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Od 15 lutego w Urzędzie Miejskim
w Toszku rozpocznie działalność punkt
programu „Czyste Powietrze”. Będzie
można składać w nim wnioski o dofinansowanie m.in. wymiany pieców.
Z programu skorzystali już państwo
Monika i Tadeusz Badura z Pawłowic.
Palenie węglem to jakaś katastrofa. Z naszego pieca często się kopciło, w piwnicy
bałagan, do tego popiół i jego utylizacja –
mąż wynosił go wiadrami. I wszędzie ten
smród. Teraz jest zupełnie inaczej - niebo
a ziemia! – w ten sposób Monika Badura
opowiada o efektach wymiany pieca, dokonanej ponad rok temu przy dofinansowaniu z programu „Czyste Powietrze”.
Temat rozpoczął się od pobrania broszury informacyjnej programu, która jest
dostępna w Urzędzie Miejskim w Toszku. Zawiera ona szczegółowe informacje
w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania i kolejnych kroków, które
trzeba podjąć, aby całą inwestycję przeprowadzić i rozliczyć. Wszystko zaczęło
się od założenia konta na portalu internetowym programu.
Początkowo skierowano mnie do osoby,
która za 250 zł miała nam pomóc wypełnić ten wniosek, ale stwierdziliśmy z mężem że damy radę sami, a jeśli będą błędy,
będziemy kontaktować się bezpośrednio
z WFOŚiGW w Katowicach. Okazało się,
że formularz wypełniliśmy bezbłędnie –
wspomina pani Monika. Po akceptacji
złożonej aplikacji można było dokonać
wymiany pieca. Po jego zamontowaniu
między państwem Badurami a WFOŚiGW w Katowicach zawarta została
umowa.
Ważne!
Dofinansowanie w ramach programu
możliwe jest zarówno dla przedsięwzięć
planowanych, jak również rozpoczętych,
a także zakończonych, pod warunkiem,
że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6
miesięcy przed datą złożenia wniosku.
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Do umowy musieliśmy dołączyć fakturę
za piec, potwierdzenie zapłaty za fakturę,
protokół likwidacji starego pieca (złomowanie) i wymagane atesty nowego pieca.
Piec zakupiliśmy w firmie rekomendowanej przez program „Czyste Powietrze”, nie
było więc z tym problemu. Piec stanął u nas
we wrześniu 2019. Na pokrycie wszystkich
kosztów musieliśmy wyłożyć pełną kwotę,
a ostateczne rozliczenie wraz ze zwrotem
na nasze konto kwoty dofinansowania, na-

foto.: Archiwum zdjęć Monika i Tadeusz Badura

To najlepsza inwestycja jaką zrobiliśmy w domu!

stąpiło w czerwcu 2020 – mówi Monika
Badura.
Poziom dofinansowania zadań w ramach
„Czystego Powietrza” jest elastyczny, ustala się go indywidualnie dla konkretnych
osób/rodzin. Wylicza się go na podstawie
zarobków, wg zasady – im mniejsza kwota dochodów na osobę w gospodarstwie,
tym większe dofinansowanie, a im większa kwota dochodów, tym dofinansowadokończenie na str. 3

W punkcie programu „Czyste Powietrze” w UM w Toszku
(tel. 32 237-80-38) realizowane będą takie zadania jak:
▶ udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
▶ wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie - na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawców,
▶ przygotowanie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej,
▶ przyjęcie wniosku,
▶ przekazanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach,
▶ pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym
wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze
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Zanieczyszczenie
Potoku Toszeckiego
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PROSTO Z URZĘDU
Tak jak koniec roku jest
czasem podsumowań,
tak początek to czas
formułowania planów.
O najważniejszych inwestycjach samorządowych zaplanowanych
na rok 2021 pisze obok
przewodniczący Tadeusz Kobiernik. Do
tych informacji chcę dodać dwie uwagi.
Po pierwsze, wiele przedsięwzięć inwestycyjnych to zadania, których realizacja,
wliczając projektowanie i uzyskiwanie
niezbędnych pozwoleń, przekracza ramy
jednego roku. Tak było w przypadku rozbudowy kanalizacji, tak jest w przypadku
centrum przesiadkowego (czyli modernizacji dworca PKP w Toszku) i tak będzie
w przypadku rewitalizacji zieleni w Toszku
i wielu innych przedsięwzięć. Mieszkańców Kotulina chcę zapewnić, że tak samo
jest w sprawie budowy przedszkola w tym
sołectwie. Posiadamy docelową dokumentację projektową tej inwestycji, którą opracowała dla nas firma wyłoniona w przetargu. Obecnie oczekujemy na pozwolenie na
budowę, a w tym czasie projektant został
zobowiązany do usunięcia mankamentów,
które w opracowanej dokumentacji zostały
zauważone przez nadzór budowlany. O postępach w tym zakresie będziemy informować.
Po drugie, zależy mi na tym, aby nasi
mieszkańcy wiedzieli, że wszystkie kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne, które obecnie realizujemy wynikają nie tylko
z naszych samorządowych planów, ale także z dostępnych dofinansowań unijnych.
O wiele trudniej byłoby nam podjąć rozbudowę kanalizacji, remont dworca PKP
czy rewitalizację zieleni, gdybyśmy musieli
całość tych kosztów sfinansować z budżetu
gminy. Z pewnością musielibyśmy zadania
te realizować po kolei i w dłuższym okresie
czasu. Dzięki pozyskanym dla naszej gminy środkom unijnym uzyskaliśmy znaczne
dofinansowanie tych zadań i nie tylko możemy realizować je w dużej mierze równolegle, ale możemy planować i realizować także
inne przedsięwzięcia. Priorytetem jest dla
nas jednak wykorzystanie możliwych dofinansowań unijnych, bo uważam, że takich
możliwości może już w przyszłości nie być.
Pozyskiwanie środków unijnych nie zawsze
kończy się sukcesem, także dla nas, ale dofinansowanie najważniejszych przedsięwzięć
udało nam się skutecznie pozyskać i to jest
ważne. Także na budowę wspomnianego
przedszkola w Kotulinie udało się pozyskać
dofinansowanie, wprawdzie nie unijne,
a rządowe, ale za to znaczące, bo przekraczające 2,7 mln zł.
Ważny wątek, który w tym miejscu powinien wybrzmieć w styczniu, dotyczy organizacji wydarzeń. W normalnych warunkach
należałoby po prostu omówić kalendarz imprez i zachęcić mieszkańców i gości do wpisania ich w kalendarze. Obiektywne okoliczności nie pozwalają jednak w tej chwili
na planowanie żadnych wydarzeń, przynajmniej w pierwszej połowie roku. Nie możemy więc w pierwszym półroczu zaplanować
Biegu o Złotą Kaczkę, tradycyjnych zamko2

