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W piątek 11 października na Zamku
w Toszku odbyły się gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej. Doroczne
nagrody burmistrza Toszka w dziedzinie edukacji otrzymali nauczyciele
i dyrektorzy. Z inicjatywy radnych Rady
Miejskiej nagrodzeni zostali wyróżniający się uczniowie (Toszeckie Prymusy)
ze szkół w Paczynie, Pniowie, Kotulinie
i Toszku.
W obchodach udział wzięli nauczyciele
i dyrektorzy szkół i przedszkola, rodzice i rodzeństwo nagrodzonych uczniów,
a także samorządowcy na czele z burmistrzem Toszka Grzegorzem Kupczykiem
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej
Tadeuszem Kobiernikiem. Nie zabrakło
przedstawicieli związków zawodowych oświatowej Solidarności reprezentowanej
przez panią Urszulę Ambrożewicz i ZNP
reprezentowanego przez prezesa Mariusza Podbrożnego. Uroczystość zaszczycili
też swoim udział przedstawiciele władz
powiatu gliwickiego - wicestarosta Adam
Wojtowicz i przewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej Kurek. Z inicjatywy Rady
Powiatu Gliwickiego gratulacje przyjęła
też emerytowana dyrektor szkoły, pani
Maria Bukowska. Przez wiele lat aktywnie
działająca na polu oświaty w naszej gminie i nie tylko, wspierająca działalność
organizacji sportowych, a także żywo
zaangażowana w promowanie dziedzictwa Ludwiga Guttmanna. Rolę gospodarza obchodów pełniła dyrektor Centrum
Usług Wspólnych Gminy Toszek, pani
Agnieszka Szalińska, która sprawnie poprowadziła całą uroczystość.
Nagrody burmistrza Toszka w dziedzinie
edukacji otrzymali w tym roku:
Pani Mariola Kałuska – nauczycielka języka polskiego i historii Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie.
Podopieczni pani Kałuskiej osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, prowadzi ona działalność wychowawczą ukierunkowaną na uczestnictwo
dzieci w życiu kulturalnym, jest autorką
scenariuszy imprez środowiskowych
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Dzień Nauczyciela

w sołectwie Pniów, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców. Pani
Mariola Kałuska pomaga uczniom, którzy mają problemy w nauce, opracowuje
i realizuje przedsięwzięcia wzmacniające
rolę i znaczenie szkoły w środowisku oraz
wykazuje inicjatywę w aktywnym działaniu na rzecz szkoły.
Pani Sabina Paździor – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i techniki Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku. Pani Sabina Paździor promuje
szkołę uczestnicząc wraz ze swoimi wychowankami w ogólnopolskich kampaniach np. "Dobrze Cię widzieć" oraz programach edukacyjnych tj. "Bezpieczniki
Taurona", koordynuje pracę zespołu ds.
diagnoz w szkole oraz jest liderem komisji egzaminacyjnej na kartę rowerową.
Pani Agata Abraszek – nauczycielka wychowania przedszkolnego Publicznego
Przedszkola w Toszku. W swojej pracy
wykazuje wysoki profesjonalizm i jednocześnie wielką wrażliwość na dobro wychowanka i jego potrzeby. Jej podopieczni
biorą udział w wielu konkursach, prowadzi kółko plastyczne „wesoły pędzelek”.

Bezpłatne badania
mammograficzne
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Propaguje czytelnictwo wśród dzieci będąc liderką fundacji Cała Polska Czyta
Dzieciom, uczestniczy z podopiecznymi
w „Porankach z bajką”. Podejmuje liczne
działania związane z realizacją strategii
oświatowej i zadań statutowych przedszkola.
Pani Małgorzata Powrósło – nauczycielka
muzyki, rytmiki i nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Kotulinie.
Pani Małgorzata Powrósło jest współautorką programu artystycznego opracowanego na obchody 70–lecia Szkoły
Podstawowej w Kotulinie. Jej uczniowie
w konkursach muzycznych osiągają wysokie lokaty na szczeblu międzynarodowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Jest współautorką wielu programów artystycznych i utworów muzycznych. Przygotowuje oprawę muzyczną apeli i imprez
szkolnych oraz wzbogaca swój warsztat
pracy uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach oraz warsztatach.
Pani Donata Podkowa – nauczycielka historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny
Sendler w Toszku. Pani Donata Podkowa
dokończenie na str. 3
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PROSTO Z URZĘDU
Szanowni Państwo,
dwie ważne dla naszej gminy inwestycje
doczekały się przełomowych momentów w październiku.
Rozstrzygnięty został
przetarg na rozbudowę kanalizacji. Wyznaczony jest też termin podpisania umów
z wykonawcami. Szerzej o tym przedsięwzięciu będziemy informować na naszej stronie
internetowej, a w przyszłym miesiącu w gazetce poświęcimy tej inwestycji nieco więcej
miejsca. Przewidywany termin zakończenia
prac to sierpień 2020. Drugą planową inwestycją, którą będziemy mogli rozpocząć,
będzie modernizacja dworca PKP w Toszku
wraz z obejściem. Na bazie istniejącej tam
infrastruktury chcemy stworzyć centrum
przesiadkowe, które pozwoli naszym mieszkańcom w szerszym zakresie i bardziej komfortowo korzystać ze zbiorowej komunikacji. Do realizacji tego zadania jeszcze daleka
droga, ale uzyskana informacja o wyborze
naszego projektu do dofinansowania jest
ważnym krokiem w tym kierunku.
Kilka interesujących wydarzeń odbyło się
też w minionym miesiącu. Przede wszystkim nasz tradycyjny Oktoberfest na Zamku.
Z ogromnym szacunkiem gościliśmy na tej
imprezie - zresztą nie pierwszy raz - konsul
RFN z konsulatu w Opolu panią Birgit Fisel-Rösle. Nie zabrakło naszych przyjaciół
z Hohenau i Olewska, z którymi przeżywa-

