnym zdrowiem i zdrowiem swoich
rodzin, pracują ratując zdrowie innych.
3 marca o godz. 16.00 w sali Peterswaldzkiej toszeckiego Zamku odbyła się XVII
Uroczysta Sesja RM. Sesja miała charakter uroczysty bowiem dokładnie 8 marca 2020 roku przypada XXX Rocznica
powstania Samorządu Terytorialnego
w Polsce, a pierwsze wolne wybory po
ponad półwieczu odbyły się 26 maja 1990
roku. Na rozpoczęcie sesji odegrany został
oficjalny Hejnał Toszka kompozycji Pani
Aleksandry Garbal wykonany na trąbce
przez kapelmistrza Orkiestry Dętej Toszek Pana Patryka Henkel. Swoją refleksją
jako 30. letniego samorządowca podzielił
się z nami Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Pan Andrzej Kurek, a nasz
gospodarz Pan Grzegorz Kupczyk w swojej prezentacji multimedialnej przybliżył
30. - lecie Samorządu w Polsce i w naszej
Gminie. Minutą ciszy uczczono również
pamięć zmarłych Samorządowców. Ponieważ radni na sesji podjęli 22. Uchwały
nie będę ich wszystkich tutaj wymieniał
przypomnę, że zarówno uchwały jak i głosowania, oraz posiedzenia komisji stałych,
Zapytania i Interpelacje są dostępne na
BIP oraz w zakładce E-Rada na stronie

internetowej Gminy. Chciałbym jednak
przytoczyć pakiet ważnych podjętych
Uchwał dotyczących gospodarki odpadami, tj.: - przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Toszek; - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty; - określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości i określenia
warunków i trybu składania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Najwięcej kontrowersji i dyskusji
budziła uchwała dotycząca ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przypomnę, że Rada większością
głosów przyjęła kwotą 28 zł/osobę lub 27
zł/osobę (przy kompostowniku przydomowym) jeżeli odpady zbierane i odbierane będą w sposób selektywny. Drodzy
Mieszkańcy bardzo obszernie i szczegółowo o gospodarce odpadami było napisane w ostatnim numerze gminnej gazetki,
dlatego nie chciałbym się tutaj powtarzać,
chcę tylko podkreślić, że przyjęte kwoty
wynikają z przeprowadzonego przetargu
publicznego na odbiór odpadów komunalnych i Rada głosując nie miała tutaj
zbytnio pola manewru, bowiem przyjmując mniejszą kwotą różnicę trzeba byłoby
pokryć z budżetu gminy. W ustawie dot.
gospodarowaniem odpadami jest napisane, że system powinien się sam bilansować, zatem nie powinno się do niego dopłacać ani też na nim zarabiać. Problem
z rosnącymi opłatami za wywóz odpadów
występuje w całej Polsce, wielokrotnie
o tym rozmawiali włodarze podczas konwentów, aby wypracować wspólne działanie, które pozwoli w przyszłości na znaczną obniżkę kosztów. Póki co starajmy się
wszyscy, aby śmieci było mniej, reagujmy
na niewłaściwe zachowania i złe przyzwyczajenia innych, bo zmniejszenie ilości
śmieci w gminie przełoży się na obniżkę
tej opłaty w przyszłości. Na zakończenie
chciałbym wszystkim Samorządowcom
i Mieszkańcom życzyć na ten trudny
czas w jakim przyszło nam żyć, pracować
i uczyć się, aby nie zabrakło nam wiary
w lepsze jutro, a zbliżające się święta Wielkanocne niech przyniosą nam nadzieję, że
to lepsze jutro w końcu przyjdzie i pozostańcie w zdrowiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
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z życia gminy

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na organizację opieki nad
dziećmi do lat 3 w toszeckim żłobku, wyłoniony został nowy operator, firma Ars
Educandi Małgorzata Skowron-Mazur.
Do żłobka zapisanych jest do 37 maluchów, a osoby chcące do niego zapisać
swoje pociechy proszone są o kontakt pod
adresem zlobektoszek@onet.pl lub telefonicznie pod nr 516 325 737. Zgodnie z
poleceniem wojewody śląskiego, działalność żłobka jest obecnie zawieszona.PKa