wych Brewerii Toszeckich, Nocy Muzeów
na Zamku czy kolejnego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Mariana Piotrowskiego. Bardzo chciałbym, żeby
w pierwszy weekend lipca możliwe było
zorganizowanie Dni Toszka, ale czy będzie
możliwe i ewentualnie w jakiej formie, tego
dziś jeszcze nie można przesądzić. W miarę rozwoju sytuacji epidemicznej będziemy
podejmować stosowne decyzje.
Mam ogromną nadzieję, że epidemia będzie
stopniowo wygasać. Przyczynić się do tego
może nie tylko nasza dyscyplina (maski,
dystans, dezynfekcja) ale przede wszystkim
szczepienia. Wg informacji na dzień, kiedy
piszę te słowa, przychodnia PULS, która
jest w naszej gminie punktem szczepień,
ma w harmonogramie szczepień pełne obłożenie na 4 miesiące. Przypominam, że
OPS (a w razie potrzeby także OSP), mogą
pomóc w dotarciu na szczepienie seniorom,
którzy takiej pomocy potrzebują. Zachęcam do zainteresowania szczepieniami i do
konsultowania się w tej sprawie z lekarzem.
Życzę dużo zdrowia i pomyślności w kolejnych miesiącach!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Na rozpoczęty już
Nowy
Rok
życzę
Wszystkim czytelnikom dużo zdrowia,
optymizmu i pomimo
trudnego czasu, realizacji swoich planów i
zamierzeń oraz dożo szczęścia.
Pisząc ten artykuł jestem jeszcze w izolacji domowej, bowiem w drugiej połowie
stycznia otrzymałem dodatni wynik na
obecność Covid-19. Solidaryzując się z
tymi, którzy zmagają się wirusem, a także
przebywają na kwarantannie życzę Wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia. W poprzednim wydaniu gazetki obiecałem coś
więcej napisać o inwestycjach, które będą
realizowane w bieżącym roku, tak więc są
to:
1. Budowa centrum przesiadkowego –
koszt inwestycji 4.200.000 zł. Otrzymano
dotację 800.000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wystąpiono do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych z
wnioskiem o dotację 3.500.000 zł. Zadanie
przewiduje remont budynku dworca kolejowego oraz utworzenie 19 miejsc parkingowych.
2. Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek – koszt inwestycji 4.183.950 zł.
Otrzymano dotację 3.482.509 zł z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Zadanie przewiduje rewitalizację 5.
obszarów Toszka: skwer na ul. Tarnogórskiej, skwer na ul. Krasińskiego, skwer przy
ul. G. Morcinka, park przy cmentarzu katolickim, teren podzamcza
3. Budowa przedszkola w Kotulinie – koszt
inwestycji 3.000.000 zł. Otrzymano dotację
2.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obiekt przewidziany
na 3. oddziały przedszkolne (75 dzieci i 15

osób personelu)
4. Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków – dofinansowanie budowy w formie dotacji dla 25 inwestorów w wysokości
9.600 zł.
5. Modernizacja oświetlenia w gminie –
koszt inwestycji 2.146.902 zł. Otrzymano
dotację 1.773.114 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidziano wymianę 1216 opraw świetlnych. (program
dotyczy tylko wymiany już istniejących
energochłonnych lamp w gminie)
6. Dofinansowanie do samochodu pożarniczego dla OSP Toszek – kwota z budżetu gminy 450.000 zł. - koszt całkowity ok.
900.000 zł.
7. Modernizacja lokalu przy ul. Wolności 8
w Toszku – odstąpiono z powodu nieotrzymania środków zewnętrznych
W styczniu radni obradowali na komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, Wspólnej - komisjach Stałych RM oraz na sesji RM. Z
uwagi na panującą sytuację wszystkie obrady odbyły się w trybie zdalnym. Główne
tematy obrad to: rozpatrzenie 2. petycji,
funkcjonowanie funduszu sołeckiego w
gminie, budowa przedszkola w Kotulinie –
temat tej gminnej inwestycji będzie jeszcze
szerzej omawiany na osobnej komisji w lutym, plan pracy RM na rok 2021, projekty
uchwał przygotowane na sesję oraz pisma,
które wpłynęły do RM. Na styczniowej sesji
RM, którą poprowadził mój zastępca Pan
Rafał Kucharczyk podjęte zostały uchwały:
- w sprawie przyjęcia planu pracy RM w
Toszku na rok 2021; - przyjęcia rocznego
planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społeczno-użytecznych dla Gminy
Toszek na rok 2021; - rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Toszku; - przekazania
petycji wg właściwości; - uchylenia Uchwały Nr XX/201/2000 RM w Toszku z dnia
20.06.2000 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania z mienia
komunalnego; - odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105 będącej własnością
Gminy Toszek; - odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości będącej częścią
działki nr 173/14, o pow. 0,0135 ha oraz nr
279/45, o pow. 0,0136 ha, stanowiącej własność Gminy Toszek; - w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2021; - zmian
w budżecie Gminy Toszek na rok 2021; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek. Prezentuj się lokalnie –
to inicjatywa radnych RM w Toszku dzięki
której nasz urząd opracował już broszurę
informacyjną poświęconą przedsiębiorcom prowadzącym firmy na terenie naszej
Gminy. Broszura będzie aktualizowana co
dwa tygodnie jeżeli wpłyną kolejne kwestionariusze, do czego przedsiębiorców
bardzo zachęcam. Wszystkim mieszkańcom polecam w tym trudnym czasie, abyśmy wspierali się nawzajem, także poprzez
robienie zakupów i korzystanie z usług lokalnych firm.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

