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Chodzę do ludzi, aby im pomóc
- Na czym polega praca opiekunki
z OPS-u?
- To przede wszystkim pomoc osobom
starszym. Chodzi o pomaganie przy posiłkach, przy czynnościach pielęgnacyjnych, przy różnego rodzaju czynnościach
dnia codziennego, także robienie zakupów czy w drobnym sprzątaniu.
- Kim są wasi podopieczni?
- W większości są to osoby samotne
i starsze, czasem też niepełnosprawne.
Najmłodsza podopieczna ma ponad 60
lat, najstarsza 88.
- Kto może się ubiegać o wsparcie OPS-u w postaci usług opiekuńczych?
- Generalnie o usługi opiekuńcze może
się starać każda osoba, która z powodu
wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób a tej pomocy od innych osób
nie może otrzymać. Po złożeniu wniosku

Drodzy mieszkańcy naszej
gminy partnerskiej Toszek

30 kwietnia 2020 r. kończy się moja
18-letnia kadencja jako burmistrza
gminy Hohenau.
dokończenie na str. 2

4
Zdrowie
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

o taką pomoc pracownik socjalny przychodzi na wywiad i ustala szczegółowo
czy usługi są potrzebne i w jakim zakresie.
- Poniekąd zastępujecie podopiecznym
rodzinę?
- Niekoniecznie. Czasem jest tak, że jest
rodzina, ale my pomagamy. Mamy podopieczną, która jest z córką, ale córka
wiele godzin pracuje, wtedy my idziemy
żeby zadbać o tę osobę. Pomagamy też
osobom, których rodzina za granicą.
- Ile osób macie w tej chwili osób pod
opieką?
- To się zmienia w zależności od potrzeb.
W chwili obecnej ograniczyliśmy usługi. Tam gdzie mieliśmy usługi pomocy
w sprzątaniu – ograniczyliśmy je, zrobiliśmy to dla bezpieczeństwa naszych
podopiecznych i tylko na czas pandemii.
W tej chwili pod naszą opieką są 23 osoby. Do niektórych chodzimy codziennie,
a do niektórych tylko raz czy dwa razy
w tygodniu.
- Jak z odpłatnością za wasze usługi
opiekuńcze?
- Odpłatność zależy od dochodów podopiecznych. Najwyższa stawka to 15 zł
za godzinę, ale są też podopieczni, którzy nie płacą w ogóle. Także osoby, które
mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, są zwolnione z opłat.
- Czym się różni wasza praca w czasie
epidemii od tej, którą wykonujecie na
co dzień?
- W tej chwili zmieniło się bardzo dużo.
Staramy się jak najmniej przebywać
u podopiecznego, żeby go nie narażać na
niebezpieczeństwo. Staram się zmniejszyć
liczbę kontaktów, ale nie zawsze jest to
możliwe. Osoby, które trzeba umyć – myjemy, które trzeba nakarmić – karmimy.
Do większości podopiecznych po prostu
przychodzimy, robimy listę zakupów, robimy te zakupy, chwilę porozmawiamy

Święto strażaków
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Na czym polega praca opiekunki i czym różni się praca wykonywana dziś od tej,
która była wykonywana zanim nastała epidemia. O pracy opiekunki środowiskowej opowiada Dorota Bednarek, opiekunka w toszeckim OPS.

i wychodzimy. Wcześniej było więcej rozmów, więcej pomocy, więcej sprzątania.
W tej chwili robimy tylko to, co najważniejsze.
- Dla kilkorga osób, które nie są podopiecznymi OPS-u, dodatkowo robicie
teraz zakupy.
- Chodzi o jedno małżeństwo i jedną panią która jest sama. Umawiamy się, że
pani dzwoni, kiedy jest potrzeba, przeważnie raz w tygodniu, chyba że czasem
trzeba pójść częściej do apteki, i mówi mi
czego potrzebuje. A to małżeństwo – jesteśmy umówieniu że jednego dnia dają
mi listę, a następnego dnia ja przynoszę
im zakupy. Ci państwo na początku zapytali telefonicznie, czy używamy maseczek
i rękawiczek. To jest oczywiste, ale samo
pytanie pokazuje, że ludzie boją się. Boją
się wychodzić, żeby się nie zakazić, ale
boją się też żeby ktoś, kto do nich przychodzi, nie był dla nich źródłem zakażenia. Starają się dbać o to bezpieczeństwo.
To zrozumiałe.
- W jaki sposób zaczęła pani pomagać
w zakupach?
- Przypuszczam, że potrzebujący po prostu zadzwonili do OPS. Otrzymałam
wiadomość, że są osoby, które proszą,
żeby robić dla nich tylko zakupy. Nie ma
z tym problemu. W tej chwili, jak powiedziałam, zaopatruję jedną panią i jedno
małżeństwo. Nikt więcej się nie zgłasza,
dokończenie na str. 3

Jubileusz Chóru Tryl
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PROSTO Z URZĘDU
Po pierwszym szoku jakim było zderzenie się naszego rozpędzonego
świata z nieznanym
k o r o n aw i r u s e m ,
powoli zaczynamy
przyzwyczajać się
do jego obecności
w naszym życiu.
Podjęte przez władze działania w walce
z zagrożeniem epidemicznym wydawały
się może niektórym zbyt drastyczne lub
przesadzone. Miały one jednak na celu
oswojenie nas z nową sytuacją. I cel ten
osiągnęły. Przyzwyczajamy się więc do
innego niż dotychczasowe funkcjonowania instytucji, urzędów czy sklepów. Przyzwyczajamy się do większej ostrożności

