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Marcin Kwaśniok
- Człowiekiem Roku
Ziemi Toszeckiej A.D. 2018!

Człowiek wielu pasji i talentów: wieloletni radny, animator kultury i sportu,
pasjonat lokalnej historii, a także muzyk
- wszystko, co trzy lata temu pisaliśmy
o panu Marcinie Kwaśnioku, pozostaje
w pełni aktualne. Do tej charakterystyki
dochodzi jedna nowość: tytuł Człowieka
Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2018! Jak co
roku został on przyznany przez kapitułę
nagrody, którą tworzą, oprócz inicjatorów - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej - wszyscy żyjący laureaci oraz
przedstawiciele zaproszonych organizacji
pozarządowych.
Pan Marcin Kwaśniok jest wieloletnim
działaczem samorządowym oraz sportowym zarówno w gminie Toszek, jak
i w powiecie gliwickim. Od samego początku powstania samorządu terytorialnego aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i krzewieniu kultury fizycznej na
terenie gminy. Swoją działalność w administracji rozpoczął w 1989 r. jako radny
Rady Miejskiej w Toszku (pełnił także
funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku). Z ramienia gminy został
również oddelegowany na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 2010 r.
do nadal pełni funkcję przewodniczącego
Rady Sportu w powiecie gliwickim. Pełnił również funkcję koordynatora Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego
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Śląska”. Istotnym działaniem pana Marcina Kwaśnioka jako samorządowca było
zainicjowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy gminami Toszek i Hochenau. Oprócz aktywnej działalności samorządowej jego pasją jest również sport.
Ukochaną dyscypliną pana Marcina jest
tenis stołowy. Jako pierwszy i jedyny
w powiecie gliwickim założył Uczniowski
Klub Sportowy „Ruch Pniów”, w którym
swoje talenty rozwijają młodzi, jak i dorośli miłośnicy tej trudnej i wymagającej
dyscypliny sportowej. Oprócz działalności sportowej pan Marcin Kwaśniok czynnie angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturowym.
Jednym z nich były „Dni Historii Pniowa”,
które w sposób wartościowy wzbogaciły
kilka lat temu kalendarium imprez gminy i powiatu. Swoją działalność społeczną
poświęca również propagowaniu edukacji
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
śpiewu. Z jego inicjatywy od wielu lat
organizowany jest Powiatowy Przegląd
Chórów. Z jego inspiracji w Pniowie odbywa się jedna z najstarszych cyklicznych
imprez kulturalnych w naszym regionie Wspólny Wieczór Kolęd. W Pniowie prowadzi też chór parafialny „Cecylia” oraz
posługuje jako organista. Za swój dorobek społeczny, kulturalny i samorządowy
został w roku 2016 uhonorowany nagro-

1% dla potrzebujących
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foto.: Andrzej Morciniec

Spośród najczęściej zgłaszanych w tym roku przez mieszkańców kandydatów, kapituła nagrody obradująca pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, wybrała w głosowaniu kolejnego Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej. Został
nim pan Marcin Kwaśniok z Pniowa.

dą Bene Meritus powiatu gliwickiego. Serdecznie gratulujemy pięknego wyróżnienia w naszej wspólnocie samorządowej,
jakim jest tytuł Człowieka Roku Ziemi
Toszeckiej A.D.2018

Laureaci tytułu
„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Stanisław Dielehner (†)
Józef Musielok
ks. Marian Piotrowski (†)
Maria Garbal
Grzegorz Kupczyk
Dorota Matheja
Krystian Kiełbasa
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Kalendarium Imprez 1

