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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Toszek!
Z okazji świąt Zmartwychwstania składamy wszystkim
najserdeczniejsze życzenia nadziei, spokoju, wzajemnej
życzliwości, a przede wszystkim zdrowia!
Niech Wielkanoc zjednoczy nasze rodziny przy wspólnym
stole, niech wzmocni naszą wiarę i niech stanie się
źródłem ufności w moc dobra, które wszystko zwycięży!

Wszystko zmieniło się w jednej chwili wokół mnie / В одну мить все змінилось
довкола мене
str. 3

Kobiety też tworzą historię!

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący
Rady Miejskiej
wraz z radnymi

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
wraz ze współpracownikami

Rada Seniorów

str.6

str. 8

Przystępujemy do pierwszej zapowiedzi
wyborów do Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku. Zgodnie z projektem
uchwały w sprawie określenia statutu Rady
Seniorów, Burmistrz Toszka ogłasza wybory do rady nie później niż 60 dni przed ich
rozpoczęciem. Odpowiednie zarządzenie
zostało podpisane 6 kwietnia, a same wybory zostaną przeprowadzone w dniach 10
– 24 czerwca br. Wybory oznaczają przyjmowanie tym czasie (10-24 czerwca) zgłoszeń kandydatów do rady. Zgłoszenia powinny być składane na formularzu, który
jest dostępny z Biurze Obsługi Interesanta
w UM oraz w OPS. Formularze są także
dostępne na stronie toszek.pl.
Kto może kandydować? Każdy – nie ma
progu wiekowego. Należy jednak uzyskać
poparcie (podpisy) min. 15 pełnoletnich
mieszkańców gminy. UWAGA: można złożyć podpis na liście poparcia tylko jedne-

go kandydata. Kandydat musi także złożyć
podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Czy złożenie formularza będzie równoznaczne z wyborem do rady? To zależy.
Jeśli złożonych formularzy będzie więcej
niż 10 (tylu członków będzie liczyła rada),
wszyscy kandydaci zbiorą się i w głosowaniu wybiorą spośród siebie 10 członków
rady. Jeśli złożonych formularzy będzie
mniej niż 10, burmistrz ogłosi dodatkowy
termin naboru kandydatów. Jeśli złożonych
formularzy będzie dokładnie 10, wówczas kandydaci staną się „automatycznie”
członkami rady seniorów.
Bliższe informacje nt. Miejsko-Gminnej Rady Seniorów można uzyskać z OPS
w Toszku, a także w urzędzie (pokój 27)
lub telefonicznie: 23 237 80 30 w godzinach
pracy urzędu, a także na stronie internetowej toszek.pl.
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PROSTO Z URZĘDU
Szanowni Państwo!
Życie każdego z nas w mniejszym
bądź większym stopniu dotknięte
zostało sytuacją za naszą wschodnią
granicą. Jako samorząd staramy się
pomagać w każdym aspekcie życia
osobom przybyłym z Ukrainy. Zorganizowaliśmy kolejny transport
z pomocą humanitarną dla mieszkańców Olewska. Wypełniony po
brzegi TIR, udostępniony przez firmę Inglot Trans z Kotulina, udał się
w uzgodnione miejsce przy granicy polsko-ukraińskiej w Dorohusku. Tam dary zostały przeładowane na ciężarówkę przysłaną w Olewska. Po kilkunastu godzinach otrzymaliśmy potwierdzenie, że pomoc szczęśliwie dotarła na miejsce i rozpoczęła się
akcja jej dystrybucji wśród potrzebujących. Wśród darów, które
w dedykowanym transporcie wysłaliśmy tym razem do naszego
miasta partnerskiego na Ukrainie, były m.in. artykuły spożywcze, medyczna odzież ochronna, przybory toaletowe, chemia
gospodarcza, odzież, generator prądu oraz szereg innych artykułów niezbędnych obecnie w Olewsku i okolicy. Część darów
została przekazana przez mieszkańców naszej gminy oraz inne
osoby zaprzyjaźnione. Swoje dary złożyli m.in. myśliwi zrzeszeni w okolicznych kołach łowieckich, a także przedsiębiorca Zygfryd Makselon PUH Komax. Kilka kartonów z artykułami medycznymi przekazała także posłanka na Sejm RP Barbara Dziuk.
Należy jednak podkreślić, że dużą część ostatniego transportu
przekazali nam nasi partnerzy z Niemiec. W mediach społecznościowych oraz na naszej stronie internetowej na bieżąco informujemy oraz aktualizujemy wszelkie dane które mogą pomóc naszym gościom oraz osobom im pomagającym.
Nie oznacza to, że w samorządowej codzienności zmarginalizowane zostały sprawy dotyczące naszej gminy. Wszystkie