Akcja bezpieczna
Gmina – Bądź widoczny
na drodze!
Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców magistrat toszecki zakupił kamizelki odblaskowe dla dzieci i dorosłych
oraz opaski, które będą rozdawane podczas spotkań organizowanych przez policję w poszczególnych sołectwach naszej
gminy. Spotkania organizowane będą po
zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju.
JR

Koperta ratująca życie!
Na toszeckim zamku odbyło się spotkanie ze gerontologiem p. Elżbietą Synowiec. Słuchacze uzyskali podstawowe
informację na temat profilaktyki zdrowotnej. Podczas spotkania rozdane zo-

foto: Archiwum UM Toszek

Nowy operator żłobka

stały tzw. koperty życia. Zawierające one
najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach,
kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Pakiet z takimi informacjami seniorzy uzupełnią i zamieszczą w miejscu
(np. na lodówce), w którym ratownik medyczny lub lekarz (w momencie zagrożenia życia i zdrowia pacjenta) będzie mógł
skorzystać, aby postawić szybką diagnozę. Koperty są również dostępne u sołtysów w poszczególnych sołectwach.
JR

1%

1% dobroci
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do podarowania 1%
podatku na chore dzieci z naszej gminy, które dzięki Państwa wsparciu będą mogły
korzystać z dalszego leczenia,
rehabilitacji itp. W imieniu rodziców dzieci dziękujemy za piękny okazały gest dobroci i realną pomoc. Przedstawiamy również gminne stowarzyszenia OSP, które można
również wesprzeć odliczając 1% podatku. Są to Ochotnicze Straże Pożarne:
OSP Ciochowice – KRS 0000002453 ul. Nad Potokiem, 44-180 Ciochowice
OSP Pniów – KRS 0000222876 ul. Wiejska 47, 44-120 Pniów
JR
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z życia gminy

Uwaga na oszustów!
Otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca sołectwa Płużniczki, iż do osób ze
sołectwa dzwonią oszuści podający się
za policjantów z Wydziału Kryminalnego. W trakcie rozmowy wyłudzają
dane osobowe oraz informacje na temat
konta i majątku. Zwracamy się z prośbą
o poinformowanie swoich najbliższych,
znajomych, starszych sąsiadów o takich
zaistniałych sytuacjach. Sprawa została zgłoszona policji. Do tej chwili nikt
z mieszkańców sołectwa nie został poszkodowany.
JR

Z dawnych dziejów

Toszeckie ciasto wielkanocne
Toszeckie ciasto wielkanocne było już
znane w latach 40 XIX wieku. W 1847
roku na łamach Toster-Glewitzer-Kreisblatt reklamował swoje wielkanocne wypieki toszecki piekarz S. Stein. Niestety
przedsiębiorca nie podał receptury tego
ciasta, więc nie możemy podać Państwu
nic więcej poza tą informacją. Wiemy jedynie, że ciasto to było bezkonkurencyjne, bowiem w prasie tej nie ukazywały się
reklamy innych piekarni z terenu powiatu
z podobnym asortymentem.
PKa

Dotacja dla parafii

Składniki
½ kg mąki,
50 dkg suszonych śliwek,
15 dkg cukru,
25 dkg masła,
2 dkg drożdży,
2 łyżki kakao,
4 jajka,
½ paczki proszku do pieczenia
Bakalie: orzechy, rodzynki według
uznania
Forma do pieczenia: średnia.
Sposób przygotowania:
Śliwki suszone pokroić i namoczyć w wodzie, później odcedzić.
Ciasto przygotować na stolnicy – mąką, 4
żółtka, proszek do pieczenia, masło, drożdże – zagnieść. Ciasto podzielić na 3 czę-

foto: Teresa Konieczna

Poniżej prezentujemy przepis na mazurek
wielkanocny przygotowany przez panią
Teresę Konieczną z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sarnowa

ści – do jednej dodać kakao i odstawić na
2 godziny do lodówki.
Blachę należy wysmarować i posypać bułką tartą. Po wyciągnięciu z lodówki, należy zetrzeć najpierw 1 część ciasta białego
i potem na tą ½ część ciemnego ciasta
oraz wyłożyć na to potarte ciasto śliwki
i bakalie.
Ubić pianę z białek i cukru i wyłożyć na
bakalie i śliwki, na pianę zetrzeć resztę
białego i brązowego ciasta.
Piec w temperaturze 45 minut w 180º
Życzymy smacznego!

