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Ubiegły rok szkolny nie należał do łatwych. Pandemia koronawirusa spowodowała poważne zmiany w organizacji
nauczania. Odczuli je wszyscy: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wszystko
wskazuje na to, że nowy rok szkolny również będzie dużym wyzwaniem. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży,
rodziców i nauczycieli wraz z pierwszym
dzwonkiem zaczną obowiązywać dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Przygotowanie naszych szkół i placówek oświatowych do pracy z uczniami przedstawia
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych,
pani Agnieszka Szalińska.

Już w maju, w związku z trwającą epidemią COVID-19, dyrektorzy toszeckich
placówek oświatowych podjęli działania
związane z zapewnieniem bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu dzieci
w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych. Zakupiono: 91 przyłbic, 52 paczki
rękawic nitrylowych, 160 l płynu dezynfekującego do rąk z gliceryną, 26 l mydła
ze środkiem dezynfekującym, 335 l środków do dezynfekcji powierzchni i zabawek w tym 50 l środków dezynfekujących
dopuszczonych do kontaktu z żywnością,
550 szt. maseczek jednorazowego użytku,
135 szt. maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, 200 szt. wkładów do maseczek,
170 szt. fartuchów ochronnych, 10 szt. termometrów bezdotykowych, 3 urządzenia
ozonujące oraz dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk – mówi Agnieszka Szalińska.
Z uwagi na zapowiedzi MEN dotyczące
powrotu dzieci do szkół, dyrektorzy starali
się dostosować procedury szkolne do krajowych wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego. Jedną z głównych wytycznych
jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby
trzecie przychodzące do szkoły lub pla-
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cówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.
Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca
się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu
między osobami przebywającymi na terenie szkoły – wyjaśnia dyrektor CUW.
W szkołach wyznaczono i przygotowano
specjalne pomieszczenia, tzw. izolatoria,
dokonano zakupów środków dezynfekujących, zadbano o indywidualne środki
ochrony osobistej pracowników, umieszczono plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem
do dezynfekcji rąk – instrukcje – przypomina dyrektor Agnieszka Szalińska.
Jak wiadomo, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało trzy warianty pracy szkół. System tradycyjny, czyli lekcje
w klasach szkolnych, system mieszany
(hybrydowy) łączący pracę stacjonarną
w szkole i zdalną w domu oraz system
pracy zdalnej. Ten ostatni będzie można
uruchomić dopiero za zgodą organu prowadzącego i tylko we współpracy z Sane-

Harcerskie stulecie
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foto.: Archiwum CUW w Toszku

Pierwszy dzwonek

pidem – podkreśla szefowa toszeckiego
CUW.
Podobnie praca mieszana – ma być wdrażana, kiedy część klasy jest izolowana
w kwarantannie albo któreś z dzieci choruje przewlekle i ma wyraźnie zalecenie lekarskie, że nie powinno chodzić do szkoły.
Jak wyjaśnia MEN, w przypadku pojawienia się przypadków zakażenia w szkole, to
właśnie Sanepid ma decydować o ewentualnym zamknięciu szkoły. Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć
prowadzonych w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych – mówi Agnieszka
Szalińska.
Jedno jest pewne, nowy rok szkolny
2020/2021 z uwagi na koronawirusa będzie inny niż poprzednie. Nasi dyrektorzy, ściśle współpracując z samorządem,
przygotowują swoje szkoły i placówki do
pracy w tych nadzwyczajnych okolicznościach.
ASZ/JR

Międzynarodowy 8
sukces toszeckich artystów1
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Z prac Rady Miejskiej

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Toszek. Chciałabym podzielić się z wami
spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi prawie dwuletniej kadencji bycia radną. Z racji tego, iż nie pracuję zawodowo
lecz opiekuję się synem niepełnosprawnym, mam więcej czasu w momencie kiedy syn przebywa w szkole, dzięki czemu
poświęcanie wam czasu jest łatwiejsze.
Każdego dnia staram się pomagać w rozwiązywaniu waszych wszelkich zapytań,
zarówno tych związanych z problemami mieszkaniowymi jak i tych z infrastrukturą techniczną, bezpieczeństwem,
opieką zdrowotną, komunikacją miejską,
szkolnictwem, problemami rodzinnymi
i z każdym innym problemem z jakim do
mnie przychodzicie. Staram się nigdy nie
zostawić nikogo bez uczucia, że jest dla
mnie ważny. Myślę, że większość z was
może to potwierdzić.
Tu chciałabym bardzo podziękować mojej rodzinie za wyrozumiałość, za każdorazową pomoc w opiece nad Emanuelem,
wtedy gdy jestem wam potrzebna oraz
mojemu mężowi Tomkowi za wsparcie,
gdyż stres i troska o innych, które towa-