Z URZĘDU

Trzymacie Państwo kolejne wydanie gazety samorządowej. Informujemy w tym miesiącu
m.in. o przetargach na
wywóz śmieci i na budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. Zachęcam również
do zapoznania się z sylwetką Człowieka
Roku Ziemi Toszeckiej A.D.2018. Wybrano pana Marcina Kwaśnioka długoletniego samorządowca i aktywnego działacza
społecznego. Kończący się karnawał jest
podsumowaniem wszelkich imprez –
babskich combrów i balów z przytupem
organizowanych przez lokalnych restauratorów, placówki oświatowe, jednostki organizacyjne oraz toszecką parafię.
W chwili oddechu od zabaw, zapraszam
do prześledzenia Kalendarium Imprez
Gminy Toszek na 2019 rok i zaplanowania
czasu na lokalne wydarzenia kulturalno-historyczno-sportowe. Pierwszą propozcyją niech będzie organizowany wraz z toszecką parafią po raz pierwszy kiermasz
Wielkanocny połączony ze świętem jajka.
Wiedząc, że obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczenie się ze swoich dochodów, ale także wychodząc naprzeciw
organizacjom pożytku publicznego, które
zbierają środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc naszym mieszkańcom,
publikujemy nazwy organizacji, którym
można pomóc, przekazując im 1% swojego podatku. Ponadto od marca br. w ramach programu „Wspieraj Lokalnie”, do
którego dołączył toszecki samorząd, na
portalu gminnym będzie dostępna zakładka z bezpłatnym programem do rozliczania PIT-37. Rozliczając swoje ubiegłoroczne dochody w tej aplikacji, będzie
można automatycznie wybrać toszecką
organizację lub fundację, której można
będzie przekazać swoje wsparcie.
Zakończyły się ferie zimowe dla dzieci
i młodzieży. W trakcie wolnych dni nie
zabrakło w naszej gminie licznych kreatywnych zajęć, wyjazdów, które zostały
zorganizowane przez Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” oraz toszecki Ośrodek
Pomocy Społecznej, organizatorom dziękuję za zaangażowanie i ciekawe pomysły
dla najmłodszych. Zachęcam również do
przeczytania informacji z zakresu tematyki oświatowej.
Na prośbę mieszkanki naszej gminy na
ostatniej stronie publikujemy w tym numerze zdjęcie grupowe jubilatów, którzy
świętowali w ubiegłym roku Złote i Diamentowe Gody. Niech zdjęcie w większym
formacie, będzie lepszą, bardziej czytelną
pamiątką tego pięknego świętowania.
W marcu swoje doroczne święto obchodzą wszystkie mieszkanki naszej gminy - z tej okazji życzę wszystkim Paniom
(kobietom, dziewczynom, dziołszkom)
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, spełniania się w roli kobiet, dużo
uśmiechu oraz szczęścia. Czyńcie ten
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świat piękniejszym i lepszym! Przy okazji
serdecznie zapraszam na dobrą zabawę
którą zapewni organizowany na toszeckim zamku spektakl pn.: „Old Spice Girls”.
Wystąpią w nim znakomite aktorki sceny
polskiej: Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska oraz Barbara Wrzesińska.
Ponieważ 11 marca swoje święto obchodzić będą sołtyski/sołtysi naszych sołectw,
chciałbym w tym miejscu także im podziękować za dotychczas pełnioną funkcję, za dobrą pracę oraz liczne inicjatywy
na rzecz naszych mieszkańców i życzyć
wszelkiej pomyślności!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
Styczeń był dość pracowity dla radnych
bowiem swoje posiedzenia odbyły wszystkie cztery Komisje
Rady Miejskiej oraz
jedna komisja wspólna. Opracowano m.in.
plany pracy Komisji i plan pracy RM na
rok 2019. Wszystkie plany pracy będą podejmowane podczas lutowej sesji RM. Ponadto w miesiącu styczniu do Biura Rady
wpłynęły: 3 zapytania, 2 petycje, 1 pismo.
Na wniosek radnych wyłoniono firmę
(najkorzystniejszą z pośród trzech ofert)
która w lutym przeprowadzi szkolenia
dla Radnych z zakresu Praw i obowiązków radnego – „Niezbędnik pracy radnego w kadencji 2018-2023”. W obecnej
radzie zasiada 8. nowych radnych, pod
koniec minionego roku nastąpiła również
zmiana ustawy o samorządzie gminnym,
zatem odbycie powyższego szkolenia
pozwoli wszystkim radnym sprawować
w sposób właściwy mandat radnego.
Ja również 21 stycznia uczestniczyłem
wraz z Burmistrzem w szkoleniu dla
przewodniczących organów stanowiących i organów wykonawczych jednostek
samorządu terytorialnego województwa
śląskiego w organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
IV Sesja RM odbyła się 30 stycznia, na
Sesji podjęte zostały uchwały: - w sprawie przekazania petycji wg właściwości, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Toszek, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Toszek na lata 2019-2021, - w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2019,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia
pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych wieloletnim programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na lata 2019-2021,
- w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy, nieruchomości oznaczonej

numerem działki 1 obręb Kotliszowice;
działki 80/4 obręb Kotulin; działek: 164
i 438/170 obręb Proboszczowice; działki 79 obręb Toszek; działki 249/142 obręb Toszek; działki 286/76 obręb Toszek;
działki 287/75 obręb Toszek; działek:
12,13,14,31,32,33,47 obręb Wilkowiczki, - w sprawie zmian w budżecie Gminy
Toszek na rok 2019, - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek,
- w sprawie ustalenia wysokości dopłaty
do taryfy za odprowadzanie ścieków na
rok 2019, - w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka, w sołectwie Pniów, w rejonie Sroczej
Góry oraz dla terenów zainwestowanych
i rozwojowych miasta Toszek, - w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ze Spraw zgłaszanych przez mieszkańców można wymienić temat odśnieżania ulic i chodników w naszej gminie.
Mieszkańcy skarżą się na opieszałość
służb po opadach śniegu, niewłaściwy
sposób odśnieżania (zgarnianie śniegu
w bramy wjazdowe) lub ich brak jeżeli
chodzi o chodniki. Temat nie jest łatwy,
mamy bowiem różne kategorie odśnieżania dróg, mamy drogi: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Podobnie jest
z chodnikami, tu za część odśnieżania
odpowiedzialni są właściciele prywatnych posesji, wspólnot mieszkaniowych,
firm i gmina Toszek. Poczynię starania,
aby niezależnie od w/w podziałów własności poprawić ten stan rzeczy uważam,
że bezpieczeństwo naszych mieszkańców
powinno być najważniejsze, czasem przeznaczając na nie większe środki z budżetu
gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik

z życia gminy

Szkolenie pszczelarzy

fot.: Archiwum UM Toszek

PROSTO

W dniach 1 - 3 lutego w świetlicy w Wilkowiczkach odbyło się specjalistyczne
szkolenie pszczelarzy zorganizowane
przez Toszeckie Koło Pszczelarzy. Wdział
wzięło w nim blisko 70 pasjonatów tego
zajęcia zrzeszonych w Śląskim Związku
Pszczelarzy. Szkoleniowcami byli m.in.
prezes śląskiego związku Zbigniew Bińko
(właściciel 100 uli), a także lekarz weterynarii Maria Zoń. Poruszono tematykę hoPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