Jeszcze Będzie Dobrze!
W połowie marca 2020 roku wszyscy obudziliśmy się w nowej rzeczywistości naznaczonej epidemią koronawirusa. Wprawdzie ograniczenia w naszym codziennym
funkcjonowaniu wprowadzono wcześniej m.in. zamykając szkoły, przedszkola
i żłobki, to jednak od soboty 14.03.2020
zaczęło obowiązywać większość restrykcji
narzuconych przez rząd RP, a mających
na celu ograniczenie rozwoju epidemii na
trenie Polski. Od tego czasu doświadczamy wprowadzania, znoszenia lub modyfikacji kolejnych obostrzeń. Pomijając sens
wdrażania niektórych z tych rozporządzeń

w kontaktach interpersonalnych, do częstszego mycia rąk oraz konieczności używania maseczek w miejscach publicznych.
Zaczynamy powolny powrót do normalności. Nie będzie ona jednak od razu taka,
jaką zapamiętaliśmy z czasów przed pandemią. Nadal musimy zachować szczególną ostrożność i nadal wiele dziedzin
naszego życia będzie wyglądać inaczej niż
planowaliśmy to jeszcze w zeszłym roku.
W naszej gminie powrót do normalności zaczęliśmy od wznowienia działalności puntu selektywnej zbiórki odpadów,
wznowienia działalności targowiska miejskiego dla producentów żywności oraz
rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na
rok przyszły.
Staramy się również nie zostawić naszych
mieszkańców i przedsiębiorców samych

w walce ze skutkami pandemii. Przyznajemy ulgi w zapłacie czynszu za wynajmowane od gminy lokale użytkowe, radni
pracują nad uchwałą w sprawie zwolnień
podatkowych. Pozyskujemy sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do
zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wspomagamy również akcję #KtoNosiNieRoznosi polegającą na szyciu
i promowaniu noszenia maseczek.
Chcę gorąco podziękować wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w szycie
maseczek oraz organizację akcji #KtoNosiNieRoznosi. Dziękuję również wolontariuszom prowadzącym zbiórkę dla szpitala
w Toszku w ramach akcji #WsparcieDlaSzpitala.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

(np. zakaz wstępu do lasu), nie zagłębiając
się również w wielką politykę na poziomie
kraju i świata możemy zastanowić jak ta
sytuacja wpłynęła na funkcjonowanie nas
jako mieszkańców gminy Toszek.
Każdy z nas w mniejszym lub większym
stopniu odczuł ograniczenia w codziennym życiu. Najmłodsi mieszkańcy zostali pozbawieni kontaktów z rówieśnikami
i zmuszeni do eksperymentu pod tytułem
„Nauka Zdalna”, w którym rolę nauczyciela przejmuje nieprzygotowany do tego
rodzic. Rodzice zachęceni do pozostania w domu i zaopiekowania się dziećmi,
w wielu przypadkach dzielą czas na pracę
(również zdalną) oraz asystę osobistym

uczniom.
Przedsiębiorców
wielu
specjalizacji przynaglono do czasowego zamknięcia
lub w najlepszym
razie do mocnego
ograniczenia
dotychczasowej działalności i prowadzenia jej zgodnie
z nowymi wytycznymi. Przyglądając się
lokalnemu rynkowi, wśród takich branż
warto wymienić min. restauratorów, hotelarstwo, salony fryzjerskie i kosmetyczne,
dokończenie na str. 3

Drodzy mieszkańcy naszej gminy partnerskiej Toszek
dokończenie ze str. 1
Z wdzięcznością, radością
i dumą, ale także ze smutkiem,
wspominam ten piękny, trudny, interesujący, edukacyjny
i udany czas. Ten „czas burmistrzowania”
został szczególnie ukształtowany przez
gminne partnerstwo „Toszek-Hohenau”.
Dzięki wspólnej pracy byliśmy w stanie
wiele osiągnąć i zainicjować.
18 kwietnia 2004 roku nasze partnerstwo
zostało przypieczętowane podczas imponującej ceremonii w zabytkowym zamku
w Toszku, podpisami burmistrza Jacka
Zarzyckiego i moim. Oświadczyliśmy
zgodnie: „Mamy silną intencję zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby mogło
powstać prawdziwe partnerstwo między
gminami, a także obywatelami”. Mieliśmy
odwagę i zbliżyliśmy się do siebie.
Podaliście nam rękę - a my przyjęliśmy ją
z radością i wdzięcznością. Odłożyliśmy na
bok nieufność, zastrzeżenia i niepewność,
a w Was odkryliśmy przyjaciela i partnera.
Dzięki temu nasze partnerstwo było
w stanie się rozwijać, zyskać na sile i już
przynieść wiele dobrych owoców. Udało
nam się wymienić doświadczenia i wiedzę na różnych płaszczyznach, takich jak
kultura i społeczeństwo, sport i polityka
lokalna, oraz nawiązać przyjazne kontakty. Szczególnie cieszy fakt, że rozwinęło się
2

wiele prywatnych przyjaźni i kontaktów
listowych i że wzajemne wizyty, wymiany
i współpraca działają doskonale.
Z przyjemnością i z wielką radością odwiedzałem wraz z moją żoną Toszek, uczestniczyłem w oficjalnych uroczystościach,
spędzałem wakacje, spotykałem przyjaciół
i znajomych oraz poznałem i doceniłem
kraj i jego mieszkańców. Zawsze była to
ciepła, przyjazna i wzajemnie szanująca się
współpraca - pokochaliśmy Toszek.
Cieszę się i jestem wdzięczny Wam wszystkim, że wspólnie wybraliśmy tę ścieżkę.
Ale przyjaźń to nie tylko wyśmienity prezent, to ciągłe zadanie. Ta myśl towarzyszy
mi, naszemu partnerstwu i zawsze przypomina nam o dalszym budowaniu tego mostu przyjaźni. Chciałbym Was wszystkich
o to poprosić - pomóżcie mi!
Na koniec mojej kadencji chciałbym się
jako burmistrz z Wami pożegnać, drodzy
mieszkańcy naszej gminy partnerskiej,
i powiedzieć Bóg zapłać - za dobre uczynki, miłe i przyjazne spotkania, za ciepłe
przyjęcie i pełne szacunku traktowanie.
Chciałbym podziękować osobom odpowiedzialnym w kościele, polityce i społeczeństwie oraz wszystkim, którzy z sercem
i pasją oraz z wielkim poświęceniem zaangażowani są w to partnerstwo. Dziękuję za
dobrą, ufną, przyjazną i pełną szacunku
współpracę. Chciałbym skorzystać z oka-