rzyszą mi czasem podczas wykonywanych obowiązków przekładają się na relacje rodzinne.
Za niedługo miną 2 lata tej kadencji. Był
to dla mnie bardzo intensywny czas nauki
i bogatych doświadczeń. Nie ma idealnego radnego. Każdy z nas ma swoje mocne
i słabe strony. Cechuje mnie otwartość na
sprawy społeczne, chęć niesienia pomocy, gotowość do podejmowania nowych
zadań i natychmiastowego działania. Nie
poddaję się pomimo nadarzających się
trudności. Czy inne było moje wyobrażenie na temat pracy radnego? Trochę tak,
ale biorę udział w tworzeniu naszego miasta, pokojowo potrafię wznieść się ponad
podziały, aktywnie słucham ludzi i wyciągam wnioski. Chciałabym by nadal ludzie
kojarzyli mnie ze społecznikiem. Chciałabym również byście byli dla mnie kopalnią pomysłów, przekazując nadal uwagi
i spostrzeżenia, które my radni możemy
realizować przy aprobacie burmistrza.
Jesteście moim motorem napędowym,
gdyby nie wy nie miałabym możliwości
tak szybkiego rozwoju, przy was ciągle się
uczę, pytam i dociekam. To wszystko dla
was.
Wiem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.
Proszę was o wyrozumiałość, najważniejsze potrzeby są realizowane na początku.
W imieniu radnych naszej gminy mogę
was zapewnić, iż postaramy się w dołożyć
wszelkich starań, by w jak największym
stopniu zrealizować wasze potrzeby. Przypominam, iż pełnię dyżur dla mieszkańców Gminy Toszek w każdy poniedziałek
od 9:00 do 10:00 w Urzędzie Miejskim
oraz każdego dnia osobiście i telefonicznie pod numerem telefonu 697 605 698.
Z wyrazami szacunku
Magdalena Krzepisz

z życia gminy

Dyrektor Zamku
2020-2025

foto: Archiwum CK “Zamek w Toszku”

Z przyjemnością przekazałem upominki
na rzecz najlepszych drużyn. Gratuluję
i dziękuję organizatorom i koordynatorom
(CK Zamek w Toszku), a szczególnie pomysłodawcy turnieju, którym był Bartłomiej Wilczek z Toszka. Liczę na kolejne,
równie udane edycje rozgrywek w kolejnych latach.
Na koniec pragnę życzyć naszym uczniom
i nauczycielom wszelkiej pomyślności
w rozpoczynającym się roku szkolnym!
Warunki nauki i pracy będą wyjątkowe,
ale robimy wszystko, aby dobrze się do
nich przygotować. Nasi dyrektorzy szkół
i przedszkoli w Toszku, Kotulinie, Paczynie i Pniowie są dobrze przygotowani, aby
reagować na zmieniające się okoliczności. Będzie trochę dodatkowych środków
ostrożności, wymagań, zakazów i nakazów,
ale tego wymaga nasze bezpieczeństwo,
a nauka na tym nie ucierpi. Rodziców proszę o wyrozumiałość i częsty kontakt z wychowawcami. Miejmy nadzieję, że sytuacja
epidemiczna, która w naszej gminie jest
bardzo stabilna, będzie taka także w kolejnych miesiącach. Wspólnym wysiłkiem
zadbajmy o nasze bezpieczeństwo w tych
nadzwyczajnych okolicznościach!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

