gazeta bezpłatna
nr 7|2020 (62)
ISSN 229-274 X

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

Nasi rolnicy
i ich gospodarstwa

Ważną gałęzią gospodarki w naszej gminie jest rolnictwo. Prawie połowę
powierzchni zajmują u nas gospodarstwa rolne. Jest ich obecnie 814. Dominują gospodarstwa niewielkie, rodzinne, nieprzekraczające 15 ha (743), ale
pokaźną liczbę stanowią też gospodarstwa duże o powierzchni powyżej 15 Jan Rzeźniczek
ha (71). O swojej pracy opowiedzieli nam Krystian Dziubek z rodziną (Sarnów), Jan Rzeźniczek (Kotulin) Tomasz Keller (Wilkowiczki) oraz Marek
Wypych (Toszek)
Jaki posiadacie areał i profil produkcji?
Krystian Dziubek: Prowadzimy 18-hektarowe gospodarstwo mieszane. Syn zajmuje się częściowo drobiem, bydłem, świniami. Kiedyś byliśmy wyspecjalizowani
w tucznikach – sprzedawaliśmy do pół
tysiąca tuczników rocznie. Niestety import wieprzowiny do kraju spowodował,
że w pewnej chwili za tucznik płacono
2,80 – 3,00 zł. Przez to musieliśmy o ok.
70% zredukować hodowlę trzody. Wprowadziliśmy gęś, kurę nioskę, kaczkę, drób
i bydło. Jeśli chodzi o zboża to uprawiamy
pszenżyto, żyto, pszenicę, mieszanki zbożowe, jęczmień i rzepak, ale rzepak głównie dla płodozmianu, który jest potrzebny
dla gleby.
Jan Rzeźniczek: Powierzchnia moich pól
sięga 50 ha. Zajmuję się głównie hodowlą bydła mlecznego. Uprawiam też zboże,
trawy i kukurydzę – przede wszystkim
na potrzeby bydła, które hoduję. Mam 40
krów, choć do tej liczby trzeba by dodać
jeszcze cielaki: jałówki i byczki. Od jakiegoś czasu jestem zrzeszony w Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dzięki temu raz w miesiącu
dodatkowo badana jest próbka mleka od
każdej mojej krowy. Badaniu podlega
ilość mleka i jego parametry jakościowe,
w tych badaniach mogą się ujawnić także
ewentualne choroby bydła.
Tomasz Keller: Prowadzimy razem z ojcem i z bratem większe gospodarstwo.
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Zajmujemy się tylko produkcją roślinną
(rzepak, pszenica, kukurydza, jęczmień).
Gospodarstwo przejąłem w roku 2014 od
ojca. Aby być rolnikiem nie trzeba kończyć szkoły, ale jeśli chce się w rolnictwie
korzystać z różnych programów, np. unijnych, to tam często jest wymagane wykształcenie rolnicze. Są czasem dni, kiedy
człowiek myśli o jakieś zmianie, ale nie
byłoby to łatwe. Wszystko daleko poszło,
są kredyty, które trzeba spłacać, są zobowiązania wynikające z programów unijnych. Trudno byłoby się przebranżowić.

Kamil Tomasz Małgorzata Krystian
Dziubek

Marek Wypych: Nasze gospodarstwo liczy 27 ha. Głównie zajmujemy się uprawą
zbóż, kukurydzy i użytkami zielonymi,
typu łąki.
Czy rolnictwo jest dobrym sposobem na
utrzymanie rodziny?
Krystian Dziubek: Produkcja i sprzedaż
są na tym poziomie, że nasza 4-osobowa rodzina mogłaby się z tego utrzymać,
natomiast poziom naszego życia, przy tej
skali produkcji, byłby raczej przeciętny.
Dlatego syn dorabia na etacie u jednego
z okolicznych przedsiębiorców. Moim
zdaniem, jeśli gospodarstwo nie obejmuje minimum 30, 40, a najlepiej 50 hektarów, trudno się utrzymać na należytym
poziomie. Trzodę chlewną sprzedajemy
do skupu, natomiast drób i jajka sprzedajemy z wolnej ręki. Dochód ze sprzedaży
dokończenie na str. 3

Tomasz pisze o Nas
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PROSTO Z URZĘDU
Drodzy czytelnicy,
Na przełomie lipca
i sierpnia, kiedy trwają
żniwa, warto przypomnieć, że prawie połowę powierzchni naszej
gminy zajmują gospodarstwa rolne. Różny
jest ich areał i charakter produkcji. Faktem
jest, że duża część rodzin na terenie naszej
gminy żyje z rolnictwa. Na pierwszej stronie
postanowiliśmy przybliżyć naszym mieszkańcom sylwetki kilku rolników z Kotulina, Sarnowa, Wilkowiczek i Toszka, aby
oni sami mogli opowiedzieć o swojej pracy.
Mam nadzieję, że tekst ten spotka się z zainteresowaniem czytelników naszej gazety.
Przy okazji chcę przypomnieć, że ze względu na sytuację epidemiczną nie planujemy
w tym roku organizacji uroczystości dożynkowych, ani innych imprez w okresie trwających wakacji. Nie odbyły się także Dni
Toszka oraz wydarzenie Toszecki Jarmark
Jakubowy. Jestem przekonany, że do tych
wszystkich inicjatyw wrócimy w kolejnych
latach. Zachęcam jednak do śledzenia ofert
naszego Centrum Kultury „Zamek w Tosz-

ku” i współpracujących z nim organizacji
- nie brakuje inicjatyw, które pomagają aktywnie i twórczo spędzać czas.
Wśród spraw, którymi jako samorząd zajmowaliśmy się w lipcu, chciałbym podkreślić tematy związane ze środkami z Unii
Europejskiej. Kończymy ważny temat inwestycyjny, czyli rozbudowę kanalizacji,
na którą pozyskaliśmy, aż 95% dofinansowania z funduszy unijnych. W międzyczasie podpisałem umowę na modernizację
toszeckiego dworca PKP, w którym i wokół którego powstanie szereg udogodnień
dla podróżnych. W ciągu każdej doby na
naszym dworcu zatrzymuje się 9 bezpośrednich pociągów do Opola i do Gliwic.
Chcę, aby w ciągu najbliższych 2-3 lat, nasz
dworzec stał się miejscem, z którego łatwiej, bardziej komfortowo i niezawodnie
można będzie przemieszczać się jadąc do
pracy czy do szkoły. W ostatnich dniach
otrzymaliśmy też decyzję o przyznaniu dofinansowania na jeszcze jedno ważne przedsięwzięcie. Za ponad 2 mln złotych (przy
wsparciu unijnym 1,7 mln) będziemy mogli
w przyszłym roku wymienić dużą część
opraw oświetleniowych na naszych ulicach.