dokończenie ze str. 1
nie mniejsze. U państwa Badura poziom
dofinansowania został ustalony jako 55%
kwoty poniesionych kosztów. Wstępnie
założyliśmy że koszt całkowity inwestycji
wyniesie 20 tys, tym samym nasz zwrot
został zaakceptowany w kwocie 11 tys.
Ostatecznie piec z osprzętem wyniósł nas
ok. 13 tys., a nasz zwrot z WFOŚiGW zamknął się w niecałych 7 tys zł – powiedział Tadeusz Badura.
Jeśli chodzi o koszt funkcjonowania nowego
systemu ogrzewania, to kwotowo w sezonie
zimowym wychodzimy bardzo podobnie.
Pellet (ok. 750 zł/t) jest ciut droższy od
węgla (ok. 650 zł/t) ale spala się go mniej.
Dodatkowym kosztem jest zasilanie pieca –
działa on, mówiąc obrazowo, jak elektryczny ruszt, na którym żarzy się pellet. Bardzo
podniósł się jednak komfort naszego życia
– powiedział Tadeusz Badura.
Dużo się u nas zmieniło po przeprowadzeniu tej inwestycji. Teraz mąż schodzi
do piwnicy raz na 7 dni dosypać pellet do
zbiornika, a przy czyszczeniu pieca wyciąga mały kubełek pyłu. W piwnicy mamy
tak czysto, że koło pieca stawiam suszarkę
z praniem. Z naszego komina wydobywa
się para, nie ma zadymienia, a co najważniejsze nie zatruwamy siebie i środowiska.
Każdemu polecam to rozwiązanie. To najlepsza inwestycja jaką wykonaliśmy w naszym domu – mówi Monika Badura.

Szczepimy się!

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja
do szczepień przeciwko COVID-19.
W pierwszej kolejności mogą się zarejestrować seniorzy. Podczas szczepień nie
obowiązuje rejonizacja. Na terenie naszej
gminy działają trzy stacjonarne punkty
szczepień:
■ Przychodnia NZOZ PULS w Toszku
przy ul. Górnośląskiej 1, rejestracja do
szczepień tel. 32 233 43 72,
■ Przychodnia REMEDIUM w Toszku
przy ul. Gliwickiej 26, rejestracja do
szczepień tel. 32 233 86 62,
■ Przychodnia w Kotulinie przy ul. Świbskiej 17, rejestracja do szczepień tel.
32 230 61 12.
Po zarejestrowaniu się i uzyskaniu daty
i godziny szczepienia, każdy senior z terenu naszej gminy, który potrzebowałby
pomocy w dotarciu na szczepienie, może
zadzwonić pod nr 799 157 934 i zgłosić
potrzebę dowiezienia do przychodni. Tewww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

lefon jest dostępny od poniedziałku do
piątku, w godz. 8:00-16:00.
PK

Nowy zarządca
mieszkań komunalnych
Mieszkania komunalne, zarówno we
wspólnotach mieszkaniowych jak również w budynkach
należących w całości do gminy, będą
obecnie zarządzane
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku (PUK). Co
oznacza ta zmiana dla lokatorów?
Zmienia się numer konta, na jakie należy dokonywać opłat czynszowych. Od
stycznia 2021 r. opłat należy dokonywać
na konto:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Toszku ul. Gliwicka 15/8
I piętro 44-180 Toszek ING Bank Śląski
39 1050 1298 1000 0090 8112 2849.
Zachęcamy, aby w miarę możliwości regulować opłaty czynszowe przelewem,
najlepiej z wykorzystaniem opcji stałego
zlecenia. Zmienia się adres kasy, w której można dokonywać opłat osobistych
gotówkowych. Od stycznia 2021 opłat
czynszowych gotówką można dokonywać w siedzibie PUK przy ul. Gliwickiej
15/8 I piętro (biurowiec obok Polomarketu, wejście przeszklonymi drzwiami).
Kasa czynna będzie w każdy czwartek
w godz. 8.00-14.00.
Telefon kontaktowy w sprawach mieszkaniowych - umowy, aneksy, informacje,
potrzeby remontowe, sytuacje problemowe: tel. 530 229 789 – w dni robocze
w godz. 7:00-15:00. W dni wolne od pracy oraz po godz. 15:00 sprawy pilne można zgłaszać pod numerem 604 131 473.

PK

Poprawa efektywności
energetycznej
W ramach Programu Rozwoju Regionalnego 2014-202 gmina Toszek pozyskała
środki w kwocie 1. 773 114,25 zł na realizację projektu – „Poprawa efektywności
energetycznej oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Toszek”. W ramach projektu na terenie gminy zostanie wymienionych 1216 starych nieekologicznych, wysokoprężnych, sodowych źródeł światła
na nowoczesne, energooszczędne oprawy
LED. Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Toszek wpłynie pozytywnie m.in. na koszty utrzymania oświetlenia, bezpieczeństwo na ulicach.
JR

2 mln na budowę
przedszkola w Kotulinie
Pozyskaliśmy kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kwocie 2 mln złotych przeznaczona
zostanie na budowę
przedszkola w Kotulinie. Symboliczny czek o wartości
2 mln zł wręczył
burmistrzowi Toszka poseł Jarosław Gonciarz. Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku
gmina Toszek pozyskała z powyższego
funduszu środki finansowe w kwocie
722.788,00 zł. W przygotowaniu są kolejne wnioski do RFIL. O wynikach naborów będziemy informować.
JR

foto: Biuro Poselskie Jarosława Gonciarza

To najlepsza inwestycja
jaką zrobiliśmy w domu!