foto: Archiwum prywatne Magdaleny Krzepisz

Jednym z tematów,
którym
wszyscy
żyjemy, jest pandemia koronawirusa. Czasem trudno
uwierzyć, że doczekaliśmy czasów,
kiedy nasze zwykłe, codzienne spotkania i kontakty z bliskimi, znajomymi,
w domu, w sklepie czy kościele mogą być
dla nas ryzykowne. Tak niestety jest. Być
może zmieni się to za jakiś czas, kiedy do
użytku wejdzie odpowiednia szczepionka.
Póki co nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi. Gorąco namawiam do zachowywania
podstawowych środków ostrożności, czyli
odległości od innych, noszenia maseczek
ochronnych i częstej dezynfekcji rąk.
Pandemia spowodowała zmiany w naszych planach osobistych czy wakacyjnych,
ale nie tylko. Także w naszej gminie ograniczyliśmy harmonogram imprez, a nasze
sołectwa zdecydowały się zrezygnować
z tradycyjnych dożynek. Mieszkańcom
dziękuję za zrozumienie, a sołtysom za
trud organizacji spotkań sołeckich i podejmowanie nowych decyzji dotyczących
funduszy sołeckich.
Chciałbym wspomnieć dwa interesujące sierpniowe wydarzenia. We wtorek 11
sierpnia przez kilka godzin gościł u nas na
rynku ambulans z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy mogli przyjść i oddać swoją krew.
Otrzymałem oficjalne pismo z podziękowaniem, w którym zaznaczono, że do
oddania krwi zgłosiło się u nas 29 osób,
oddało ją ostatecznie 25, a łączna objętość
uzyskanej krwi to ponad 11 litrów. Wiem,
że niektórzy nie zdążyli przejść procedury rejestracji i nie mogli już oddać krwi
w Toszku. Wizyty ambulansu będą organizowane kilka razy w roku, na najbliższą
umówiliśmy się wstępnie na przełomie
października i listopada. Wcześniej podobna akcja będzie organizowana w Kotulinie. Przy okazji pragnę podkreślić, że jest
niemała grupa mieszkańców naszej gminy,
która regularnie oddaje krew, jeżdżąc do
stacji krwiodawstwa w innych miastach.
Wszystkim krwiodawcom składam wyrazy szacunku!
Zupełnie innym, ale równie ciekawym wydarzeniem była wizyta u nas przedstawicieli Górnika Zabrze, 14-krotnego mistrza
Polski. Dzięki tej wizycie dużo dobrej zabawy mieli przede wszystkim najmłodsi.
Oferta naszych gości była dość atrakcyjna. Jestem przekonany, że umowa o partnerstwie naszej gminy z renomowanym
zabrzańskim klubem przyniesie wiele dobrych owoców także w przyszłości.
Nowością tych wakacji była zorganizowana
po raz pierwszy Toszecka Liga Siatkówki.
Rozgrywane przez ok. dwa miesiące mecze
na kompleksie Orlika, cieszyły się dużym
zainteresowaniem drużyn i kibiców. Znakomita była oprawa medialna turnieju:
plakaty, zdjęcia, profil w mediach społecznościowych - to wszystko sprawiało wrażenie dużej pasji, ale też profesjonalizmu.

Zakończył się konkurs na dyrektora Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. O stanowisko ubiegało się troje kandydatów,
z którymi komisja konkursowa przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne. Za najlepszą uznano kandydaturę dotychczasowego dyrektora, pana Artura Czoka,
któremu Burmistrz Toszka powierzył wykonywanie zadań na kolejne lata. Gratulujemy i życzymy pomyślności!
PK
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Dotacja na remont zabytków

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 32 237 80 27 (17)
lub osobiście w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku – pok.
8 (parter).
JR

■
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nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
remont lub wymianę instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych
lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytku drewnianym;
montaż instalacji przeciwpożarowej
i odgromowej w zabytku drewnianym, w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
budowlanych.

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

Do 15 września można składać wnioski
do Urzędu Miejskiego
w Toszku o udzielenie
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych
przy zabytku (wpisanym do rejestru zabytków). Chodzi o prace,
które będą realizowane
w roku 2021. Dotacja
może finansować prace
obejmujące:
✓ sporządzenie ekspertyz konserwatorskich,
✓ przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych,
✓ wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
✓ prowadzenie prac lub robót budowlanych mających na celu:
■ zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
■ zabezpieczenie konstrukcyjne części
składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla
zachowania tego zabytku;
■ odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych
albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
■ odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to

Toszecki Budżet Obywatelski 2021
W roku 2020 ruszy kolejna edycja Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej
sesji Rady Miejskiej i po uprawomocnieniu się stała się podstawą do aktualizacji dokumentów i procedur niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia głosowania. Ze względu na
sytuację epidemiologiczną całość prac (zgłaszanie projektów,
zbieranie podpisów, weryfikacja oraz samo przeprowadzenie
głosowania) będziemy chcieli przeprowadzić w formie elektronicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do
przygotowywania swoich pomysłów, a później do ich zgłaszania
i udziału w głosowaniu. Całość procedur ruszy już we wrześniu.
Jednocześnie informujmy, że wszystkie projekty zgłoszone do
poprzedniej edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (poza
tymi dotyczącymi organizacji imprez plenerowych) są w trakcie
realizacji.
PKa

Spis Rolny w naszej gminie
Od 1 września br. przeprowadzony jest Ogólnopolski Spis Rolny. Obejmuje on gospodarstwa rolne (osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej),
a także osoby prowadzące działalność rolniczą, według stanu na
1 czerwca br. Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają list
Prezesa GUS, w którym zostaną poinformowani o obowiązku
spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi
metodami, ze szczególnym uwzględnieniem samospisu. Brak
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary
grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. Więcej
szczegółów: https://spisrolny.gov.pl/
JR