zji, aby podziękować naszym „Ambasadorom Honorowym” zmarłym Antoniemu Wieczorkowi i Walterowi Schmidowi,
którzy dzięki swojej przyjaźni położyli kamień węgielny pod nasze partnerstwo.
Ze szczególną radością i wdzięcznością
przyjęliśmy z żoną uznanie i tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Toszek”. To dla
nas wielki zaszczyt i szczególny obowiązek.
Jesteśmy nie tylko częścią tego wspaniałego rozwoju, jesteśmy również jego
współprojektantami, dlatego będziemy
w przyszłości nadal pracować dla naszego
partnerstwa, a także będziemy całą naszą
siłą i energią pomagać w dalszej zróżnicowanej i żywej współpracy. Czekamy na
kolejne spotkanie w Toszku lub Hohenau!
Chętnie pożegnałbym się osobiście
w Toszku, ale niestety sytuacja na to nie
pozwala. Pandemia koronawirusa trzyma
nas wszystkich w uścisku.
Życzę Państwu i nam wszystkim zdrowia,
radości i pokoju na ten trudny czas i na
przyszłość.
Niech Bóg błogosławi Was wszystkich, nasze kraje i społeczności Toszek i Hohenau.
Mając to na uwadze, życzę Państwu i naszej współpracy na przyszłość dużo szczęścia!
Dziękuję bardzo - Boże, chroń nas!
Eduard Schmid
Burmistrz Gminy Hohenau
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej

W związku ze złożoną przez pana Adama
Koniecznego rezygnacją, Wojewoda Śląski
zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Toszku
w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym sołectwa Płużniczka, Sarnów.
W wyborach zgłoszony został tylko jeden
kandydat z KWW Ziemia Toszecka. W przypadku braku kontrkandydatów przepisy
kodeksu wyborczego stanowią, iż w takiej sytuacji mandat zostaje obsadzony bez
przeprowadzania głosowania. Tym samym
w okręgu wyborczym nr 7 wybranym został
jedyny zgłoszony kandydat – pan Radosław
Makowczyński.
Ślubowanie nowego radnego zaplanowane jest podczas sesji Rady Miejskiej w dniu
30 kwietnia 2020 r. Po złożeniu ślubowania
nowo wybrany radny będzie mógł w pełni
wykonywać swój mandat.
SD

Jeszcze Będzie Dobrze!
dokończenie ze str. 2
usługi kulturalne i sportowe, handel, produkcję oraz rolnictwo. Warto podkreślić, że
również dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej został bardzo mocno ograniczony
i zawężony do teleporady, nie działają przychodnie i usługi rehabilitacyjne – szczególnie
ważne dla seniorów i chorych, zamknięto
świątynie dla wiernych.
Mimo tylu zakazów i ograniczeń zachowania
mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców pokazują duża sumienność w respektowaniu zaleceń rządu. Przedsiębiorcy bardzo
szybko przystosowali się (oczywiście w miarę
możliwości) do nowej rzeczywistości. W celu
zachowania miejsc pracy a także zabezpieczenia przed bezpośrednim kontaktem w sklepach wprowadzono przesłony oddzielające
sprzedawców od klientów a także skrócono
czas pracy wielu z nich z jednoczesnym ograniczeniem ilości kupujących przy kasie. Restauratorzy przestawili się na usługi przygotowania zamówień z odbiorem własnym lub
dowozem. W wielu zakładach produkcyjnych
wprowadzono szczególne środki ostrożności
i higieny mające na celu zapobieganie zakażeniom.
W tym trudnym czasie – niezrozumiałym dla
wielu z nas, niełatwym dla osób zarażonych
lub poddanych kwarantannie - działo się
wokół wiele dobra. Zaczęli jak zwykle niezawodni strażacy z Gminnych OSP, docierając
do każdego z nas z komunikatem „Zostań
w domu”, bez przerwy działa OPS dostarczając pomoc do najbardziej potrzebujących,
dokończenie na str. 4
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

z życia gminy

Chodzę do ludzi, aby im pomóc

dokończenie ze str. 1
ale gdyby były jeszcze inne potrzebujące
osoby – również dam radę.
- Z jakimi prośbami ze strony podopiecznych stykacie się obecnie w swojej pracy?
- Jeśli chodzi o podopiecznych, do których chodzimy na bieżąco, to mam poczucie, że oni zawsze albo w ogromnej
większości są nam wdzięczni, że przychodzimy i pomagamy. Porównując te
dwa środowiska, czyli naszych stałych
podopiecznych, dla których realizujemy
usługi opiekuńcze oraz te osoby, dla których robimy jedynie zakupy, trzeba powiedzieć, że jedni i drudzy są wdzięczni.
Różnica polega na tym, że pani, której
robię zakupy, zawsze mówi mi, żeby nie
rozliczać końcówek, „niech sobie pani
jakąś kawę kupi”. Oddaję resztę co do
złotówki! Przede wszystkim czuje się
wdzięczność, że taka pomoc jest udzielana.
- Czy praca opiekunki jest dla was źródłem zawodowej satysfakcji?
- Lubię pracę którą wykonuję. Tak było
zawsze. Jedyne czego się obawiam to nie
to, że ja się zarażę. Obawiam się, że jeśli ja się zarażę, mogą zarazić się moim
podopieczni. To jest mój największy
strach. Jestem młoda i mam nadzieję,
że wyzdrowieję, gdyby coś mi się stało.
Natomiast ludzie, do których chodzę, są
w większości schorowani, w podeszłym