Szyją od serca

foto: Archiwum UM w Toszku

W tych trudnych chwilach zwracamy
uwagę na naszych mieszkańców, którzy
dzielą się sercem, wspierając przyjaciół,
znajomych, sąsiadów, a nawet zaopatrując
szpitale. W jaki sposób? Szyją maseczki
ochronne!

Samorząd toszecki przyznał dotację
w kwocie 50.000,00 zł dla rzymskokatolickiej parafii św. Katarzyny Al. na realizację prac konserwatorskich przy zabytku
drewnianym - ołtarzu św. Jana Nepomucena. Cieszymy się że poprzez tak aktywną działalność proboszcza parafii Ks.
Sebastiana Bensza i przez wsparcie finansowe samorządu toszeckiego będzie można odnowić kolejny zabytek przed zniszczeniem spowodowanym upływem lat.JR
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Pani Aneta Gruszka szyje bezpłatnie maseczki ochronne (190 sztuk) dla swoich
znajomych, sąsiadów, koleżanek - pielęgniarek oraz pracowników Przedszkola w Toszku. W szyciu pomagają mąż,
córka oraz syn Bartuś. Materiały (nici,
gumki) dostarczają również sojusznicy: Cukiernia Restauracja „Grzybek”, p.
Kornelia Bas, FOCUS - Centrum Terapii
i Wspomagania Rozwoju. Panie Małgo-

rzata Pawłowska-Woźniak oraz Barbara
Ciupek szyją maseczki dla Narodowego
Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach – to ich oddolna
inicjatywa. W pierwszej partii uszyły 60
sztuk maseczek ochronnych, a materiał
na nie przekazała pani Agata Grochla.
W dniu 23 marca maseczki zostały przekazane do Instytutu Onkologii w Gliwicach. Pracownicy byli niezwykle wdzięczni za to wsparcie. Obecnie kupiliśmy sami
kolejną partię materiału i jeszcze w tym
tygodniu zawieziemy kolejne maseczki do
Instytutu - mówi pani Gosia. W szycie zaangażował się również mąż pani Małgorzaty - Bartłomiej Woźniak, który dzięki
tej akcji rozpoczął swoją przygodę z krawiectwem.
Dziękujemy, za tak cenną inicjatywę, która jest pięknym wyrazem solidarności
w sytuacji zagrożenia epidemią.
JR
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z życia gminy

Burmistrz Grzegorz Kupczyk (wraz z kierownictwem urzędu) oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik wraz
z radnym Arkadiuszem Dyasem spotkali
się dziś z sołtysami naszej gminy. Na ręce
Pań i Panów sołtysów Burmistrz Toszka
przekazał okolicznościowe podarunki.
Oprócz podziękowań i życzeń skierowanych do sołtysów, a za ich pośrednictwem
także do Rad Sołeckich, omówiono również sprawy bieżące związane z realizacją
zadań zaplanowanych na ten rok w ramach funduszy sołeckich.
PK

Gazyfikacja gminy
Burmistrz Grzegorz Kupczyk i Dyrektor
Paweł Sławek z PGNiG podpisali porozumienie w sprawie wspólnych działań
na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w naszej gminie. Spółka
zobowiązała się m.in. do dostaw paliwa
gazowego do nowych odbiorców, a gmina
do systematycznej inwentaryzacji nieru-

chomości, w których funkcjonują paleniska węglowe. Wnioski składane niedawno
przez mieszkańców pracownikom PGNiG
zostały przekazane do spółki gazowej celem wydania warunków przyłączenia do
PK
sieci gazowej.