Rozbudowa sieci gazowej
W związku z sytuacją epidemiczną nie zostały zorganizowane
obiecane spotkania konsultacyjne w sprawie przyłączenia do
sieci gazowej dla mieszkańców Oracza i Ciochowic. Mamy dobrą wiadomość: zbiorczy wniosek dla tych lokalizacji powstaje w urzędzie miejskim. Ma on na celu określenie opłacalności rozbudowy sieci gazowej na Oraczu i w Ciochowicach. Po
zakończeniu tej procedury poinformujemy o jej rezultatach.
O postępach tych prac na bieżąco informujemy radnych Rafała
Kucharczyka i Ewalda Laksę.
PK
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Wspólnie z powiatem
Od kilku lat nasz samorząd razem z powiatem gliwickim realizuje wspólne zadania na rzecz mieszkańców. Kończy się budowa
chodnika w Paczynie. Inwestycja trwa od 2013 r. i łącznie z rokiem bieżącym kosztowała gminę 1.151.174,97 zł. Czynimy starania, aby w przyszłym roku chodnik został jeszcze rozszerzony
o odcinek przy ul. Pniowskiej. Chcemy, aby nową wspólną inicjatywą gminy i powiatu był najpierw projekt, a potem realizacja
inwestycji polegającej na budowie chodnika w Sarnowie.
PK

Bezpieczny powrót
do szkół

Kanalizacja na wrzesień
Ze względu na uzgodniony pakiet prac dodatkowych o kilka tygodni wydłużą się roboty na niektórych odcinkach budowy kanalizacji. We wrześniu mają zostać wykonane nawierzchnie dróg
gminnych, które były objęte inwestycją. Zachęcamy do występowania do Remondis Aqua Toszek o warunki przyłączenia do nowych odcinków kanalizacji. Dotychczas wystąpiono o warunki
dla 14 nieruchomości - bieżących informacji na ten temat udziela
Remondis.
PK

Wakacyjna trasa Górnika w Toszku

foto: Archiwum UM Toszek

W ramach Wakacyjnej Trasy z Górnikiem Zabrze w dniu
18 sierpnia w godzinach 16:00-19:00 odbyła się na toszeckim
rynku impreza przeznaczona dla dzieci.
W trakcie zabawy na
świeżym powietrzu
młodzi kibice mogli
skorzystać z zabawy na dmuchańcach, konkursu celności strzelców (trafienie piłką do bramki), piłkarzyków, malowania twarzy
w barwy klubowe, kolorowania klubowych obrazków czy przejście przez fachowy trening piłkarski dla najmłodszych. Również
mamy, które przyszły na toszecki rynek ze swoimi pociechami,
mogły sprawdzić swoją celność próbując trafić piłką do tej samej
bramki. Zainteresowani mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z maskotkami klubowymi na tle klubowej ścianki. Niestety ze
względów obostrzeń epidemiologicznych nie mogli w imprezie
wsiąść udziału piłkarze klubu, ale mimo to zdaniem uczestników
i organizatorów należała ona do udanych.
PKa
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foto: Archiwum UM Toszek

Na toszeckim rynku gościliśmy pracowników Regionalnego Centrum
Kr wiodawstwa
i Krwiolecznictwa
w Katowicach. Do
akcji oddania krwi
dla
potrzebujących zgłosiło się 29
osób, jednak oddać
krew mogło tylko
25 osób, co spowodowane to było
wymogami epidemiologicznymi lub technicznymi. Ogółem udało się zebrać ponad
11 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w akcji oddawania krwi za ich chęć niesienia pomocy potrzebującym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa już planuje kolejną akcję w Toszku na przełomie października
i listopada.
PKa
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się o godzinie 9:00 w kaplicy toszeckiego szpitala, w 1945 roku przekształconej
w więzienną celę. W tym dniu, podzieleni na dwie grupy chcemy odwiedzić kilka miejsc upamiętnień. Grupa rowerowa
pokona około 30-kilometrową pętlę przez
Wilkowiczki, Sarnów i Kotulin. W tym
samym czasie podróżujący busem odwiedzą pomnik przy bramie obozu Zgoda,
cmentarze wojenne w Siemianowicach
i Tarnowskich Górach oraz Centrum Deportacji w Radzionkowie.
Ostatnim punktem uroczystości będzie
debata panelowa poświęcona kulturze
pamięci. Uczestnicy dyskusji z różnych

perspektyw spojrzą w przyszłość, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki
sposób wiedzę o przeszłości przekazać
kolejnym pokoleniom. Miejscem debaty
będzie toszecki zamek, jej rozpoczęcie
planowane jest na godzinę 17.00.
Ze względu na pandemię podczas wszystkich wydarzeń obowiązywać będą limity uczestników. W początku września
na plakatach pojawią się najważniejsze
informacje dotyczące możliwości rezerwacji miejsc. Wszystkich mieszkańców
serdecznie zapraszamy do włączenia się
w uroczystości.
Michał Matheja