wieku, ich odporność jest dużo mniejsza. Miałam niedawno stresujący weekend. W piątek odwiedziłam podopiecznego, o którym później dowiedziałam
się, że został odwieziony do szpitala, że
prawdopodobnie jest zarażony, o czym
idąc do niego nie mogłam wiedzieć.
Rozpłakałam się, bo po wizycie u tego
pana byłam jeszcze u kilku innych podopiecznych. Okazało się jednak, że to
był fałszywy alarm. Pan nie miał nic
wspólnego z koronawirusem! Pogotowie
wprawdzie przyjechało, ale nie do jego
domu tylko do innego, a mój podopieczny ma się dobrze. Osoba która mnie poinformowała o jego zakażeniu, po prostu powtórzyła plotkę. Chodzę do ludzi,
aby im pomóc. Używamy maseczek,
rękawiczek i środków dezynfekujących
– wszystko, żeby maksymalnie ochronić
naszych podopiecznych.
- Jakie macie obecnie możliwości? Jesteście w stanie jeszcze kogoś objąć
opieką?
- Zawsze istnieje pole manewru. Gdyby
ktoś zgłosił potrzebę udzielenia pomocy, na pewno zostanie obsłużony. W niektóre dni mamy więcej możliwości niż
w inne, ale zawsze je mamy. Mamy też
rezerwę kadrową, która wspiera nas
w czasie chorobowego czy urlopów, więc
mogłaby nas wesprzeć także teraz, gdyby była taka potrzeba.
- Dziękuję za rozmowę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku pragnie zaapelować do
mieszkańców aby nie bali się osób które w dzisiejszych czasach
udzielają szeroko rozumianej pomocy. Osoby te zachowują
wszelkie standardy higieny, stosują środki ochrony indywidualnej takie jak maseczki czy rękawiczki. Prosimy również wszystkich mieszkańców o stosowanie się do zaleceń zakrywania
twarzy. Nie jest to może najwygodniejsze, ale pozwala chronić
siebie i innych.
Ireneusz Maleński, p.o. dyrektora OPS w Toszku
Jestem trochę uzależniona od tej pracy. To nie jest tak, że po 8 godzinach kończę
i to wszystko zostawiam. Myślę o moich podopiecznych, dzwonię do nich albo oni
dzwonią do mnie, jeśli coś się dzieje. Nie wyobrażam sobie, żeby te osoby zostawiać
ich własnemu losowi. W tej chwili sporo się zmieniło. Wszyscy się boją, ale trzeba ludziom pomagać i to jest sprawa nadrzędna. Jeżeli zachowujemy odpowiednie
środki bezpieczeństwa – nic nam nie grozi. Na początku, kiedy zaczęły się pojawiać
informacje o zagrożeniach związanych z epidemią, z pozostawaniem w domach,
podopieczni chcieli od nas informacji, na jakich kanałach można oglądać msze św.,
gdzie najlepiej uzyskać wiadomości, o tym, co się dzieje. Obawiali się czy będą przerwy w dostawie prądu, inni kazali kupować sobie świece. Niektórzy chcieli kupować
większe ilości żywności czy środków czystości. Teraz wszystko się już uspokoiło. Na
początku epidemii nasi podopieczni po prostu bali się. Nie byli pewni, czy będziemy
nadal do nich chodzić, czy odwiedzanie ich będzie dalej możliwe. Teraz jest trochę
lepiej.
Kiedy oglądają wiadomości, to często z nami chcą porozmawiać o tym, co widzą
i słyszą w telewizji, aby się uspokoić. Oprócz usług pielęgnacyjnych i zakupów,
prowadzimy więc też działania edukacyjne. Ale to jest potrzebne, bo dla tych osób
ta epidemia była i jest szczególnym ciosem. Pewnym utrudnieniem są dla nas obostrzenia dotyczące zakupów. Chociaż robimy je dla osób starszych, to teraz nie możemy ich robić w godz. 10:00-12:00. Musimy inaczej planować każdy dzień, czasem
trzeba iść do sklepu po raz drugi, bo podopieczny o czymś zapomniał, to rodzi różne
problemy, z którym jednak sobie radzimy.
Maria Musiał opiekunka OPS w Toszku
3

zdrowie

Toszecki samorząd
doceniony
Quality Instytute nagrodził toszecki samorząd w ogólnopolskim
konkursie
programu
akredytacyjnego „Wysoka jakość w ochronie zdrowia” - „Samorząd Promujący Zdrowie”. Dotychczas
wyróżnienia w kategorii indywidualnej
otrzymali m.in. prof. Marian Zembala
– dyrektor Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu czy prof. Piotr Radziwon
- dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W konkursie od niedawna nagradzane
są polskie gminy, powiaty i samorządowe
województwa, które podejmują efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na
rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji
aktywności fizycznej. Wśród nich została
wyróżniona Gmina Toszek za realizację
inwestycji przyczyniających się w skali
lokalnej do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Docenione zostały także liczne programy profilaktyczne m.in.
program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn w wieku 5059, szczepień profilaktycznych dla dzieci,
a także autorskiego programu mającego
upamiętnienie urodzonego w Toszku wybitnego neurologa dr. Ludwiga Guttmanna. Patronat nad konkursem objęła Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.

JR

Grafika autorstwa Anny Skandy

#KtoNosiNieRoznosi

Toszecka parafia, gmina Toszek, mieszkańcy to inicjatorzy profilaktycznej akcji
noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Na portalu Facebook
stworzono grupę społecznościową #KtoNosiNieRoznosi mającą na celu zaangażowanie lokalnej społeczności do bezpłatnego ich szycia i noszenia. W akcję
włączyło się wielu mieszkańców gminy,
w tym sołtysi. Społeczne zaangażowanie
mieszkańców w szycie i rozprowadzanie
maseczek rozwija się! Jedni szyją w pełni
profesjonalnie maseczki, a inni dokładając starań rozpoczynają w ten sposób swoją przygodę z krawiectwem. Materiał na
maseczki wraz z gumkami jest sukcesywnie dostarczany przez inicjatorów grupy
„Kto Nosi Nie Roznosi”, czyli toszecką parafię oraz toszecki samorząd. Dziękujemy
4

prosto z urzędu

wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
którzy zaangażowali się w bezinteresowne szycie maseczek ochronnych dla swoich sąsiadów, znajomych i nieznajomych.
Piękny i cudowny gest!
JR

Wsparcie dla Szpitala
Psychiatrycznego
w Toszku

W ramach ogólnopolskiej inicjatywy
„Wsparcie dla Szpitala” tuż po świętach
wielkanocnych ruszyła zbiórka darów na
rzecz Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. W związku z pandemią koronawirusa
toszecki szpital napotkał wiele problemów, które w codziennym życiu szpitalnym nie występują – pojawiło się duże
zapotrzebowanie na maseczki, przyłbice ochronne, kombinezony, obuwie i na
wiele innego rodzaju sprzętu ochronnego i medycznego. Dzięki darczyńcom
akcji jak dotąd przekazano Szpitalowi
500 maseczek, 100 przyłbic ochronnych
oraz 30 zgrzewek wody. Kolejne datki są
już zbierane przez koordynatorów akcji
– Tomasza Sobanię i Svena Olejarza. Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami
i do wsparcia akcji. Aktualne potrzeby
Szpitala oraz numery telefonów do osób
odpowiedzialnych za inicjatywę na terenie Toszka można znaleźć na stronie internetowej akcji Wsparcie dla Szpitala.TS

