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nia przetargu, tego terminu nie udało się
dotrzymać. Jednak tegoroczni absolwenci
szkoły nie odmówili sobie przyjemności
rozegrania pierwszego meczu na nowym
obiekcie. W inauguracyjnym pojedynku,
grając na zmianę z uczniami szkoły, okazali się nieznacznie lepsi od reprezentacji
samorządowców, pokonując ich w zaciętym meczu 1:0. Na podkreślenie zasługuje postawa bramkarza drużyny samorządowców. Nie jeden raz od utraty punktów

foto: Archiwum SP im. Ireny Sendler w Toszku

Bezpieczna nawierzchnia, ogrodzenie,
oświetlenie i miejsca dla widzów – tak
prezentuje się nowy obiekt sportowy
przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler. W dniu 20 września do użytku przy
ul. Dworcowej oddane zostało oficjalnie
nowe boisko szkole. Łączna wartość inwestycji wyniosła nieco ponad 800 tys.
złotych.
To była z pewnością jedna z najdłużej
wyczekiwanych inwestycji w naszej gminie. Boisko szkolne przy ul. Dworcowej
od kilku dziesięcioleci służyło uczniom
do rozgrywek zespołowych. Wielu absolwentów szkoły dobrze pamięta mecze
rozgrywane na asfaltowej nawierzchni. Kiedyś może nie stanowiło to problemu, pamiętam że graliśmy na tym boisku
z przyjemnością. Po pierwsze jednak to
było w latach 80., a stan nawierzchni boiska ulegał jednak pogorszeniu. Po drugie – po wybudowaniu Orlika wiadomo
było, że prędzej czy później trzeba będzie
wyrównać warunki rozgrywania meczów
w obydwu toszeckich szkołach – powiedział zastępca burmistrza, Piotr Kunce.
Podczas jednej z wizyt uczniów w Urzędzie Miejskim padła deklaracja, że nowe
boisko będzie gotowe w czerwcu. Niestety, ze względu na konieczność powtórze-
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Nowe boisko – nowe możliwości
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uchronił swoją ekipę burmistrz Grzegorz
Kupczyk.
Obiekt zaprojektował pan Ernest Powrósło z Kotulina. Miało to być boisko nowoczesne, spełniające standardy podobne
do Orlika. Co ważne, na wczesnym etapie prac koncepcyjnych główne założenia
nowego boiska i urządzeń towarzyszących zostały skonsultowane z dyrektorem
szkoły. Ostatecznie powstał obiekt, który
umożliwia rozgrywanie kilku dyscyplin
zespołowych (siatkówka, koszykówka,
piłka ręczna, nożna) oraz tenisa ziemnego. Większość z tych możliwości daje
uczniom także sala gimnastyczna, jednak
po wybudowaniu boiska możliwości tych
będzie znacznie więcej.
Nowym obiektem zarządza dyrektor
szkoły. Warto podkreślić jego osobiste,
aktywne zainteresowanie budową. Dzięki zaangażowaniu pana dyrektora Waldemara Pigulaka, ta budowa jest obecnie
jednym z najlepiej udokumentowanych
fotograficznie przedsięwzięć inwestycyjnych w naszej gminie. Dyrektor szkoły
ustali też wkrótce i poda do wiadomości
zasady, na jakich obiekt będzie mógł być
użytkowany po godzinach zajęć lekcyjnych.
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PROSTO Z URZĘDU
Podsumowując wydarzenia z września,
chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na oddanie do użytku nowego
boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny
Sendler w Toszku. Piszemy o tym szerzej
na pierwszej stronie. Gratuluję społeczności szkoły nowych możliwości co do
organizacji zajęć WF! Na nowym boisku można uprawiać kilka różnych dyscyplin – mam nadzieję, że nowy obiekt
będzie dobrze i długo służył uczniom
i nauczycielom. Jestem również pewny,
że w krótkim czasie uda się panu dyrektorowi ustalić przyjazne zasady korzystania z boiska w godzinach popołudniowych i wieczornych przez grupy zainteresowanych mieszkańców. Osobiście mam
ogromną satysfakcję, że po niedawnym gruntownym remoncie basenu w szkole podstawowej w Paczynie, w krótkim czasie udało się
oddać do użytku kolejny potrzebny szkolny obiekt sportowy. Zdaję
sobie sprawę, że potrzeby w tym zakresie nadal istnieją. Cieszy jednak fakt, że nasze placówki oświatowe systematycznie poszerzają
nowoczesną bazę sportową.
Miłym wrześniowym akcentem była także uroczystość przekazania doposażenia strażakom z jednostki OSP w Kotulinie. Sprzęt
ratowniczo gaśniczy za łączną kwotę blisko ćwierć miliona złotych
udało się zakupić dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez moich współpracowników ze środków unijnych. Strażacy z Kotulina
otrzymali go już jakiś czas temu, wszystko skrupulatnie sprawdzili
i we własnym zakresie przygotowali miejsce na składowanie nowych urządzeń. Żeby podkreślić rangę pozyskanego doposażenia,
zorganizowali profesjonalną prezentację sprzętu. Z ogromną przyjemnością uczestniczyłem w tym pokazie i skromnej uroczystości.
Jestem pewny, że sprzęt trafił we dobre ręce. Druhom i druhnom
z Kotulina, jak również wszystkich innych naszych jednostek życzyłbym jednak, aby jak najmniej było okazji do prezentowania waszych umiejętności i waszego wyposażenia.
Ważne wydarzenia miały miejsce w minionym czasie. Serdecznie
dziękuję księdzu proboszczowi Sebastianowi Benszowi i dyrektorowi zamku Arturowi Czokowi za zorganizowanie I Rodzinnego
Festynu na naszym Zamku. To piękne wspólne święto, które zbiegło się z zakończeniem wakacji, zgromadziło wielu mieszkańców.
Wiem, że nie tylko gwiazda wieczoru – Ryszard Rynkowski sprawił, że zabawa była znakomita. Wyrażam nadzieję, że ta impreza
wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń naszej gminy. Chcę także
wspomnieć tegoroczne dożynki. Dziękowałem bezpośrednio naszym sołtysom podczas sesji Rady Miejskiej, ale chcę to uczynić
także tutaj: przedstawicielom sołectw, radom sołeckim i sołtysom
dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tegorocznych dożynek
gminnych. Korony dożynkowe, ich piękne prezentacje w gustownych strojach, dekoracje i obsługa stołów podczas biesiady i wiele
innych większych lub mniejszych drobiazgów zostało znakomicie
dopilnowanych. Dziękuję raz jeszcze za godne wspólne świętowanie tej uroczystości. Pisząc o wydarzeniach, chcę zaprosić wszystkich do udziału w tradycyjnym Oktoberfeście na Zamku. Zapraszam w sobotę 5 października od godz. 15:30 do wspólnej biesiady!
Będzie wszystko, co być powinno. Przyjazd zapowiedzieli też gości
z Hohenau i Olevska. Serdecznie zapraszam.
Chcę też poinformować o decyzji, którą jakiś czas temu podjąłem.
Ze względu na to, że nie udało nam się pozyskać wykonawcy do budowy nowego targowiska za kwotę pieniędzy taką, jaką moglibyśmy
na tę budowę przeznaczyć, postanowiłem zrezygnować z budowy
nowego targowiska w nowej lokalizacji. Skupimy się na modernizacji placu targowego tam, gdzie się on znajduje. W najbliższych
miesiącach będziemy chcieli ubiegać się o środki unijne na ten cel.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który przypada 14 października, wszystkim naszym dyrektorom, nauczycielom przedmiotów,
nauczycielom specjalistom, wychowawcom oddziałów szkolnych
i przedszkolnych, pracownikom administracji i obsługi szkół życzę
pomyślności w realizacji zadań zawodowych, dalszego zawodowego
rozwoju niezależnego od posiadanego stopnia awansu, jak najwięcej osobistej satysfakcji oraz dobrych pomysłów podejmowanych
z myślą o uczniach i wychowankach. Wszystkiego najlepszego!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Z prac Rady Miejskiej
Radni RM w miesiącu wrześniu
obradowali 4 razy. Do biura rady
wpłynęło 6 Zapytań i 1 petycja. Tematy, którymi radni zajmowali się
podczas posiedzeń komisji to: 1.
Analiza sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2019 r. - Odpowiedzi na pytania
radnych udzielał Burmistrz Toszka
pan Grzegorz Kupczyk, nadmienię
w tym miejscu, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała w uchwale opinię pozytywną; 2. Informacja nt. realizacji
programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Toszek, realizacji wymiany kotłów grzewczych oraz innych programów
proekologicznych – w tym temacie dość obszernie wypowiedział się Wiceburmistrz Pan Piotr Kunce przedstawiając
radnym powyższe zagadnienie w 5. obszarach: Stan prawny,
stan faktyczny, Edukacja – Informacja, Działania kontrolne
i wspierające, Perspektywy; 3. Analiza zgłoszonych wniosków do budżetu i planowane inwestycje na rok 2020 – Jako
ważniejsze zadania Pan Burmistrz wskazał na budowę przedszkola publicznego w Kotulinie, oraz kontynuację rozbudowy
kanalizacji sanitarnej na Oraczu i w Toszku; 4. Analiza wniosków pokontrolnych radnych Komisji EKiS w placówkach
oświatowych naszej Gminy – do wniosków ustosunkowała
się dyrektor CUW Pani Agnieszka Szalińska odpowiadając
kolejno na każdy, następnie przedstawiła radnym zestawienie realizowanych i zakończonych projektów unijnych (lata
2016 – 2020 to kwota 1.958.383,61 zł) oraz wykaz i wartości
pozyskanych funduszy z innych źródeł (w latach 2015 – 2018
to kwota 412.718,57 zł). Pani Dyrektor poinformowała, że
odbyła wraz z Burmistrzem również kontrolę wszystkich placówek potwierdziła, że są dobrze przygotowane do realizacji
zadań w bieżącym roku szkolnym. Pan Burmistrz ustosunkował się do zawartych w protokole wniosków podkreślając, że
w pierwszej kolejności realizowane będą tematy priorytetowe, takie jak cieknący dach, natomiast pozostałe tematy będą
realizowane sukcesywnie w latach, w miarę możliwości finansowych naszej gminy.
Wrzesień to miesiąc dożynek, wspólnie z Włodarzem podczas spotkania na zamku z rolnikami dziękowaliśmy rolnikom naszej gminy za ich codzienny trud pracy na roli, a także za podtrzymywanie tej pięknej tradycji zamiłowania do
ziemi. Licznie zgromadzeni mieszkańcy, dzieci i piękna aura
w piątkowe popołudnie (20 września) towarzyszyła podczas
inauguracji otwarcia tak wyczekiwanego wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku połączone z II Festynem Rodzinnym.
Podczas XII sesji RM radni uchwalili uchwały:
- w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice; - w sprawie ustalenia
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania;
- w sprawie uchwalenia regulamin ustalenia wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków
wypłacania nagród dla nauczycieli; - w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga
powiatowa nr 2988S; - w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
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z życia gminy
sprawnie skoordynowała pani Maria Bukowska we współpracy z nauczycielami
WF naszych szkół oraz Gminą Toszek.
Uroczystej atmosferze towarzyszyli gołębiarze, oraz toszeccy strażacy, którzy
sprawili niesamowitą niespodziankę
uczestnikom prezentując wóz strażacki.
Patronat i wsparcie rzeczowe dla X Integry przyznał burmistrz Grzegorz Kupczyk.
JR