zaplanowane wydarzenia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Wraz z przedstawicielami kilkunastu innych gmin z naszego województwa podpisałem akt notarialny tworzący spółkę
„Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ”. W ramach
tego pomiotu wyremontowany i oddany do użytku zostanie
niedokończony blok mieszkalny w Paczynie. W urzędzie moje
współpracowniczki spotkały się z osobami zainteresowanymi programem „Czyste Powietrze”, odpowiedziały na pytania
i umówiły kolejne terminy konsultacji. Przygotowaliśmy także,
tym razem we współpracy z powiatem gliwickim i kołami gospodyń wiejskich, kolejny jarmark wielkanocny. Ze względu na
złą pogodę podjąłem trudną decyzję o przesunięciu tego wydarzenia, które pierwotnie miało się odbyć 3 kwietnia, na Niedzielę Palmową 10 kwietnia.
Bez zmian odbyły się renomowane targi ślubne, które od lat
organizuje Zamek w Toszku. Cieszy mnie fakt, że tak wielu wystawców reprezentujących różne „ślubne branże” udaje się zaprosić do prezentacji, a z drugiej strony – cieszy liczba gości.
Jedni przychodzą oglądać, ale niektórzy podpisują przedwstępne umowy. Warto przypomnieć, że także sam Zamek w Toszku
jest miejscem odpowiednim do świętowania tej wyjątkowej uroczystości.
21 marca wraz z Wojciechem Szczypką – przedstawicielem
„Polskiego Alarmu Smogowego” oraz prezesem Fundacji Better Future – Karoliną Trzcionką uruchomiliśmy sztuczne płuca
w ramach akcji „Zobacz czym oddychasz”. Po zakończeniu tej
edukacyjnej prezentacji zostanie przygotowane podsumowanie,
ale już teraz widać, że jakość naszego powietrza pozostawia co
nieco do życzenia. Każda wymiana starego pieca węglowego na
nowsze źródło ciepła, które lepiej spełnia ekologiczne wymogi,
jest bardzo dobrą decyzją, którą warto podjąć ze względu na nasze zdrowie.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Szanowni
Państwo,
16. marca odbyła
się Sesja Rady Miejskiej w Toszku. Najwięcej kontrowersji budził projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie:
Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek.
Ten właśnie projekt chciałbym Państwu
przybliżyć. Ceny za wywóz śmieci rosną
rok do roku. Składa się na to wiele czynników od opłaty na wysypisku za każdą
tonę po koszty pracowników oraz paliwa.
Pamiętając o inflacji, która jest na rekordowo wysokim poziomie oraz tym, że produkujemy coraz więcej śmieci - znajdujemy
się na czołowym miejscu w Powiecie Gliwickim pod względem wyprodukowanych
odpadów na mieszkańca.
Samorząd Gminy od dłuższego czasu
stara się utrzymywać niską cenę, jednak
warunki podyktowane przez wolny rynek
powodują stałe podnoszenie ceny za wywóz śmieci. „Światełkiem w tunelu” okazała się możliwość przystąpienia do Związku
Międzygminnego „Czysty Region”. Jest to
związek 13 gmin, które prowadzą wspólną politykę gospodarowania odpadami
komunalnymi. Co nam daje członkostwo
w takim związku?
• obniżenie kosztów eksploatacyjnych
dzięki wykorzystaniu efektu dużej skali
2
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przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania relatywnie niskich cen usług.
• łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze
ochrony środowiska, fundacje ekologiczne oraz fundusze Unii Europejskiej,
które preferują rozwiązania międzygminne ze względu na możliwość uzyskania większych efektów ekologicznych.
• obniżenia nakładów z środków własnych
na inwestycje - ponoszone są one przez
gminy tworzące strukturę Związku.

Taka częstotliwość pozwoli nam utrzymać aktualne ceny wywozu odpadów komunalnych na dotychczasowym poziomie
- czyli 34 zł pomimo dwucyfrowej inflacji
i drożejących kosztów oraz co najważniejsze umożliwi włączenie się do Związku,
gdzie aktualna kwota wynosi 27 zł.
Omawiając ten projekt uchwały na Sesji
Radni podnosili argumenty o częstotliwości wywozu śmieci i prezentowali różne
zdania. Ostatecznie głosowanie zakończyło się 11. głosami za, 2. wstrzymującymi

Częstotliwości, które będą teraz obowiązywać
Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa
jednorodzinna

Odpady zmieszane

1x na tydzień

1x na 2 tygodnie

Papier, szkło

1x na 2 tygodnie

1x na 2 miesiące

Tworzywa sztuczne,
metal

1x na 2 tygodnie

1x na miesiąc

Bio

1x na tydzień (IV - X)
1x 2 tygodnie (XI - III)

1x na 2 tygodnie (IV - X)
1x na 1miesiąc (XI - III)

Chęć przystąpienia do „Czystego Regionu” Radni podjęli w sierpniu ubiegłego
roku. Warunkiem jaki musimy spełnić jest
m.in. dostosowanie częstotliwości wywozu
śmieci do harmonogramu funkcjonującego w Związku.

się i 2. przeciwko. Projekt uchwały został
przyjęty. Czekamy teraz na dobre wieści
płynące z „Czystego Regionu”.
Łukasz Chwał
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Wszystko zmieniło się w jednej chwili wokół mnie