Jeszcze Będzie Dobrze!

dokończenie ze str. 3
prowadzone były zbiórki materiałów higienicznych (min. rękawiczki, maseczki,
przyłbice, płyny do dezynfekcji) i środków finansowych na rzecz Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Na szczególną
uwagę zasługuje akcja KtoNosiNieRoznosi
zapoczątkowana przez Parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku. Pomysł
szycia maseczek bardzo szybko został
pochwycony przez kolejne miejscowości – od Paczyny poprzez Kotulin, Pniów,
Sarnów, Boguszyce i Kotliszowice. Dzielne
Panie i sprytni Panowie dwoili się i troili
aby zapewnić wszystkim chętnym dostęp
do bezpłatnych maseczek zakrywających
usta i nos. W tych wszystkich działaniach
uczestniczyło wiele osób z gminy i nie
tylko. Od przedsiębiorców-sponsorów
poprzez sółtysów-koordynatorów, księży-zaopatrzeniowców, strażaków-nagłośnieniowców, radnych-logistyków, mieszkańców ze swoimi maszynami do szycia
i działaniach wielu innych nie wymienionych tu osób – każde z tych starań było
bardzo ważne, motywujące do bezpiecznego przestrzegania procedur, ale jednocześnie pokazujące ogromny potencjał
drzemiący w społeczeństwie i grupowym
zgranym działaniu. W oczekiwaniu na rychłe zakończenie epidemii pamiętajmy –
JeszczeBędzieDdobrze!
Arkadiusz Dyas - Przewodniczący
Komisji Budżetu,Rozwoju i Rolnictwa

Gospodarka i inwestycje

Realna pomoc
dla przedsiębiorców

Od samego początku epidemii burmistrz
Toszka pozostaje zaangażowany w działania, które mogą stanowić realną pomoc dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.
Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski
przedsiębiorców o zwolnienie z czynszu
najmu gminnych lokali użytkowych.

OŚWIATA

Otucha z serducha
Ogromną wdzięczność dla wszystkich ludzi pracujących
w tym służbie zdrowia, policjantów, strażaków, ekspedientek, kierowców autobusów okazują przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola w Toszku. Dzieci przesyłają
zdjęcia wykonanych własnoręcznie serduszek na e-mail przedszkola, a nauczyciele
publikują swoich podopiecznych na stronie. Wspaniała i pełna podziwu akcja.
JR

Komputery dla potrzebujących uczniów
W ramach jednego z rządowych programów zawnioskowaliśmy o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz oprogramowania dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Koordynatorem projektu jest Centrum
Usług Wspólnych Gminy Toszek. Pozyskane dofinansowanie w wysokości: 59.877,52
zł przeznaczone zostanie na refundację wydatków na zakup sprzętu i oprogramowania
dla uczniów i nauczycieli. Będą to tablety (6), laptopy (14) oraz oprogramowanie (12)
umożliwiające zdalną edukację we wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy.
PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik

Burmistrz
Toszka
Grzegorz Kupczyk

Gospodarka i inwestycje
W momencie redagowania gazety gotowy jest projekt uchwały Rady Miejskiej
w Toszku, który przedsiębiorcom dotkniętym zakazem prowadzenia działalności
gospodarczej w związku z epidemią, pozwoli ubiegać się o zwolnienie z podatku
od nieruchomości.
PK

Nowa prezes spółki
Pani Katarzyna Dysarz
od dnia 4 marca 2020
r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Toszku sp.
z o.o. Nowa Pani prezes
z wykształcenia jest
prawnikiem i zarządcą nieruchomości,
posiada również doświadczenie samorządowe. Od 1997 roku do 2011r. pracowała
w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, następnie przez prawie trzy lata pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu,
by następnie kierować niepublicznymi
szkołami policealnymi na terenie śląska
i Opolszczyzny, gdzie również jest wykładowcą przedmiotów prawnych, głównie z zakresu działalności gospodarczej
i prawa cywilnego. Zawsze angażowała się
społecznie i obecnie pełni funkcję radnej
drugiej kadencji w Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle. Od dwóch lat zasiada również
w Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, która to spółka odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadową
miasta i regionu.
Do zadań spółki, którą kieruje Katarzyna
Dysarz, należy zapewnienie czystości i porządku na obszarze całej gminy, dbałość
o infrastrukturę miejską i gminą, w tym:
utrzymanie placów zabaw, małej architektury czy miejsc rekreacji, jak i administrowanie targowiskiem, cmentarzem komunalnym, przystankami autobusowymi.
Stawiając na rozwój, spółka podejmować
będzie inne inicjatywy w zakresie wsparcia
wspólnot mieszkaniowych i sołectw w bieżącym utrzymywaniu ich nieruchomości
czy terenów zielonych.
W czasie pandemii koronawirusa, celem
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Toszek, spółka podejmuje, na zlecenie miasta, działania w zakresie oprysków
wirusobójczych wszystkich miejsc i obiektów infrastruktury użyteczności publicznej, takich jak: ławki, kosze, urządzenia na
placach zabaw, przystanki autobusowe czy
codziennej dezynfekcji toalety miejskiej.
Wszystkich chętnych do współpracy i skorzystania z bogatej oferty spółki zapraszamy na ul. Gliwicką 15/8 w Toszku do siedziby spółki tel. 604 131 473 lub na profil
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.
z o.o. w Toszku.
PK