Podkreślam, że w tym projekcie chodzić
będzie o wymianę oświetlenia, a nie o jego
rozbudowę. Jestem jednak pewny, że dzięki
środkom, które zaoszczędzimy na opłatach
za pobór energii do oświetlenia ulic, będzie możliwa w kolejnych latach także dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego tam,
gdzie będzie to najbardziej potrzebne. Kilka
innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie czeka na ocenę lub na złożenie ich
w konkursach w najbliższym czasie. O wynikach naborów będziemy na bieżąco informować.
Wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę dobrych, bezpiecznych urlopów i wakacji! Gościom, którzy spędzają swój wolny
czas w Toszku, czy to u swoich znajomych
i bliskich, czy też korzystając z oferty naszych
znakomitych gospodarstw agroturystycznych, życzę udanego wypoczynku i miłych
wrażeń z pobytu na ziemi toszeckiej. Ósmoklasistom, dla których tegoroczne wakacje
są czasem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, życzę pomyślności, aby spełniły się
wszystkie plany i zamierzenia!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
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wystąpienia mieszkańców, wystąpienia radnych i stanowiska Burmistrza Toszka. Z uwagi
na brak zgłoszeń mieszkańców chcących wziąć
udział w debacie, punkt ten (tritet) został usunięty z porządku obrad. Wszystkie w/w dokumenty oraz pozostałe projekty uchwał były
przedmiotem dyskusji podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM w miesiącu lipcu. Kolejną istotną dla mieszkańców uchwałą
którą podjęła Rada, to niewątpliwie uchwała
w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, a właściwie jej zmiana. Przypomnę
tylko, że począwszy od ubiegłego roku ustawodawca określił, że corocznie 0,5 % budżetu
gminy przeznacza się na budżet obywatelski,
tzw. partycypacyjny to znaczy, że o wydatko-

foto: Archiwum UM Toszek

Dla wielu z Was rozpoczął się czas urlopu,
wakacji, odpoczynku
od pracy po trudnym
dla wszystkich pierwszym półroczu tego
roku. Dla Rady miejskiej to jednak czas
podejmowania ważnych decyzji samorządowych, bowiem na sesji w dniu 29 lipca radni
podczas głosowania udzielili wotum zaufania
oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok
2019 Burmistrzowi Toszka Panu Grzegorzowi
Kupczykowi.
Tak ważna uchwała zarówno dla Pana Burmistrza, ale także dla nas wszystkich została
poprzedzona zapoznaniem się z „Raportem o
stanie Gminy Toszek za rok 2019. Raport o stanie gminy sporządzany jest przez organ wykonawczy zgodnie z art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym i przedkładany organowi stanowiącemu w terminie
do 31 maja każdego roku. Przytoczę tutaj z
ogólnych danych finansowych, że w roku 2019
zrealizowane dochody ogółem wyniosły 43 693
672,50 zł, co stanowi 100,5% planu dochodów,
natomiast wydatki wykonano w kwocie 43 236
438,94 zł, co stanowi 96,3% planowanych wydatków na rok 2019. Ponadto radni otrzymali
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2019, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną
Rady miejskiej w Toszku. Również Regionalna
Izba Obrachunkowa podjęła dwie uchwały o
pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego i wniosku komisji Rewizyjnej. W
głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019
radni głosowali za przyjęciem tej uchwały. Kolejnym elementem poprzedzającym głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza
jest debata nad Raportem, która składa się z:

waniu tych pieniędzy decydują mieszkańcy (w
roku 2019 to kwota 181 000,00 zł). Zmiany we
wcześniejszej uchwale nr X/112/2019 RM w
Toszku podyktowane są opublikowanym raportem NIK „Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych” w którym zwrócono uwagę na
najczęstsze naruszenia obowiązujących przepisów występujących w ponad 90% badanych
przypadkach przyjętych przez gminy uchwałach. Zachęcam do zapoznania się z przyjętymi
zmianami w uchwale TBO oraz poszukiwania
kolejnych ciekawych pomysłów do realizacji

w przyszłym roku. Pozostałe podjęte uchwały podczas lipcowej sesji to: - przyjęcie sprawozdania z realizacji „gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021 za okres 20182019; - wola przejęcia przez gminę Toszek od
Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu
działania działu Bibliotek; - wyrażenie zgody
na przekazanie w formie darowizny na rzecz
Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Toszek; - zmiany uchwały nr
XXIX/298/05 RM w Toszku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego na drogach gminnych;
- zmiany w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020; - zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Toszek;
- oraz kilkanaście uchwał dotyczących
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Wszystkie podjęte uchwały, jak
również pozostałe materiały dotyczące pracy RM dostępne są w BIP Gminy Toszek oraz na stronie UM w zakładce E-Rada. Pod koniec drugiego
kwartału dobiegł końca zaplanowany
na ten rok remont sali sesyjnej, pierwsze posiedzenie w niej odbyła w lipcu
komisja Rewizyjna. Pomieszczenie w którym
Rada miejska podejmuje ważne decyzje dla
naszej Gminy, zyskało po niemal 20 latach nie
tylko nowy blask i świeżość, ale także zostało
wyposażone w nową infrastrukturę techniczną i informatyczną spełniającą obowiązujące
standardy podczas prowadzenia i transmitowania obrad sesji. Na dalszy czas wakacji życzę
wszystkim bezpiecznego i zdrowego ich spędzenia, pogodnej aury i dobrego wypoczynku.

Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Nasi rolnicy i ich gospodarstwa
dokończenie ze str. 1
otrzymujemy przez cały rok. Nie jest to
dochód miesięczny, jak w przypadku bydła mlecznego. Czasem zdarzą się nawet
dwa miesiące przerwy, ale bywa i tak, że
dwa – trzy razy w miesiącu coś się sprzedaje i dochód jest. Pieniędzmi zarabianymi w rolnictwie trzeba dobrze gospodarować.
Jan Rzeźniczek: Teraz, ze względu na koronawirusa, szacuję że moje przychody
zmalały ok. 10% -15%. Używam dużej ilości paliwa – u mnie jest to średnio 1000 litrów oleju napędowego w miesiącu. Samo
wspomagane mechanicznie przygotowanie karmy dla krów pochłania kilkaset litrów paliwa, do tego dochodzą różne inne
prace, które też wymagają maszyn napędzanych paliwem. Ogólnie, przy dobrych
warunkach, całość mojego gospodarstwa
bilansuje się. Odbiorcą produkowanego
u mnie mleka jest mleczarnia. Co dwa
dni przyjeżdża specjalistyczny samochód
i odbiera ode mnie mleko. Wypłata ze oddawane mleko przychodzi raz w miesiącu, ale z dużym poślizgiem. Np. za mleko
oddane do końca lipca zostanę rozliczony
dopiero 25 sierpnia.
Tomasz Keller: To jest ciężki kawałek
chleba. Pracy mamy od groma, ale nie ma
obowiązku godzinowego, jak przy zwierzętach, gdzie trzeba regularnie wcześnie
rano np. doić krowy. W moim wypadku
wieczorem można czasem gdzieś wyjechać. Świadczę też usługi rolnicze, to
jeszcze inny obszar działalności, który
też składa się na moją pracę. Nasze plony
staramy się magazynować, oprócz kukurydzy i rzepaku, bo te sprzedajemy w żniwa. Z tej sprzedaży uzyskujemy środki na
paliwo, na zasiewy, a resztę zbóż sprzedajemy zimą. Czasem uda się lepiej sprzedać zboże zimą, a czasem lepiej byłoby
je sprzedać w czasie żniw. To jest nasze
ryzyko. W rolnictwie wszystko jest uzależnione od pogody. W zeszłym roku
w czerwcu nie było ani kropli deszczu,
a temperatura w ciągu dnia nie spadała
poniżej 30 stopni. W tym roku w tym samym czasie średnie opady to 200 litrów.
W rolnictwie nie ma nic pewnego. My się
możemy starać, możemy zrobić wszystko
zgodnie z zasadami, a wystarczy że przyjdzie susza, przymrozek albo jakiś szkodnik i wtedy z pola nie ma zysku. Trzeba
wtedy zarobić gdzieś indziej i dołożyć do
działalności rolniczej.
Marek Wypych: Tak, jak najbardziej.
Uważam, że jeżeli są to gospodarstwa rodzinne pow. 100 ha to jest się w stanie
utrzymać z roli, niestety te poniżej to tylko wegetacja. Kiedyś rodzice utrzymywali
się wyłącznie z gospodarstwa, które było
o 50% mniejsze niż moje dzisiaj i mieli
możliwość inwestowania w nowe maszyny za gotówkę. Dziś bez kredytu rolnik
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

nie jest w stanie funkcjonować. Stosunek
ceny maszyn do rentowności takiego gospodarstwa jak moje został wywrócony
do góry nogami.
Rolnictwo to dziś praca rąk własnych czy
mechanizacja?
Krystian Dziubek: Do wykonywania
wszystkich prac w gospodarstwie nasza
rodzina jest w pełni samowystarczalna.
Czasem, jeśli pracy w danym momencie jest więcej, wtedy pracujemy wszyscy w czwórkę, czasem przyjedzie nawet
córka i pomaga. Mamy kombajn, który
każdego roku przed żniwami trzeba zregenerować i przygotować do pracy. Dziś
są takie możliwości, że każdy może mieć
kombajn, z tym że jeden może kupić taką
maszynę za 10 tys. a inny nawet za 800
tys. Mamy też kilka traktorów i inne maszyny. Sam korzystam jeszcze z quada,
który ze względu na moje problemy z poruszaniem się, pozwala mi się swobodnie
przemieszczać po całym gospodarstwie.
Jan Rzeźniczek: Hodowla tej ilości krów
wymaga mechanizacji. Np. dojenie odbywa się na hali udojowej, gdzie krowy
wchodzą, zapina się im aparaty udojowe
i proces zachodzi. Tak samo mieszanie
sianokiszonki odbywa się mechanicznie,
wykorzystuję do tego jeden z kilku moich traktorów. Co trzeba podkreślić, mleko oddawane przeze mnie jest dokładnie
badane. Za każdym razem przy odbiorze,
czyli co dwa dni, jest badane na obecność
antybiotyków – chodzi o sytuacje, kiedy
któraś z krów jest na coś leczona przez
weterynarza, wtedy jej mleko nie może
być oddawane do skupu i oczywiście oddawane nie jest. Tak naprawdę mleko takiej krowy nie nadaje się do niczego, najczęściej trzeba je niestety wylać.
Tomasz Keller: Technologia rozwija się,
maszyny są dziś lepsze niż kiedyś. Kiedyś
robiło się więcej ręcznie, a dziś oczywiście więcej pracuje się maszynami. Z maszynami jest tak, że żeby je spłacić trzeba
obrobić większy areał, bo te urządzenia
kosztują kosmiczne pieniądze. Kiedy kupuje się nowszą maszynę, okazuje się, że
jest ona bardziej zaawansowana pod kątem np. elektroniki czy hydrauliki i wymaga np. zakupu nowego ciągnika. Jedna
inwestycja pociąga za sobą kolejną. W gospodarstwie zawsze jest coś do kupienie
albo zrobienia. Cały czas trzeba inwestować.
Marek Wypych: Uważam, że rolnictwo
musi być dziś bardzo zmechanizowane,
ze względów ekonomicznych i możliwości czasowych. Na małych areałach warto
skorzystać z usługi zewnętrznej – bardziej
opłacalne niż zakup sprzętu, który jest
bardzo drogi. Dzisiejsza ekonomia wymusza zaprzestania użycia pracy rąk.