z życia gminy

Trwa procedura przetargowa zmierzająca
do wyłonienia wykonawcy/ wykonawców
rozbudowy kanalizacji na terenie Toszka. Wyjaśniane są formalności związane
z dokumentacją złożoną przez 35 oferentów. Dla zainteresowanych: szczegóły
tego ważnego postępowania publikujemy
na stronie toszek.pl w zakładce BIP → Zamówienia publiczne → Aktualne.
PK

Album z dawnymi
pocztówkami

Rozbudowa kanalizacji

Ukazał się album z utrwalonymi na dawnych pocztówkach wizerunkami Toszka i okolic. Publikacja, którą wydaliśmy
w nakładzie 1000 egzemplarzy, obejmuje
ponad 170 stron, na których tematycznie
zaprezentowane zostały różne przedwojenne miejsca i okolice w Toszku i okolicznych sołectwach. Do prac nad tym
wydawnictwem swoje zbiory pocztówek
udostępnili panowie Dariusz Kucharczyk,
Maciej Mazur i Damian Halmer. Album
przeznaczony jest do bezpłatnej dystrybucji i będzie przy różnych okazjach trafiał do rąk mieszkańców, a w szczególności różnego rodzaju laureatów, dostojnych
jubilatów, a także naszych gości.
PK

foto: Archiwum UM w Toszku

INTEGRA

W dniu 12 września na Orliku odbyła
się kolejna Integra – integracyjne zawody sportowe im. dr. Ludwiga Guttmanna. W imprezie dedykowanej pamięci urodzonego w Toszku twórcy ruchu
paraolimpijskiego, udział wzięły szkoły
i placówki z naszej gminy oraz goście
z Rudzińca, Świbia i Pyskowic. Całość
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Wiaty przystankowe

W ramach tegorocznych prac związanych
z poprawą stanu przystanków komunikacyjnych naprawione zostały wiaty w Boguszycach i Pniowie. Przystanki przy drodze krajowej DK94 zostały naprawione
i wyklejone biogramami osób związanych
z naszym miastem: Jana F. Lewandowskiego (Pawłowice) oraz ks. Johannesa
Chrząszcza (Paczynka). Nową wiatę przystankową zamontowano w Płużniczce. Na
naprawę czekają jeszcze dwie wiaty w Ligocie Toszeckiej.
PK

Sesja historyczna
W październiku na toszeckim zamku odbędzie
się uroczysta sesja historyczna połączona z odsłonięciem i poświęceniem
tablicy, umiejscowionej
w bramie toszeckiego
zamku upamiętniającej
Powstańców z terenu Powiatu Gliwickiego, którzy
służyli w 4 Pułku Powstań
Śląskich im. Stefana Batorego Powiatu Gliwicko-Toszeckiego i mieszkańców Gminy Toszek, którzy
w latach 1919-1921 walczyli o przyłączenie Górnego Śląska do
Polski. Wydarzeniu towarzyszyć będzie
prelekcja na temat plebiscytu powstań
śląskich na terenie powiatu gliwickiego,
a także wystawa figurek żołnierzyków,

sztandarów, proporców powstańczych ze
zbiorów historyka Grzegorza Kamińskiego. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Toszek, a koordynatorem Grzegorz
Kamiński. Patronat honorowy objął: Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski oraz
Muzeum Powstań Śląskich.
JR