Współzawodnictwo
sportowe szkół

Po konsultacjach z nauczycielami WF,
które odbyły się jeszcze w grudniu, uruchomiliśmy wsparcie, które pomoże
w organizacji zawodów na ternie naszej
gminy. Wsparcie może polegać na organizacji transportu na zawody (jeśli nie da
się skorzystać z autobusów liniowych) lub
na ufundowaniu pucharów lub medali
dla uczestników. Liczmy, że dodatkowe
wsparcie samorządu pozwoli wszystkim
chętnym brać udział w międzyszkolnych
zawodach i osiągać sportowe sukcesy!
JR

Krótka lista
oczekujących na
mieszkania komunalne

Rozstrzygają się ważne
przetargi
W momencie oddawania do druku tego
numeru gazety ważą się wyniki dwóch
ważnych przetargów. Jeden z nich na kolejne dwa lata wyłoni odbiorcę odpadów
komunalnych z naszych posesji, a drugi
- wykonawcę boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler. Wstępna analiza
złożonej dokumentacji wskazuje, że usługa odbioru odpadów będzie (od kwietnia
2019) droższa niż do tej pory. Wszystko
wskazuje też na to, że zajęcia z WF na nowym boisku szkolnym, będą mogły odbyć
się jeszcze w tym roku szkolnym!
PK

1% dla potrzebujących
W związku z okresem rozliczenia podatkowego,zachęcamy do skorzystania i wpisania 1% podatku na wybraną toszecką
organizację lub osobę,która potrzebuje
wsparcia.

Po ostatnim posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, które miało miejsce 31 stycznia, lista mieszkańców naszej gminy, oczekujących na przydział
mieszkania, skróciła się do zaledwie kilku
osób. Aktywna praca Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, która opiniuje wszystkie
złożone wnioski, przyczynia się do zgodnego z potrzebami dysponowania zasobem gminnych mieszkań komunalnych.
Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem 32 237-80-21,
e-mail: ikp@toszek.pl.		
PK

foto: Archiwum UM Toszek

Przekształcenie
spółdzielni socjalnej

W grudniu Rada Miejska wyraziła zgodę
na postawienie w stan likwidacji Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na starcie”.
Tym samym rozpoczął się proces przeobrażeń Spółdzielni. Jego rezultatem będzie powstanie nowego podmiotu (spółka
gminna lub zakład budżetowy). Chcemy,
aby nowy podmiot realizował zadania,
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Bezpieczne Ferie 2019
Ferie były dla
dzieci wymarzonym czasem zabaw na
śniegu i lodzie. Jeszcze
przed ich rozpoczęciem,
funkcjonariusze z Komisariatu Policji
w Pyskowicach przeprowadzili z dziećmi
i młodzieżą naszych szkół i grup przedszkolnych pogadanki profilaktyczne.
Mundurowi m.in. przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa
podczas zabaw zimowych, które obowiązują w czasie zorganizowanych zimowisk, ale także podczas zabaw w miejscu
zamieszkania. Spotkania odbyły się m.in.
w Przedszkolu w Toszku oraz w szkołach
w Kotulinie i w Toszku.
Justyna Bem - Kotlarz

foto: Adam Nowak

dowli pszczół, pożytków pszczelich oraz
zapobiegania chorobom tych cennych
owadów.			
PK

które dotychczas realizowała Spółdzielnia, a także sięgał po inne zlecenia. Jako
podmiot spoza sektora ekonomii społecznej, będzie on mógł działać bardziej elastycznie. Szerzej na ten temat piszemy na
toszek.pl.			
JR

Otwarcie świetlicy
w Sarnowie

foto: Katarzyna Muszyńska

fot.: Archiwum UM Toszek

z życia gminy

W następnym wydaniu przedstawimy
Państwu kolejne organizacje pożytku publicznego z naszej gminy.
JR