Lokalne inwestycje
Trwają prace przy rozbudowie kanalizacji w Toszku. Na bieżąco rozwiązywane
są sytuacje wątpliwe i problemowe. Ze
względu na szczególnie korzystne warunki pogodowa, harmonogram prac realizowany jest z wyprzedzeniem. Ogłosiliśmy ponowny przetarg na modernizację
dworca PKP w Toszku, gdzie powstanie
Centrum Przesiadkowe. Na oferty wykonawców czekamy do 11 maja. Poprzedni
przetarg musieliśmy unieważnić, ponieważ jedna ze złożonych ofert była rażąco
wysoka, a druga rażąco niska. Kończymy
prace remontowe sali sesyjnej w Urzędzie
Miejskim – to kolejny etap systematycznej
modernizacji zabytkowego ratusza, który
realizujemy od kilku lat. Trwają też prace
w zakresie przygotowania projektu przedszkola w Kotulinie.
PK

Więcej czasu na
złożenie deklaracji PIT
Resort finansów przedłużył termin rozliczania rocznej deklaracji PIT do 31 maja
br. Standardowo co roku termin na złożenie rocznego zeznania upływał 30 kwietnia. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego portalu podatki.gov.pl na którym
bezpiecznie i kompleksowo razem ze
wszystkimi ulgami rozliczymy się z Urzędem Skarbowym. Pamiętajmy również
o przekazaniu 1% podatku na nasze organizacje lub osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
JR

ekologia

Zasłuż sobie na wejście
do parku i lasu
22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Ze
względu na ogłoszoną
pandemię niestety bycie
bliżej natury było utrudnione. Gdy pojawiła się
możliwość wejścia do parków i lasów niestety zastaliśmy tam widok, który
przeraził nawet mojego
syna Emanuela. Piękno
przyrody, lasu, łąki w parku zostało przyćmione ogromem śmieci. Więc spontaniczne wpadłam na pomysł by poświęcić
trochę czasu na obcowanie z naturą , na
refleksję, edukację w trochę inny sposób
niż zawsze. Wzięliśmy ze sobą rękawiczki
worki 120 litrowe i poszliśmy w Park by
pozbierać śmieci, które zalegały w parku.
Zebrało się tego 10 worków. 3 godziny pracy były bardzo mile spędzonym czasem,
piękno które odkryło się po wysprzątaniu,
warte było poświęcenia chwili.
Magdalena Krzepisz

foto: Magdalena Krzepisz

Z okazji Święta Strażaka, wszystkim druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy
pełniących służbę i tym w stanie spoczynku, składamy
serdeczne podziękowania za ofiarność i trud
ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz
poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia
ludzkiego naszych mieszkańców. Życzymy bezpiecznej
służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz
nieustającej opieki świętego Floriana dla Was
i Waszych Rodzin. Niech podejmowane działania
i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem
osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Otwarty PSZOK

Od 21 kwietnia wznowił swoją działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Toszku zlokalizowanego przy ul. Boguszyckiej na terenie oczyszczalni ścieków.
Przypominamy, że w PSZOK-u przyjmuje
się nieodpłatnie następujące odpady zebrane selektywnie:
• papier i tektura
• szkło
• tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
• odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyte opony (z rowerów, motorów i samochodów osobowych) – ograniczenie
dla opon z samochodów osobowych
w ilości 4 opony/samochód osobowy/
rok
• odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki
ochrony roślin, świetlówki/żarówki
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• odpady wielkogabarytowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,5
m³/osobę /rok
PSZOK dostępny jest wg dotychczasowego
harmonogramu:
✓ poniedziałek – nieczynne
✓ od wtorku do piątku – w godzinach od
9.00 do 17.00
✓ w soboty - w godzinach od 8.00
do 17.00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Miesiąc

Miejscowość

Maj

Czerwiec

Lipiec

Pisarzowice, Pniów

13, 27

10, 24

8, 22

Toszek Rejon I: Boczna, Bolesława Chrobrego, dr. Ludwika Guttmanna, Dworcowa, Harcerska,
Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krótka, ks. Jana Twardowskiego, Leśna,
Limanowskiego, Młyńska, Ogrodowa, Oracze, Parkowa, Piastowska, Plac Kościelny, Poddworcowa,
Podwale, Polna, Powstańców, Ratuszowa, Rynek, Sarnowska, Stary Młyn, Strzelecka, Szewska,
Szpitalna, Wiejska, Wolności, Zamkowa

14, 28

12, 25

9, 23

4, 15, 29

15, 26

10, 24

Toszek: Boguszycka, Ligota Toszecka, Boguszyce, Pawłowice, Sarnów

5, 18

1, 16, 29

13, 27

Kotliszowice, Wilkowiczki, Ciochowice

6, 19

2, 17, 30

14, 28

Paczyna, Paczynka

7, 20

3, 18

1, 15, 29

Proboszczowice, Kotulinek, Szklarnia, Skały, Nakło, Płużniczka

8, 21

4, 19

2, 16, 30

Kotulin

11, 22

5, 22

3, 17, 31

Toszek Rejon II: Curie-Skłodowskiej, Dzierżonia, Gliwicka, Głowackiego, Górnośląska, Gustawa
Morcinka, Józefa von Eichendorffa, Karola Miarki, Kolejowa, Krasińskiego, ks. Johannesa Chrząszcza,
Ludowa, Mickiewicza, Miła, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Tarnogórska, Wąska, Wielowiejska,
Wilkowicka

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Miejscowość

Miesiąc
Maj

Ciochowice, Pniów

Czerwiec

Lipiec

2, 15, 29

13, 26

10, 24

Kotliszowice, Paczyna, Wilkowiczki

4, 18

1, 15, 29

13, 27

Boguszyce, Ligota Toszecka, Pawłowice, Płużniczka

6, 20

3, 17

1, 15, 29

Kotulin, Proboszczowice

7, 21

4, 18

2, 16, 30

Pisarzowice

12, 26

9, 23

7, 21

Toszek: Boczna, Dworcowa 2, 2a, 4, 4a, Chrobrego, Guttmanna, Harcerska, Kilińskiego, Kościelna 2,
Limanowskiego, Twardowskiego, Ogrodowa, Oracze, Poddworcowa, Podwale, Ratuszowa, Sarnowska,
Stary Młyn 2, Zamkowa, Wiejska, Szpitalna

8, 22

5, 19

3, 17, 31

Toszek: Curie-Skłodowskiej, Dworcowa, Dzierżonia, Głowackiego, Górnośląska, Eichendorffa,
Kolejowa, Krasińskiego, Chrząszcza, Ludowa, Miarki, Mickiewicza, Miła, Morcinka, Parkowa,
Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka

11, 25

8, 22

6, 20

Sarnów, Paczynka

5, 19

2, 16, 30

14, 28

Toszek: Gliwicka, Konopnickiej, Krótka, Kościuszki, Młyńska, Morcinka, Piastowska, Powstańców,
Rynek, Strzelecka, Szewska, Tarnogórska, Wolności

12, 26

9, 23

7, 21

WĄSKIE WJAZDY: Ciochwice: 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, 10 i 2, Pniów: Górna 42, Pyskowicka 4, 8, Srocza Góra 11J, 19,
23, 25, 26, 27, 29, 42, Wiejska 12, 32, 38, 51, 69, 71, Kotliszowice: Leśna 2, Paczyna: Wiejska 14, 18,
86, Wrzosy 2, 3, 4, 5, 6, 7, Leśna 31, 32, 33, Wilkowiczki: Leśna 5, 6 , 7, Łączki 1, 4, 5, 6, 7, 8, Polna
1, 2, 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, Stawowa 5, Toszecka 2, Pawłowice: Wiejska 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

7, 21

4, 18

2, 16, 30

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych - zabudowa wielorodzinna
Rodzaj odpadu

Miesiąc
Maj

Czerwiec

lipiec

Tworzywa sztuczne

4, 18

1, 15, 29

13, 27

Papier

11, 25

8, 22

6, 20

Szkło

6, 20

3, 17

1, 15, 29
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Ukazał się czwarty
numer Rocznika Toszeckiego. W bieżącym roku nasze wydawnictwo zawiera
siedemnaście tekstów
poświęconych dziedzictwu historyczno-kulturowemu ziemi
toszeckiej. Są to profesjonalne teksty naukowe i popularno-naukowe, biografie,
komunikaty, wywiady. Wśród autorów są
m.in. prof. Józef Musielok i ks. Sebastian
Bensz, dr hab. Sabina Olbrich Szafraniec,
dr Klaudia Janicka, pan Henryk Krupa,
pani Krystyna Grzona i inni. Rocznik jest
do nabycia na Zamku w Toszku w cenie
20 zł. 
PK
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Młodzi muzycy
w Kotulinie

Bajtle Grajtle - młoda orkiestra Kotulina!
To projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Wniosek na realizację ww.
zadania złożyło stowarzyszenie Orkiestra
Dęta Kotulin. Działania jakie będą podejmowane w ramach złożonego dofinansowania to lekcje gry na instrumentach
dętych dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz
zajęcia muzyczne dla rodzin z dziećmi.

Zwieńczeniem projektu będzie powstanie
e-publikacji. Gratulujemy ciekawego pomysłu i życzymy udanej realizacji przedsięwzięcia.
KP
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Rocznik Toszecki 2020

Co z wydarzeniami?
Trwa stan epidemii. Państwo decyduje
się małymi krokami „odmrażać” stopniowo życie społeczne. Sygnały, które coraz
częściej do nas docierają, mówią jednak
bardziej o konieczności życia ze świadomością raczej zagrożenia niż pokonania
koronawirusa. Trzeba się nauczyć z tym
żyć, przynajmniej przez jakiś czas. Grupa osób blisko siebie stojących, które oddychają, mówią, śpiewają jeszcze przez
jakiś czas może budzić uzasadnione obawy. W związku tym odwołane zostaną
w tym roku imprezy, wydarzenia i obchody związane m.in. ze świętem 3 Maja,
ze wspomnieniem św. Floriana, patrona
strażaków, Brewerie Toszeckie, Festiwal
Organowy, Dni Toszka.
Środki finansowe, które miały być przeznaczone na organizację tych wydarzeń,
zostaną oczywiście przeznaczone na inne
społecznie i gospodarczo ważne cele.
O szczegółach będziemy informować.PK

Zamek toszecki
w czasie pandemii
Zamkowi animatorzy i instruktorzy Amatorskiego Ruchu Artystycznego starają
się sprostać nowemu wyzwaniu. Na fanpage’u zamkowym udostępniamy zajęcia
i spotkania, jakie nagrywane są dla dzieci. Przeprowadzamy różne akcje i zadajemy ciekawe zadania naszym dzieciom,
wszystko w formie zabawy. Dbamy, aby
nie zerwać dobrego kontaktu z dziećmi
ale i z rodzicami którym należą się słowa podziękowania za pomoc i wsparcie

naszych działań. Przed nami jeszcze kilka niespodzianek w wykonaniu naszych
dzieci i nie tylko ale to niech zostanie
naszą słodką tajemnicą. Zapraszamy do
śledzenia zamkowego fanpage’a.
Aktywny jest także fanpage ORLIKA na
którym animatorzy proponują zestawy
ćwiczeń i zachęcają do aktywności fizycznej w tym czasie w miarę możliwości.
Nadal zamknięte jest Centrum Ekspozycji Historycznych, jednak dzięki dobrej
współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną na stronie Ślaskie TRAVEL można zobaczyć promocję turystyczną naszego zamku i kilka ciekawych ujęć zamku
toszeckiego. 
Barbara Skawińska