Rocznica reformy
samorządowej
foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

Sołtysi świętowali
11 marca

W dniu 8 marca 1990 r. uchwalona została ustawa wprowadzająca nowy ustrój samorządowy w naszym kraju. Z tej okazji
przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Kobiernik przy wsparciu pracowników
urzędu oraz Centrum Kultury Zamek
w Toszku zorganizował uroczystą sesję
Rady Miejskiej na Zamku. W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz Grzegorz Kupczyk przybliżył w przygotowanej
prezentacji multimedialnej najważniejsze
etapy zmian ustrojowych w powojennej
Polsce, przypomniał także sylwetki toszeckich samorządowców począwszy od 1990
roku. Biorący udział w sesji pan Andrzej
Kurek, przewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego, który w tym roku także obchodzi 30-lecie aktywności samorządowej,

również wspomniał niektórych toszeckich
radnych, w sposób szczególny podkreślając dorobek śp. Marii Nowak-Kowalskiej.
W uroczystej sesji uczestniczył także pan
Jacek Zarzycki, burmistrz Toszka w latach
1998-2010. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Miejskiej posiedzenie rozpoczęło się od wykonania oficjalnego
Hejnału Toszka – kompozycji Aleksandry
Garbal. Utwór znakomicie wykonał kapelmistrz Orkiestry Dętej Toszek, pan Patryk
Henkel.
Po zakończeniu części ceremonialnej, radni przeszli do części roboczej sesji, podczas
której przyjęli ponad dwadzieścia uchwał,
wysłuchali także wniosków i informacji
przedstawionych przez sołtysów i uczestniczących w sesji mieszkańców.
PK

IV Rocznik Toszecki

Zakończyła się zasadnicza część prac nad kolejnym numerem Rocznika
Toszeckiego. Autorzy (17
osób), znów podjęli się
opracowania bliskich sobie tematów. Zawartość
została w tym roku podzielona na trzy części: Z dziejów miasta
i gminy Toszek (10), Toszeckie biografie
(3), Wywiady, relacje, wspomnienia (4).
IV numer Rocznika Toszeckiego ukaże
się w kwietniu. Ze względu na sytuację
epidemiczną nie odbędzie się tym razem
spotkanie promocyjne. O możliwościach
nabycia Rocznika będziemy informować.

PK

SP KOTULIN

foto: Adam Henne

Wycieczka do Bochni

Uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Kotulinie wraz z nauczycielami
wybrali się na dwudniową wycieczkę do
Kopalni Soli w Bochni. Po drodze zwiedziliśmy XIV- wieczny zamek Lubomirskich w Starym Wiśniczu - miejsce związane z polską tradycją sztuki kulinarnej.
Po przyjeździe do Bochni zjechaliśmy 250
metrów pod ziemię wilgotnym i ciemnym szybem Campi. Pod ziemią udaliśmy
się do Komory Ważyn, gdzie przewodnik
przydzielił nam łóżka. Odłożyliśmy swoje
torby i plecaki. Pierwszą atrakcją dla nas
był rejs łódką. Następnie razem z nauczycielami udaliśmy się na pyszną kolację.
Dalsza część zwiedzania miała charakter
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

podróży w czasie. Za pomocą interaktywnych i holograficznych inscenizacji zostały pokazane średniowieczne techniki
wydobywcze i zwyczaje górnicze. Zwiedzanie kopalni zakończyło się noclegiem
w Komorze Ważyn, w której znajdowało
się boisko do gry w piłkę nożną czy też
koszykówkę oraz sala, na której odbywała się dyskoteka. Rano po śniadaniu
wyjechaliśmy na powierzchnię. W drodze powrotnej zwiedziliśmy niemiecki
nazistowski obóz zagłady Auschwitz oraz
obóz w Brzezince. W niektórych blokach
znajdowały się przedmioty codziennego użytku należące do ludzi, którzy tam
zginęli. Umieszczone były za wielkimi
szybami, między innymi sterty butów,
okularów, podpisanych walizek, garnków,
szczoteczek i różnych protez. A wieczorem wróciliśmy do swoich ukochanych
domów.
Aleksandra Pieruch, kl. VII
SP PNIÓW