В одну мить все змінилось довкола мене

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało mi się, że
mam dużo czasu na życie i panuję nad zmianami
w nim, ale jak się okazało los bywa wrogi, a w tym
przypadku prawie nigdy nie jesteś gotowy na szybkie zwroty akcji. Jak ja tamtego zimowego poranka
24 lutego.
Wszystko zmieniło się w jednej chwili wokół mnie
i wewnątrz. Wszystkie zmiany łączyło jedno – nieznane. Nie wiem jak wesprzeć rodzinę, co powiedzieć
znajomym, jak się z nimi skontaktować, gdy połączenie zerwie się w jednej chwili w budynkach mojego miasta…
Wyjazd za granicę miał być dla nas szalupą ratunkową, ale z jakiegoś powodu myśl o tym tylko wzmagała niepewność i myliła wszelkie pomysły w mojej głowie. Później zrozumiałam…
Bohaterami są ludzie, którzy każdego wieczoru budzą się na
dźwięk syren. Ochotnicy to bohaterowie. Bohaterami są ludzie,
którzy poszli do Obrony Terytorialnej. Niewątpliwie do tej kategorii w pierwszej kolejności należą żołnierze Sił Zbrojnych
Ukrainy. Jednak ci, którzy porzucają wszystko, biorą dzieci za
rękę i wyjeżdżają do innych krajów ze łzami w oczach – muszą
mieć też wielkie bohaterstwo. Dopiero po kilku dniach wahań
i perswazji bliskich byłam w stanie odważyć się na taki krok.
Z biegiem czasu zdałam sobie sprawę, że poczucie bezpieczeństwa daje nam nie tyle miejsce, co ludzie wokół. Przekraczając
polską granicę, czułam się bezpieczniej, gdy młoda pogranicznik wręczyła mamie i mnie kubek gorącej herbaty, a młodszej
siostrze pluszowego króliczka, który wciąż uśmiecha się do nas
z łóżka. Mówi, że to jej maskotka…
Mieszkańcy Toszka zapewniają codzienną opiekę swoim przymusowym uchodźcom – gościom. O dziwo, dwa miesiące
temu wydawało mi się, że ludzie zwykle są wobec siebie obojętni, a dziś obcy stali się dla mnie drugą rodziną, która dała
mi schronienie, poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie na
następny dzień.
Chyba teraz jest czas jedności nie tylko naszego narodu, ale także Ukraińców z innymi narodami. Zastanawiam się, czy tak dobrze rozumiem Polaków, bo ich język jest podobny do mojego,
czy dlatego, że wszyscy mówimy tym samym językiem - językiem dobroci i pokoju?
Maria Ewdokimowa

Ще декілька тижнів тому здавалось, що маю
купу часу на життя і властна над змінами у ньому, але як виявилось, доля інколи може бути
ворожою і у такому разі ти майже ніколи не буваєш готовий до стрімких поворотів її сюжету.
Як і я того зимового ранку 24 лютого.
Все в одну мить змінилось навколо мене і всередині. Усі зміни об‘єднало одне - невідомість. Не
знаю, як підтримати рідних, що сказати друзям,
як до них додзвонитись коли зв‘язок падає синхронно з будівлями мого міста…. Виїзд закордон мав би стати для нас рятівною шлюпкою, але чомусь думка про це додавала тільки більшої невизначеності і плутала будь-які ідеї
в голові. Згодом зрозуміла… Люди, котрі прокидаються під
звуки сирени щоночі - герої. Волонтери - герої. Люди, котрі пішли до тер.оборони - герої. Беззаперечно, воїни ЗСУ в
першу чергу належать до цієї категорії. Однак і ті, хто кидає
усе, бере за руки дітей і виїжджає до інших країн зі сльозами
на очах - теж повинні мати неабиякий героїзм. Лише після
декількох днів вагань і умовлянь рідних змогла наважитися
на такий крок. Спілкуючись із вимушеними переселенцями,
розумію і розділяю ті відчуття суму, розпачу і туги за рідним домом… З часом зрозуміла, що відчуття безпеки дарує
нам не стільки місце, скільки люди навколо. Ще перетинаючи польський кордон відчула себе безпечніше, коли молодий прикордонник протянув нам з мамою горнятко гарячого чаю, а молодшій сестрі плюшевого зайчика, який і тепер
усміхається нам з її ліжка. Каже, що це її талісман…
Мешканці міста Тошек щоденно дарують турботу своїм вимушеним гостям-біженцям. Дивно, ще два місяці тому мені
здавалось, що люди зазвичай ставляться байдуже один до
одного, а вже сьогодні незнайомці стали для мене другою
родиною, яка подарувала прихисток, почуття захищеності
та впевненості щодо дня, який настане завтра.
Напевно зараз час єднання не тільки нашої нації, а і українців з іншими народами. Цікаво, я так добре розумію поляків, тому що їхня мова подібна до моєї, чи тому що усі ми
говоримо однією мовою - мовою доброти і миру?
Мария Евдокимова