Promocja Gminy na
regionalnej powiatowej
konferencji
Powstania Śląskie stanowią jedną z ważnych kart w dziejach narodu polskiego.
Tak głosi przyjęta przez Sejm uchwała
ustanawiająca rok 2019 Rokiem Powstań
Śląskich. Dlatego właśnie wydarzeniom
tamtych lat będzie poświęcona tegoroczna XI Powiatowa Konferencja Regionalna
dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. Z myślą o tym wydarzeniu nasza
gmina przygotowała promocyjne publikacje, które będą wręczane uczestnikom.
JR

Nowoczesny sprzęt
w OSP Kotulin

foto: AArchiwum UM w Toszku

Polskie; - w sprawie zmian w budżecie
Gminy Toszek na rok 2019; - w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Toszek; - w sprawie rozpatrzenia petycji.
Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela w imieniu radnych Rady Miejskiej
w Toszku składam Wszystkim Nauczycielom Naszej Gminy życzenia wszelkiej
pomyślności, niech praca z dziećmi daje
Wam wiele radości, a uczniowie niech darzą Was szacunkiem.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik

Burmistrz Grzegorz Kupczyk uroczyście
przekazał nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy strażakom z Kotulina. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście
m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
mł. bryg. mgr inż. Jacek Szczypiorski,
Rzecznik Prasowy KM PSP w Gliwicach
bryg. Dariusz Mrówka, Prezes Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP w Gliwicach Jerzy Sulewski, Komendant Gminny
Związku OSP RP Ireneusz Giemza, Andrzej Wrazidło, Krzysztof Grabelus -Radni Rady Miejskiej w Toszku, sołtys Kotulina Izabela Majcher-Dorobisz, a także
JR
pan Krystian Kiełbasa.

foto: Archiwum UM w Toszku
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z życia gminy
LP

W chwili oddawania do druku tego numeru gazetki trwa
jeszcze głosowanie na projekty
mieszkańców gminy zgłoszone
w ramach Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego. Przy tej okazji przypominamy, że podobnie do budżetu obywatelskiego
funkcjonują fundusze sołeckie.
Każdego roku mieszkańcy sołectw (i Oracza) podczas zebrań
wiejskich decydują o przeznaczeniu przypadającej na każde
sołectwo puli środków wyliczonych proporcjonalnie do liczby
mieszkańców. Na rok 2020 dla
poszczególnych sołectw przewidziane zostały następujące
kwoty:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sołectwo
Boguszyce
Ciochowice
Kotliszowice
Kotulin
Ligota Toszecka
Paczyna
Paczynka
Pawłowice
Pisarzowice
Pniów
Proboszczowice
Płużniczka
Sarnów
Wilkowiczki
Oracze

Kwota
na rok 2020
17 507,45 zł
22 067,89 zł
16 773,15 zł
38 647,80 zł
17 816,64 zł
38 647,80 zł
10 009,78 zł
10 589,50 zł
20 483,33 zł
34 087,36 zł
12 947,01 zł
16 657,20 zł
22 879,50 zł
16 773,15 zł
12 000,00 zł

Rekordowy słonecznik

SK
foto: Andrzej Kurek

Budżet
obywatelski
i fundusz sołecki

Przygotowania do jubileuszowego jarmarku
Trwają przygotowania do X jubileuszowego Toszeckiego Jarmarku Adwentowego 2019.
W tym roku wydarzenie będzie organizowane w dniu 14 grudnia br., nowe kramy z rękodziełem będą rozstawione w zaułkach ulic Chrobrego, Kilińskiego, Szewskiej. Scena
będzie tym razem umieszczona na toszeckim rynku. Na uczestników tego wydarzenia
będą czekały liczne atrakcje muzyczne i kulinarne. Organizatorem jarmarku jest Gmina Toszek, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”, mniejszość niemiecka DFK Tost/Toszek. W realizację wydarzenia
zaangażowani są również, przedsiębiorcy, rękodzielnicy, artyści, koła gospodyń wiejskich i harcerze ze szczepu IGNIS. Zapraszamy wystawienników do obserwowania portalu Gminy Toszek, na którym z początkiem listopada będą zamieszczone formularze
zgłoszeniowe, upoważniające do możliwości wystawienia swoich oryginalnych rękodzielniczych wyrobów.
JR

Aż 4,89 metra mierzy najwyższy w tym
roku w Polsce słonecznik. Słonecznika
- rekordzistę wyhodował pan Andrzej
Kurek, znany u nas weterynarz, a także
samorządowiec - przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego. Roślina została zasadzona w maju br. i nie była nawożona
żadnym sztucznym nawozem.
JR