Świadczenia 500 +

Rewitalizacja zieleni
Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał
umowę na dofinansowanie projektu pn.
„Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek”. W ramach inwestycji podjęte
zostaną potrzebne w naszym mieście prace na rzecz rewitalizacji terenów zielonych (podzamcze, teren przy cmentarzu
oraz rejony ulic Krasińskiego, Tarnogórskiej i Morcinka). Łączna wartość zadania to 4,1 mln zł w tym blisko 3,5 mln
wyniesie dofinansowanie ze środków
unijnych. Wśród szczegółowych zadań
przewidzianych do realizacji w ramach
projektu są m.in. usunięcie starych nasadzeń i przemieszanych gatunkowo żywopłotów, montaż ławek, koszy na śmieci
i oświetlenia, remont schodów i barierek,
odnowienia lub wyznaczenie ścieżek
i tras rowerowych. Zawarta umowa przewiduje wykonanie całości inwestycji do
końca roku 2022.
PK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
informuje o możliwości składania wniosków w sprawie przyznania świadczenia
wychowawczego 500+. Wnioski będą
przyjmowane:
■ od 1 lutego 2021 – w formie elektronicznej: przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS,
ePUAP, bankowości elektronicznej,
■ Od 1 kwietnia 2021 – w formie papierowej (w siedzibie OPS Toszek).
Zachęcamy do składania wniosków za
pomocą środków elektronicznych. Metoda ta znacząco ułatwia i przyspiesza
rozpatrywanie wniosków. Najprostszym
sposobem może być skorzystanie ze specjalnej zakładki umieszczonej na elektronicznym koncie bankowym. Ewentualne
pytania szczegółowe można kierować do
pracowników OPS w Toszku dzwoniąc
OPS Toszek
pod numer 32 332 67 02.
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życzenia

Dzień Babci, Dzień Dziadka

Babciu, Dziadku coś Wam damy,
jedno serce które mamy, a w tym sercu
śliczny kwiat, Babciu, Dziadku żyjcie
nam 100 lat! Życzymy Wam zdrowia,
szczęścia, pomyślności, uśmiechu
na co dzień i dużo radości, życia
długiego i wszystkiego najlepszego. To
nie koniec życzeń jeszcze, emerytury
życzymy większej. Niech Wam życie
płynie miło, żeby Wam trosk też ubyło.
Najserdeczniejsze życzenia dla Omy Gity
i Opy Stefana Kalka ze Świbia składają
wnuki Sandra i Szymon.
y

y

Kochanej babci Irence dzisiaj życzymy,
zdrowia, uśmiechu i miłości. A przy
okazji pięknie prosimy, by żyła nam
długo zawsze w radości! Kuba i Julka

y

Babcia Usia z dziadkiem Hubertem dziś
świętują, wszystkie wnuki więc pracują
Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują
dziś porządku. W kuchni błyszczą już
talerze, wnusia babci bluzkę pierze
Wnusio już podaje kapcie, bardzo Kocha
swoja babcię. Dzisiaj wszystkie smutki
precz! Święto Dziadków ważna rzecz
Wszystkiego najlepszego w dniu babci
i dziadka życzą Lena i Dawid, Lukas oraz
Patrick i Oliver.

Serdeczne życzenia, dużo zdrowia,
radości i długich lat życia dla Dziadków
oraz Pradziadków: Urszuli, Łucji
i Edwarda, Stefanii i Wernera oraz Sylwii
i Piotra - składają kochające wnuczęta:
Hania i Szymon.

Drodzy Dziadkowie! Dziś wielką
wdzięczność czuję, I z serca Wam
dziękuję Za dane mi wychowanie,
Za trud, za pracę, składam wielkie
podziękowanie. Najserdeczniejsze
życzenia dla kochanej babci Elwiry
i najlepszego dziadka na świecie Piotra
od wnuczki Paulinki ! ;)
y

y
Dla babci Ireny i dziadka Stanisława
Milewskich:
Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad
naszym krajem lśni, tyle przynieś
drogim Dziadkom jasnych, zdrowych
i szczęśliwych dni.
Kocham Was bardzo Molly.
4

Dla Omy Gerdy i Opy Alfrida z okazji
Dnia Babci i Dziadka najserdeczniejsze
życzenia składają wnuczki Viviane,
Vanessa, Karolina, Agata

y

y

Święto Babci, Dziadka dzisiaj mamy, sto
buziaków Wam dziś damy.
Sto uśmiechów, Sto serduszek, sto
uścisków i kwiatuszek!
Życzymy Wam wszystkiego wspaniałego
i wieku życia najmniej stuletniego.
Zdrowia, szczęścia i miłości, uśmiechu,
zabawy do późnej starości. Spełnienia
najskrytszych marzeń, pociechy, radości
i dobrych wrażeń. Pogody ducha w każdy
dzień, a smutki niech odejdą w cień.
Najserdeczniejsze życzenia dla Omy
Marysi i Opy Pyjtra Materla ze Słupska
składają wnuki Sandra i Szymon.

y

Naszej kochanej babci Ani oraz
kochanemu dziadkowi Jankowi chcemy
dzisiaj podziękować za każdy wspólnie
spędzony czas (mimo ze jest on bardzo
ograniczony ze względu na dzielące nas
kilometry) oraz tyle miłości co każdy
może nam pozazdrościć. Życzymy
Wam kochani zdrowia bo jest one
najważniejsze. Ściskamy Was mocno i nie
umiemy się doczekać kiedy będziemy się
znów widzieć. Bardzo Was KOCHAMY.
Wasza Paulina, Philipp i Timo.
y
Chociaż małym jestem brzdącem,
życzenia z serduszka mam gorące:
dla Babuni i Dziadziusia
dużo zdrówka od dzidziusia!
Kochamy Was
Dla Kochanej Babci Gosi, Dziadka
Krzyśka i Dziadka Janka
Kochające Wnuki
Zuzia i Filip
y
Życzenia dla babci Reginy Zienc:
Babciu nasza kochana
nie bądź nigdy zatroskana
i nieważne jaka pora ,
babciu nigdy nie bądź chora,
Życzymy samej pomyślności, oto wyraz
naszej miłości
Emily, Phil, Luca & Marie