Biografia toszeckiego
księcia
W ostatnich dniach ukazała się książka
Damiana Halmera „Władysław, książę
kozielsko - bytomski (1277/1283 - ok.
1352). Ambitny władca średniowiecznego Górnego Śląska”, opowiadająca o życiu
i polityce księcia toszeckiego (w latach
1328-1352), kozielskiego, bytomskiego
oraz siewierskiego. Opisana na 56 stronach biografia księcia toszeckiego Władysława jest pierwszą pozycją z nowej serii wydawniczej pt. „Górnośląskie Zeszyty
Biograficzne”. Partnerem wydania tej publikacji jest Gmina Toszek.
PKa
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Psia mądrość
W dzieciństwie mieliśmy w domu
owczarka niemieckiego, do którego byłem bardzo przywiązany. Uwielbiałem
się do niego – a wlaściwie do niej, bo
była suczką i wabiła się Mika – przytulać,
a głaskać mógłbym ją bez końca. Była dla
mnie wielkim przyjacielem, więc trudno
mi było pogodzić się z jej śmiercią. W ciągu dwóch kolejnych lat zdążyłem się
przyzwyczaić, że kiedy wracam do domu,
nikt nie wita mnie, merdając ogonkiem –
i wtedy spotkało mnie zaskoczenie. Tuż
przed Bożym Narodzeniem trzy lata temu
w domu znów pojawił się pies, labrador
o sierści w kolorze mlecznej czekolady
i słodszych niż czekolada uszkach. To
właśnie ten szczeniaczek o imieniu Sawa,
który wyrósł potem na dużego psiaka, dał
mi kilka niezwykłych lekcji.
Nikt tak jak Sawa nie cieszy się z jedzenia.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Nawet ja, który dałbym się pokroić za dobre ciasto. Nigdy też nie widziałem, żeby
ktoś cieszył się tak bardzo z patyka znalezionego na polu i żeby ktoś tak zaciekle
walczył o piłkę jak Sawa. Ślina ciekła jej
z pyska, płuca pracowały jak szalone, ale
gdy tylko zbliżyłem się, żeby zabrać jej
piłkę, uciekała z nią w przeciwnym kierunku. Kiedy ktoś wraca do domu, nawet
w środku nocy, Sawa w ciągu sekundy zjawia się przy drzwiach, żeby go przywitać,
a kiedy tylko usłyszy, że wstałem z łóżka,
od razu pojawia się przy moich nogach
i ociera się o mnie z psim uśmiechem na
pyszczku. Poza tym… nie na darmo używa się określenia „pieskie życie” – Sawa
mogłaby przespać noc i pół dnia, a jedynym co czasem wyrywa ją ze snu jest
dźwięk otwieranej lodówki i brzdęk zdejmowanej z haczyka smyczy.
Ludzie mogą tylko pomarzyć, żeby wieść
tak pozbawione zmartwień życie. To jednak nie znaczy, że w niektórych kwestiach

nie móżemy wzorować się na psach. Dla
mnie w tej psiej prostocie jest wielka
mądrość. Gdybyśmy potrafili cieszyć się
z małych rzeczy, walczyć o to, na czym
nam zależy i być tak życzliwym dla innych jak psy, świat ludzi wyglądałby zupełnie inaczej. O niebo lepiej.
Naszym wielkim ludzkim grzechem jest
odchodzenie od pięknej prostoty świata.
Może uczy nas tego dorosłość – gdy zaczynamy tracić złudzenia i przestajemy
postrzegać świat w czarno-białych barwach. W odcieniach szarości łatwo się
zgubić. Wtedy ratunkiem jest powrót do
tego, co nieskomplikowane. Prawdziwą
wolność tam właśnie można znaleźć. Mój
sportowy wzór do naśladowania, kenijski
biegacz, Eliud Kipchoge mówi: „Żyj prosto, trenuj ciężko, prowadź uczciwe życie
– wtedy będziesz wolny.”I pomyśleć, że od
kilku lat uważam labradory za najgłupsze
psy na świecie.
Tomasz Sobania
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chór tryl
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Chór Tryl został założony przez Marię
Garbal w 1995 r. i działał najpierw przy
parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku, następnie przy Centrum Kultury Zamek w Toszku, przy którym działa
do dzisiaj. Władze powiatu gliwickiego
zdecydowały, aby na zamku odbywały
się coroczne Przeglądy Chóralne Powiatu
Gliwickiego, które cyklicznie odbywały
się przez wiele lat. Chór Tryl był wówczas
gospodarzem tegoż festiwalu, w którym
nieprzerwanie brał czynny udział. Poprzez swoją aktywność i prezentowany
poziom został wkrótce zauważony przez
władze powiatu i wysłany do Walii na
Międzynarodowy Festiwal Chórów w Ruthin. W roku 2013 został wyróżniony
powiatową nagrodą Bene Meritus. Już
w roku 1999 r. zachwyciła się występem
toszeckiego chóru pani senator Maria
Pańczyk-Pozdziej i w audycjach radiowych pt. „Po naszymu czyli po śląsku”,
wielokrotnie do swoich tekstów dołączała ludowe utwory chóru z Toszka. Potem
posypały się zaproszenia na Kaszuby, do
Teksasu, do Francji, Austrii, Niemiec
i znów do Teksasu, a potem na Ukrainę.
Bardzo często toszecki chór prezentował
się na festiwalach kolędowych i pieśni ludowych w kraju.
Tradycją stały się już od 25 lat cykliczne
koncerty kolędowe w trzecią niedzielę
stycznia z udziałem zaproszonych chórów z różnych miejscowości, jak również
gospodarzy. Obecnie od 4 lat odbywają się nabożeństwa w każdą środę (od 3
maja 2016 roku), zainicjowane przez śp.
księdza proboszcza Mariana Piotrowskiego, tzw. Nowenny do Matki Boskiej
Toszeckiej. Nowennę rozpoczyna chór
w dniu 3-go maja każdego roku uroczystym koncertem. Autorką muzyki utworu
jest Aleksandra Garbal. Chór nagradzany
jest na wielu prestiżowych konkursach
i festiwalach w regionie. Szczególnie ważna była nagroda otrzymana na konkursie „Gwiazdy spichlerza” w Koszęcinie.
Dała chórowi wiele satysfakcji i okazji do
występów w całym regionie i nie tylko.
W roku 2014 pani Maria Garbal została
uhonorowana tytułem „Człowiek Roku
Ziemi Toszeckiej”.
Ze względu na ograniczenia w kontaktach bezpośrednich, tą drogą na ręce Pani
Dyrygent oraz wszystkich chórzystów,
najserdeczniejsze gratulacje składają burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik wraz z radnymi: Niech wysoki poziom
artystyczny, z którego jesteście Państwo
szeroko znani oraz osobista satysfakcja
ze wspólnego muzykowania, towarzyszą
wam na wszystkich próbach, koncertach
i liturgiach, które tak pięknie swoimi śpiewem wzbogacacie. Gratulujemy pięknego
jubileuszu i życzymy pomyślności w dalszych latach działalności!
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XXV-lecie działalność artystycznej obchodzi
Chór Tryl pod dyrekcją Marii Garbal
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