foto: Michał Tomaszewski Fotografia Krajobrazu, Fotografia Emilia Weis

Z ŻYCIA GMINY

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Bieg wsparcia
5 marca 2022r. po raz piąty odbył się
w Toszku Parafialny Bieg i Marsz Wsparcia dla Osób z Depresją. Wzięło w nim
udział blisko 60 biegaczy, chodziarzy
i spacerowiczów w różnym wieku. Byli
wśród nich mieszkańcy naszej Gminy,
ale także spora grupa przyjezdnych m.in.
z Gliwic, Pyskowic, Tarnowskich Gór.
Cykliczne już wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości na temat choroby,
jaką jest depresja oraz okazanie wsparcia i empatii osobom, które z jej powodu
cierpią. Integralnym elementem wydarzenia była, współorganizowana przez Fundację Młodzi na Progu, transmisja online,
zatytułowana: „Spokojna rozmowa o depresji” (nadal dostępna na kanałach społecznościowych organizatorów).
Więcej informacji dotyczących V Biegu
i Marszu Wsparcia dla Osób z Depresją,
jak również dawka wiedzy o tej podstępnej chorobie dostępne są na facebookowej stronie wydarzenia pn. „Bieg
Wsparcia”, do której śledzenia serdecznie
zapraszamy!
Ewa Musielok-Weis
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foto: Adam Piętka

Gmina Toszek w obiektywie

Sarnów kapliczka św. Jana Nepomucena z końca XIX wieku.

Mobilne Płuca w Toszku
Gmina Toszek dołączyła do akcji – „Zobacz czym oddychasz”, która organizowana jest przez Fundację Better Future
oraz Polski Alarm Smogowy. Dzięki finansowemu wsparciu
Fundacji Better Future, wizualizację jakości powietrza mogli oglądać mieszkańcy Toszka, w którym od 21 marca przez
dwa tygodnie stała nietypowa mobilna instalacja. Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddychał” pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadały na białej materii pokrywającej instalację. Instalacja zmienia kolor zależnie od
jakości powietrza w danym miejscu, tym samym wizualizując stan ludzkich płuc narażonych na oddziaływanie smogu.
- Spotykam się czasem z opinią, że akcji zwiększających świadomość problemu smogu jest wystarczająco dużo, a realne
zmiany nie następują tak szybko, jak powinny. Moim zdaniem
akcja z wykorzystaniem sztucznych płuc jest o tyle inna, że
pozwala bardzo namacalnie i w sposób przemawiający do wyobraźni zobaczyć czym na co dzień oddychamy - mówi Karolina Trzcionka, prezes Fundacji Better Future. Sztuczne
płuca pojawiły się w miejscowościach, gdzie aktywnie działają lokalne oddziały Polskiego Alarmu Smogowego i gdzie
problem smogu jest najbardziej palący.
JR

Górnik w Toszku!

Jakub Szymański i Alasana Manneh - zawodnicy Górnik Zabrze S.A. 14-krotnego
Mistrza Polski odwiedzili dziś Toszek. Na
rynku rozdawali autografy i pozowali do
zdjęć, z czego chętnie korzystali kibice
z różnych grup wiekowych.
PK

Dzień Sołtysa

W dniu swojego święta nasi sołtysi wzięli udział w okolicznościowym spotkaniu, podczas którego nie zabrakło podziękowań, życzeń
i drobnych upominków. W imieniu samorządu gratulacje przekazali sołtysom burmistrz Grzegorz Kupczyk, kierownictwo urzędu oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik wraz
z przedstawicielami radnych.
PK

OŚWIATA
Przedszkole w Toszku

Święto wiosny
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21 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Zielony Dzień Święto Wiosny. Podczas obchodów nie zabrakło akcentów odchodzącej zimy - Marzanny i budzącej się do życia wiosną przyrody,
którą symbolizował kolorowy gaik. Przedszkolaki przywitały nową
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

foto: Anna Skandy

Recytujemy „Pana
Tadeusza”

Polonezem Wojciecha Kilara rozpoczęty został drugi już Konkurs Recytatorski
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Skarpetki nie do pary
foto: Foto: Agata Kostrzewska, Aneta Jachimczuk

foto: Archiwum SP nr 1

Szkoła dla dzieci
ukraińskich

SP nr 2

foto: Anna Skandy

walizki, wiadra, wózki, garnki, legowiska
dla zwierząt, chlebaki, zabawkowe pojazdy. To tylko niektóre rzeczy, do których
uczennice i uczniowie spakowali zeszyty,
książki oraz drugie śniadanie. Uśmiechom nie było końca. 
Anna Skandy

SP nr 1 w Toszku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler
przyjęła 61 dzieci ukraińskich. Uczą się
u nas od 14.03.2022 r. w trzech oddziałach
przygotowawczych łączonych – 1U, 2U,
3U. Znaczną część zajęć mają w klasach
polskich. Oddzielnie, w każdym z oddziałów, uczą się języka polskiego w wymiarze 6 godz./tydz. Jest to sytuacja nadzwyczajna dla całej społeczności szkolnej,
ale wszyscy staramy się jej sprostać.
BC
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Dzień Kobiet
w Multikinie

foto: Anna Skandy

porę roku piosenkami, wierszykami i wesołym pochodem ulicami naszego miasta,
obwieszczając wszystkim mieszkańcom,
że nadeszła wiosna.
AA

z fragmentów „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, którego organizatorem była
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku. Tym razem tematem były zwyczaje i obyczaje utrwalone
i opisane przez naszego wieszcza. A jest
ich w epopei mnóstwo! Począwszy od
zasiadania do stołu, przez ubieranie się,
kończenie pracy wraz z zachodem słońca, pojedynki, uczty, grzeczne zachowanie przy stole i usługiwanie damom,
a na bitwie i zajeździe skończywszy. Do
konkursu zgłosiło się 21 osób, ale choroba zmogła kilkoro i ostatecznie wzięło w nim udział 14 uczniów. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy. Nagrodzonym
gratulujemy!
Anna Skandy