Co z urlopem w rolnictwie?
Krystian Dziubek: W tej branży nie ma
urlopu czy dni wolnych. Pamiętam kiedy
moje dzieci miały 15 – 16 lat wyjechaliśmy na tydzień do Zakopanego. To znaczy mieliśmy tam być przez tydzień, ale
wróciliśmy po 4 dniach, bo świnie zachorowały. My pracujemy mniej-więcej
po 300 godzin miesięcznie. Pierwszym
naszym obowiązkiem każdego dnia jest
zaopatrzenie zwierząt. Kiedy zwierzęta
są nakarmione, a karmienie zaczynamy
ok. 7:30, wtedy wracamy do domu i jemy
śniadanie. Później rozchodzimy się do robót przy gospodarstwie. Jest to wyjazd na
pole albo są prace naprawcze, przygotowawcze, porządkowe. Teraz są to przede
wszystkim prace przygotowawcze do
żniw.
Jan Rzeźniczek: Jest to praca na każdy
dzień. Staram się nie myśleć o urlopie,
choć teoretycznie mogliby mnie zastąpić
na parę dni ojciec czy brat, ale mieliby
wtedy bardzo dużo roboty. Raz byłem na
chorobowym. Pewnego dnia krowa mnie
staranowała i skończyło się to u mnie
miesięcznym L4. Krowy wymagają dużego zaangażowania: dwa razy dziennie
trzeba je doić, karmić – raz dziennie, tak
samo sprzątać obornik. Zrezygnowałem
z wyprowadzania krów na łąki, bo takie
przemienne żywienie trawą świeżą i sianokiszonką prowadzi do niekorzystnych
zmian w układzie pokarmowym bydła.
U mnie wykorzystuję oborę wolnostanowiskową, krowy nie są uwiązane łańcuchami – mogą swobodnie chodzić.
Tomasz Keller: Teraz w okresie żniw nie
ma w rolnictwie opcji urlopu. Niektórzy
mówią, że mały rolnik nie może sobie
pozwolić na urlop, ale duży może sobie
pozwolić, bo pracownicy wszystkiego
dopilnują. Zwykłe, rodzinne gospodarstwa mają naprawdę ciężko, jeśli chodzi
o urlop. Może czasem jeśli są rodzice
i mogą przypilnować wszystkiego, wtedy
można by pomyśleć o wyjeździe na parę
dni. Najlepszym czasem na urlop byłby
chyba okres zimowy. Teraz, po żniwach
trzeba siać rzepak i zboża, zbierać kukurydzę, inni mają ziemniaki - nawet przy
produkcji roślinnej w gospodarstwie jest
robota do później jesieni.
Marek Wypych: Tak, jak najbardziej jest
możliwy, ale poza okresem kiedy wszyscy inni mają urlopy i wakacje, bo wtedy
przypada okres zbiorów. Rolnik odpoczywa wtedy, kiedy inni już idą do pracy.
Życzę wszystkim moim kolegom rolnikom udanych i przede wszystkim bezpiecznych zbiorów w tegorocznych żniwach.
Dziękuję za rozmowę!
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Inicjatywa Sołecka - siła w partnerstwie

Według oficjalnych wyników II tury głosowania w wyborach prezydenta RP, na
terenie naszej gminy głosy wyborców
rozłożyły się następująco:
✓ Andrzej Duda - 2434 głosy (56,9%),
✓ Rafał Trzaskowski - 1844 głosy (43,1%).
Frekwencja była wyższa niż w pierwszej
turze (53,79%) i wyniosła 56,77%.
JR

Od 1 lipca br.
zniesione zostały ograniczenia
w obsłudze interesantów toszeckiego magistratu, który wraca
do pełnej obsługi
sprzed epidemii.
Interesanci załatwiający sprawy będą mogli
poruszać się po
całym obiekcie.
Mając na uwadze
powyższe bardzo
prosimy wszystkich Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad sanitarnych, noszenie maseczek
w bezpośrednim kontakcie. Dziękujemy
za wyrozumiałość przez cały czas panująJR
cej trudnej sytuacji!

foto: Magdalena Fiszer-Rębisz

foto: Archiwum UM w Toszku

Czeki od Minister
Sportu dla toszeckich
klubów sportowych

Zniesione ograniczenia

Powiat Gliwicki odwiedziła Danuta
Dmowska-Andrzejuk - Minister Sportu,
która w Zespole Szkół im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Knurowie wręczyła
Grzegorzowi Kupczykowi - burmistrzowi
Toszka czek na kwotę 10 tysięcy złotych
dla klubów sportowych, które ubiegały się
o środki w ramach rządowego programu
sportowego.
Wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu otrzymały następujące kluby: Klub

Mała retencja
Minister Środowiska Michał Woś uczestniczył w otwarciu zakończonej inwestycji środowiskowej dotyczącej odbudowy
obiektów małej retencji zbiornika suchego i mokrego na terenie leśnictwa Ciochowice w naszej gminie. W wydarzeniu
wzięli udział: Józef Kubica – Regionalny
Dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach, gospodarz przedsięwzięcia Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Wiesław

foto: Archiwum UM w Toszku

Kucharski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, Starosta
Gliwicki Waldemar Dombek oraz Grzegorz Kupczyk Burmistrz Toszka.
Realizatorem zadania jest jest Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
a jego głównym celem jest wzmocnienie
odporności na zagrożenia związane ze
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.
JR

Biblioteka powiatowa
na Zamku
Zakończyły się negocjacje i uzgodnienia
między burmistrzem Toszka a starostą
gliwickim na temat przekazania naszej
gminie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej w Toszku.

foto: Archiwum CK "Zamek w Toszku"

Łuczniczy - A3D Toszek, LZS - Toszecka
Akademia Piłkarska z Kotliszowic oraz
Klub KS Zamkowiec Toszek.
Na spotkaniu obecni byli posłowie na
Sejm RP Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz, Bartłomiej Kowalski - radny Sejmiku Województwa Śląskiego, włodarze
gmin powiatu gliwickiego, Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki, radni Rady
Powiatu Gliwickiego.
Wszystkim klubom, które otrzymały czeki, serdecznie gratulujemy!
JR

Gmina Toszek
zagłosowała!
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foto: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ocenił pozytywnie
wnioski złożone przez magistrat toszecki we współpracy z sołtysami naszej gminy w ramach ogłoszonego konkursu „Inicjatywa Sołecka 2020".
Dofinansowane zostały następujące zadania:
• Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw
oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy
świetlicy wiejskiej w Paczynie na kwotę 21.000 zł,
• Zamontowanie wiat przystankowych w Kotliszowicach na kwotę 10.000 zł,
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotulinie na
kwotę 6.000 zł.
Dziękujemy naszym lokalnym liderom - sołtysom za
zaangażowanie się we wspólną realizację konkursu,
które jest przykładem, iż w partnerstwie tkwi siła realizacji potrzebnych inicjatyw na terenie naszej gminy.