Obywatel IT

Rozpoczęły się szkolenia komputerowe dla 70 mieszkańców naszej
gminy w ramach pozyskanego przez toszecki magistrat unijnego projektu. Przeszkolono 2 grupy (Proboszczowice, Kotulin). Uczestnicy
mogą już pochwalić się umiejętnościami ułatwiającymi im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości tj. w zakresie obsługi komputera,
korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz posługiwania się serwisami i aplikacjami ułatwiającymi funkcjonowanie
w życiu codziennym. Realizowane szkolenia w ramach projektu są
tematyczne, sprofilowane, likwidujące bariery w dostępie do wiedzy,
a także wyrównujące szanse w korzystaniu z dobrodziejstw nowych
technologii.
JR

XI Powiatowa Konferencja Regionalna
dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów
Gierałtowice, 10 października 2019
Hotel „Biały Dom” w Paniówkach

„OBRAZ POWSTAŃ ŚLĄSKICH W HISTORII,
LITERATURZE I KULTURZE”

foto: Archiwum UM w Toszku

Łączy nas krew, która ratuje życie!
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W imieniu toszeckiego samorządu na
ręce pana Mateusza Leśniewskiego,
strażaka OSP Kotulin, który od kilku
lat skutecznie promuje i koordynuje
ideę krwiodawstwa wśród mieszkańców naszej gminy, podziękowania
przekazał burmistrz Grzegorz Kupczyk. Doceniamy i cieszymy się, iż
w dzisiejszym świecie pędzącym, pełnym konkurencji i egoizmu, wśród
nas znajdują się osoby, którzy dzielą
się tym co najcenniejsze, krzewiąc
konsekwentnie postawy humanistyczne, dając innym zdrowie i ratując życie. 
JR

Organizatorzy
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Patronat Honorowy
Starosta Gliwicki
Patronat Medialny

Więcej informacji na www.pbp-gliwice.pl
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z życia gminy

Wybory do Sejmu i do Senatu RP

Już 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W tegorocznych wyborach będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów.
Jak głosować? – Sejm
W Wyborach do Sejmu RP wyborca głosuje tylko na jedną listę
kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak ,,x'' w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy
przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
stawiany znak „X” definiowany jest jako co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki.
Jak głosować? – Senat
W Wyborach do Senatu RP wyborca głosuje na jednego kandydata stawiając znak „X” definiowany jako co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki przy jego nazwisku.
Gdzie głosować?
Prawo głosu w Polsce mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i nie zostały pozbawione praw publicznych
oraz nie są ubezwłasnowolnione. Głos w wyborach parlamentarnych można oddawać w lokalach wyborczych odpowiednich
dla miejsca zameldowania (a nie zamieszkania) - w Gminie Toszek jest 8 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu
RP, w tym 7 stałych i jeden obwód zamknięty (szpital).

Co zrobić, aby głosować w innym miejscu niż
miejsce zameldowania?
1) dopisać się na stałe do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania. Zmiany rejestru wyborców można dokonać
w urzędzie miasta/gminy odpowiednim dla miejsca, w którym chcesz zagłosować. Dokumenty można wypełnić również online, wykorzystując profil zaufany. Czas na dokonanie
formalności mija 8 października. Pamiętaj, że możesz znajdować się tylko jednym rejestrze wyborców;
2) dopisać się do spisu wyborców tylko na wybory do Sejmu
i Senatu 2019. Możesz dokonać tego, wypełniając dokumenty w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca, w którym
chcesz zagłosować. Formalności można załatwić również
online przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Do spisu
wyborców można się dopisywać do 8 października.
3) uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Taki dokument wydaje każdy urząd gminy (miasta) odpowiedni dla
miejsca zameldowania. Dokument zostanie wystawiony "od
ręki". Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać
do 11 października. Warto pamiętać, że w razie zgubienia lub
zniszczenia zaświadczenia urząd nie wystawi duplikatu. SD

Oświata

SP TOSZEK im. Gustawa Morcinka

Międzynarodowy Dzień
Kropki
Przedszkolaki z grupy
„Misie” i „Promyczki” obchodziły święto
kreatywności,
odwagi i zabawy. Tego dnia
zapoznały się z treścią
książki „Kropka” Petera Reynoldsa, która
była inspiracją do powstania Międzynarodowego Dnia Kropki. Jej bohaterką jest
mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce uwierzyła
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

w swoje możliwości. W tym dniu dzieci wykonywały różne zadania i wspólnie
bawiły się przy muzyce. Przedszkolaki
miały na sobie ubrania, bądź jego elementy w kropki. A na zakończenie dnia
otrzymały pamiątkowe medale. Ten dzień
uświadamia nam, że każdy z nas ma jakiś talent. Powinniśmy wierzyć we własne
siły i nie poddawać się zbyt szybko. Monika Pondo

oraz na ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą (Baumwipfelpfad). W Zwierzyńcu
(Tier-Freigelände) poznaliśmy faunę Parku Narodowego z jej głównymi przedstawicielami: rysiem, niedźwiedziem brunatnym, wilkiem oraz głuszcem.
W kolejnych dniach zwiedziliśmy Muzeum Historii Lasu, odwiedziliśmy kościół, szkołę oraz artystów wyrobów
szklanych. Pan Burmistrz Eduard Schmid
osobiście pokazał nam piękne zakątki
swojej gminy. Kulminacyjnym punktem
naszego wyjazdu było zdobycie góry Lusen (1373 m n.p.m.). Wieczór spędziliśmy
wraz z naszymi przyjaciółmi ciesząc się
ostatnimi chwilami w Hohenau. W imieniu uczniów, rodziców, dyrekcji SP nr 2
w Toszku oraz nauczycieli pragniemy
podziękować Panu Burmistrzowi Edu-