Już niebawem, bo 9 marca o godzinie
13.00, wielkie otwarcie zmodernizowanej
sali świetlicowej. W połowie stycznia rozpoczął się projekt „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Sarnowie” dofinansowany
ze środków Fundacji BGK w Konkursie
Moja Mała Ojczyzna. 30 tysięcy złotych
pozyskało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Toszeckiej we współpracy z panią sołtys
Gabrielą Ziają oraz opiekunką świetlicy
i autorką projektu, Katarzyną Muszyńską.
Prace dobiegają końca. Remont budynku
polegał na wymianie instalacji elektrycznej, podwieszeniu sufitu, modernizacji
podłogi oraz wykonaniu prac tynkarskich
i malarskich. Wyremontowana została także stara toaleta. Ideą projektu było
przystosowanie świetlicy tak, aby mogły
z niej korzystać wszystkie grupy wiekowe. Dla najmłodszych została wydzielona
część z minibiblioteką, kącikiem gier i zabaw oraz miejscem do prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Reszta pomieszczenia jest
przeznaczona do organizacji lokalnych
imprez, urządzania wieczorków filmowych, sołeckich spotkań. Organizatorzy
zapraszają wszystkich mieszkańców na
uroczyste otwarcie. W programie minishow teatralne i muzyczne dzieci, wspólne zabawy, konkursy z nagrodami oraz
poczęstunek.
Katarzyna Muszyńska
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KALENDARIUM IMPREZ GMINY TOSZEK 2019
Organizator/Współorganizator

Data

Nazwa imprezy

Miejsce imprezy

STYCZEŃ
Sołectwo Proboszczowice

04.01

Wspólne kolędowanie

Proboszczowice

CK „Zamek w Toszku”

13.01

Koncert Noworoczny

Zamek w Toszku

CK „Zamek w Toszku”

20.01

Koncert Kolęd

Zamek w Toszku

Sołectwo Boguszyce

20.01

Spotkanie kolędowe

Boguszyce

Sołectwo Proboszczowice

23.01

Dzień Babci i Dziadka

Proboszczowice

Sołectwo Pniów

27.01

Wieczór kolęd

Kościół św. Wacława w Pniowe

LUTY
DFK TOST

16.02

Rosenmontag

Toszek

CK „Zamek w Toszku”

17.02

Bal Seniora*

Zamek w Toszku

LKS Przyszłość Ciochowice

17.02

Bal dla dzieci

Ciochowice budynek klubu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej
CK „Zamek w Toszku”

28.02

VII Gala nadania tytułu Człowiek Roku
Ziemi Toszeckiej*

Zamek w Toszku

CK „Zamek w Toszku”

luty

Zimowy Turniej Piłkarski

Boisko Sportowe Orlik

MARZEC
Gmina Toszek CK „Zamek w Toszku”

10.03

Babski Kabaret Dzień Kobiet

Zamek w Toszku

Sołectwo Proboszczowice

08.03

Dzień Kobiet

Proboszczowice

CK „Zamek w Toszku”

marzeckwiecień

Wiosenna premiera spektaklu DEJA VU

Zamek w Toszku

KWIECIEŃ
CK „Zamek w Toszku”

10-11.04

VIII Gminne Prezentacje Artystyczne

Zamek w Toszku

CK „Zamek w Toszku”

12.04

Wystawa pokonkursowa „Kroszonki 2019”

Zamek w Toszku

Gmina Toszek Parafia pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

14.04

I Toszecki Kiermasz Wielkanocny
połączony ze świętem jajka

Rynek w Toszku

MAJ
CK „Zamek w Toszku”

01-03.05

Plener Malarski

Zamek w Toszku

Gmina Toszek CK „Zamek w Toszku

03.05

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja

Gmina Toszek

CK „Zamek w Toszku”*

09.05

Konkurs Recytatorski „Spotkania zamkowe”

Zamek w Toszku

CK „Zamek w Toszku

06-10.05

Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczne
i literackie dla dzieci

Zamek w Toszku

Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku

11.05

V Bieg o Złotą Kaczkę

Gmina Toszek

CK „Zamek w Toszku”

18.05

XIV Brewerie Toszeckie. IV Noc Muzeów
na Toszeckim Zamku

Zamek w Toszku

DFK TOST

18.05

Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej

Gmina Toszek

CK „Zamek w Toszku”

22.05

Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Zamek w Toszku

Sołectwo Boguszyce

26.05

Biesiada Rodzinna

Boguszyce

DFK TOST

25.05

Uroczystość upamiętniająca ofiary obozu
NKWD

Gmina Toszek

Sołectwo Proboszczowice

30.05

Dzień Rodziny

Proboszczowice

Gmina Toszek
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej

maj

Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej

Kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

CZERWIEC
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CK „Zamek w Toszku”

1.06

Artystyczny Dzień Dziecka na toszeckim
zamku

Zamek w Toszku

Sołectwo Kotulin

1.06

Festyn Rodzinny

OSP Kotulin

Sołectwo Pniów

08.06

Festyn Rodzinny

Pniów

CK „Zamek w Toszku”*

07-08.06

IX Motocyklowy Zlot Złotej Kaczki

Gmina Toszek

LKS „Przyszłość” Ciochowice

22.06

Turniej Trampkarzy

Boisko LKS Ciochowice
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

KALENDARIUM IMPREZ GMINY TOSZEK 2019
LIPIEC
CK „Zamek w Toszku”

5.07

Urodziny Sir Ludwiga Guttmanna

Zamek w Toszku

CK „Zamek w Toszku”

06-07.07

Dni Toszka

Rynek w Toszku

Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku

13-14.07

Turniej Dzikich Drużyn

Gmina Toszek

LKS „Przyszłość Ciochowice”