JR

Od 1 grudnia bieżącego roku biblioteka
gminna działająca w ramach CK Zamek
w Toszku przejmie zadania biblioteki
powiatowej. Stosowne uchwały podjęły
już Rada Powiatu Gliwickiego oraz Rada
Miejska w Toszku. Na podstawie przyjętych uchwał włodarze samorządowi podpiszą w bliskiej przyszłości porozumienie
techniczne w sprawie przekazania zadań.

PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Toszeckie Centrum
Przesiadkowe

Remonty dróg gminnych

foto: Archiwum UM w Toszku

Zakończył się pierwszy etap tegorocznych napraw cząstkowych asfaltowych dróg
gminnych, których łączna długość - przypomnijmy - wynosi 76,5 km. W ramach tegorocznej umowy naprawiono 1760 m2 ubytków w drogach gminnych. W drugim etapie
prac (sierpień-wrzesień) przewidziane są do naprawy także fragmenty dróg utwardzonych. Chodzi m.in. o ul. Miarki, Guttmanna, Boczna i inne.
PK

Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał
umowę na modernizację dworca PKP
w Toszku wraz z przyległymi terenami. Wykonawcą inwestycji będzie firma
DROGOMAX z siedzibą w Tarnowskich
Górach. Łączna wartość podpisanej umowy to 3.360.768,82 zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
W rezultacie inwestycji powstanie Centrum Przesiadkowe, które dzięki nowym
warunkom lokalowym i rozwiązaniom
przestrzennym wokół dworca, a także
dzięki skomunikowaniu rozkładów zapewni mieszkańcom możliwości lepszego wykorzystania istniejących połączeń
kolejowych i autobusowych. W budynku
PKP powstaną poczekalnie, toalety i pomieszczenia techniczne, a wokół budynku
nowy przystanek autobusowy, parkingi
samochodowy i rowerowy oraz elementy
małej architektury. Zmodernizowany zostanie także gminny odcinek ul. Dworcowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką
do połączenia z ul. Boczną. Całość przedsięwzięcia powinna zakończyć się pod
koniec roku 2022.
PK

Oświetlenie uliczne
z funduszy unijnych

Otrzymaliśmy unijne dofinansowanie do
wymiany oświetlenia ulicznego. W ramach projektu wymienionych zostanie
1216 sodowych źródeł światła na nowoczesne energooszczędne oprawy LED.
Zadanie dotyczyć będzie Toszka i wszystkich sołectw naszej gminy. Przedsięwzięcie pozwoli obniżyć koszty utrzymania
oświetlenia, poprawi bezpieczeństwo na
ulicach i przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych. Projekt zostanie zrealizowany w roku przyszłym.
Łączna szacunkowa wartość inwestycji to
ponad 2 mln zł, w tym 1,7 mln to środki
pochodzące z funduszy unijnych.
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Metraż ubytków
objętych naprawą
(m2)
1250
1308
1450
1550
1079
1760

Cena 1 m2
naprawianych
ubytków
63,96 zł
53,50 zł
59,04 zł
84,87 zł
134,07 zł
83,64 zł

Wartość umowy (zł)
80.000,00
70.000,00
85.608,00
131.548,50
144.700,00
147.206,40

Toszeckie
słoneczniki
w Olewsku
Posadzone w kwietniu przez
włodarzy Olewska ziarna słonecznika wyhodowane przez
przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego Andrzeja
Kurka w partnerskim mieście
Olewsk bujnie urosły. Czekamy teraz na zakwitnięcie dorodnych kwiatów.
JR

Akcja poboru
krwi w naszej
gminie
11 sierpnia br. od godziny
11.00 do godziny 15.00 na toszeckim rynku będzie można oddać krew w ambulansie,
który przyjedzie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic.
Każdego roku w okresie letnim
brakuje krwi. W tym roku sytuacja epidemiczna jeszcze bardziej niekorzystnie wpływa na
stany magazynowe grup krwi,
dlatego zachęcamy wszystkich
mieszkańców i osoby przebywające na naszym terenie do
włączenia się w tą cenną i szlachetną akcję. 
JR

Podziękowanie
Pani Jadwiga Vorreiter ze Świbia
dziękuje za pomoc w sprawach zdrowotnych i innych sprawach życiowych
wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz krewnym, którzy jej pomogli.
5
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Prymusi Szkolni
Każda szkoła może pochwalić się swoimi
utalentowanymi uczniami, którzy zasługują na wyróżnienie i gratulacje. Poniżej
prezentujemy tegorocznych wyróżnionych
uczniów z naszej gminy.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Gustawa Morcinka w Toszku

Uczniowie wyróżnieni za najlepsze wyniki
w nauce oraz za osiągnięcia w konkursach
w minionym roku szkolnym:
Patryk Osadnik - Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny - wyróżnienie
Justyna Mikosz - Wielka Liga Czytelników
Mistrz Powiatu Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny - wyróżnienie, Finał
Powiatu Gliwickiego w piłce nożnej dziewcząt „Igrzyska dzieci” (klasy 6 i młodsi) Wielowieś - II miejsce
Karol Czerner - Wielka Liga Czytelników Mistrz Powiatu, Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny - wyróżnienie
Krzysztof Koprek Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny - wyróżnienie
Wojciech Czapla Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny - wyróżnienie
Łukasz Popek Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny - wyróżnienie
Lena Lipińska Wielka Liga Czytelników Mistrz Powiatu
Paweł Morciniec Wielka Liga Czytelników
I wicemistrz Powiatu Międzynarodowy Turniej Badmintona w Głubczycach Kategoria
U9 (do 9 lat) - II miejsce, Powiatowy Turniej
Badmintona Chłopców „Igrzyska Dzieci”
(klasy 6 i młodsi) - II miejsce
Florian Kusz Wielka Liga Czytelników I wicemistrz powiatu, Półfinał powiatu gliwickiego w piłce nożnej Chłopców „Igrzyska dzieci” (klasy 6 i młodsi) Wielowieś - 4
miejsce
Daria Klak Powiatowy Turniej Badmintona
Dziewcząt „Igrzyska Młodzieży” (klasy 7-8)
- II miejsce
Alicja Guzdek - finał powiatu gliwickiego
w piłce nożnej dziewcząt „Igrzyska Dzieci”
(klasy 6 i młodsi) Wielowieś - II miejsce
Julia Wypich - Finał powiatu gliwickiego
w piłce nożnej dziewcząt „Igrzyska Dzieci”
(klasy 6 i młodsi) Wielowieś - II miejsce
Wojtek Pondo Powiatowy Turniej Badmintona Chłopców „Igrzyska Dzieci” (klasy 6
i młodsi) - II miejsce
Marta Kotlarz I Zdalny Powiatowy Konkurs
Plastyczny - „Las wiosną” - I miejsce