Święto Kobiet to dobra okazja, aby spędzić
ten dzień wyjątkowo. Dlatego w przeddzień Dnia Kobiet uczniowie klas drugich, wyjechali do Multikina w Zabrzu na
film z ulubionym bohaterem – Mikołajkiem. Mikołajek to chłopiec, dla którego
najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele, bez których wszystko inne nie ma
sensu. By sprawić radość naszym klasowym „paniom” chłopcy nie zapomnieli
o własnoręcznie wykonanym upominku.
Było wesoło, miło i kolorowo.
Agata Kostrzewska
Aneta Jachimczuk

foto: Anna Skandy

foto: Przedszkole w Toszku

OŚWIATA

Warto wspomnieć, że dnia 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu
Downa. Nauczyciele oraz uczniowie solidaryzując się z chorymi założyli do szkoły
kolorowe skarpetki nie do pary. Gratulacje! Budzenie świadomości, empatii oraz
zrozumienia drugiego człowieka powinno rozpocząć się już od najmłodszych lat.
Anna Skandy
SP Kotulin

Dzień bez plecaka!

Mistrzostwa
w siatkówce

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Gustawa Morcinka w Toszku mogli
przynieść podręczniki i przybory szkole
w czym tylko chcieli. Ich kreatywność nie
miała końca. Zarówno młodsi, jak i starsi wykazali się ogromną pomysłowością
i poczuciem humoru. Pomysły były zaskakujące, a niektóre wręcz szalone. Na
korytarzu szkolnym można było zobaczyć

W Szkole Podstawowej w Kotulinie
9/10
marca
odbyły
się
gminne
mistrzostwa
dziewcząt
i chłopców w piłce siatkowej. W środę 9.03 o tytuł najlepszych drużyny
w gminie Toszek rywalizowały 7/8 klasy.
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej brały
udział Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny
dokończenie na str. 6
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OŚWIATA

dokończenie ze str. 5
Sendler w Toszku, Szkoła Podstawowa nr
2 im. Gustawa Morcinka w Toszku i Szkoła Podstawowa w Kotulinie. W czwartek

10.03 udział w zawodach brały młodsze
drużyny z tych samych szkół. Oto wyniki
zawodów w poszczególnych kategoriach.
Beata Grochla

Igrzyska młodzieży
dziewcząt
I miejsce – SP 2 Toszek
II miejsce – SP 1 Toszek
III miejsce – SP Kotulin

Igrzyska młodzieży
chłopców
I miejsce – SP Kotulin
II miejsce – SP 1 Toszek
III miejsce – SP 2 Toszek

Igrzyska dzieci
dziewcząt
I miejsce – SP Kotulin
II miejsce – SP 2 Toszek
III miejsce – SP 1 Toszek

Igrzyska dzieci
chłopców
I miejsce – SP Kotulin
II miejsce – SP 2 Toszek
III miejsce – SP 1 Toszek

SP Pniów

Wizyta w Auschwitz
W marcu wzięliśmy udział w wycieczce
do niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Najpierw przekroczyliśmy bramę obozu, na
której widniał kłamliwy napis ,,Arbeit
macht frei”, czyli ,,Praca czyni wolnym”.
Po chwili, zatrzymaliśmy się na placu,
gdzie więźniowie spotykali się na apelach, trwających niekiedy kilkanaście godzin. W jednym z budynków zobaczyliśmy portrety więźniów oraz ich osobiste
rzeczy: walizki, okulary, ubrania, buty,
talerze. Dowiedzieliśmy się również, iż
niemiecki doktor Mengele przeprowadzał
w Oświęcimiu okrutne badania eksperymentalne m.in. na dzieciach - bliźniakach. W dalszej części zwiedzania udaliśmy się do ,,celi głodowej”, ,,ciemnicy”
oraz pomieszczenia, w którym pod pretekstem wzięcia kąpieli, uśmiercano ludzi gazem o nazwie ,,Cyklon-B”. Byliśmy
również pod Ścianą Śmierci, pod którą

rozstrzeliwano tysiące niewinnych ludzi.
Zobaczyliśmy też pomieszczenie, w którym palono zwłoki.
Następnie udaliśmy się do oddalonego
o kilka kilometrów obozu w Brzezince.
Tu wzrok nasz przykuły baraki, w których mieszkali więźniowie oraz tory. Dowiedzieliśmy się, że więźniowie z całej
Europy przyjeżdżali wagonami do obozu. Kiedy wysiadali z wagonów, wówczas
niemiecki komendant decydował ruchem palca, w którą stronę mają się udać;
w lewo - oznaczało śmierć, prawo - życie.
Zwiedzanie zakończyliśmy wizytą pod
Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar
Obozu, gdzie znajdują się tablice w 17
językach. Wycieczka do Auschwitz-Birkenau to lekcja historii, która pozostanie
w nas na długie lata. To miejsce, w którym ,,Człowiek człowiekowi zgotował
taki los”! To obraz wojny i okrucieństwa,
okupiony śmiercią niewinnych …

My, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pniowie głośno krzyczymy:
,,Nigdy więcej wojny”!!!
Uczniowie klasy ósmej
ze Szkoły w Pniowie
Mariola Kałuska

KULTURA

Kobiety też tworzą
historię!
Do 29 kwietnia br. w Centrum Ekspozycji
Historycznych na zamku w Toszku można
zwiedzić bezpłatnie wystawę - 60 na 100.

Sąsiadki. Wystawa przedstawia opowieść
o śląskich zrywach powstańczych i akcji
plebiscytowej pisaną kobiecymi losami.
Sąsiadki przedstawiają historię, której nie
znajdziemy w podręcznikach ani o której nie usłyszysz na lekcjach w szkole.
Autorką kuratorem przedsięwzięcia jest
Małgorzata Tkacz-Janik.
Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Prawda

Foto: Katarzyna Prawda

Seniorzy się
uczą
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Seniorzy z naszej gminy biorą udział w projekcie „W seniorze siła”
dofinansowanym
ze
środków Fundacji BGK
w programie Generacja
6.0. Seniorki uczestniczą
w warsztatach komputerowych, poznają podstawy obsługi komputera

i Internetu. W ramach spotkań odbyły
się również warsztaty florystyczne, podczas których uczestnicy wykonywali
wielkanocne dekoracje. Seniorzy mają
możliwość integracji, ale także rozwijania
zdolności manualnych, zdobywania wiedzy. W kolejnych miesiącach planujemy
warsztaty wikliny papierowej, tworzenia
kartek okolicznościowych oraz wycieczki
do teatru i muzeum – mówi koordynatorka projektu, Katarzyna Prawda.
Katarzyna Prawda

Weekend majowy

Zamek w Toszku poleca się na najbliższy weekend majowy. Już 30 kwietnia
rozpocznie się doroczny plener malarski
– artystów gościć będziemy do wtorku 3
maja włącznie. 1 maja pracownicy Zamku rozdawać będą kotyliony. 2 maja odbędzie się koncert prof. Gabrieli Silvy, a na
3 maja zaplanowana jest parada orkiestr
dętych z Toszka, Kotulina i Świbia.

KP
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CZYTŌMY PO NASZYMU

Niy ma leko – a do rynty daleko
Znōmy możno hasło z tytułu – bele wto
tak gŏdŏ, jak wto inkszy mu ôsprawiŏ ô
swojym życiu i durch yno gŏdŏ ô swoich
problymach, jak to ich moc niy mŏ i jak
mu je ciynżko. Wtedy tyn drugi już nie
wiy co pedzieć za fest, tōż gŏdŏ ô ryncie.
I ciynżko stwierdzić, eli chce tak czowieka pocieszyć, ale efekt chyba nigdy nie je
fest pozytywny – bo jak kogo pocieszyć,
że jeszcze mŏ daleko do rynty?
Ale tak richtich – muszymy to durch
wszyskich pocieszać? Przeca kŏżdy mŏ
swoje problymy i, tak richtich, co mogymy za problymy inkszych ludzi? Czynsto
nic nie mogymy, niyrŏz tyż nōm sie zdŏ,
że te ôd nich problymy to je nic przi naszych: jakby tyn Gerhad widzioł, co jŏ
musza przeżywać, to zarŏzki by przestoł
mranczeć... A Gerhad, jakbych jŏ mu kedy
coś padoł, co mi se nowego dzieje, pewno
pomyślołby se to samo. I tak kŏżdy yno
sie nerwuje, bo mŏ nojgorzi na świecie.
A przeca kŏżdy tyż jednak je inkszy, i nie

mogymy żŏdnymu pedzieć, jak mŏ co
przeżywać. To, co dō mie je nojgorszym
problymym życia, do kogo inkszego moge
być czymś blank normalnym, co mu sie
nawet moge podobać. I nie znaczy to ani,
że jŏ je pofyrtany, ani że tyn drugi – tak je,
i tela. I dobrze ô tym pamiyntać, jak wtoś
nōm bydzie chcioł kedy co poôsprawiać.
Na pewno bele wto taki dō nŏs przidzie,
bo przeca problymōw na świecie kupa,
nasze czasy terŏzki tyż nie sōm za spokojne, jeszcze do tego mōmy tera za potym
abo i pod dachym ludzi, co uciekajōm
przed wojnōm, kerzi tyż mogōm to bele
jak przeżywać, niekedy inaczy, niż by my
chcieli, abo by my se to wyôbrażali.
Problymy kŏżdy mŏ swoje i tak richtich
sōm musi jakoś se z nimi poradzić. I niestety, ale cza se to pedzieć – nigdy, pod wiela se żyje na tym świecie, se nie skōńczōm
i nigdy nie mogymy być pewni, co bydzie
dali. W XVII wieku ludzie gŏdali „vanitas
vanitatum”, czyli nic nie je we wercie, bo