26-28.07

Festyn Rekreacyjno-Sportowy

LKS „Przyszłość Ciochowice”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej

28.07

Rajd św. Jakuba

Gmina Toszek

SIERPIEŃ
Sołectwo Proboszczowice

10.08

Piknik rodzinny

Proboszczowice

Sołectwo Pisarzowice

17.08

Dożynki sołeckie

Sołectwo Pawłowice

24.08

Festyn Dożynkowy

plac rekreacyjno sportowy
w Pisarzowicach
Gospodarstwo RolnoAgroturystyczne Mendla Pawłowice

Sołectwo Boguszyce

24.08

Dożynki sołeckie

Boguszyce

Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku

24.08

Turniej Toszeckich Dzielnic

Boisko KS Zamkowiec Toszek

Sołectwo Kotliszowice

24.08

Dożynki sołeckie

Kotliszowice

Sołectwo Kotulin

25.08

Dożynki sołeckie

OSP Kotulin

Sołectwo Boguszyce

27.08

Zabawa Dożynkowa

Boguszyce

Sołectwo Kotulin

27.08

Dożynki sołeckie

Remiza strażacka

Sołectwo Sarnów

31.08

Dożynki sołeckie

Sarnów

Gmina Toszek C K „Zamek w Toszku”

sierpień

Obchody Roku Powstań Śląskich

Gmina Toszek

Gmina Toszek
C K „Zamek w Toszku”

sierpień/
wrzesień

Dożynki Gminne

Gmina Toszek

WRZESIEŃ
Sołectwo Płużniczka

01.09

Dożynki sołeckie

Płużniczka

Sołectwo Pniów

08.09

Dożynki sołeckie

Świetlica wiejska

C K „Zamek w Toszku”

21.09

Zlot młodzieży PTTK

Zamek w Toszku

PAŹDZIERNIK
CK „Zamek w Toszku”

05.10

XV Oktoberfest

Zamek w Toszku

Gmina Toszek

październik

Gminne Święto Edukacji Narodowej

Zamek w Toszku

Sołectwo Proboszczowice

12.10

Dzień Ziemniaka

Proboszczowice

LISTOPAD
Gmina Toszek CK „Zamek w Toszku”

11.11

Gminne Obchody Święta Niepodległości

Gmina Toszek

DFK TOST

11.11

Dzień Św. Marcina

Gmina Toszek

CK „Zamek w Toszku”

11.11

Turniej Piłkarski z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości

Boisko sportowe ORLIK

CK „Zamek w Toszku”

17.11

Targi ślubne

Zamek w Toszku

Sołectwo Proboszczowice

30.11

Andrzejki

świetlica wiejska

GRUDZIEŃ
LKS „Przyszłość” Ciochowice

07.12

Turniej Skata o puchar Burmistrza Toszka

Ciochowice

CK „Zamek w Toszku”

08.12

Gmina Toszek

Sołectwo Pniów

08.12

CK „Zamek w Toszku”

13.12

Zamek w Toszku

Gmina Toszek CK „Zamek w Toszku”
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej
DFK TOST

Konkurs na najlepszą potrawę świąteczną
i najpiękniej udekorowane pierniczki
Kiermasz świąteczny połączony z wizytą
Mikołaja
Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
„Bożenarodzeniowy stroik”

14.12

X Jubileuszowy Toszecki Jarmark
Adwentowy

Gmina Toszek

LKS „Przyszłość” Ciochowice

14.12

Turniej Tenisa Stołowego o puchar Prezesa
LKS-u

Ciochowice

Kiermasz Świąteczny

Kotulin

Sylwester

Świetlica wiejska

Sołectwo Kotulin
Sołectwo Proboszczowice
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

31.12

Pniów
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Foto: Barbara Walczak

Wydarzyło się
w Szkole Podstawowej
w Kotulinie

Konkursowo… Zespoły „Die Sternchen”
oraz „Eins, zwei, drei” zajęły I miejsca
w swoich kategoriach wiekowych w Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „Es
weinachtet” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Błotnicy Strzeleckiej. Sukcesem zakończył się
również udział 4 i 9 stycznia w przesłuchaniach w ramach IV Regionalnego
Konkursu Kolędy Niemieckojęzycznej
w ZSE-T im. Cichociemnych w Gliwicach. Zarówno grupa starsza jak i młodsza zajęły III miejsca. Do obu konkursów
uczniów przygotowały germanistka Barbara Walczak i nauczycielka muzyki Małgorzata Powrósło.