Sukcesy uczniów
Na sali wiejskiej „Ruch Pniów‘’ odbył się
Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem tego turnieju była SP w Pniowie wraz z nauczycielem WF, Ingridą
Czempik. Każdą z czterech szkół naszej

foto: Ingrida Czempik

oświata

gminy reprezentowało 4 zawodników:
2 dziewczyny i 2 chłopców. Ze szkoły
w Pniowie, w grupie młodszej chłopców
I-miejsce zajął Jakub Piwowarski, III-Kacper Studniarz, wśród dziewcząt I-miejsce
zdobyła Wiktoria Rogalla. W grupie starszych chłopców II-miejsce zdobył Dawid
Gonda, a III- Adam Osadnik. Wysokie
lokaty uczniów SP z Pniowa zapewniły
im w ogólnej punktacji I-miejsce wśród
szkół Gminy Toszek. Na Powiatowych
Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Wielowsi grupa młodszych chłopców: Jakub Piwowarski, Kacper Konieczny oraz Kacper
Studniarz odniosła kolejne zwycięstwo.
Drużyna naszych zawodników zajęła I-miejsce w powiecie, tym samym kwalifikując się do ćwierćfinału wojewódzkiego
w Gliwicach. Z niecierpliwością czekamy
na wyniki!
Ingrida Czempik
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SP NR. 1 IM. I.SENDLER W TOSZKU

foto: Monika Leśniewska

Kiermasz Charytatywny
dla Oli

W dniach 2-4 marca z inicjatywy nauczycielki OP Biedronki – Moniki Leśniewskiej przeprowadzono w SP nr 1 im. Ireny
Sendler w Toszku kiermasz charytatywny
na rzecz chorej Oli. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, rodziców
i mieszkańców Toszka zebrane środki
zostaną przeznaczone na leczenie dziewczynki.
BC

ło wybrane najlepszym tego typu przedsięwzięciem w województwie śląskim!
Przedstawiciele szkoły (uczniowie, nauczyciele, dyrekcja) uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Muzeum młodych”,
w ramach którego powstała i rozwija się
koncepcja „Muzeum szkolnego” w Sendlerówce. W spotkaniu w Katowicach
wzięli także udział m.in. burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz emerytowana dyrektor
szkoły, pani Maria Bukowska. Gratulujemy cennej inicjatywy i życzymy dobrych
pomysłów na dalszą działalności muzeum!
PK
SP NR 2 IM. G.MORCINKA W TOSZKU

Szkoła Pamięta

Uczniowie
klas
pierwszych i dzieci
z oddziałów przedszkolnych realizują
ogólnopolski program edukacyjny
„Drogowe ABC”
organizowany
przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Circle K Polska.
Celem programu jest budowanie właściwych postaw dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
WP

foto: SP im. Ireny Sendler

Muzeum szkolne

Inicjatywa „Muzeum szkolnego” w Szkole
Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku,
została realizowana przez społeczność
szkoły pod kierunkiem pani Donaty Podkowy i pod nadzorem merytorycznym
Muzeum Śląskiego w Katowicach. Okazało się, że toszeckie muzeum szkolne zosta-

foto: Robert Krzemiński

Drogowe ABC

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku wzięła udział w akcji organizowanej przez MEN „Szkoła
Pamięta”. Z tej okazji uczniowie przygotowali w holu szkoły wystawę plakatów
poświęconych temu wydarzeniu. Uczniowie klas starszych uczestniczyli również
w rozmowie na temat polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.
Robert Krzemiński

foto: SP nr 2 im. Gustawa Morcinka

oświata

II miejsce - chłopcy: N. Cuber, W. Czapla,
K. Kopel, M. Kopytko, F. Kusz, N. Mendla, W. Pondo, Ł. Popek, K. Wierzbicki,
F. Wycisk.
Drugiego dnia rywalizowali uczniowie
klas 7 i 8. Drużyna dziewcząt z naszej
szkoły zdobyła:
IV miejsce: E. Awramienko, S. Jensz, D.
Klak, M. Kowalewska, W. Maicher, M.
Mikos, K. Morciniec, W. Ziob, natomiast
drużyna chłopców,
III miejsce - w składzie: D. Baranek, T.
Bieniek, D. Bytomski, G. Bytomski, M.
Dworczyk, M. Jendrysik, M. Klonek, O.
Mysza, P. Witek. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Nauczyciele wychowania fizycznego

Akademia
Bezpiecznego Puchatka
W I semestrze roku szkolnego 2019/20
pierwszoklasiści dołączyli do XI edycji
ogólnopolskiego programu „Akademia