i tak czowiek kedyś umrze. I choć brzmi
to smutno, idzie z tego wyciōngnōnć jakoś nadzieja – no bo jak NIC nie je we
wercie, to te nasze problymy tyż wieczne
nie bydōm. A to już je jakiś plus. A nawet, jak nie umiymy se z czymś poradzić,
to dycki dobrze mieć kogoś, wto ô tych
problymach mōgby aby posuchać. Już nie
gŏdōm, że jakoś pōmōc, bo to niyrŏz je
niemożliwe. Ale same wysuchanie kogoś,
posiedzynie z nim już moge go uratować – czynsto czowiek potrzebuje yno se
wygŏdać, a reszta sōm jakoś potym szafnie. I na pewno my by chcieli, coby nŏs ludzie posuchali, jak ô tym gŏdōmy. To ale
cza zacznōnć ôd samego siebie i inkszym
ludziōm dać swōj czas na wygŏdanie sie.
I nawet choby takŏ gŏdka skōńczyć znanym powiydzyniym ô ryncie, to jak żeś
spokojnie i naprŏwdy kogoś wysuchoł –
jużeś mu pōmōg!

Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...

Trzeba z tym żyć

Strajk nauczycieli w 2019 roku. Pamiętasz?
Dla mnie to był jeden z wielu momentów,
kiedy coś nie szło po mojej myśli. Moja
praca polega w końcu na tym, że jeżdżę
do szkół i prowadzę prelekcje, a w czasie
strajku niemal przez miesiąc nie byłem
w stanie załatwić sobie żadnych spotkań.
Niecały rok później nadeszła pandemia
i tym razem nie przez miesiąc, ale przez
prawie dwa lata prelekcji miałem jak na
lekarstwo, bo przecież nie można było
zbierać się w grupach, a szkoły niechętnie
wpuszczały ludzi z zewnątrz; dość było
wewnętrznego zagrożenia.
Podobnie było, kiedy próbowałem zorganizować Bieg do Rzymu w 2020 roku.
A tu nie dość, że granice państw pozamykane, to jeszcze cudem jest znalezienie
sponsorów w czasach, gdy wszystkie firmy obcinają wydatki jak mogą.
Wiele razy miałem wrażenie, że muszę
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walczyć pomimo niesprzyjających okoliczności i że gdybym tylko żył w innych
czasach, to na pewno byłoby mi łatwiej…
Ale to nieprawda. Czasy się zmieniają,
ludzie odchodzą i pojawiają się kolejne
pokolenia, ale jedno pozostaje niezmienne – zawsze będą nam towarzyszyły problemy różnego kalibru. I trzeba nauczyć
się z tym żyć.
Łatwo się mówi w sytuacji, gdy za naszą
wschodnią granicą od ponad miesiąca
trwa wojna. Nauczyć się z tym żyć to nie
taka prosta sprawa, ale co innego nam zostało? Narzekać, że doczekaliśmy takich
czasów – to niczego nie zmieni. Ostatecznie nawet Ukraińcy, najbardziej dotknięci tą sytuacją, muszą próbować zapewnić
sobie choćby namiastkę normalności.
Dla niektórych z nich przyjazd do Polski
może się okazać wręcz życiową szansą.
Nie wybieramy sobie miejsca ani czasu,

w którym się rodzimy. Jedynym, na co
mamy wpływ, to nasz wybór, gdy przyjdzie chwila próby. Wciąż mam wrażenie,
że z mojej perspektywy brzmi to niedorzecznie, skoro to nie mój dom został
zbombardowany, to nie ja musiałem uciekać z kraju i mieszkać kątem u nieznajomych… Wydaje mi się, że w takiej sytuacji
mogę tylko jedno powiedzieć obiektywnie
– bywa, że ludzie są wrzucani na bardzo
głęboką wodę i jedynym wyjściem z tej sytuacji jest za wszelką cenę utrzymanie się
na powierzchni. Polaków tak dramatyczna sytuacja na szczęście nie dotyczy, więc
chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy
boją się o przyszłość lub nie wiedzą, jak
się zachować w tych dziwnych czasach:
wyjście jest tylko jedno, takie samo, jakie
miał każdy, na kogo spadły historyczne
wydarzenia. Trzeba z tym żyć.