Szkoła Podstawowa w Paczynie

Uczniowie wyróżnieni za najlepsze wyniki
w nauce oraz za osiągnięcia w konkursach
w minionym roku szkolnym:
Aleksandra Mainka, klasa 7, Gabriela
Dyas, klasa 5, Maja Waniczek, klasa 8, Natalia Swaczyna, klasa 8
Julia Dutkiewicz, klasa 3 - XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.:
Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna
w kategorii klas trzecich - III miejsce.
Elżbieta Kural, klasa 5: II. Międzyszkolny
Konkurs Artystyczno - Językowego „Spaß-Fun-Diversión” - zwyciężczyni w konkursie
„Nie tylko bombka i choinka” w kategorii
6

4-8 szkoły podstawowej. XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.:
Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna
- wyróżnienie wśród prac piątoklasistów
Wanesa Prymula, klasa 8: XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.:
Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna
- III. miejsce otrzymała w swojej kategorii
wiekowej.

Szkoła Podstawowa w Pniowie

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie nagrodziła
stypendium szkolnym oraz wyróżnieniem
- Kacpra Koniecznego, Jakuba Piwowarskiego oraz Kacpra Studniarza za I miejsce
w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego
w Wielowsi, natomiast za osiągnięcia szkolne
(średnia ocen powyżej 5.0) zostali nagrodzeni również stypendium szkolnym ,świadectwem z czerwonym paskiem a także nagrodą
książkową - Natalia Mandziej, Adam Osadnik, Magdalena Zarzecka, Oliwier Filak,
Nicola Kapica, Katarzyna Kwaśniok.

Szkoła Podstawowa w Kotulinie

W roku szkolnym 2019/20 w klasyfikacji
rocznej, 23 uczniów szkoły Podstawowej
w Kotulinie otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75
i wyróżniające lub wzorowe zachowanie).
Z pośród nich 14 otrzymało nagrody książkowe (średnia 5,00 i wyżej) i 9 stypendium
za wyniki w nauce (średnia 5,2 i wyżej)
Osiągnięcia uczniów w konkursach oraz
średnia ocen 5,0 i wyżej:
Kamila Krzysztyniak, uczennica klasy VII,
średnia ocen 5,7
Osiągniecia: I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi kat. IV-VIII SP monolog;
I miejsce w etapie szkolnym konkursu na
gawędę „O Śląsku po śląsku”, udział w konkursie rejonowym. Konkurs organizowany
przez Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach
kampanii prowadzonej z okazji obchodów
100 rocznicy wybuchu powstań śląskich,
Aleksandra Pieruch, uczennica klasy VII,
średnia ocen 5,6
Osiągnięcia: I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP;
I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” - w kat. klas V-VIII
SP wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
Wyróżnienie w konkursie Kolędy Niemieckiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.
Tytuł Laureata w Konkursie Międzynarodowym „Begegnung mit Osteuropa - Spotkanie z Europą Wschodnią”;
Agata Powrósło, uczennica klasy VII, średnia ocen 5,5
Osiagnięcia:
I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej
w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP;
I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” - w kat. klas V-VIII

SP, wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
Wyróżnienie w konkursie Kolędy Niemieckiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.
Tytuł Laureata w Konkursie Międzynarodowym „Begegnung mit Osteuropa Spotkanie z Europą Wschodnią”
Szymon Jarzyński, uczeń klasy VI, średnia
ocen 5,1
Osiągniecia:
I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej
w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP;
I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” -w kat. klas V-VIII SP
,wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
Tytuł Laureata w Konkursie Międzynarodowym „Begegnung mit Osteuropa Spotkanie z Europą Wschodnią”;
Wyróżnienie w konkursie Kolędy Niemieckiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego;
Kinga Krupa, uczennica klasy VI, średnia
ocen 5,2
Osiągnięcia:
I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej
w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP;
I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” -w kat. klas V-VIII SP,
wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
Wyróżnienie w konkursie Kolędy Niemieckiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.
II miejsce w Powiatowych Zawodach Badmintona Dziewcząt
Emilia Pallus, uczennica klasy VI, średnia
ocen 4,8
Osiągnięcia:
I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej
w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP;
I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” -w kat. klas V-VIII SP,
wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
II miejsce w Powiatowych Zawodach Badmintona Dziewcząt
Wyróżnienie w konkursie Kolędy Niemieckiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.
Karolina Walczak, uczennica klasy V, średnia ocen 5,6
Osiągniecia:
I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej
w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP;
I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” -w kat. klas V-VIII SP,
wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
Wyróżnienie w konkursie Kolędy NiemiecPo troszku o Toszku • www.toszek.pl
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kiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.
Tytuł Laureata w Konkursie Międzynarodowym „Begegnung mit Osteuropa - Spotkanie z Europą Wschodnią”
Julia Szewczyk, uczennica klasy VII, średnia
ocen 5,4
Osiągnięcia:
I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej
w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP
I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” -w kat. klas V-VIII SP,
wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
Wyróżnienie w konkursie Kolędy Niemieckiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.
Tytuł Laureata w Konkursie Międzynarodowym „Begegnung mit Osteuropa - Spotkanie z Europą Wschodnią”;
Helena Kocem, uczennica klasy V, średnia
ocen 5,4;
Osiągnięcia:
I miejsce w XVI Festiwalu Gwary Śląskiej
w Wielowsi kat. muzyczna IV-VIII SP;