Harcerskie 100-lecie

foto: Archiwum UM Toszek

Z okazji 100-lecia i 20-lecia istnienia harcerstwa na ziemiach
gliwickich oraz w Powiecie Gliwickim na toszeckim rynku
będzie można było zobaczyć ciekawą wystawę plenerową dotyczącą historii i dziejów harcerstwa.
20 lat temu Grzegorz Puch, nauczyciel języka angielskiego z toszeckiej szkoły poprosił ówczesnego komendanta Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej druha Mariana Kampkę o zorganizowanie naboru i założenie drużyny harcerskiej w Toszku. Druh komendant oddelegował do tego zadania druha Grzegorza Rudnika
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oraz Michała Grzesiczka. Dzięki nim powstała
10 TDH „KRZEMIEŃ”.
Lata mijały, a wraz
z nimi na ziemi toszeckiej przybywało harcerzy - powstała 101 TGZ
"Magiczne Krzemyczki", 101 TDW "FAJER",
a w 2009 roku instruktorzy postanowili założyć działający do
dzisiaj Szczep Harcerski "IGNIS" w Toszku. W roku 2014 powstała czwarta drużyna – 16 TDHS „ISKRA”. Wszystkie nazwy
drużyn oraz nazwę Szczepu łączy motyw ognia, ogniska.
Najmłodszą jednostką jest Krąg Starszyzny „Płomień”. Mogłoby
się zdawać, że jego nazwa również została tak dopasowana, aby
wpasować się w obrzędowość Szczepu. Poniekąd tak było -nazwa „Płomień” to w głównej mierze nawiązanie do działającego
w latach 80-tych na terenie Toszka Kręgu Starszyzny, który nosił tę samą nazwę. Obecnie "IGNIS" liczy 3 drużyny harcerskie,
1 gromadę zuchową oraz Krąg Starszyzny zrzeszając tym samym
13 zuchów, 41 harcerzy oraz 8 instruktorów.
Organizatorem wydarzenia jest Hufiec Ziemi Gliwickiej w tym
nasz szczep harcerski "IGNIS". Zadanie jest wsparte przez Starostę Gliwickiego - Waldemara Dombka.
phm. Katarzyna Moskała/JR

foto: Arch. Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

W maju bieżącego roku minęła 75 rocznica zakończenia II wojny światowej
w Europie. W końcu września władze
gminy Toszek oraz toszeckie koło DFK
pragną wspólnie uczcić pamięć ofiar, ale
także zastanowić się nad przyszłością.
Coraz mniej jest wśród nas świadków wydarzeń wojennych. Jednak temat II wojny
światowej wciąż jeszcze budzi żywe emocje, a wielu z urodzonych już w czasach
pokoju żyje ze świadomością, że nie dane
im było poznać swoich dziadków, wujków, kuzynów. W naszą lokalną historię
wpisane są nie tylko losy toszan poległych
na frontach, zamordowanych i zmarłych
w obozach, zastrzelonych przez wkraczających czerwonoarmistów. Powojenny już
łagier NKWD zorganizowany na terenie
szpitala psychiatrycznego należał do najstraszliwszych nie tylko w skali regionalnej. Dlatego refleksją i modlitwą chcemy
objąć wszystkie ofiary wojny, a zwłaszcza
te, w których życiorys wpisał się Toszek
– jako miejsce urodzenia, życia, śmierci.
W pierwszym dniu uroczystości chcielibyśmy raz jeszcze spojrzeć w przeszłość.
W piątek 25 września o 18:00 zapraszamy do udziału w dwujęzycznym nabożeństwie ekumenicznym. Po jego zakończeniu planujemy zapalić znicze przy
grobach osób zaangażowanych w zachowanie pamięci o ofiarach. Ostatnim akcentem tego dnia będzie koncert żałobny
w wykonaniu kwartetu solistów Chóru
Synagogi pod Białym Bocianem z Wrocławia.
Sobotni program podzielony zostanie na
dwie części. Pierwsza koncentrować się
będzie na teraźniejszości. Rozpocznie