Zamkowe ferie

Foto: Barbara Skawińska

SP Kotulin

Przez dwa tygodnie ferii na toszeckim
zamku odbywały się zajęcia dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta
i gminy. Oferta była zróżnicowana, dopasowana do potrzeb dzieci w wieku od lat
6 do 15. Zorganizowane zostały warsztaty
plastyczne, zajęcia muzyczne, bal walentynkowy, wycieczki do Opola i Gliwic.
Ciekawym elementem tegorocznych ferii
były zajęcia z j. angielskiego, prowadzone przez Panią Barbarę Żorawik ze szkoły
DOT. W ramach tych zajęć dzieci uczestniczyły w warsztatach „Let’s make a pizza”, na których dzieci przygotowały pizzę
porozumiewając się po angielsku oraz
warsztaty „Slime party”. Tegoroczne ferie
na zamku zorganizowane zostały dzięki
dobrej współpracy z OPS w Toszku, za co
serdecznie dziękujemy. Z zimowych zajęć
skorzystało ponad 50 dzieci.
Barbara Skawińska
Szkoła Podstawowa im. Ireny

Artystycznie… w naszej szkole gościli aktorzy Teatru Młodego Pokolenia
z Białegostoku. Uczniom klas IV - VIII
przedstawili oni „Dziady” cz. II. Adama
Mickiewicza. Jak wiadomo, w spektaklu
żywi przywołują dusze zmarłych, które
nie mogą zaznać spokoju w zaświatach.
Atmosferę tajemniczości i grozy dopełniała trafnie dobrana muzyka, kostiumy
aktorów, rekwizyty i dekoracje. Wymowa
„Dziadów” jest potwierdzeniem prawd
ludowej moralności – za dobro czeka nas
nagroda, za popełnione zło – kara. Młodzi aktorzy za swoją grę zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 31 stycznia 2019
roku w sali gimnastycznej odbyło się
uroczyste spotkanie uczniów klas I – III
ze swoimi Babciami i Dziadkami. Dzieci
przygotowały piękne występy: tańce, piosenki. Również dziadków udało się zaprosić do wspólnej zabawy ruchowej.
Zabawowo….
uczniowie klas IV –
VIII wzięli udział w zajęciach projektowych „Billingua – łatwiej z niemieckim”.
Uczestniczyli w grach i zabawach, doskonalących j. niemiecki. Spotkanie poprowadziła p. Iwona Breguła-Hanysek, która
przybyła do szkoły na zaproszenie p. Barbary Walczak.		
Beata Grochla
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Czarowanie przez
czytanie
Uczniowie pierwszej i drugiej klasy od
września biorą udział w ogólnopolskim
projekcie „Czarowanie przez czytanie”.
Wychowawczynie – Irena Dobiosz i Iwona Krzemińska wybierają spośród proponowanych książek odpowiednią dla swoich podopiecznych i wspólnie z dziećmi
czytają miesięcznie jedną. Ostatnio były
to "Mity dla dzieci" Grzegorza Kasdepke. Po czytaniu dzieci podejmują radosną
twórczość inspirowaną lekturą. Szerzej
o „czarowaniu przez czytanie” na stronie
szkoły w zakładce Oddziały Wczesnoszkolne.
BC

Gminne mistrzostwa
w piłce siatkowej 2019

Oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej im. Ireny Sendler

Skrzaty i biedronki
na przedstawieniu
teatralnym
„polskie miasta
w baśni i legendzie”

Przedszkolaki z naszych oddziałów
przedszkolnych wraz z wychowawcami
wybrali się do Lublińca na przedstawienie teatralne pt. „Polskie miasta w baśni
i legendzie”. Wykonawcami byli aktorzy
Teatru Współczesnego z Krakowa. Spektakl wzbudził wiele pozytywnych emocji.
W sposób bardzo przystępny mogliśmy
przypomnieć sobie, a niektórzy poznać,
legendy i baśnie związane z historią
najważniejszych miast w Polsce. Wraz
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Sendler w Toszku

siatkowej dziewcząt i chłopców grupy
starszej (rocznik 2003-2005). W zawodach uczestniczyły 4 szkoły naszej gminy;
SP Pniów, SP Paczyna, SP Kotulin i SP im.
I. Sendler w Toszku. W obu kategoriach
tj. chłopców i dziewcząt I miejsce zdobyli
uczennice i uczniowie naszej szkoły kwalifikując się tym samym do rundy powiatowej, która odbędzie się w Pyskowicach
w marcu tego roku.
Lucjan Swolany

W dniu 25.01.2019 w szkole w Kotulinie
odbyły się gminne mistrzostwa w piłce

Redakcja zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian i skrótów
w nadesłanych listach i artykułach.
Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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OPS

Zbiórka dla schroniska

W styczniu w Szkole Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Toszku miała miejsce zbiórka dla bezdomnych psów i kotów ze schroniska w Miedarach. Podczas
tegorocznej akcji udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów karmy suchej i mokrej oraz przekazać do schroniska legowiska oraz koce, które w znacznym stopniu
poprawią
komfort znajdujących
się tam zwierząt.
Dzięki
dużemu
zaangażowaniu
w zbiórkę, uczniowie naszej szkoły
udowodnili, że los
bezdomnych i porzuconych zwierząt nie jest im
obojętny.
Adam Nowak

Na zamku w Toszku
odbył się bal karnawałowy dla członków
Klubów Seniora w Kotulinie i w Toszku oraz
seniorów z terenu naszej gminy. Bal zorganizowany został przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, Parafię św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku, Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”, a wsparcia
udzielili wolontariusze z Centrum Wolontariatu OPS w Toszku. W balu uczest-