liśmy również piękne emocje. Burmistrz
Eduard Schmid, który za kilka miesięcy
kończy swoją ostatnią kadencję na urzędzie burmistrza Hohenau, był u nas oficjalnie po raz ostatni. Natomiast z partnerami
z Olewska świętowaliśmy skromną ale miłą
5 rocznicę nawiązania współpracy między
naszymi miastami. W szczególności cieszy
mnie liczny udział naszych mieszkańców
w Oktoberfeście! Być może warto jeszcze zauważyć, że nasze tegoroczne piwne świętowanie przykuło uwagę wielu polityków, którzy w związku z trwającą wówczas kampanią
wyborczą, postanowili się zaprezentować
mieszkańcom naszej gminy. Wybory mamy
szczęśliwie za sobą. Jak już informowaliśmy,
wśród kandydatów do Sejmu nasi mieszkańcy oddali najwięcej głosów na partię PIS,
natomiast w wyborach do Senatu większość
mieszkańców naszej gminy poparła pana
Zygmunta Frankiewicza, który przez ponad
ćwierć wieku był prezydentem Gliwic.
Wracając do październikowych wydarzeń,
chciałbym wspomnieć jeszcze dwa przedsięwzięcia o charakterze historycznym. Z początkiem minionego miesiąca na Zamku
odsłonięta została ufundowana przez mieszkańców tablica pamiątkowa poświęcona pamięci powstańców śląskich z naszej gminy
i naszego powiatu. W uroczystości, której
inicjatorem był pan Grzegorz Kamiński,
udział wzięła m.in. minister Bożena Borys Szopa. Nieco inny charakter i wymiar, ale nie
mniejszą wagę posiada natomiast utworzone
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler

„Muzeum szkolne”. Jest to wartościowa idea
budowania więzi młodego pokolenia z dziedzictwem historyczno - kulturowym swojej
małej ojczyzny. Gratuluję tego pomysłu inicjatorce przedsięwzięcia, pani Donacie Podkowie.
Co przed nami? Ruszamy z jesienną częścią
remontów cząstkowych dróg gminnych.
Zdaję sobie sprawę ze skali potrzeb w tym
zakresie. Mam nadzieję, że te ok. 200 m2
dziur, które w listopadzie zniknie z naszych
ulic, kierowcy zauważą i odczują poprawę. Uzupełnimy oznakowanie ulic w kilku
miejscach i naprawimy wiaty przystankowe
w Ligocie Toszeckiej. Rolnikom zaoferujemy
wsparcie w zakresie usuwania folii rolniczej
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Pracujemy nad przetargiem,
który ma wyłonić firmę odbierającą w niedalekiej przyszłości śmieci z naszych posesji.
Takich i podobnych zadań planujemy i realizujemy sporo.
Serdecznie zapraszam też do udziału w corocznych obchodach Narodowego Święta
Niepodległości. W poniedziałek, 11 listopada o godz. 9.00, w kościele w Toszku odprawiona zostanie msza św. za Ojczyznę,
po której w uroczystym przemarszu udamy
się na miejsce pamięci przy ul. Strzeleckiej.
Liczę na udział w tych obchodach ze strony
naszych mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji, jednostek, instytucji i środowisk.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
Miesiąc październik
obf itow a ł
w różne wydarzenia, w których udział brali
także radni Rady
Mi e jsk i e j. Je dnym z takich wydarzeń, to bardzo
uroczyście obchodzone odsłonięcie tablicy pamiątkowej na zamku w Toszku upamiętniającej 100-lecie Powstań Śląskich,
połączone z rozstrzygnięciem gminnego
konkursu plastyczno-historycznego. Inicjatorem i prowadzącym tą historyczną sesję był toszecki pasjonat historii pan Grzegorz Kamiński. Kolejny dzień (11.10.), to
uroczysta gala pn. „Toszeckie Prymusy”
- jest to już coroczne cykliczne wydarzenie organizowane z inicjatywy radnych,
podczas którego rada miejska nagradza
szczególnie uzdolnionych uczniów, laureatów konkursów na różnych szczeblach
z naszych gminnych placówek oświatowych. W tym roku nasza gala z inicjatywy
dyrektor CUW pani Agnieszki Szalińskiej
była połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, ta wspólna uroczystość
odbyła się na zamku w Toszku. Bardzo
serdecznie dziękuję radnym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Przewodniczącej pani Magdalenie Krzepisz, bo to dzięki zaangażowaniu i pracy tej Komisji do
kolejnej Gali doszło również w bieżącym
roku. Do corocznych wydarzeń zaliczamy
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również Oktoberfest, który jak co roku
zgromadził na toszeckim Zamku wielbicieli „złocistego napoju” oraz dobrej zabawy. Była to także okazja do spotkania radnych i mieszkańców z gośćmi z naszych
partnerskich miast: Hohenau i Olewsk,
podczas których dzieliliśmy się wzajemnie
naszymi doświadczeniami. W bieżącym
miesiącu ogłoszone zostały wyniki głosowania i zadania, które będą realizowane
w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Pomysłodawcom 8. zadań
wybranych do realizacji w przyszłym roku
w imieniu RM serdecznie gratuluję i zachęcam już dziś wszystkich do poszukiwania kolejnych ciekawych pomysłów na
następny rok.
Ponieważ podczas pisania tego artykułu jesteśmy jeszcze przed sesją RM poniżej podaję projekty uchwał, które (część
z nich) będą procedowane na sesji RM
w dniu 30. października, pozostałe na sesji w listopadzie, a były omawiane na Komisji wspólnej: - pakiet projektów uchwał
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod
ogródek warzywny; - kolejny pakiet projektów w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego dotyczy najmu gruntu
zabudowanego garażem. Rada korzystając
ze swoich ustawowych uprawnień i podejmując powyższe uchwały udziela zgodę
Panu Burmistrzowi na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z obecnym dzierżawcą