W partnerskiej gminie
W dniach 6 – 11 września br. klasy dwujęzyczne Szkoły Podstawowej nr 2 odwiedziły naszą partnerską gminę Hohenau.
Pobyt u naszych przyjaciół dał dzieciom
możliwość wykorzystania w praktyce
nabytych umiejętności językowych, poznania kultury bawarskiej, spróbowania
regionalnych potraw oraz podziwiania
piękna przyrody Bawarskiego Parku Narodowego. Na powitanie Młodzieżowa
Straż Pożarna Schönbrunn przeprowadziła pokazową akcję ratunkową oraz
zorganizowała dla nas ognisko. Zwiedziliśmy także muzeum Bawarskiego Parku
Narodowego (Hans-Eisenmann-Haus)

foto: Aneta Gola

Wakacje już za nami. Czas odpoczynku dla dzieci był w Szkole Podstawowej
w Kotulinie czasem wytężonej pracy. Został przeprowadzony gruntowny remont
sali nr 3, która od września służy uczniom
jako pracownia matematyczno- przyrodnicza. W prace remontowe zaangażowali
się pracownicy szkoły oraz rodzice. Część
pomocy remontowych zakupiono ze
środków Rady Rodziców. Pani Dyrektor
zakupiła farby i rolety. Meble (szafy, komody, stoliki, krzesła) oraz wyposażenie
pracowni np. dygestorium, szkło i sprzęt
laboratoryjny, otrzymaliśmy z projektu:
„Świat wokół nas - rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”. Nad całością prac
remontowych czuwała Dyrektor szkoły oraz Patrycja Rzeźniczek nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych w naszej
szkole.
Marzena Powrósło

foto: Adam Nowak

SP Kotulin

ardowi Schmid, Pani Kierownik ośrodka młodzieżowego Jugendwaldheim-Wessely-Haus Ricie Gaidies, wszystkim
darczyńcom oraz mieszkańcom Gminy
Hohenau, jak również Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Kupczykowi oraz Pani
Kierownik CUW Agnieszce Szalińskiej.
Czas spędzony w Hohenau na długo pozostanie w naszej pamięci. Danke schön!
Aneta Gola, Aleksandra Kupczyk
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oświata

Muzeum w starej
szkole

Od marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 jest realizowane przedsięwzięcie
w ramach projektu „Muzeum Młodych”
organizowanego przez Muzeum Śląskie
w Katowicach. Uczniowie gromadzą eksponaty i przygotowują wystawę pt.: ”Życie
codzienne mieszkańców Toszka w minionym wieku”. Szkoła nawiązała współpracę
ze stowarzyszeniem „Toszek – moja gmina” i przy wsparciu finansowym Muzeum
Śląskiego przygotowuje otwarcie muzeum szkolnego. Nasze działania wpisują
się w obchody 90 rocznicy Muzeum Śl.
Donata Podkowa
SP PNIÓW
We wrześniu Szkoła Podstawowa w Pniowie włączyła się w Ogólnopolską akcję
„Narodowe Czytanie” organizowaną przez
prezydenta RP od 2012 roku. W tym roku
Para Prezydencka zaproponowała do czytania osiem polskich nowel, w uzasadnieniu podając, iż ,,ich zwięzła wymowa idzie
w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia”.
Uczniowie klas: VI, VII i VIII podczas
dnia Narodowego Czytania wzorcowo
przeczytali fragmenty nowel Henryka
Sienkiewicza i Marii Konopnickiej, natomiast nauczyciele, fragment noweli Elizy
Orzeszkowej pt. ,,Dobra pani”. Przygotowano gazetkę tematyczną dotyczącą czytanych tekstów oraz ich autorów. Pięknemu
czytaniu towarzyszyło autentyczne skupienie i zasłuchanie.
Mariola Kałuska

Aktywny
Senior
Uczestnicy Klubu Seniora w
Toszku i w Kotulinie przeciwstawiają się stereotypom
związanym z biernością osób
w wieku senioralnym. Organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
wycieczki do atrakcyjnych
miejscowości na terenie kraju
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
W sierpniu aż 86 seniorów zwiedziło m.in.
Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny i Muzeum Sztuki Sakralnej
w Bardzie Śląskim. Aktywność seniorów
obejmuje również uczestnictwo w licznych
projektach. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się projekt Mapa Lokalnych
Potrzeb Seniorów organizowany w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w gminie Toszek.
Uczestnicy Klubu Seniora w Toszku wzięli udział w warsztatach mających na celu
zwiększenie świadomości korzyści płynących z angażowania się w tworzenie lokalnej polityki, a następnie 10.09.2019r.
seniorzy uczestniczyli w spacerze badawczym po Toszku, podczas którego przygotowano mapę przedstawiającą ich potrzeby
w odniesieniu do gminnej infrastruktury.
Spacer zakończył się obiadem w Restauracji HG w Toszku. Dnia 17.09.2019r. do
projektu przystąpią uczestnicy Klubu Seniora w Kotulinie. Wszystkie osoby chcące

foto: Natalia Waśko

SP Toszek im. Ireny Sendler

ops

przystąpić do Klubu Seniora serdecznie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Toszku.
Natalia Waśko