Gminne zawody w piłce
siatkowej
W Kotulinie odbyły się Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych.
Pierwszego dnia odbyły się rozgrywki dla
uczniów klas 6 i młodszych. Uczniowie
naszej szkoły w wyniku rywalizacji zajęli:
I miejsce - dziewczęta (będą reprezentowały gminę Toszek podczas zawodów
powiatowych w Pyskowicach w marcu
2020 r.): K. Bytomski, W. Bem, A. Golisz,
A. Guzdek, A. Hynowska, O. Hynowska,
E. Jachimczuk, Z. Rams, J. Skandy, J. Wypich.
REDAKTOR NACZELNY:
Piotr Kunce
KONTAKT DO REDAKCJI:
tel.: 32 237 80 37 lub 30; e-mail: gazeta@toszek.pl; NAKŁAD: 2000 egzemplarzy
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oświata / sport
Bezpiecznego Puchatka”. Program zwracał
uwagę na potencjalne zagrożenia i uświadamiał uczniom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na ulicy, w czasie zabawy, a także w Internecie. W ramach programu
najmłodsi uczniowie naszej szkoły zdobyli wiedzę o przepisach ruchu drogowego, ćwiczyli
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym
oraz poznali sposoby unikania i prawidłowego
reagowania na szeroko rozumiane zagrożenia.

Sabina Paździor

Mamy Mistrzów Polski!

W związku z obchodami 100-lecia harcerstwa
na ziemi gliwickiej, harcerze poszukują dawnych instruktorów Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Zachęcamy dawnych instruktorów do
przesłania nam swego imienia, nazwiska oraz
pełnionej kiedyś funkcji na adres mailowy: gliwice@zhp.pl lub do kontaktu telefonicznego
pod numerem: 603 202 612 – informuje podharcmistrz Katarzyna Moskała, rzecznik prasowy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
phm. Katarzyna Moskała

Foto: A3D Toszek

Hufiec prosi o kontakt
dawnych instruktorów ZHP

Podczas tegorocznych XXXVIII Halowych Mistrzostw Polski przeprowadzonych w Świebodzicach zawodnicy Team A3D TOSZEK w składzie Łukasz Przybylski, Filip Szeląg i Marcin Szeląg zdobyli złoto oraz tytuł Mistrza Polski 2020.
Gratulujemy naszym wspaniałym łucznikom oraz trenerowi p. Romanowi Krupie takich osiągnięć.
JR

kultura

Foto: CK „Zamek w Toszku”

Dzień Kobiet na Zamku
Już od wielu lat Burmistrz Grzegorz Kupczyk i Dyrektor
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Artur Czok zapraszają
do świętowania wspólnie pięknego Dnia Kobiet. To wyjątkowy czas, który przyciąga dużą uwagę mieszkańców naszej
gminy. W tym roku 8 marca w sali Peterswaldzkiej na Zamku
gościliśmy kabaret Moherowe Berety, czyli cztery przemiłe
Panie Helę, Jessikę, Anielę i Elbienię. Kobiety w średnim
wieku, które na co dzień grają w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Dobra gra aktorska, wykorzystanie znanych szlagierów muzyki rozrywkowej i innych swoich atutów przykuły
uwagę widza w ramach ponadgodzinnego widowiska. Nie
zabrakło dużej dawki humoru i rozrywki. Ponad 200 szt.
bezpłatnych wejściówek, które przygotowaliśmy rozeszły się
w mgnieniu oka.
Agnieszka Cieślik

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Kto by pomyślał…
Mówi się, że jedyne, co w tym świecie
pewne, to śmierć i podatki. Ja dodałbym
coś jeszcze – zmianę. Jedyne, co w życiu
stałe, to zmiana. Niby to oczywiste, a jednak mało kto naprawdę bierze pod uwagę,
że przyszłość może przynieść tysiące niespodziewanych wypadków.
Ja też się tego nie spodziewałem. Z początku miałem nawet nieco kpiący stosunek do wieści, które do mnie docierały,
gdy byłem jeszcze za granicą – że Polacy
wykupują masowo makaron i papier toaletowy. Dałem się zwieść logice, która
podpowiada, że skoro nic takiego jeszcze
się nie wydarzyło, a cały świat biegnie dotychczasowym torem, to wszystko będzie
po staremu. Miałem też wrażenie, że to
wszystko jeszcze daleko od nas i że powww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