gruntu bez ogłaszania trybu przetargowego; - projekty uchwał podatkowych dotyczące ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłata targowa, oraz poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu
inkasa; projekty uchwał w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej; - w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie jednoosobowej spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Toszku”; - w sprawie ustalenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej; w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; - w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej
prognozie finansowej; omówienie pism,
które wpłynęły do biura rady. Wszystkie
szczegółowe informacje dotyczące pracy
rady miejskiej są dostępne na stronie internetowej gminy: www.toszek.pl w zakładce:
E-Rada oraz w BIP.
Przed nami dzień Wszystkich Świętych,
czas zadumy i refleksji nad przemijaniem,
pamięć o tych których już nie ma wśród
nas, także znanych nam samorządowców,
starajmy się na co dzień być takimi ludźmi, abyśmy kiedyś pozostali sami na długo
w pamięci Tych, którzy przyjdą po nas.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Toszecki Budżet Obywatelski 2020
Wyniki głosowania
Zgodnie z założeniami budżetu obywatelskiego to mieszkańcy naszej gminy wskazali
do realizacji zadania, które zdaniem głosujących są szczególnie potrzebne w naszych
lokalnych społecznościach. Wybrane zadania zostały już wpisane do projektu budżetu
gminy na rok 2020. W przyszłym roku zostaną skierowane do realizacji. O szczegółach
realizacji projektów można będzie porozmawiać na spotkaniu konsultacyjnym, na które burmistrz Toszka zaprosi autorów projektów i osoby zainteresowane w listopadzie.
PK
Numer
projektu
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Tematyka projektu

Autor projektu

Budowa studni głębinowej
Robert Kościelny
przy boisku w Paczynie

Liczba
głosów na
projekt

Wartość
projektu
(PLN)

Pozycja
w rankingu

272

25.000,00

1

4

Bezpieczny strażak bezpieczny mieszkaniec
gminy Toszek

Ireneusz Giemza

257

24.600,00

2

12

Budowa parkingu przy ul.
Świbskiej w Kotulinie

Izabela Majcher Dorobisz

247

25.000,00

3

3

Zakup sceny plenerowej
z zabudową w Sarnowie

Gabriela Ziaja

247

24.000,00

4

7

Modernizacja placu zabaw
w Kotliszowicach

Mariusz Rak

176

24.971,00

5

6

Toszeckie Kino Plenerowe

Janusz Koprek

169

17.000,00

6

9

Infrastruktura dla dzieci
na Oraczu

Rafał Kucharczyk

152

24.600,00

7

13

Ogrodzenie placu
rekreacyjnego w Pniowie

Ewelina
Tarnowski

124

15.000,00

8

Delegacja Olewska na czele z merem
Омельчук Олег Васильович gościła
w naszej gminie w związku z dorocznym
Oktoberfestem. Nasi ukraińscy partnerzy
zwiedzili południowe rejony województwa śląskiego, a także zabytkową sztolnię
Królowa Luiza, spotkali się z samorządowcami naszej gminy oraz zwiedzili zakład produkcyjny „Klimowicz” w Paczynie. Odwiedzili także Szkołę Podstawową
w Paczynie. Podczas wizyty omówiono
również wspólne działania i projekty, które są planowane na następny rok.
JR
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Wizyta partnerska

Dzień
Nauczyciela

dokończenie ze str. 1
inicjuje i organizuje wiele imprez szkolnych. Zrealizowała projekt "Muzeum
w starej szkole" przy współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Jej uczniowie osiągają znaczące miejsca w konkursach historycznych przez co promuje
gminę Toszek w województwie i regionie. Działalność pani Donaty Podkowy
przyczynia się do kształtowania postaw
patriotycznych wśród uczniów m.in. poprzez utrwalanie lokalnych śladów przeszłości
Pani Anna Mainka – nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Paczynie, która wyróżniająco wypełnia zadania z zakresu pracy
opiekuńczej i dydaktyczno – wychowawczej. Wzorowo realizuje ideę wielokulturowości na poziomie programu szkolnego
poprzez wspieranie i integrowanie różnorodnych kultur w lokalnym środowisku.
Nagrody burmistrza Toszka otrzymali
także pani Anna Pawłowska – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kotulinie, pani
Elżbieta Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, pan Waldemar Pigulak – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku.
Zgodnie z tradycją Rady Miejskiej, nagrody i listy gratulacyjne dla najzdolniejszych uczniów ze szkół w naszej gminie
- Toszeckich Prymusów - wręczył przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku pan
Tadeusz Kobiernik. Wyróżnieni zostali
uczniowie:
- ze Szkoły Podstawowej w Paczynie:
Aleksandra Mainka, Maja Waniczek, Julia
Mocek, Wanesa Prymula i Julia Dutkiewicz;
- ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie: Adrianna Kulik, Magdalena Zarzecka, Adrian Cebula, Oliwier
Filak;
- ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie:
Agata Szewczyk, Agata Powrósło, Aleksandra Pieruch, Emilia Pallus, Kinga
Krupa, Julia Szewczyk, Karolina Walczak,
Szymon Jarzyński, Kamila Krzysztyniak,
Kaja Mirkowska, Lena Zwior, Antonina
Powrósło, Alicja Sznurka;
- ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny
Sendler w Toszku: Piotr Sikora, Kacper
Kozioł, Aleksandra Golombek, Arkadiusz
Szega;
- ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku: Julian Gabryś, Anna
Labus, Lena Lipińska, Karol Czerner, Justyna Mikosz, Nina Wiśniewska, Krzysztof Koprek, Julia Skandy, Julia Florian,
Paulina Mikosz, Martyna Weis, Damian
Koźlik.
Uzasadnienia nagród przyznanych „Toszeckim Prymusom” publikujemy na
stronie toszek.pl. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy
sukcesów w kolejnych semestrach i latach
szkolnych! 
PK
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z życia gminy