foto: Aleksandra Kupczyk

Trzy pokolenia pamięci
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Orkiestra widziana oczami dziecka
gry na instrumentach dętych - Marcinem
Wrazidło i Sebastianem Beierem. Spotkanie z tradycją i historią miało na celu zdobycie przez młode pokolenie świadomości
muzycznej, wiedzy o korzeniach lokalnej
orkiestry i jej znaczeniu dla społeczności Kotulina. Uczestnicy poznali historię
orkiestry, jej charakter, skład, liczebność,
sposoby radzenia sobie z tremą na scenie, ścieżkę edukacji muzycznej i zabawne anegdotki z życia orkiestry. Wywiad
będzie można przeczytać w e-publikacji w połowie października. Obcowanie

Foto: Katarzyna Prawda

Foto: Katarzyna Prawda

W ramach zadania "Bajtle-Grajtle - młoda Orkiestra Kotulina", dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie EtnoPolska2020, odbyło
się spotkanie z lokalnymi muzykami zatytułowane "Orkiestra widziana oczami
dziecka". Spotkanie miało formę wywiadu
przeprowadzonego przez dzieci i instruktorki warsztatów z ówczesnym i obecnym
dyrygentem - Romualdem Krupą i Haraldem Powrósło, z prezesami i aktywnymi
członkami orkiestry - Andrzejem Wrazidło i Ernestem Powrósło, z nauczycielami

Co się działo w wakacyjny czas

Podczas tegorocznych wakacji na kompleksie sportowym ORLIK pierwszy raz została rozegrana Toszecka
Liga Siatkówki. Do udziału w imprezie przystąpiło sześć
zespołów: Krasnalitos, Fistaszki, Mapetshow, NTW,
Amatorzy tylko z nazwy, Wesoła Gromadka.
Rozgrywki zostały podzielone na dwie fazy – ligową oraz
play off. Faza pierwsza miała na celu wyłonienie czterech
najlepszych zespołów, które przejdą do kolejnej rundy
rozgrywek i między sobą będą rywalizowały o mistrzostwo. Po rozegraniu dwudziestu spotkań najlepszym zespołem okazali się „Amatorzy tylko z nazwy”. Po emocjonującym i stojącym na wysokim poziomie sportowym
spotkaniu finałowym „Amatorzy” pokonali drużynę
„Mapetshow” wynikiem 3:0.
Toszecka Liga Siatkówki
rozgrywana była przez niemal dwa wakacyjne miesiące. Przyciągnęła ona uwagę
mieszkańców, którzy z chęcią przybywali na boisko,
aby kibicować zespołom.
Pomysłodawcą i koordynatorem tego przedsięwzięcia
był Bartłomiej Wilczek, a z
ramienia ORLIKA pan Leszek Zabłocki. Obydwu koordynatorom dziękujemy za
udział i zagazowanie. Warto wspomnieć o zdjęciach
z turnieju, których autorem
jest Jakub Broda. Dziękujemy, są piękne!

Barbara Skawińska

Tegoroczne wakacje były zupełnie inne. My jednak mimo
tych trudnych warunków
zorganizowaliśmy kilka wydarzeń dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zgodnie
z nowym reżimem sanitarnym na dziedzińcu zamkowym zorganizowaliśmy zajęcia artystycznie pod chmurką.
Odbywały się one na wolnym
powietrzu i cieszyły się sporą
popularnością.
Kolejną ciekawą inicjatywą były wycieczki rowerowe
czyli Rowerowe Love do Proboszczowic do Gospodarstwa
Agroturystycznego państwa
Kiełbasa, gdzie iście po królewsku zostaliśmy przyjęci
i do Wilkowiczek gdzie koło Gospodyń Wiejskich i pani sołtys Inga
Podkowa poczęstowały nas pysznymi kiełbaskami i chlebem ze smalcem.
Na sportowo można było się wykazać na toszeckim boisku ORLIK,
gdzie dla najmłodszych odbywały się zajęcia sportowe z animatorem
Krzysztofem Klonkiem. Także dla młodzieży nie zabrakło sportowych
emocji, bo rozgrywały się mecze Toszeckiej Ligii Siatkówki.
Na zakończenie wakacyjnego czasu zorganizowane zostało „Zamkowe zdrowe poruszenie”, gdzie całe rodziny mogły się bawić na zdrowo
i owocowo, zaś tanecznym krokiem pożegnaliśmy wakacje na Letniej
Potańcówce. Za pomoc w organizacji i wsparcie dziękujemy wszystkim
naszym partnerom czyli Gminie Toszek i OPS w Toszku.
Barbara Skawińska