I miejsce w XV Międzywojewódzkim Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES
WEIHNACHTET” -w kat. klas V-VIII SP,
wykonanie kolęd w języku niemieckim
z akompaniamentem zespołu muzycznego;
Wyróżnienie w konkursie Kolędy Niemieckiej ALLE JAHRE WIDER pod patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice i Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego;
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Osiągnięcia
uczniów
w konkursach oraz średnia ocen 5,0 i wyżej:
Ewa Kopel,
średnia ocen: 5,33
Osiągnięcia:
Prymuska szkoły została
wyróżniona zdjęciem na tle sztandaru szkoły
oraz wpisem do kroniki szkoły
Roksana Dawidowicz, średnia ocen 5,27
Osiągnięcia: konkurs przedmiotowy z języka angielskiego – etap rejonowy
Martyna Weis, średnia ocen 5,40
Osiągnięcia: Mistrzyni Powiatu w Wielkiej
Lidze Czytelniczej
Agata Węglarz, średnia ocen 5,16
Paulina Mikosz, średnia ocen 5,27

Osiągnięcia: Mistrzyni Powiatu w Wielkiej
Lidze Czytelniczej
Miriam Burda, średnia ocen 5,20
Osiągnięcia: Mistrzyni Powiatu w Wielkiej
Lidze Czytelniczej
Aleksandra Bartecka
Osiągnięcia: I Wicemistrzyni powiatu
w Wielkiej Lidze Czytelniczej
Piotr Wycisk
Osiągnięcia: I Wicemistrz Powiatu w Wielkiej Lidze Czytelniczej
Szymon Czyżowicz
Osiągnięcia II Wicemistrz Powiatu w Wielkiej Lidze Czytelniczej
Maksymilian Milewski
Osiągnięcia: I miejsce w regionie katowickim w konkursie matematycznym kangur –
kategoria żaczek
Uczniowie z 100% frekwencją:
Oliwia Jaksik
Fabian Sojka
Malwina Wypych
Uczniowie z najwyższa średnia ocen:
Joanna Kosel
5,20
Wiktor Kusz
5,17
Julia Mahlhofer
5,08
Marcin Popek
5,08
Dominika Klonek
5,05
Amelia Sapota
5,00
Martyna Winicka
5,00
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Drugi oddech
W bieganiu długodystansowym istnieje
zjawisko, określane mianem drugiego oddechu. Przerobiłem je na własnej skórze,
kiedy pod koniec czerwca w Krościenku
nad Dunajcem brałem udział w Etapowej
Triadzie. Drugiego dnia biegania po Pieninach miałem wrażenie, że jest ze mną naprawdę źle. Co prawda, pierwsze dziesięć
kilometrów przebiegłem szybkim tempem
bez większych kłopotów, ale w okolicach
jedenastego kilometra zaczęła się prawdziwa droga przez mękę. Czułem się, jakby
ktoś odłączył mi prąd. Opadłem z sił na
tyle, że ledwie szedłem pod górkę i powoli, raz za razem dawałem się wyprzedzić
kolejnym zawodnikom, których wcześniej
z wielkim mozołem doganiałem i wyprzedzałem.
Gdzie mogłem zrobić błąd? Przecież jadłem odpowiednio i nawadniałem się na
trasie. Może nie byłem odpowiednio przygotowany do biegania prawie czterdziestu
kilometrów po górach dziennie? Oprócz
tego, w moich myślach zagościło standardowe: „po co mi to było?” i „jak ja już bym

chciał być na mecie”. Z trudem dotarłem
do szczytu jednej z gór, gdzie po szesnastu
kilometrach biegu był usytuowany pierwszy bufet. Wylałem resztkę izotonika i poprosiłem o wodę z magnezem. Chwyciłem
arbuza – och, jaki był słodki i soczysty
– zjadłem kilka kostek czekolady i pobiegłem dalej. Jeszcze przed bufetem zacząłem odzyskiwać siły, a to, co wydarzyło się
w okolicach osiemastego kilometra przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zacząłem się rozpędzać. Nie widziałem przed
sobą ani za sobą żadnego zawodnika. Byłem tylko ja i góry. Drugi oddech, powrót
sił.
Po kolejnych dziesięciu kilometrach trasa
zaprowadziła mnie z powrotem do bufetu
i tam okazało się, że gość, którego myślałem, że nigdy nie dogonię, jest tuż przede
mną. W pośpiechu nalałem sobie coli do
bukłaka, chwyciłem owoce i pobiegłem dalej. Udało mi się wybiec przed tym facetem
i teraz zaczęła się walka o to, żeby mnie nie
dogonił. Ale jak to? Przecież wyglądał na
sportowca z krwi i kości. Na pewno jestem
w stanie być szybszym od niego?
Za wszelką cenę nie chciałem dać się mu
dogonić. Na zbiegach pędziłem na złama-

nie karku i walczyłem jak lew na podbiegach. Ostatnie trzy kilometry przebiegłem
w szalonym tempie i kiedy dobiegałem na
metę, wiedziałem już, że jest dobrze. Faceta nie było w zasięgu wzroku. Nie było go
jeszcze przez dziewięć minut. Wyprzedziłem o dziewięć minut gościa, z którym wydawało mi się, że nie mam najmniejszych
szans.
Wydawało mi się – to kluczowe słowa. Nie
pierwszy raz w życiu przekonałem się, że
rzeczywistość to coś zupełnie innego od
tego, co tworzę sobie w głowie. W rzeczywistości po czasie męki przyszedł drugi
oddech i odzyskałem siły, w rzeczywistości
okazałem się dużo silniejszy od przeciwnika, który wydawał mi się nie do pokonania. Można mówić, że optymiści patrzą na
świat przez różowe okulary i są oderwani
od rzeczywistości, ale ja przekonałem się,
że nie ma nic złego w oczekiwaniu dobrych rzeczy od życia, bo one naprawdę
przychodzą. Nie ma nic złego w nadziei,
która mówi, że nawet jeśli teraz jest tragicznie źle, to niedługo przyjdzie drugi
oddech i wszystko się zmieni.
Oczekuj dobra, podtrzymuj nadzieję. Drugi oddech przyjdzie.
Tomasz Sobania
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– już po raz trzynasty!

szłego roku. Tematem wiodącym będzie
zatem to właśnie wydarzenie i jego dramatyczne skutki – konflikt zbrojny, podział
regionu i masowe migracje. Wszystkich
zainteresowanych solidną akademicką
wiedzą, tak ważną w dobie coraz agresywniejszej propagandy, zapraszamy już dzisiaj do udziału w XIV Rajdzie Szlakiem
Zabytków Ziemi Toszeckiej.