Podczas sesji historycznej rozstrzygnięty
został konkurs plastyczno-historyczny
na temat Powstań Śląskich. W konkursie brały udział wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy. Zwycięzcami
konkursu zostali: Grand Prix Daria Kotyrba - Szkoła Podstawowa im. Ireny
Sendler w Toszku, I miejsce Maja Waniczek - Szkoła Podstawowa w Paczynie, II
miejsce Aleksandra Mainka Szkoła Podstawowa w Paczynie, III miejsce Dominika Kobiernik - Szkoła Podstawowa im.
Gustawa Morcinka w Toszku. Nagrody
zostały ufundowane przez Burmistrza
Toszka, Wojewodę Śląskiego, Muzeum
Powstań Śląskich oraz p. minister Bożenę Borys-Szopę. Gratulujemy laureatom
i życzymy dalszych sukcesów artystycznych. 
JR
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Interaktywni
mieszkańcy

Parkingi przy
cmentarzu

foto: Archiwum UM w Toszku

pan Jan Rzeźniczek zdobył tytuł rolnika
roku powiatu gliwickiego w plebiscycie
Dziennika Zachodniego! Naszego laureata do konkursu zgłosiła sołtys Kotulina,
pani Izabela Majcher - Dorobisz. Serdecznie gratulujemy miłego wyróżnienia! PK

Ponad 60 mieszkańców naszej gminy
skorzystało z bezpłatnych szkoleń komputerowych. Interaktywne moduły szkoleniowe pozwoliły naszym mieszkańcom
zdobyć umiejętności w zakresie finansów
i transakcji w sieci, mediów społecznościowych, biznesu w sieci oraz obsługi
internetowych narzędzi przydatnych dla
rolników. Środki na zrealizowane szkolenia zostały pozyskane przez toszecki magistrat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
JR

Jak co roku toszeccy harcerze ze szczepu
„Ignis” przygotują i skoordynują obsługę
miejsc postojowych dla samochodów przy
cmentarzu w dniu 1 listopada. Ponieważ
nie jest możliwe, aby wszyscy w tym dniu
zaparkowali w bezpośrednim sąsiedztwie
cmentarza, miejsca postojowe zostaną
przygotowane na terenie podwórka szkolnego (dla najbardziej potrzebujących)
a także przy ul. Polnej - boczna Dworcowej. Z uwagi na zwiększony w tym dniu
ruch apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność i dodatkową cierpliwość.
PK

Walka o podium!
Grupa
utalentowanej
młodzieży, która uczestniczy w zamkowej sekcji
plastycznej pod kierunkiem pani Agaty Przewieźlik, bierze udział
w Międzynarodowym
Konkursie Sztuki Dziecięcej „Złota Sztaluga”.
Są to: Martyna Weis
(kategoria wiekowa 1113 lat), Joanna Szkolik
(kategoria wiekowa 4-10
lat), Aleksandra Falborska (kategoria wiekowa
14-17 lat) i Dominik Kobiński (kategoria wiekowa 14-17 lat).
Jako laureaci kolejnego etapu, który jakiś czas temu odbył się we Lwowie, rywalizują oni obecnie o najlepsze miejsca
w internetowym głosowaniu. Jeśli ich
prace zyskają wystarczająco duże poparcie, cała czwórka ma szansę na wejście

obraz autorstwa Aleksandry Falborskiej

Powstania Śląskie
okiem plastyków

Miła uroczystość miała miejsce kilka dni
temu w Kotulinie. Na ręce Jana Rzeźniczka, rolnika z Kotulina, gratulacje złożyli
burmistrz Grzegorz Kupczyk, starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kurek.
Okazją do tych powinszowań był fakt, że