KULTURA

KULTURA

Koncert finałowy

Foto: Archiwum CK „Zamek w Toszku”

Koncert finałowy tegorocznego Toszeckiego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
im. ks. Prałata Mariana Piotrowskiego odbędzie się w niedzielę 6 października o godz.
19:00. Z recitalem wystąpią Mateusz Kisielnicki (trąbka) i Marcin Machnik (organy).
W programie muzyka takich kompozytów, jak Haendel, Haydn,
Schubert i innych. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania ostatniego w tym roku festiwalowego koncertu. 
PK

Na toszeckim dziedzińcu zamkowym, został zorganizowany
koncert pn. „W krainie pięknych melodii”, na który przybyła
liczna grupa melomanów. Inicjatorką koncertu i jednocześnie
jedną z artystek była dr hab. Gabriela Silva mieszkanka naszej
gminy. Nie zabrakło znanych utworów operetkowych i musicalowych.
Agnieszka Cieślik
6

Zamkowe wieczory

W poniedziałek 7 października o godz. 18:00
w Kawiarni Colonna na Zamku w Toszku
odbędzie się kolejne spotkanie w ramach
„Zamkowych wieczorów z kawą i kulturą”.
Gościem będzie prof. Ryszard Kaczmarek –
historyk z Uniwersytetu Śląskiego, szef Instytutu Badań Regionalnych przy Bibliotece
Śląskiej w Katowicach. Z panem profesorem porozmawiamy
m.in. o jego najnowszej książce zatytułowanej „Powstania śląskie 1919 – 1929 – 1921. Nieznana wojna polsko – niemiecka”.
Zachęcamy do udziału osoby zainteresowane historią naszego
regionu i nie tylko.
PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Dożynki Gminne 2019

W podziękowaniu za tegoroczne plony

Foto: Archiwum UM w Toszku

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.
w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Sebastian Bensz.
W przebieg liturgii zaangażowali się m.in.
przedstawiciele lokalnej społeczności –
sołtysi, a także przedstawiciele samorządu – Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku
–Tadeusz Kobiernik. Po liturgii, w barwnym korowodzie, w towarzystwie Orkiestry Dętej Toszek i Mażoretek z Kotulina
oraz pomysłowo zorganizowanych przedstawicieli sołectw, uczestnicy przeszli na
dziedziniec toszeckiego zamku.
Zaszczytne zadania starostów dożynkowych pełnili Gabriela i Krystian Wycisk
ze Sarnowa, którzy przekazali na ręce
Burmistrza tradycyjny bochen chleba
upieczonego z tegorocznych plonów.
Podczas uroczystego otwarcia obchodów
Burmistrz Toszka, podziękował rolnikom za pracę, i przywitał uroczyście zaproszonych gości wśród nich znaleźli się:
Przewodniczący Rady Miejskiej Toszka
- Tadeusz Kobiernik wraz z wieloma radnymi, senator Krystian Probierz, gliwicki

poseł Piotr Pyzik, Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Gliwicach mł. bryg. Jacek Szczypiorski. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Andrzej Frejno,
Adam Wojtowicz Wicestarosta Gliwicki,
Maria Siejko – Skarbnik Powiatu Gliwickiego, Jacek Zarzycki – Radny Rady Powiatu Zarządu Powiatu Gliwickiego, Krystian Kiełbasa.
Gminne Dożynki, jak co roku, były okazją
do uhonorowania wyróżnienia rolników.
W tym roku gratulacje z rąk Burmistrza
Grzegorza Kupczyka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Kobiernika
otrzymali:
Sołectwo Wilkowiczki
Krystian Pietrowski, Joachim Gralla,
Sołectwo Sarnów
Rudolf i Halina Giera,
Sylwia i Krystian Kruppa
Toszek
Anna i Norbert Dworczyk
Ewa i Waldemar Knopek
Sołectwo Kotulin
Anna i Franiszek Danch
Cecylia i Zygfryd Zawiola
Sołectwo Proboszczowice
Regina i Henryk Palus
Jerzy Kampa
Teresa Czampik
Pisarzowice
Teresa i Jan Sopala
Sylwia i Andrzej Kusz
Boguszyce
Katarzyna i Andrzej Mrzygłód
Agnieszka i Arkadiusz Miozga
Ligota Toszecka
Roman Janysek
Joachim Dada