dobnie, jak w przypadku epidemii, które
miały miejsce w czasach mojego dzieciństwa, ta też rozegra się z dala od polskiego
podwórka. Zapomniałem, że jedyne, co
stałe to zmiana i że czasem rzeczywistość
potrafi zaskoczyć tak, że pozostaje tylko
jak najszybciej zaadaptować się do nowej
sytuacji.
Ta umiejętność – przystosowywania się
do sytuacji nieważne jaka by ona nie była
- od zawsze była kluczowa dla człowieka.
W ostatnich latach mocno ją jednak w sobie stępił, nie było w końcu gwałtownych
zmian, do których cały świat musiałby
się zaadaptować. Można było spokojnie
mieszkać w ciepłych i wygodnych domach, mieć stałą pracę i dostęp do wszystkich możliwych towarów, oczywiście pod
warunkiem posiadania odpowiedniej ilości gotówki. Rzeczywistość przypomniała
nam jednak jak bardzo lubi zmiany i tych,

którzy potrafią się do nich dostosowywać.
Nadszedł więc sprawdzian dla naszej zaradności, kreatywności i przedsiębiorczości. Pewnie nie muszę tego mówić, ale
o stabilizacji jak z poprzednich lat można
w najbliższych miesiącach zapomnieć.
Jest jednak pewien ogromny plus całej
tej sytuacji. Otóż koronawirusowi udało
się zrobić coś, co do niedawna uchodziło za niemożliwe – polskie społeczeństwo
w jakimś stopniu się zjednoczyło! W imię
walki z epidemią ludzie ograniczyli wychodzenie z domów, zaczęli bardziej dbać
o higienę, a nawet pojawiły się dobre dusze, które zaofiarowały pomoc osobom
z grupy podwyższonego ryzyka. Niedawno myślałem, że do takiego zjednoczenia
może nas doprowadzić tylko wojna. Jak
widać, trzeba było jedynie epidemii.
Tomasz Sobania
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Informacja Burmistrza Toszka o działaniach podejmowanych w sferze samorządowej,
związanych z ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się zarażeń koronawirusem, jak
również z ograniczaniem wpływu zagrożenia epidemicznego na funkcjonowanie naszej gminy.
W dniu 13 marca Premier Rządu RP ogłosił wprowadzenie
stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, a 20 marca wprowadzony został stan epidemii. Na szczeblu krajowym
wprowadzono mechanizmy, które mają przyczynić się do skutecznego ograniczenia rozprzestrzeniania się zarażeń koronawirusem. Wszystkie przewidziane prawem procedury, a także
inne niezbędne działania są też realizowane na terenie naszej
gminy. W kilku punktach chcę poinformować o najważniejszych z nich.

powiatu gliwickiego, poleciłem przygotować zarządzenie, zgodnie
z którym możliwe będzie czasowe zawieszenie regulowania czynszów najmu od przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale
lub dzierżawiących gminne tereny. Chcę, aby te cywilno-poprawne świadczenia nie tylko czasowo zawiesić, ale docelowo umorzyć. Sytuacja wymaga jednak przygotowania formalno-prawnego. W chwili obecnej wprowadzimy w życie to, co jest możliwe.
Osobne, cenne propozycje wsparcia przedstawia Rząd RP.

Urząd Miejski

Centrum Usług Wspólnych monitoruje sytuację w szkołach. Nauczyciele starają się efektywnie pracować metodami zdalnymi.
Dla wielu z nich (choć nie dla wszystkich) sytuacja obecna jest
jednak nowa. Realnym problemem pozostaje opieka żłobkowa
i przedszkolna. Jedno z pierwszych poleceń wojewody dotyczyło
zamknięcia żłobków. Trudno też o opiekę zdalną dla przedszkolaków. Jak wiemy, Rząd RP wydłużył okres zamknięcia żłobków
i przedszkoli do świąt wielkanocnych – do tego czasu wydłużył się
też okres pobierania zasiłku na opiekę nad dziećmi.