Tomasz Sobania
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JUBILACI

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody

W Sali Peterswaldzkiej toszeckiego zamku mieliśmy
zaszczyt gościć pary obchodzące jubileusz 50-, 60
i 65-lecie pożycia małżeńskiego. Były to pary, które
swoje święto obchodziły
już w zeszłym roku, jednak
ze względu na pandemię
i obostrzenia sanitarne na
terenie naszego kraju nie
można było zorganizować
uroczystości
wcześniej.
Ten wspaniały Jubileusz,
jak zawsze jest niezwykłym
wydarzeniem zarówno dla Jubilatów i ich
rodzin, jak i całej społeczności. Jest on
tym bardziej wyjątkowy, ze względu na
czasy w których żyjemy, gdzie instytucja
małżeństwa potrzebuje dla młodych ludzi
właśnie takich przykładów. W tym wyjątkowym dniu, Burmistrz Toszka Grzegorz
Kupczyk wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Toszku Tadeuszem Kobiernikiem oraz Kierownikiem Referatu Urzędu
Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich
i Bezpieczeństwa Publicznego Sybillą
Zawiola-Kogut, pogratulowali Jubilatom
wytrwałości oraz dokonali wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a także pamiątkowych
statuetek oraz kwiatów i słodkości. Do
życzeń, wraz ze swoimi upominkami, dołączyli się także obecni sołtysi oraz radni.
Lista par, które obchodziły Jubileusz
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
w 2021 r.
Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich
(50):
Anna i Zygmunt Bira
Daria i Zbigniew Budzińscy
Jadwiga i Franciszek Cuber
Danuta i Jan Kokott
8
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Janina i Zbigniew Kos
Urszula i Antoni Kuczkowscy
Marianna i Piotr Macionczyk
Maria i Stanisław Makowczyńscy
Helena i Alojzy Materla
Bernadeta i Marcin Michna
Dorota i Józef Musielok
Kazimiera i Paweł Orlik
Monika i Jan Rutka
Teresa i Ditmar Swaczyna
Urszula i Paweł Szczurek
Urszula i Stanisław Szwed
Elżbieta i Konstanty Trzeciak
Jubileusz Diamentowych Godów
Małżeńskich (60):
Łucja i Ginter Golombek
Cecylia i Franciszek Jendrysik
Maria i Walter Kalisz
Krystyna i Ryszard Kandziora
Teresa i Józef Mróz
Elżbieta i Wilhelm Rzepka
Helena i Edward Szefczyk
Jubileusz Żelaznych Godów
Małżeńskich (65):
Stefania i Werner Pollok

STOWARZYSZENIE

Złe wieści z Warszawy,
ale...
Koniec roku 2021 przyniósł niedobre wieści wszystkim tym, którzy korzystają z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Wbrew pozorom nie są
to tylko uczniowie, ale – de facto – wszyscy
mieszkańcy gmin takich jak Toszek, czyli gmin, w których funkcjonuje edukacja
mniejszościowa. W trakcie prac nad budżetem państwa na rok 2022 prorządowa
większość zadecydowała o przyjęciu poprawki skutkującej ograniczeniem wydatków na nauczanie języków mniejszości
narodowych. Pomysłodawcy nie kryli, że
ich intencją jest uderzenie w mniejszość
niemiecką.
Wbrew deklaracjom propagandowym
środki przeznaczone na nauczanie języków nie trafiają do organizacji mniejszościowych, lecz przekazywane są w formie
subwencji samorządom lokalnym. Tych
pieniędzy ma wkrótce zabraknąć w budżetach kilkudziesięciu gmin województw
śląskiego i opolskiego. W efekcie pod znakiem zapytania staje dalsze funkcjonowanie rozwiązań, które wypracowane zostały przed trzydziestu laty po załamaniu się
ustroju komunistycznego. Miały one przynajmniej częściowo naprawić skutki polityki władz PRL, zaprzeczających istnieniu
mniejszości niemieckiej – zwłaszcza na
Górnym Śląsku.
W początku lutego opublikowane zostały
rozporządzenia ministra edukacji przekuwające w praktykę decyzje parlamentu.
W myśl tych przepisów wymiar nauczania
ma zostać ograniczony z dotychczasowych
trzech godzin w tygodniu do jednej. Co
ciekawe – rozwiązania te dotyczą rzeczywiście wyłącznie jednej z kilkunastu żyjących w Polsce mniejszości, mają zatem
charakter jednoznacznie dyskryminacyjny.
Nic dziwnego, że takie działania spotkały się z licznymi protestami, nie tylko ze
strony środowisk mniejszościowych, ale
także samorządowców, obrońców praw
człowieka, polityków polskich i niemieckich. O wyjaśnienie sytuacji zwrócili się do
władz warszawskich przedstawiciele Rady
Europy. Dlatego – mimo niepokoju wynikającego z nacjonalistycznych pomysłów
przedstawicieli rządowej większości – nie
należy załamywać rąk. Póki co, nic nie
zmienia się w funkcjonowaniu klas dwujęzycznych. Wszystkich rodziców, którym
zależy na znajomości języka niemieckiego
przez ich dzieci, toszeckie DFK zachęca do
korzystania z już istniejącej oferty, a także
składania wniosków o tworzenie takich
klas w kolejnych szkołach naszej gminy.
Nasze koło zaprasza także do korzystania
z pozaszkolnych form nauczania niemieckiego – w Niemieckim Klubie Malucha,
Samstagskursie, czy młodzieżowych grupach kulturalnych. I wreszcie – obecna
sytuacja jasno pokazuje, jak ważne jest
istnienie stowarzyszeń upominających się
o respektowanie prawa. DFK Toszek zaprasza w swoje szeregi! Michał Matheja
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