foto: Archiwum UM w Toszku

Na toszeckim zamku uroczyście upamiętniono mieszkańców naszej gminy i Powiatu Gliwickiego, którzy zginęli podczas
Powstań Śląskich. Burmistrz Grzegorz
Kupczyk oraz Minister Pracy i Polityki
Społecznej Bożena Borys-Szopa odsłonili specjalną tablicę pamiątkową. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:
nauczyciele i uczniowie, samorządowcy,
posłowie, służby mundurowe, duchowni,
a także toszeckie Bractwo Kurkowe. Wartę przy tablicy pełniła historyczna grupa
rekonstrukcyjna. Po zakończeniu oficjalnej części odsłonięcia tablicy, uczestnicy
udali się na prelekcję historyka p. Grzegorza Kamińskiego. Działaniem towarzyszącym była wystawa modelarsko-historyczna żołnierzyków oraz proporców
(ze zbiorów p. Kamińskiego), plebiscyt,
a także nagrodzenie zwycięzców historycznego konkursu plastycznego. Koordynatorem wydarzenia był p. Grzegorz
Kamiński. Patronat nad wydarzeniem
objął Burmistrz Grzegorz Kupczyk, Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek oraz
Muzeum Powstań Śląskich. Bardzo dziękujemy p. Grzegorzowi Kamińskiemu
za włożony trud i serce w organizację
tej uroczystej sesji. Ponadto dziękujemy
p. Arturowi Czokowi - Dyrektorowi CK
„Zamek w Toszku” oraz pracownikom za
wszechstronne wsparcie uroczystości. JR

Rolnik z Kotulina
nagrodzony

foto: Archiwum UM w Toszku

foto: Archiwum UM w Toszku

Sesja historyczna

do grona laureatów konkursu. Najlepsi
z najlepszych pojadą do paryskiego Disneylandu!
Zapraszamy do wsparcia naszych talentów plastycznych! Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę https://artclass.
lviv.ua/en/.Trzymamy kciuki! 
PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata

Las wokół nas

foto: Archiwum Przedszkole w Toszku

„Drzewa
dla
klimatu" to hasło 17 edycji
programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja.
W ramach realizacji ww. programu toszeckie
przedszkole obchodziło Święto
Drzewa z udziałem
uczniów
i nauczyciela Technikum Leśnego
w Brynku. Zaproszeni goście w ciekawy
sposób opowiedzieli dzieciom o faunie
i florze polskich lasów oraz pracy leśnika.
Przedszkolaki dowiedziały się jak dbać
o przyrodę i czyste środowisko dla dobra całej Ziemi. Dodatkową atrakcją było
wysłuchanie sygnałów myśliwskich granych na rogu myśliwskim przez jednego
z uczniów technikum - absolwenta naszego przedszkola.
AA

kom o swojej pracy i zwierzętach, które
współpracują z policjantami (psy, konie).
W trakcie edukacyjnej pogadanki goście
zapoznali dzieci z zasadami bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, podczas zabawy z innymi dziećmi, a także w ruchu
drogowym. Wiadomości zdobyte na spotkaniu dzieci wykorzystały podczas wycieczki autokarem do sali zabaw "Alele"
w Wilkowicach. Dzięki znajomości zasad
bezpiecznej zabawy, przedszkolaki miło
i aktywnie spędziły czas, co przyczyniło
się do rozwijania sprawności fizycznej
i integracji dzieci z rożnych grup wiekowych. 
AA

Sendler w Toszku

Powiatowe drużynowe
zawody badmintona

Policjanci
w przedszkolu

foto: Archiwum Przedszkole w Toszku

W październiku gościliśmy policjantów
z Komisariatu w Pyskowicach. Zaproszeni goście opowiadali przedszkola-

W Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler odbyły się powiatowe drużynowe
zawody badmintona. Dzień wcześniej,
też w Sendlerówce, wyłoniono reprezentantów naszej gminy – dziewczęcą
drużynę z SP nr 2 oraz chłopięcą z SP
nr 1. Zwycięskie drużyny zmierzyły się
z uczniami z Wielowsi. Wśród dziewcząt
lepsze okazały się zawodniczki z Wielowsi, natomiast nasi chłopcy pokonali gości.
Tym samym drużyna w składzie: Karol
Winicki z 7b, Michał Popek z 8b oraz Jan
Łuków z 8a będzie reprezentować powiat
gliwicki w zawodach rejonowych, w których zmierzy się z mistrzem Gliwic.
Aneta Węglarz i Katarzyna Czapla

bezpłatne badania dla kobiet
Czy wiesz, że rak piersi jest najczęściej diagnozowaną chorobą nowotworową i drugą nowotworową przyczyną śmierci wśród polskich kobiet? Kobiety mogą zrobić wiele, by uniknąć nowotworu lub wcześnie go wykryć.
Służą temu badania mammograficzne w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi. Serdecznie zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat
na bezpłatne badania mammograficzne, które organizowane są przez Centrum
Onkologii w Gliwicach w dniach 8 (od godziny 8.30 do 15.30),12 i 13 listopada
br. (od godziny 10.00 do 17.00) Mammobus będzie czekał na Panie przy ul.
Górnośląskiej 2 (Remondis Aqua Toszek) Prosimy o zabranie ze sobą dowodu
osobistego oraz ostatniego badania mammograficznego, jeśli takie jest w posiadaniu przez osobę badaną. Zadbajmy o siebie, o nasz cenny dar zdrowia.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Europejski Dzień
Języków

Szkoła Podstawowa im. Ireny

foto: Archiwum SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Przedszkole w Toszku

Pod koniec września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków, którego celem
jest promowanie różnorodności językowej. Szkoła przy ul. Dworcowej włączyła
się do działań wskazanych przez Radę
Europy. W tym celu uczniowie przygotowali prezentacje na wybrane tematy.
Dowiedzieliśmy się, czym charakteryzują się kuchnie brytyjska i niemiecka, jak
przygotować Kartoffelsalat, w jaki sposób
uczyć się języka obcego poprzez skojarzenia i jak brzmi kanon "Panie Janie" w pięciu językach. Do zabawy włączyły się także przedszkolaki, prezentując piosenkę
w języku angielskim. Warto nadmienić,
że w SP nr 1 im. Ireny Sendler uczymy
trzech języków nowożytnych: angielskiego, niemieckiego oraz włoskiego.
IK