Foto: Barbara Skawińska

Toszecka Liga Siatkówki

Foto: Jakub Broda
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młodych adeptów gry na instrumentach
dętych ze środowiskiem muzycznym ma
budować ich świadomość tożsamości kulturowej i inspirować do podejmowania
działań zmierzających do podtrzymania
miejscowego dziedzictwa kulturowego.
We wrześniu organizatorzy zapraszają na
koncert górniczej orkiestry dętej na świeżym powietrzu. Więcej informacji na FB
Orkiestrowy Kotulin.
Katarzyna Prawda
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Sęp w Kotliszowicach…

28 sierpnia 1837 roku w wychodzącej w Gliwicach gazecie Oberschlesische Wanderer zamieszczono informację o ustrzeleniu na polach
w okolicy Toszka sępa.
W czerwcu tego roku niedaleko Toszka, na polach przy granicy z Błażejowicami, dzierżawca Kotliszowic, pan Bauer, zauważył niezwykle dużego
ptaka drapieżnego, który pożerał zająca. Podszedł do niego i wystrzelił
z obu luf strzelby, ale ptak odleciał na drzewo, dając myśliwemu czas
na przeładowanie. Ponowny strzał trafił ptaka, ale ten odleciał kawałek,
a zabiła go dopiero trzecia kula.
Ten ptak to szary sęp (vultur cinereus), wysoki na 3 stopy i 6 cali, o rozpiętości skrzydeł 8 stóp i 9 cali. Kolor piór jest ciemnobrązowy przechodzący
w jaśniejszy na brzegach. Szyja naga, pokryta tylko ciemnobrązowymi
włosami pod gardłem, otoczona kołnierzem z długich ciemnobrązowych
piór w swoim środku. Dolna cześć szyi jest również pokryta ciemnobrązowymi piórami i tworzy jakby palmę z sercem na wierzchu. Pióra ma długie i postrzępione, a układają się one ukośnie do ramion. Głowa pokryta jest z tyłu gęstymi białawymi piórami mieszającymi się z brązowymi
włoskami. Sęp ten jest mieszkańcem Afryki, można go spotkać również
w południowej Europie, ale w środkowych Niemczech, a jeszcze bardziej
w północnych jest to ogromna rzadkość. Pan Emanuel Grätzer z Toszka
wypchał tego ptaka i włączył do swojej kolekcji, do oglądania której zaprasza wszystkich.
W polskiej nomenklaturze nazwa tego ptaka to sęp kasztanowaty.
Przypuszcza się, że jeszcze w XIX wieku gnieździł się w Tatrach, jednak naukowcy nie potrafią tego dowieść. Na terenach obecnej Polski
jego przylot odnotowywany jest bardzo rzadko. Ostatnio widziano go
w 2011 roku, a wcześniej w 1982 roku.
Sęp jest pod ścisłą ochroną gatunkową. Największym jego skupiskiem
jest rezerwat Dadia w Grecji, gdzie żyje 100 osobników. W Hiszpanii
i Francji naliczono łącznie 1500 par tych sępów. Nie stanowią tam jednak, podobnie jak w Grecji, atrakcji turystycznej.
PKa

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Strach nie pomoże
Kolej, wspaniały wynalazek, z którego
w ostatnim czasie namiętnie korzystam,
nie miał łatwych początków. Wielu ludzi
było przekonanych, że pociągi nie mogą
przynieść niczego dobrego – krążyły plotki, że człowiek nie może przeżyć przy
prędkości powyżej trzydziestu kilometrów na godzinę, a krowy wzdłuż torów
kolejowych nie dają mleka. Niesprawdzone, zasłyszane nie wiadomo gdzie wiadomości mogły powstrzymać rewolucję,
która w nieprawdopodobny sposób ułatwiła ludziom życie.
Mam wrażenie, że w kwestii mentalności ludzi nic się od tamtych czasów nie
zmieniło. Wciąż wielu ludzi przerażają
nieuchronne zmiany, a miliony są łase na
wszelkiego rodzaju niesprawdzone rewelacje i teorie spiskowe. Jak to się ma do

świata w dobie pandemii? A tak, że zwalczyć koronawirusa można tylko poprzez
wynalezienie na niego leku lub szczepionki. Boję się, że kiedy już do tego dojdzie,
cały wysiłek setek naukowców pójdzie na
marne. Okaże się, że od naukowców, którzy poświęcili całe życie na badania nad
naturą wirusów, mądrzejsi będą ludzie,
którzy przeczytali jeden artykuł w internecie albo usłyszeli na jakiejś imprezie rodzinnej, że Bill Gates chce nas wszystkich
zaszczepić, żeby kontrolować ludzkość
i zarabiać pieniądze. Pandemia będzie
trwała, a powrót do normalności przeciągnie się nawet o kilka dobrych lat.
W tej chwili zespoły z całego świata pracują nad wynalezieniem szczepionki na
koronawirusa. Łącznie w fazie testów
jest ponad sto pięćdziesiąt potencjalnych
szczepionek, stworzonych przez naukowców z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chin i wielu innych krajów.