y
Dla babci Kazimiery Skowron
Kochana Babciu w dniu Twego Święta,
Życzymy Ci:
Abyś była jak zawsze uśmiechnięta,
Pogodna i radosna w każdy dzień,
Niech wszelkie smutki odejdą w cień,
Słoneczko niech zawsze Ci świeci,
Zdrówko niech zawsze dopisuje,
I nigdy się nie popsuje,
Żyj nam 100 lat a także więcej,
Otoczona rodziną i wnukami.
Tego życzą Ci,
Weronika i Daria
y
Kto mnie może kochać więcej?
Zmarznę - grzejesz moje ręce.
Pieczesz dla mnie rogaliki,
Akceptujesz me wybryki.
Jesteś dla mnie zawsze, wiem
Bardzo Babciu Kocham Cię!
Dziadku mój kochany,
jesteś plasterkiem na rany.
Rozpieszczasz mnie i wspierasz,
chrupiące jabłuszka obierasz.
Chlebek z miodkiem smarujesz na
dokładkę,
Dziękuję, że jesteś moim Dziadkiem!
Kochanej Babci Krysi i Dziadkowi
Józkowi - wnuczek Mikołaj Guzik.
y
Z okazji Waszego świynta, winszujemy
Wom uśmiechu na kożdy dziyń
i błogosławieństwa Bożego .
Coby spełnioły się wszystkie Wasze
marzenia i plany i coby chorobska się
Wos nie trzimały, a kożdy dziyń niech
bydzie dlo Wos szumną przygodą.
Z nojlepszymi życzynioma dlo Ołmy
Cecylii i Ołpy Rajmunda od wnuków
Nikoli, Floriana i Błażeja.
y
Kochani dziadkowie, babciu Marysiu
i dziadku Franku
Z okazji waszego święta chcielibyśmy
życzyć Wam dużo zdrowia, bo
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

życzenia

y
Dziś Dzień Babci i Dziadka nie psocimy
tylko dobrze Wam życzymy.
Wybronicie nas od draki bośmy małe
rozrabiaki.
Całujemy Was serdecznie żyj nam Babciu
Dziadku wiecznie
Wszystkiego co najlepsze z okazji
Waszego święta dla Babci Eriki
i Dziadków Joachima i Józefa składają
kochające wnuczki Wiktoria i Liwia

Abyś była jak zawsze uśmiechnięta,
Pogodna i radosna w każdy dzień,
Niech wszelkie smutki odejdą w cień,
Słoneczko niech zawsze Ci świeci,
Zdrówko niech zawsze dopisuje,
I nigdy się nie popsuje,
Żyj nam 100 lat !
z okazji Dnia Babci życzą kochające
wnuki Wanesa, Daniel, Patrycja oraz
prawnuczka Laurka
y
Kochanej Babci Eryce, życzymy
wszystkiego dobrego, radości,
pomyślności i błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień z okazji dnia
babci. Niech każdy dzień będzie pełen
słońca i dobrych chwil. Żyj nam
sto lat!
Życzą wnuki: Kuba, Dawid, Mateusz
i Michał
y
Babciu jesteś jak dobra wróżka, co
otwiera bajkom drzwi,
Gdy przeczytasz mi książeczkę to mam
potem piękne sny.
Wiem, że wszystko dla mnie zrobisz,
z Twej pomocy jestem rad.
W dobrym zdrowiu i radości, żyj mi
Babciu ze 100 lat!
Kochanej Babci Róży – wnuczek Mikołaj
Guzik

Dla Babci Urszuli i Dziadka Stefana!
W dniu Waszego święta życzymy Wam
dużo zdrowia, pogody ducha i uśmiechu
na każdy dzień- Łukasz i Mateusz
y
Dla Babci Juty z Paczyny
Kochana Babciu w dniu Twego Święta,
Życzymy Ci:
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

W związku z powrotem do szkół uczniów
klas I-III informujemy, że ze względu na
małą liczebność dojeżdżających uczniów,
zostaną tymczasowo utrzymane rozkłady
jazdy na dni robocze bez nauki szkolnej.
Warto nadmienić, że dyrektorzy szkół
podjęli decyzję o zwiększeniu godzin dostępności świetlic szkolnych. W przypadku problemów z dojazdem dzieci do szkół
prosimy o telefoniczne interwencje pod nr
tel. 32 237 80 36 lub pod adresem email:
org@toszek.pl celem rozwiązania problemów. 
ASz

Konkurs
plastyczno-historyczny

y
Omie Hildzie, co mieszka z nami,
W gry planszowe wygrać da mi,
Pyszne obiadki gotuje
I „zdrowasiek” nie żałuje;
Babci Dorocie, która pomoże
Przy wnuku zawsze, o każdej porze,
Czy do lekarza, czy na wycieczkę,
Zaszyje spodnie, spakuje teczkę;
Dziadkowi Stefanowi, co kosmos mi
pokazuje
Oraz zwierzęta ze mną rysuje,
Krzyżówki kreśli, gazetki czyta
I o postępy w nauce pyta…
Wszystkim im dzisiaj składam życzenia:
Zdrówka i wszelkich marzeń spełnienia,
Dobrej kondycji oraz sprawności,
Wiele miłości i pomyślności
A na osłodę życia słodyczy.
Tego Wam Piotrek – Wasz wnuczek
życzy!
y

y

Powrót dzieci do szkół
foto: Archiwum UM Toszek

w dzisiejszych czasach brakuje go
najbardziej. Żeby wam sprawność
towarzyszyła jak najdłużej, byście mogli
realizować swoje plany i marzenia. Wiele
radości, z tych choćby najmniejszych
rzeczy. Pogody ducha i uśmiechu na
twarzy, który towarzyszył wam zawsze
po dziś dzień. Trwania w miłości, jak
dotychczas, gdyż jesteście najlepszym
przykładem na jej istnienie. Dobrej
pamięci, bo nie znamy ciekawszych
i śmieszniejszych historii niż wasze.
Radości z życia mimo, że momentami
jest ciężko. Długiego życia wśród ludzi,
którzy was kochają. Chcielibyśmy
też podziękować, za zaangażowanie
z jakim się nami opiekujecie. Za dobre
obiadki i podwieczorki. Za miłość, nie
raz pocieszanie w trudnych chwilach.
Bajki na dobranoc, kiedy u was
spaliśmy. Ogrom wsparcia i pomocy
jaką od Was dostajemy od urodzenia.
Za to, że zawsze byliście kiedy was
potrzebowaliśmy i obroniliście, kiedy
było trzeba wytłumaczyć jakiś nasz głupi
wybryk. Dziękujemy też, że nigdy nie
wyśmialiście naszego nawet najgłupszego
pomysłu czy zabawy, a bawiliście się
razem z nami. Chciałabym żebyście
wiedzieli, że odgrywacie w naszym
życiu ogromną rolę. Jesteście dla nas
bardzo ważni.Jeszcze raz dziękujemy za
wszystko. Bardzo Was kochamy.
Wasze wnuki – Krysia i Krzysiu

z życia gminy

Babcia Elwira i Dziadek Jan to moja
rodzinka,
a ja jestem córką ich synka.
A że dopiero mam kilka latek
ich synek pomaga mi na dodatek
w składaniu życzeń z serca płynących.
Choć mała jestem mam serce gorące,
więc bądźcie zdrowi Babciu i Dziadku
i żyjcie 100 lat w zdrowiu i dostatku!
Tego z całego serca dla Babci Elwiry
i Dziadka Jana Gwozdek oraz dla
Prababci Klary życzy wnuczka Lenka