Wolontariusze z SP
nr 1 im. Ireny Sendler
w Toszku
Działający w naszej szkole od kilku lat
Klub Wolontariatu to jedna z możliwości bezinteresownego niesienia pomocy
ludziom potrzebującym. Nasz klub liczy
w bieżącym roku szkolnym 2019/20 ponad 30 członków, są nimi uczniowie klas
7 i 8. Wolontariusze podejmują wiele
działań, włączają się w różne akcje charytatywne, a obecnie bardzo aktywnie
działają na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu. Nasi wolontariusze
odwiedzają regularnie pensjonariuszy
DPS, spędzają z nimi czas na rozmowie,
w razie potrzeby służą pomocą, dzielą
się entuzjazmem, uśmiechem, radością,
sukcesami, ale i troskami. Pomagają przy
organizacji przedsięwzięć, takich jak pikniki, zabawy i nabożeństwa. Wolontariusze włączają się również w działania na
terenie szkoły i miasta. Cieszymy się, że
nasz Klub Wolontariatu liczy tak wielu
członków, że młodzi ludzie, pomimo wielu obowiązków, znajdują czas, by bezinteresownie zaangażować się w pomoc potrzebującym.
Anna Badura
5

oświata

Foto: Adam Nowak

Ślubowania nadszedł
czas, będzie uczniem
każdy z nas

W październiku uczniowie klas pierwszych mieli swoje wielkie święto. W towarzystwie wicedyrektor, nauczycieli oraz
swoich wzruszonych rodziców pierwszaki
składały ślubowanie i oficjalnie wstąpiły
w szeregi uczniów Szkoły Podstawowej nr
2 im. G. Morcinka w Toszku. Uroczysty
charakter uroczystości podkreślił polonez,
którym najmłodsi rozpoczęli swój występ.
Podczas akademii mali uczniowie pokonali tremę i pięknie recytowali wiersze
oraz śpiewali piosenki. Najważniejszym
momentem uroczystości był akt pasowania na ucznia dokonany symbolicznym
ołówkiem. Z okazji swojego święta wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
i birety. Po ceremonii ślubowania pierwszaki z uśmiechami na twarzy udały się
do swojej klasy na przyjęcie przygotowane
przez rodziców. Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina.
Sabina Paździor

Erasmus+ dla uczniów
Od 12 października 2019 r. do 13 października 2021 r. realizujemy projekt Erasmus+. Jest on finansowany przez Unię
Europejską. W ramach projektu przewidziane są krótkoterminowe wyjazdy do
szkół partnerskich – Portugalii, Hiszpanii,
Turcji i Sycylii. Temat projektu to: Recykling dla życia. Jego celem jest stworzenie
ekologicznego ogródka szkolnego przez
uczniów oraz wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem zdrowego i ekoloMonika Pondo
gicznego trybu życia.

#ErasmusDays 2019
Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2
w Toszku, realizujące projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków europejskich, zorganizowały 10 października
spotkanie w ramach ogólnoświatowego
wydarzenia jakim było #ErasmusDays. Panie podzieliły się swoimi doświadczeniami
i wiedzą zdobytą na szkoleniach z władzami miasta, pracownikami placówek
oświatowych naszej gminy, przedstawicielami koła DFK oraz społecznością lokalną.
Prezentacje jakie zostały przygotowane na
spotkanie są wykorzystywane teraz na lek6

Foto: Karina Jarmułowicz – Łozińska

SP im Gustawa Morcinka

cjach, na których uczniowie mają okazję
poznać ciekawe miejsca, kraje, ich kulturę,
sztukę i historię. Poznają możliwości edukacyjne, uczą się tolerancji międzykulturowej. 
Karina Jarmułowicz - Łozińska

Gminny Turniej Piłki
Nożnej
Na „Orliku” odbył się „Gminny Turniej
Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców” w kategoriach klas 7-8 oraz 6 i młodszych. Honorowym patronatem objął te zawody burmistrz Toszka. Gospodarzem turnieju była
Szkoła Podstawowa nr 2 w Toszku. Celem
spotkania było wyłonienie najlepszych
drużyn w danej kategorii, które będą reprezentować gminę podczas rozgrywek na
szczeblu powiatowym. W turnieju wzięło
udział 110 zawodników, którzy reprezentowali szkoły w Kotulinie, Pniowie oraz
szkoły nr 1 i nr 2 w Toszku. Cały turniej
sędziował pan Tomasz Nagoda za co mu
bardzo dziękujemy.
Wyniki turnieju:
kategoria starsza
Dziewczęta:
1 miejsce SP nr 1 w Toszku
2 miejsce SP w Kotulinie
3 miejsce SP nr 2 w Toszku
Chłopcy:
1 miejsce SP w Pniowie
2 miejsce SP w Kotulinie
3 miejsce SP nr1 w Toszku
4 miejsce SP nr 2 w Toszku
Kategoria młodsza
Dziewczęta:
1 miejsce SP nr2 w Toszku
2 miejsce SP w Kotulinie
Chłopcy:
1 miejsce SP nr 2 w Toszku
2 miejsce SP w Kotulinie
Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju, a zwycięzcom życzymy sukcesów
na dalszych szczeblach rozgrywek piłkarskich.
Karina Jarmułowicz-Łozińska
SP Kotulin

Noc Bibliotek 2019 –
„Znajdźmy wspólny język”
Już trzeci raz uczniowie SP w Kotulinie
mogli uczestniczyć w tym ogólnopolskim
wydarzeniu. Tym razem miało ono miejsce w październiku. W piątkowy wieczór,
5 X o godz. 19.00, aż 31 uczniów z klas VVIII spotkało się w murach naszej szkoły.
Były zabawy, gry i różne konkursy tematycznie związane z bohaterami literackimi.