Najważniejsza jest jednak informacja, że
jedna szczepionka przeszła dwie fazy testów i jest już testowana klinicznie na grupie pięciu tysięcy wolontariuszy różnych
narodowości w wieku od osiemnastu do
sześćdziesięciu lat. To może być przełom,
choć do zakończenia badań i upowszechnienia szczepionki z pewnością będzie
musiało upłynąć jeszcze trochę czasu.
Jestem ciekaw, co wtedy się wydarzy. Mogę
tylko zaapelować, żeby nad wszystkimi –
również tymi uzasadnionymi – obawami,
królował zdrowy rozsądek i spokój. Nowe
może budzić niepokój i nie ma w tym nic
złego pod warunkiem, że emocje są trzymane na wodzy i rozum dochodzi do głosu. W przeciwnym wypadku na nieznane
rozwiązania będziemy reagowali jak ludzie, którzy w trakcie emitowania pierwszego w historii filmu z pociągiem wjeżdżającym na stację, ze strachu pouciekali
z kina.
Tomasz Sobania

REDAKTOR NACZELNY:
Piotr Kunce
KONTAKT DO REDAKCJI:
tel.: 32 237 80 37 lub 30; e-mail: gazeta@toszek.pl; NAKŁAD: 2000 egzemplarzy
WYDAWCA:
GMINA TOSZEK
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

ŁAMANIE I DRUK:
Drukarnia EPIGRAF; ul. Bernardyńska 19, 44-100 Gliwice; tel. 32 279 08 56; www.epigraf.com.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych listach
i artykułach. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

7

kultura

Sukces w prestiżowym międzynarodowym konkursie sztuki dziecięcej „Złote
Sztalugi” we Lwowie! W zmaganiach zatytułowanych International Children Art
Competition „Golden Easel 2019”, utalentowani artyści uczący się pod okiem Agaty Przewieźlik, instruktorki prowadzącej
pracownię plastyczną GRAFIT przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, zostali
zwycięzcami, finalistami i laureatami tego
konkursu! Nasza młodzież wywalczyła złote sztalugi wysadzane diamentami!
Serdecznie gratujemy! A oto nasi najlepsi:
✓ Dominik Kobinski (l. 17), zdobywca
Grand Prix "Złota Sztaluga" w kategorii wiekowej (14-17 lat),
✓ Joanna Szkolik (l. 10), zdobywczyni
Grand Prix "Złota Sztaluga" w kategorii wiekowej (8-10 lat),
✓ Aleksandra Falborska (l. 15), srebrny
medal w kategorii wiekowej (14-17
lat),
✓ Martyna Weis (l. 14), finalistka międzynarodowego konkursu.
Droga do zwycięstwa była długa, trudna, wieloetapowa. Instruktor wysłała do organizatorów konkursu fotografie czterech prac
młodych artystów. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do
II etapu, który odbył się we Lwowie. Tam każdy uczestnik konkursu musiał stworzyć
dwie prace - z wyobraźni oraz w plenerze. Decyzją internautów oraz
jury złożonego z ekspertów – artystów plastyków wszystkich naszych
młodych artystów zakwalifikowano do etapu finałowego, w którym należało stworzyć
pracę z wyobraźni na
zadany temat. Niestety z powodu pandemii
etap ten przebiegał online. Dzieci tym razem
nie pojechały do Lwowa. Należało nakręcić
filmy rejestrujące artystów przy pracy, następnie przesłać filmy,
zdjęcie pracy, ciekawą
prezentację sylwetki autora do komisji oraz pocztą wysłać oryginał pracy. Czekanie na
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foto: Archiwum UM Toszek

Międzynarodowy sukces toszeckich artystów

werdykt bardzo się dłużyło. W końcu wyniki dotarły i przerosły
najśmielsze oczekiwania – mówi Agata Przewieźlik instruktor
pracowni GRAFIT. Gratulujemy młodym artystom jak również
pani Agacie Przewieźlik, życzymy dalszego rozwoju i ponownych prestiżowych nagród! Zachęcamy mieszkańców do spróbowania swoich sił w zamkowej pracowni plastycznej GRAFIT.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku br. tel. 32 233 44 93

JR
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