Urząd Miejski pracuje normalnie, jednak ze względu na wytyczne
rządowe, pracujemy w systemie wyłączjącym bezpośrednią obsługę mieszkańców. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników
i interesantów, w dniach 24 marca – 13 kwietnia (z możliwością
przedłużenia) w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny
(32 237 80 33 lub 32 237 80 10) lub mailowy (umtoszek@toszek.
pl). Nasz pracownik ustali, czy istnieje konieczność osobistego
zgłoszenia się i zaproponuje ewentualną datę i godzinę wizyty. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia
i dziękujemy za zrozumienie.

Woda, śmieci, transport publiczny

Wg informacji Remondis, ujęcia wody są należycie zabezpieczone fizycznie i chemicznie, nie ma zagrożenia dla dostaw wody do
naszych mieszkań. Nie ma też obecnie żadnego ryzyka ograniczenia odbioru odpadów z terenu naszej gminy. Wprowadzone
zawieszenie działalności PSZOK-u wynika z tych samych przesłanek, co ograniczenie działalności sklepów, instytucji czy urzędów.
Transport publiczny funkcjonuje obecnie, jak w dni robocze bez
nauki szkolnej. Ze względu na to, że o 70% zmalała liczba pasażerów w naszych autobusach, z czasem funkcjonowanie transportu
może zostać ograniczone np. do rozkładu sobotniego.

Edukacja, przedszkola i żłobek

Informacja

Na bieżąco staramy się zbierać i upowszechniać najpotrzebniejsze
z punktu widzenia mieszkańców informacje, dotyczące funkcjonowania instytucji na terenie naszej gminy oraz zachowań w okresie zagrożenia epidemicznego. Doceniamy działalność toszeckiej
parafii, która płynnie weszła w transmitowanie online wydarzeń
liturgicznych, tak dla nas ważnych, ale także skutecznie organizuje grupę pomocy potrzebującym. Na wniosek zainteresowanych
podmiotów będziemy informacyjnie wspierać wszelkie działania
organizacji społecznych i przedsiębiorców, które mogłyby pomóc
w dotarciu do mieszkańców z potrzebnymi informacjami.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Działalność OPS

Na bieżąco swoje zadania realizuje toszecki OPS. To na nim skupia
się obecnie szereg bezpośrednich, konkretnych zadań związanych
z sytuacją epidemiczną. Wg informacji uzyskanych ze starostwa
powiatowego i z Policji, na dzień 31 marca są w naszej gminie 4
osoby, których zachorowanie na covid-19 zostało potwierdzone.
Jest też 40 osób poddanych obowiązkowej kwarantannie. Z częścią z nich skontaktowaliśmy się telefonicznie - żadna z tych osób
nie wyraziła potrzeby zaopatrywania jej w żywność czy inne artykuły. Opiekę nad nimi sprawują krewni. Do OPS-u spływają
też pojedyncze zgłoszenia od podopiecznych i innych osób starszych, które nie chcą opuszczać miejsc zamieszkania w związku
z zagrożeniem epidemicznym. Proszą oni o zrobienie zakupów.
Pracownicy OPS obsługują te osoby na bieżąco. Zawarliśmy ustne porozumienie z toszeckimi pełnoletnimi harcerzami na temat
wsparcia pracowników OPS w tym zakresie, jeśli w przyszłości
zaszłaby taka potrzeba.

Współpraca z administracją rządową i Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Na bieżąco spływają polecania wojewody oraz szczegółowe wytyczne z Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczą one zasad postępowania w obecnych warunkach, udzielania pomocy, dystrybucji żywności dla potrzebujących, którymi nikt się nie opiekuje. Wszystkie
polecenia i instrukcje analizujemy, przekazujemy właściwym
podmiotom celem realizacji. Funkcjonuje przepływ informacji
między Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego z UM
w Toszku.

Wsparcie przedsiębiorców

Z uwagą wsłuchujemy się w zapowiedzi Rządu dotyczące wsparcia przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ekonomiczna wielu z nich może obecnie ulec pogorszeniu. Dotyczy to
także przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszej gminy. Działając w porozumieniu z burmistrzami i wójtami

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości
od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje
koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś
kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

SANEPID w Gliwicach: 32 338 05 10 lub 666 227 205
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