O 21.00 z latarkami wyruszyliśmy na spacer, odwiedzając miejsca, z którymi związane są różne opowieści wspomnieniowe.
Wracając późnym wieczorem do szkoły,
skorzystaliśmy z zaproszenia p. Barbary
Walczak i wstąpiliśmy na gorącą herbatę.
Ostatni punkt programu to film pt. „Ptyś
i Bill” specjalnie udostępniony na tę okazję. „Noc Bibliotek” przygotowały polonistki: Beata Grochla i Marzena Powrósło.
Wszyscy uczestnicy dziękują również za
udział p. Soni Sznurce.
Beata Grochla
SP Paczyna

Wokół powstań śląskich
W maju w naszych murach odbyło się spotkanie z p. Angeliką Blindą z katowickiego oddziału IPN na temat drogi Górnego
Śląska do Polski. Nasze uczennice uczestniczyły w Gminnym Konkursie Plastyczno - Historycznym „Plakat na 100-lecie
Powstań Śląskich”. Dwie z nich zostały laureatkami: Maja Waniczek zdobyła I miejsce, a Aleksandra Mainka II. W dniu 10
października grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystym spotkaniu
poświęconym 100-leciu Powstań Śląskich
odbywającym się na terenie CK „Zamek
w Toszku”.
W dniu 16 października uczniowie klas
V – VIII odbyli lekcję muzealną w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Jej tematem było życie codzienne Górnoślązaków
w okresie powstań śląskich i plebiscytu.
W śląskiej podróży w czasie cofnęli się do
28 czerwca 1919 r., by przypomnieć sobie,
że o przyszłości Górnego Śląska, zgodnie
z traktatem pokojowym, miał zdecydować
wynik głosowania plebiscytowego. Wycieczkowicze zrobili sobie także pamiątkowe zdjęcie na tle graffiti przedstawiającym
hotel Lomnitz - najsłynniejszy hotel w Bytomiu w okresie plebiscytu.
Agnieszka Kural
SP PNIÓW

Święto edukacji
W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z pasowaniem na uczniów pierwszoklasistów. Specjalnie na tę okazję został
przygotowany program artystyczny podkreślający rolę nauczyciela, jako przewodnika i mistrza. Zakończenie uroczystości rozbawiło wszystkich do łez, pojawił
się bowiem śląski humor (humoreska pt.
,,Juzaś ta szkoła”) oraz tzw. ,,taniec nóg”
do muzyki zespołu Golec Orkiestra ,,Pieniądze to nie wszystko”. Tym samym programem artystycznym uczniowie naszej
szkoły uświetnili gminne obchody święta
edukacji w Toszku, połączone z galą „Toszeckie Prymusy”. Wśród ,,prymusów”
wyróżnionych w tym roku przez radnych
Rady Miejskiej znaleźli się: Magdalena
Zarzecka, Oliwier Filak, Adrianna Kulik,
Adrian Cebula - uczniowie naszej szkoły.
Gratulujemy!
Mariola Kałuska
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

kultura

XV Oktoberfest na Zamku w Toszku ponownie zgromadził grono miłośników
dobrej zabawy. Pomimo kapryśnej pogody dopisali licznie uczestnicy biesiady,
w tym mieszkańcy Toszka, zaproszeni
goście, wśród nich Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Birgit Fisel-Rösle, także niezawodni goście z gmin
partnerskich Hohenau (Niemcy) i Olewsk
(Ukraina). Nie zabrakło również znakomitych artystów.
Wydarzenie rozpoczęły pokazy mażoretek Magnolia z Kotulina. Gwiazdą wieczoru byli wokalista Markus z Niemiec
oraz Bernadeta Kowalska i Przyjaciele.
Jak co roku jako pierwsza odszpuntowana

została beczka tradycyjnego bawarskiego piwa przywieziona przez gości z Hohenau. Dobra zabawa, konkursy i tańce
trwały do późnych godzin nocnych. Nad
przebiegiem imprezy, w roli porywających konferansjerów, czuwali Bernadeta Kowalska oraz Leonard Malcharczyk.
Tegoroczny Oktoberfest był także okazją
do świętowania jubileuszu 5-lat partnerstwa pomiędzy miastami Olewsk i Toszek, a także do pożegnania burmistrza
Hohenau Eduarda Schmid, który za kilka
miesięcy kończy swoją ostatnią kadencję na urzędzie burmistrza. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za dobrą zabawę, a organizatorom za wysiłek włożony
w przygotowanie imprezy. Na kolejny
BS
Oktoberfest zapraszamy za rok. 

lub na ziemiach polskich. Wystawę będzie
można zobaczyć w Centrum Ekspozycji
Historycznych od 2.11 do 8.12.2019 roku.
W poniedziałek 11 listopada o godz.
17.00 wejście na wieże i zwiedzanie wystawy bezpłatne. Tego samego dnia (11
listopada) na zamku w Toszku w sali peterswaldskiej o godz. 18.00 odbędzie się
spektakl muzyczny pt. „Śpiewnik Domowy” w wykonaniu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach pod kierunkiem pani Magdaleny
Spytek -Stankiewicz. Bezpłatne wejściówki będą do odbioru w biurze Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”.
Barbara Skawińska