Serdecznie zapraszamy uczniów z klas
IV-VIII z naszych placówek oświatowych,
a także ze szkół podstawowych z powiatu gliwickiego oraz z Gliwic do wzięcia
udziału w konkursie plastyczno-historycznym, który upamiętnia jubileusz
100-lecia Powstań Śląskich oraz plebiscytu na Górnym Śląsku.
Celem konkursu jest popularyzacja
wśród dzieci i młodzieży historii związanej z walką Polaków o niepodległość,
powstaniami śląskimi, Plebiscytem na
Górnym Śląsku w 1921 r., a także kształtowanie wśród uczniów i młodzieży
szacunku do wydarzeń z historii Polski
i Górnego Śląska. Prace należy dostarczyć
osobiście lub przesłać drogą pocztową do
dnia 30 kwietnia br. na adres:
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Regulamin konkursu znajduje się na stroJR
nie gminy Toszek.
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z życia gminy

Zanieczyszczenie
Potoku Toszeckiego
W dniu 29.12.2020 r. mieszkaniec Toszka
powiadomił UM o zanieczyszczeniu Potoku Toszeckiego. Informacja ta została
sprawdzona w terenie. O zanieczyszczeniu powiadomiono PSP oraz właściciela
cieku czyli Wody Polskie. Powiadomiono
także Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a po zlokalizowaniu wlotu
odcinka kanalizacji deszczowej, z którego
do Potoku Toszeckiego dostało się zanieczyszczenie, powiadomiono Policję. Przy
wlocie do potoku oraz na potoku (skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Oracze) założono
specjalne rękawy sorpcyjne. Ze względu na
utrzymywanie się zanieczyszczenia również w kolejnym dniu powiadomiono służby. Na miejsce tym razem przybyła również
jednostka chemiczna PSP z Łabęd. Równocześnie pracownicy Remondis Aqua
Toszek sprawdzili studzienki na kolektorze. Stwierdzono z dużym prawdopodobieństwem, że zanieczyszczenie pochodzi
z terenu firmy Hawex, ponieważ również
przed bramą tej firmy stwierdzono podobne zanieczyszczenie. W dniu 4 stycznia, po
przeprowadzeniu oględzin na terenie firmy
Hawex stwierdzono, że zanieczyszczenie
było najprawdopodobniej spowodowane
awarią koparki.
EK

Foto: Archiwum UM Toszek

Świąteczne klimaty

W środę przed świętami Bożego Narodzenia w imieniu samorządu przekazaliśmy paczki (owoce, słodycze) pacjentom
oddziału psychiatrycznego sądowego dla
nieletnich, który funkcjonuje w szpitalu
w Toszku. Blisko 20 młodych ludzi, którzy
w większości od marca nie widzieli swoich bliskich, otrzymało nasze skromne, ale
dające radość prezenty. Dary samorządu
przekazano we współpracy z dyrektorem
szpitala oraz personelem oddziału XVII
(na zdjęciu) przy niezawodnym wsparciu
OPS.
Tegoroczny dzień wigilii stał się też okazją, aby w ramach inicjatywy i współpracy
wszystkich radnych Rady Miejskiej, kierownictwa urzędu oraz szefów w jednostek organizacyjnych gminy, zaprosić na
wigilijny poczęstunek 34 samotnych, starszych, chorych mieszkańców naszej gminy
wskazanych przez OPS. Posiłek, na który
złożyli się samorządowcy, został zakupiony
u jednego z toszeckich restauratorów i - ze
względów epidemicznych - przez niego zoPK
stał rozwieziony mieszkańcom.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZEBRANYCH SELEKTYWNIE I KWARTAŁ 2021
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Miejscowość

II

III

Pisarzowice, Pniów

3, 17

3, 17, 31

Toszek Rejon I: Boczna, Bolesława Chrobrego, Dr. Ludwiga 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

4, 18

4, 18

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

5, 19

5, 19

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

8, 22

8, 22

Kotliszowice, Wilkowiczki, Ciochowice

9, 23

9, 23

Paczyna, Paczynka

10, 24

10, 24

Proboszczowice, Kotulinek, Szklarnia, Skały, Nakło, Płużniczka

11, 25

11, 25

Kotulin

12, 26

12, 26

II

III

Ciochowice, Pniów

5, 19

5, 19

Kotliszowice, Paczyna, Wilkowiczki

8, 22

8, 22

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Miejscowość

Boguszyce, Ligota Toszecka, Pawłowice, Płużniczka

10, 24

10, 24

Kotulin, Proboszczowice

11, 25

11, 25

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

12, 26

12, 26

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

1, 15

1, 15, 29

Pisarzowice

2, 16

2, 16, 30

Sarnów, Paczynka

9, 23

9, 23

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

2, 16

2, 16, 30

WĄSKIE WJAZDY: Ciochowice: 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 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: Wejska 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; Płużniczka: Grabina 3, Polna 4; Proboszczowice: Wiejska 29a,31,33

11, 25

11, 25

II

III

Odpady zmieszane

2, 5, 9, 12, 16,
19, 23, 26

2, 5, 9, 12,
16, 19, 23,
26, 30

Tworzywa sztuczne

8, 22

8, 22

Papier

1, 15

1, 15, 29

Szkło

10, 24

10, 24

BIO

9, 23

9, 23

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMULANYCH
ZABUDOWA WIELORODZINNA
Rodzaj odpadu