Karnawał najmłodszych

foto. Archiwum OPS Toszek

SP im Gustawa Morcinka w Toszku

Niech żyje
bal

niczyło ok. 70 osób, całą zabawę prowadził DJ. Poczęstunek przygotowały Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Paczyny
i Kotulina.
OPS w Toszku

Jak każdego roku, zabawy
karnawałowe odbywały się
nie tylko w gronie dorosłych. W naszych szkołach
i oddziałach przedszkolnych najmłodsi bawili się w
najlepsze. Były pomysłowe
stroje, dobra muzyka i dużo
dobrej energii. Za pomoc w
przygotowaniu zabaw karnawałowych
dziękujemy
rodzicom oraz pracownikom naszych szkół i przedszkoli!
Aneta Jachimczuk

fot. Aneta Jachimczuk

chłopcem Dyziem i panem Dionizym
odwiedziliśmy Kraków, gdzie poznaliśmy
historię hejnału z wieży Mariackiej, Warszawę i związaną z nią legendę o Syrence Warszawskiej oraz historię Bazyliszka. Opowiedziane zostały także legendy
o Poznaniu i Kruszwicy. Wyjazd do teatru
był współfinansowany ze środków UE
w ramach projektu "Kraina Przedszkolaka".		
Anna Havemeister

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Trza się czasem uprzeć
Któregoś dnia na porannej zbiórce przy
podniesieniu bandery kapitan zapowiedział, że w Miami pójdziemy na Bal. Nie
czułem się wtedy najlepiej; to była dopiero druga doba na wodzie, więc choroba
morska jeszcze mnie trochę męczyła.
Mimo to ta wiadomość już wtedy mnie
zelektryzowała. Bal w Miami? Coś prosto
z moich marzeń!
Nie spodziewałem się wtedy, że dostanie
się do hotelu Nobu Eden Rock w Miami
będzie tak trudne i wystawi moją wytrwałość na tak ogromną próbę. Łącznie sześć
razy okazywało się, że nigdzie nie pójdę i
siedem razy pojawiała się nadzieja, że jednak – w pożyczonym mundurze Akademii Morskiej, na nazwisko kolegi, z którym zamieniłem się w zamian za „wagon”
papierosów – pójdę na bal z prawdziwego zdarzenia w Stanach Zjednoczonych.
Walczyłem przez cały tydzień, a pewnego
dnia, widząc, że kolejny raz coś poszło nie
tak, a ja znów kombinuję, jak tu obejść
to, że nie mam dwudziestu jeden lat i nie
jestem studentem Akademi Morskiej w
Gdyni, kolega powiedział, że on by się już
poddał.
- Ja się nie poddam – odpowiedziałem. Uparty jestem, kiedy mi na czymś zależy.
Ten upór spowodował, że w sobotę, 9 lutewww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

go, wsiadłem do busa, który zawiózł mnie,
grupę studentów Akademii i część załogi
Daru Młodzieży do hotelu przy Miami
Beach. Nie dowierzałem, kiedy weszliśmy do przepięknego holu i udaliśmy się
na koktajl przed rozpoczęciem Balu. Dookoła pełno było ludzi w wieczorowych
strojach, głównie Polaków, bo to był już
45. Bal Polonijny. Bal, który rozpoczął się
o 20:00 przepięknym polonezem i trwał
przez kilka godzin, dostarczając mi niezapomnianych wrażeń. Poznałem w jego
trakcie polską aktorkę Alicję Bachledę-Curuś, a po kilku tańcach wylądowałem
z częścią grupy na Miami Beach, gdzie
w ciemnościach można było posłuchać
szumu Atlantyku i zobaczyć rozświetlone
budynki przy plaży.
W ten sposób nie zmarnowałem szansy,
jaką było pójście na prawdziwy bal na
drugim końcu świata. Zmarnowałbym ją,
gdybym tylko w którymś z momentów,
kiedy wydawało się, że już nic z tego nie
będzie, poszedł za tą myślą i zrezygnował. Wierzcie mi, kilka razy już miałem
zamiar to zrobić i zastanawiałem się tylko
– Boże, po co dajesz mi nadzieję, skoro
nic z tego nie wyjdzie?
A jednak, pomyślnie przeszedłem tę próbę charakteru, trochę lepiej poznałem

siebie i zrozumiałem bardzo ważną rzecz
– czasem trzeba się uprzeć. I próbować,
kombinować, wchodzić jak nie drzwiami,
to oknem i nie poddawać się. Jak długo?
Aż do skutku.
Tomasz Sobania
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złote gody 2018

Urszula i Erhard Galisz z Paczyny,
Maria i Stanisław Garbal z Toszka,
Małgorzata i Józef Gawron z Toszka
Zofia i Ryszard Gazda z Toszka
Teresa i Jerzy Goczoł z Kotulina
Lucyna i Bronisław Gołębiowscy
z Toszka,
Regina i Jerzy Gralla z Pniowa
Halina i Henryk Hewlik z Pisarzowic
Dorota i Wilhelm Kampa z Sarnowa
Marta i Janusz Kapsa z Sarnowa