Kotliszowice
Gerard Czempik
Maria i Waldemar Stranczyk
Pawłowice
Patryk i Anna Mendla
Paczyna
Krystyna i Andrzej Kozubik
Krystyna i Franciszek Kandziora
Pniów
Rafał i Koryna Hohenberg
Janusz i Barbara Globisz
Zbigniew i Cecylia Klimowicz
Norbert Styrc

Foto: Archiwum UM w Toszku

Za nami tegoroczne „Dożynki Gminne” - święto dziękczynienia za plony. Wdzięczność za dostatek pożywienia mogą, a nawet powinni wyrażać wszyscy - aby świętować dożynki nie trzeba być rolnikiem! Cieszymy się, że na Gminne Dożynki zaproszenie przyjęło wielu mieszkańców naszej gminy, a także gości.

Pamiątkowe
dożynkowe
upominki
otrzymali też wszyscy sołtysi Gminy
Toszek. Po części oficjalnej zabawa nabrała charakteru bardziej swobodnego.
Do późnych godzin wieczornych uczestnicy bawili się w rytmach muzyki popularnej. Całość imprezy prowadził
w nienagannej gwarze prezenter Sebastian
Mierzwa z Radia Silesia. Za pomysłową
i bardzo udaną organizację tegorocznych
„Dożynek Gminnych” podziękowania
należą się wielu osobom, które poświęciły swój czas i zaangażowały się na wielu
ważnych frontach przygotowań. Nad całością czuwał dyrektor Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, pan Artur Czok.
Dziękujemy!
JR

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Budzikom śmierć
Jest krótko przed szóstą rano. Zbieram
pospiesznie ostatnie rzeczy, zamykam
walizkę i wychodzę z domu, żeby zdążyć
na pociąg, który za pół godziny odjeżdża
z Lublińca do Warszawy. I dziękuję Bogu,
że jeśli już wstaję o piątej rano, to od pewnego czasu wyłącznie po to, żeby robić to,
o czym sam zdecydowałem.
Nie wstaję już wcześnie rano, żeby pisać kolejne strony w mojej książce. Nie
muszę. Kiedyś nie było innej możliwości – jeśli chciałem, żeby przybywały po
trzy, a nawet cztery strony każdego dnia,
musiałem pracować przed wyjściem do
szkoły. Potem zwykle pisałem parę słów
w szkole i po powrocie znów siadałem
do komputera i pisałem. Dzisiaj dziękuję
sobie za tę pracę. Dzięki temu, że pracowałem wtedy, teraz mogę żyć na własnych
warunkach. Dzięki temu, że wtedy wstawww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

wałem wcześnie, teraz mogę wstawać
o godzinie, którą sam wybiorę.
To był jeden z moich celów. Poważnie.
Chciałem wstawać codziennie z poczuciem, że robię to, co sam wybrałem, o godzinie, którą sam ustaliłem. I wydaje mi
się, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy
w życiu – nie to, żeby się wyspać, ale to,
żeby każdego dnia budzić się do robienia
rzeczy, które wcześniej sami świadomie
i z radością wybraliśmy.
Wiem, że nie każdy z ma tę możliwość.
Dlatego zależy mi, żeby dzisiaj każdy
z moich rówieśników zrozumiał pewną prostą rzecz – jeśli teraz nie będziesz
wstawał wcześnie, żeby pracować na swoje konto, to niedługo będziesz musiał
wstawać, żeby pracować na konto kogoś
innego. Jeśli dzisiaj nie przyłożysz się do
nauki, treningów, do egzaminów zawodowych itd., to być może niedługo będziesz
musiał przyłożyć się do pracy, której wcale nie chcesz wykonywać.

Myślę, że początek roku szkolnego to dobry czas, nie tylko dla uczniów, żeby pomyśleć, jak można zacząć dostosowywać
życie do swoich wymagań. Jak to zrobić,
żeby w ciągu dnia przynajmniej część rzeczy brała się z wyboru, a nie z musu. To
podporządkowywanie sobie życia może
potrwać, ale z własnego doświadczenia
wiem, że rzecz jest przepiękna i warto
o nią walczyć. Aż do momentu, w którym
życie nie będzie się nam już więcej dowolnie przytrafiało.
Na koniec przypomina mi się sentencja,
którą ktoś umieścił na kartce w mesie na
Darze Młodzieży, kiedy już drugi dzień
staliśmy na kotwicy u wejścia do Tamizy.
Zdanie to brzmiało tak: „nie po to Kopernik ruszył Ziemię, byśmy teraz stali
w miejscu”. W bezruchu nic się nie zmieni. Trzeba się ruszyć, żeby zostać panem
swojego życia.
Tomasz Sobania
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fotorelacja z pikniku

zdjęcia: Archiwum SP im. Ireny Sendler w Toszku

Piknikowo
i rodzinnie

Polecamy fotorelację z II Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. W tym roku
piknik połączony był z otwarciem, nowego boiska. Gratulujemy społeczności „sendlerówki” sprawnej organizacji
tego wydarzenia.
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