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

kultura

Zamkowe propozycje
kulturalne na luty

W Sarnowie z inicjatywy Koła Gospodyń
Wiejskich ruszył od stycznia projekt
"Nowe wyzwania seniorek" dofinansowany
ze środków Fundacji BGK w programie
"Generacja 6.0" adresowany do pań powyżej
60 r.ż. KGW Sarnów pozyskało 15 000 zł
na działania mające na celu zwiększenie
aktywności społecznej i kulturalnej oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
W ramach realizacji zadania zaplanowano
zajęcia
gimnastyczne,
spotkania
z podologiem i logopedą, warsztaty
komputerowe i florystyczne, a ponadto
wycieczki do Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach i Kina Kosmos
w Katowicach. Panie z KGW poprowadzą
również
zajęcia
międzypokoleniowe
i nauczą dzieci przyrządzania szpajzy
śląskiej i kruchych ciasteczek oraz wspólnie
wykonają świąteczne ozdoby z muliny.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone
również na zakup sprzętu komputerowego
oraz sportowego. Relację z przebiegu
projektu można śledzić na FB KGW
Sarnów. 
Katarzyna Prawda

I tak źle, i tak
niedobrze…

Foto: Anna Knopek

Nowy rok, nowe
wyzwania

TOMASZ PISZE O NAS...

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zaplanowało na luty szereg propozycji on-line. Od lutego w każdą sobotę toszecki
zamek zaprasza dzieci do oglądania cyklu
„Domowa świetlica” i aktywnego wykonywania zadań w domu. Nie zapominamy
o ostatkach i z okazji Tłustego Czwartku
dokończenie na str. 8

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021.
Lp.

Nazwa oferenta
(według kolejności złożenia oferty)

Nazwa zadania publicznego

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

1

Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku
ul. Karola Miarki 12, 44-180 Toszek

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej w Gminie
Toszek

40.000,00

2

Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość”
Ciochowice ul. Szkolna 19,
44-180 Ciochowice

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej na terenie
gminy Toszek

46.500,00

3

Ludowy Zespół Sportowy
Toszecka Akademia Piłkarska,
ul. Szkolna 8/1 44-180 Kotliszowice

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

20.000,00

4

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna
z siedzibą w Paczynie
ul. Wiejska B/D, 44-174 Paczyna

Piłka Nożna – Naszą wspólną
pasją

30.000,00

5

Klub Łuczniczy A3D Toszek,
ul. Leśna 1, 44-180 Boguszyce

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej przez
łucznictwo sportowe

23.000,00

6

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej
ul. Gliwicka 13, 44-180 Toszek

Badminton – zajęcia
rekreacyjno-sportowe

8.500,00

7

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Ruch” w Pniowie
ul. Wiejska 23, 44-120 Pniów

Upowszechnianie tenisa
stołowego wśród mieszkańców
Gminy Toszek

26.000,00

8

Gliwicki Klub Karate Kyokushin
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w dyscyplinie
Karate Kyokushin

6.000,00

Razem:

200.000,00

Pisałem tutaj niedawno o pakistańskich tragarzach i ich życiu nie tylko
w czasie pandemii. Dzisiaj znów chcę
przenieść się do Pakistanu, gdzie niedawno miało miejsce historyczne
wydarzenie – 16 stycznia 2021 roku
dziesięciu Szerpów weszło na K2,
uznawane za najtrudniejszą górę świata, dotąd niezdobyte zimą.
Nie chcę skupiać się na samej akcji górskiej w ekstremalnie trudnych warunkach, ale na tym, co wydarzyło się po
zdobyciu szczytu w mediach społecznościowych. Zrzedła mi mina, kiedy
po przeczytaniu w zachwycie artykułu
na temat zdobycia szczytu przejrzałem
komentarze. No nie. Nie mogłem w to
uwierzyć. W komentarzach toczyła się
zażarta dyskusja, czy zdobycie szczytu
powinno w ogóle zostać uznane, ponieważ Szerpowie w trakcie wejścia
korzystali z tlenu z butli. Znalazło się
mnóstwo domorosłych wspinaczy, którzy uznali, że takie wspinanie mogą sobie Szerpowie darować i dopiero kiedy
ktoś pokona K2 zimą i bez dodatkowego tlenu, to można będzie go poważnie
potraktować.
Potem okazało się, że jednak jeden
z Szerpów, Nirmal Purja, znany z tego,
że w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy wszedł na wszystkie czternaście
ośmiotysięczników, wszedł na K2 bez
dodatkowego tlenu. I że członkowie
trzech różnych wypraw zaczekali na
siebie nawzajem przed szczytem, żeby
wejść na niego razem, nucąc nepalski
hymn. To jednak niektórym nie wystarczyło. I znów pojawiły się głosy
krytyki.
Zawsze znajdzie się jakiś pretekst, żeby
umniejszyć czyjś sukces. I nie wiem, czy
to przypadłość wyłącznie Polaków, ale
w Polsce wielokrotnie się z tym spotykałem. Sam po dobiegnięciu do Santiago de Compostela, po przebiegnięciu
trzystu kilometrów w siedem dni, słyszałem pod swoim kątem komentarze,
że pojechałem sobie na wakacje za cudze pieniądze. A, i że w tym poście na
Facebooku, to nie wszystkim podziękowałem… W takich chwilach brakuje słów, żeby znaleźć jakąś sensowną
odpowiedź. I błagam tylko w myślach,
żebyśmy się nauczyli wreszcie cieszyć
z sukcesów innych. Albo przynajmniej
je tolerować. To naprawdę nic złego, że
komuś się udało.
Tomasz Sobania
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Pamiątki sprzed stu lat

foto: Dorota Matheja

20 marca minie 100 lat od wydarzenia, które wciąż jeszcze w niektórych środowiskach budzi emocje i staje się przedmiotem sporów. To wówczas – być może po raz pierwszy – Górnoślązacy
stanęli przed pytaniem: do kogo jest im bliżej? W wyniku rozstrzygnięć traktatu wersalskiego o przynależności państwowej regionu zadecydować miały wyniki plebiscytu.
Chociaż nie ma już wśród nas świadków, to pewnie wielu przedstawicieli starszego i średniego pokolenia zachowało w pamięci
rodzinne opowieści o okresie poprzedzającym głosowanie, jego