Krystyna i Eryk Kiszel z Paczyny
Zofia i Ginter Konieczny z Kotulina
Magdalena i Roman Kostorz z Toszka
Renata i Michał Krupa z Kotulina
Alicja i Albert Osmanda z Kotulina
Teresa i Wilhelm Siedlaczek z Kotulina
Wanda i Karol Sojka z Kotulina
Janina i Czesław Surażyńscy
z Wilkowiczek
Dorota i Helmut Swaczyna z Toszka
Elżbieta i Jerzy Szostok z Toszka

Krystyna i Stefan Walczak z Paczyny
Elżbieta i Paweł Zdrzałek z Toszka
Teresa i Piotr Zuber z Toszka
Gertruda i Roman Bulik z Toszka
Magdalena i Eryk Klausa z Pisarzowic
Adaltrauda i Leon Moczygemba
z Pawłowic
Dorota i Zygmunt Smolińscy z Toszka
Stefania i Adolf Trautman z Kotulina
Anna i Albert Woynar z Pniowa

foto: Andrzej Morciniec

Spytano parę staruszków, jak wytrzymali ze sobą 50 lat. Odpowiedzieli: „Bo widzi pan, urodziliśmy
się w czasach, kiedy jak coś się psuło, to się to naprawiało, a nie wyrzucało do kosza”.

NGO

Podsumowanie kadencji
W sobotę 23 lutego w toszeckim DFK wybrane zostały nowe władze koła. To dobra okazja, aby podsumować kończącą się
kadencję, podczas której w skład Zarządu
wchodzili: przewodnicząca Dorota Matheja, jej zastępca Hubert Dworczyk, Brygitta Zwiorek, Regina Iwan, Małgorzata
Gnacy i Daria Winicka, zaś w Komisji
Rewizyjnej pracowali: przewodniczący
Karol Pyschik, Małgorzata Gawron, Rudolf Olbrich, Manfred Prause i Józef Tomanek. Obecny zarząd koła przedstawia
się następująco: Dorota Matheja – Przewodnicząca, Hubert Dworczyk – Zastępca Małgorzata Gnacy – Skarbnik, Daria
Winicka – Sekretarz, Regina Iwan, Aleksander Sikora. Na tle innych lokalnych
organizacji mniejszości niemieckiej nasza grupa wyróżnia się przede wszystkim
tym, że działalnością obejmuje wszystkie
pokolenia. W okresie ostatniej kadencji
do grup uczestniczących w Samstagskursie (Kursie Sobotnim przeznaczonym dla
dzieci w wieku 6-11 lat), dołączyły Deutscher Kinderklub (Niemiecki Klub Malucha, 3-6 lat), zespół teatralny Jugendbox
(12-18 lat) i grupa wokalna Con Colore.
Praca od podstaw przynosi efekty, także
wymierne. Młodzież prezentuje swoje
8

Trudno byłoby dzisiaj wyobrazić sobie
życie DFK bez Con Colore
osiągnięcia poza Toszkiem i przywozi
puchary, nagrody i wyróżnienia. Obok
organizowanych już wcześniej i kontynuowanych projektów, takich jak Rajd
Szlakiem Zabytków Ziemi Toszeckiej,
coroczne wycieczki do interesujących
miejsc na terenie Śląska czy uroczystości
poświęcone pamięci ofiar obozu NKWD,
w kalendarzu wydarzeń pojawiło się wiele
nowych inicjatyw. Pomysłem wcielonym
w życie w minionym czteroleciu jest Rajd
dr. Ludwiga Guttmanna – urodzinowy,
bo organizowany w okolicach rocznicy
urodzin twórcy idei paraolimpijskiej. To
również oferta skierowana do wszystkich
pokoleń, propozycja wspólnego spędzenia niedzieli ze sportem i historią w tle.
Toszeckie DFK z satysfakcją włączyło się

w realizację pomysłu Dominiki Witkowskiej i Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, który ostatecznie zaowocował organizacją dwóch już konferencji naukowych
im. dr. Guttmanna. Do trudnych dziejów
regionu nawiązuje zainicjowany przez
DFK Toszek i zorganizowany we współpracy kilku instytucji po raz pierwszy
w roku 2018 Polsko-Niemiecki Rajd Pamięci na trasie łączącej pomnik ofiar
NKWD w Toszku z krzyżem na Polanie
Śmierci w Hubertusie. Idea ta będzie kontynuowana w cyklu dwuletnim. W kalendarzu wydarzeń kulturalnych pojawiły
się dwie kolejne imprezy nawiązujące do
tradycji niemieckiej. Pierwsza to utrzymany w klimacie nadreńskiego karnawału toszecki Rosenmontag – o kilka dni
przesunięty względem oryginału. Tradycją stał się już liczny udział w tej imprezie przedstawicieli drugiego koła mniejszości niemieckiej z terenu naszej gminy
– DFK Kotulin. Do najmłodszego pokolenia skierowane są natomiast obchody
uroczystości św. Marcina organizowane
wspólnie z toszecką parafią. Ustępujący
zarząd przygotował już pierwsze plany
na kolejny rok działalności, o szczegółach
informować będą nowo wybrane władze
koła.
Dorota Matheja
Przewodnicząca Koła DFK Tost
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