Michał Matheja

Kiedy na trasę wyruszali uczestnicy
pierwszego rajdu, Szymona i Pawła nie
było jeszcze na świecie. 27 czerwca wraz
z innymi rowerzystami dzielnie przejechali oni ponad 60-kilometrową pętlę
XIII Rajdu Szlakiem Zabytków Ziemi Toszeckiej.
Tak jak co roku cyklistom towarzyszył
autokar. Przed 12 laty na jednego rowerzystę przypadało trzech podróżujących
autobusem, obecnie proporcje są odwrotne. Nie zmieniło się jedno – rajd pozostaje projektem otwartym dla wszystkich
zainteresowanych lokalną historią, adresowanym do wszystkich generacji. Związane z pandemią obawy o frekwencję nie
potwierdziły się, wręcz przeciwnie – na
dwa tygodnie przed wydarzeniem konieczne było zamknięcie list. Ostatecznie
w projekcie zrealizowanym dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy Toszek i Konsulatu Niemiec w Opolu udział
wzięło 100 uczestników w wieku od 8 do
82 lat.
Tematem przewodnim były tym razem
czasy pruskie. Na Śląsku rozpoczęły się
one od wojen śląskich w połowie XVIII
wieku. Dlatego na punkt startowy wybrana została wzniesiona w tym czasie
kapliczka Mater Dolorosa na – dziś już
niedostrzegalnym – pograniczu założonej
jeszcze w średniowieczu wsi Piaseczna
i Strzybnicy, osady przemysłowej powstałej wokół Friedrichshütte – Królewskiej
Huty „Fryderyk”. Dalej droga wiodła
do Kolonii Fabrycznej w Boruszowicach, XIX-wiecznego przytułku dla ubogich w Tworogu, wielowiejskiej synagogi
i cmentarza w Świbiu. Każde z odwiedzonych miejsc stanowiło dla przewodnika
ks. prof. Piotra Góreckiego przyczynek
do barwnego przedstawienia wybranych
aspektów epoki, która w wielu obszarach
ukształtowała obraz naszego regionu.
Uczestnicy mieli zatem możliwość usłyszeć o kolonizacji fryderycjańskiej, rozwoju przemysłu, tworzeniu systemu opieki socjalnej, czy emancypacji Żydów.
W przyszłym roku toszecki peleton ruszy
na wschód – w kierunku granicy, która
w okresie międzywojennym podzieliła
Górny Śląsk. Wytyczona została jako następstwo plebiscytu, którego setną rocznicę obchodzić będziemy w marcu przy8
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Odmrażamy kulturę

To było bardzo miłe spotkanie na dziedzińcu zamkowym po tak długim czasie
nieobecności. Na zamkowym dziedzińcu rozbrzmiały dźwięki pięknej muzyki
Orkiestry Dętej Toszek. Koncert w wykonaniu toszeckich artystów jak zwykle
przyciągnął wielu melomanów. Repertuar
pozwolił odbiorcom doświadczyć różne
klimaty muzyczne i poczuć po długiej
przerwie muzykę na żywo. Koncert był
tez okazją do uczczenia jubileuszu toszeckiego chóru TRYL, który w tym roku
obchodzi 25-rocznicę działalności. Z rąk
Burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka
i Dyrektora CK ,,Zamek w Toszku” Artura
Czoka, założycielka i dyrygent chóru pani
Maria Garbal otrzymała listy gratulacyjne i kwiaty, a orkiestra wraz z wszystkimi
uczestnikami koncertu obdarowała chór
gromkimi brawami i tradycyjnym sto
lat. Serdecznie wszystkim dziękujemy za
obecność w tym trudnym czasie, to ważne, że kiedy tylko zamek w Toszku organizuje wydarzenia jesteście z nami.

Barbara Skawińska

Rodzinne muzykowanie
w Kotulinie
W Kotulinie z ramienia Stowarzyszenia
Orkiestra Dęta Kotulin odbywają się od
połowy lipca rodzinne zajęcia muzyczne
i rytmiczne dla rodziców i dzieci w wieku 3-5 lat w ramach programu "EtnoPolska2020" dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury. Uczestnicy śpiewają, wygrywają rytm na instrumentach, tworzą rysunki do usłyszanej
muzyki oraz słuchają bajek, działają plastycznie i ruchowo. Rodzice współdziałają twórczo ze swoimi pociechami. Na
uczestników czeka jeszcze wyjazd do filharmonii oraz spotkanie z lokalnymi muzykami. Obok działań adresowanych do
rodzin równolegle odbywają się lekcje gry

na instrumentach dętych dla dzieci od 6
do 12 lat. - Celem zaplanowanych działań
jest zaszczepienie w dzieciach od najmłodszych lat pasji muzykowania - mówi koordynatorka projektu Katarzyna Prawda.
Organizatorzy zapraszają do śledzenia FB
Orkiestrowy Kotulin.

Katarzyna Prawda

Wakacyjny czas
Wprawdzie tradycyjnych zajęć wakacyjnych zamek w Toszku w tym roku
nie organizuje jednak nie zapominamy
o naszych najmłodszych mieszkańcach
i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa organizujemy: artystycznie pod
chmurką, rowerowe love oraz letnie, rodzinne zwiedzanie wieży zamkowej. Serdecznie zapraszamy na najbliższe wydarzenie – Piknik Zamkowy, które odbędzie
się 22 sierpnia br. na toszeckim dziedzińcu.
Barbara Skawińska

Apel do mieszkańców
Toszka i okolic

foto: Archiwum UM Toszek

Rajd Szlakiem
Zabytków

foto: Katarzyna Prawda

kultura

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do
mieszkańców Gminy Toszek o pomoc
w organizacji stałych wystaw pt. „Toszek wczoraj i dziś” oraz „Zamek wczoraj
i dziś”. Prosimy o udostępnianie pamiątek związanych z miastem i gminą. Bardzo nam zależy, aby w gablotach wyeksponować oryginalne dokumenty, zdjęcia
i przedmioty związane z lokalną historią.
Opisane przedmioty prosimy przynosić
do Centrum Kultury „Zamek” w godzinach jego pracy lub zadzwonić pod nr tel.
502 459 310
Z góry dziękujemy za pomoc!
Artur Czok
dyrektor CK „Zamek” w Toszku
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