przebiegu i rezultatach oraz późniejszych skutkach. Zwłaszcza
w czasach minionego ustroju relacje te często mocno odbiegały
od przekazu oficjalnego, choć i współcześnie spotkać się można
z bardzo jednostronnym prezentowaniem tego etapu naszej śląskiej historii. I trudno się oprzeć wrażeniu, że w ostatnich latach
tendencja ta ponownie się nasila.
Stulecie to dobry moment, aby zajrzeć do dokumentów, zdjęć,
wspomnień naszych przodków. Nie chodzi nam wyłącznie o sam
akt głosowania, ale także okres go poprzedzający, jak i bezpośrednie następstwa. Jednym z nich były migracje kilkuset tysięcy Górnoślązaków. Kiedy w roku 1922 nastąpił podział Górnego Śląska
także do Toszka, zwłaszcza na Oracze, przybyło wielu optantów
– mieszkańców wschodniej, przyznanej Polsce części regionu.
Zapewne w wielu domach zachowały się materiały, które mogą
stanowić cenne źródło dla opracowań historycznych. W czasach
epidemii będziemy mieli mniej okazji, żeby spotkać się przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych, ale możemy wykorzystać ten
czas, żeby sięgnąć do szuflad z rodzinnymi pamiątkami.
Wszystkich, którzy znajdą w nich materiały z okresu plebiscytowego i byliby gotowi udostępnić je nam do zeskanowania – prosimy o kontakt mailowy pod adresem: dfk.tost@onet.eu. Na informacje czekać będziemy do końca roku 2021.
Jeżeli tylko warunki zewnętrzne pozwolą na zorganizowanie
w tym roku jednego z najpopularniejszych projektów toszeckiego
DFK, to okres plebiscytowy będzie tematem przewodnim 14. Rajdu Szlakiem Zabytków Ziemi Toszeckiej.
Michał Matheja

dokończenie ze str. 7
zaprezentujemy filmiki instruktażowe
wyrabiania i pieczenia pączków przez
lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Będzie można poznać tutejsze przepisy na
kreple. Z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego obchodzonego 21 lutego powstanie autorska „Telewizja językową”. Bohaterowie, Jeżyk i Lupka, będą
szukać najczęstszych błędów językowych
i pomagać nam ich uniknąć. Również toszecka Biblioteka przygotowała dla swoich czytelników kilka propozycji, m.in. 5
lutego odbędzie się „Dzień głośnego czytania” (on-line), a od 8 do 12 lutego będą
prezentowane walentynkowe propozycje
literackie. O wszystkich wydarzeniach
będziemy informować na FB „Zamek
w Toszku” oraz „Biblioteka w Toszku”
i stronie internetowej zamektoszek.eu.KP

Co się działo na Zamku
Za nami świąteczny czas, inny niż rok
temu, jednak Centrum Kultury ,,Zamek
w Toszku” mimo obostrzeń zorganizował
kilka koncertów oraz wernisaż świąteczny, które można było śledzić w formie
filmu fb. W wydarzeniach wzięli udział
uczestnicy zajęć edukacyjnych.
Za nami także ferie, które w tym roku
przygotowane zostały w formie warsztatowej.
Do współpracy zaprosiliśmy Panie: Annę
Szafrańską -warsztaty wokalne, Angelikę Kałmuk – warsztaty plastyczne, Oliwię Zawadzką – warsztaty taneczne oraz
8
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Zamkowe propozycje
kulturalne na luty

Krzysztof Klonek – trening sportowy.
Zaprezentowane zostały także przez toszecką bibliotekę dwa spektakle teatru
kamishibai.
Bardzo pracowicie spędził czas ferii zespół muzyki dawnej Tibiarum Scholares, który pod opieką pani Sylwii Raban
szlifował technikę gry, artykulację, frazowanie oraz nasi młodzi artyści pracowali
nad pięknym brzmieniem utworów. Efekty ich pracy będzie można usłyszeć podczas koncertów
Odwiedziła nas także ŚLĄSKA TELEWIZJA MIEJSKA, której opowiedzieliśmy
krótki rys historyczny zamku, ale przede
wszystkim opowiedzieliśmy legendy
o ZŁOTEJ KACZCE I DUCHU BIAŁEJ
DAMY.
Innego rodzaju film, bo z dreszczykiem
emocji został nagrany przez Ekipę Polish
Paranormal TV. Ekipa Polish Paranormal
TV jest pierwszą i najbardziej rozpoznawalna grupą w Polsce, która sprawdza
obiekty o potencjalnej aktywności paranormalnej, a swoje śledztwa relacjonują
i udostępniają w formie filmów na platformie YouTube.
Ostatnią ofertą tegorocznych ferii była
ZAMKOWA WIECZORYNKA pt. ,,Kucyk Belamin”

Agata Przewieźlik - scenariusz, ilustracje,
Michał Głąb - muzyka
Anna Szafrańska - realizacja nagrania.
Mamy jeszcze mnóstwo niespodzianek
dla Państwa bądźcie z nami na https://
www.facebook.com/zamektoszek

Barbara Skawińska

z życia gminy

Cyberprzemoc –
warsztaty w SP 1
Uczniowie klas 7-8 naszej Szkoły wzięli
udział w warsztatach Projektu „Ogarnij
hejt” zorganizowanych przez Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema a prowadzonych przez p. Jakuba Płodzicha. Zajęcia odbywały się oczywiście on-line.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych, gdyż cyberprzemoc dotyka głównie osoby w tej grupie wiekowej,
a dzieci i młodzież nie wiedzą jak sobie
z takim problemem radzić. Sprawcy natomiast, nie mają świadomości konsekwencji swoich działań.
Uczniowie podczas zajęć zdefiniowali pojęcie hejtu, przedstawili różnice między
hejtem a konstruktywną krytyką, wypełnili ankietę nt. cyberprzemocy i obejrzeli
krótki film. Dowiedzieli się również o zapisach w prawie i możliwych konsekwencjach prawnych działań takich jak: rozpowszechnianie zdjęć/filmów, stalking,
kradzież tożsamości czy groźby.
Prowadzący skierował do uczestników
warsztatów apel, aby ofiary cyberprzemocy reagowały poprzez mówienie o niej oraz
żeby świadomi bądź nieświadomi sprawcy
pamiętali o konsekwencjach, także prawnych, swoich działań. Weronika Sczasny
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