Rocznik Toszecki

Zamek zaprasza
w listopadzie
W listopadzie zapraszamy serdecznie na
nową wystawę czasową, pokazującą koleje losów wybranych polskich banknotów
XX wieku, które w minionym wieku były
prawnym środkiem płatniczym w Polsce

W ramach październikowego "Zamkowego wieczoru
z kawą i kulturą" odbyło się spotkanie prof. Ryszardem
Kaczmarkiem. Rozmawialiśmy o szeroko rozumianych
kontekstach powstań śląskich: o emocjach, które budzi
historia, o mitach, którymi lubimy się karmić, a przede
wszystkim o faktach, które warto znać. Zapraszamy na
kolejne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 18
listopada o godz. 18:00. W zamkowej Kawiarni Colonna
naszym gościem będzie archeolog Radosław Zdaniewicz,
który koordynował szereg wykopalisk w naszej gminie,
m.in. w rejonie Pniowa i Ciochowic.
PK

Foto: Archiwum UM Toszek

Z kawą i kulturą

Foto: Archiwum UM Toszek

Foto: Archiwum UM Toszek

Oktoberfest

W czwartek 17 października w Urzędzie
Miejskim odbyło się spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych pisaniem
tekstów do kolejnego wydania Rocznika
Toszeckiego. Omówiono zgłoszone tematy oraz uzgodniono termin złożenia
tekstów. Zaproszenie do współpracy jest
nadal; otwarte. Adresujemy je do wszystkich zainteresowanych. Recenzentem kolejnego numeru Rocznika będzie dr hab.
Lech Krzyżanowski z Instytutu Historii
Uniwersytetu Śląskiego. Rocznik Toszecki
A.D. 2020 ukaże się drukiem pod koniec
pierwszego kwartału przyszłego roku.
PK
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Wymagające nauczycielki
Surowa, piękna i mądra. Nie daje łatwego
dostępu do siebie, a kiedy się ją opuszcza,
wzbudza ogromną tęsknotę. Nie zawsze
jest z nią różowo; czasem ma się ochotę
rzucić ją i więcej nie wracać. Góra. Każda
góra jest taka.
Spędziłem ostatnio trochę czasu w krainie surowych piękności. I choć tylko musnąłem tego świata, to udało mi się wyciągnąć z niego kilka wartościowych lekcji.
Bo góry są świetnymi nauczycielami.
I tak nauczyłem się najpierw, jak niewiele
potrzebuję. Z parkingu zabrałem plecak
pełen rzeczy, bo „mogą się przydać”, a po
kilometrze męczarni, większość tych rzeczy zapakowałem w tobołek i zostawiłem
w schronisku na dole. Na górę ruszyłem
o wiele lżejszy, ze świadomością, że od teraz musi wystarczyć mi to, co mam. I wystarczyło.
Jak piękna jest cisza. Jak pięknie jest być
z dala od wszystkiego, od jakiegokolwiek
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

miasta. Jak pięknie iść krok za krokiem
i o niczym nie myśleć. I tylko je podziwiać. Surowe, piękne i mądre. W takich
chwilach oddycham i czuję w nozdrzach
życie.
Są też chwile, gdy marzę, żeby już wrócić do codzienności, która zwłaszcza po
wielu godzinach marszu wydaje się być
cudowną rzeczywistością. I dobrze, że tak
jest. W górach docenia się codzienność,
w codzienności – góry.
Chodzenie na skróty jest bardzo ryzykowne. Niczego też nie da się przeskoczyć. Każdą przeszkodę trzeba pokonać
siłą własnych mięśni. Góry uczą pokornej
walki, z szacunkiem dla potęgi przeciwnika. Komu brakuje tego szacunku, szybko
przekonuje się, jaki jest mały i słaby. Tak
samo każdy, kto myśli, że wszystko może
zrobić sam.
Nie wolno tracić czujności. Pokusa jest
ogromna, zwłaszcza gdy szczyt już zdoby-

ty, a teren robi się łatwiejszy. Nie do końca
świadomie tej pokusie uległem, gdy schodząc z najwyższego szczytu Austrii, pokonaliśmy najtrudniejszy, bardzo stromy
fragment. Tam miałem wszystkie mięśnie
napięte, każdy krok był wyważony. Dotarłem do podstawy ściany. Odetchnąłem.
Dziesięć kroków później już zjeżdżałem
po zaśnieżonym zboczu. Błyskawicznie
wbiłem czekan, naprężyły się liny, którymi byliśmy związani i zatrzymałem się
dwa metry niżej. Nie ma żartów, trzeba
być czujnym do samego końca. Trzeba
być czujnym zwłaszcza wtedy, gdy robi
się łatwo, prosto i przyjemnie. Wtedy najtrudniej walczy się z pokusami, a nie wtedy, gdy sytuacja jest trudna.
Brzmi znajomo? Bo to wszystko działa
nie tylko w górach. One są cichymi i pięknymi nauczycielkami życia, są jak szkoła
na wolnym powietrzu. Każdy powinien ją
choć kilka razy w życiu odwiedzić i wyciągnąć swoje, nie zawsze oczywiste lekcje.
Tomasz Sobania
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Jubileuszowy
X Toszecki Jarmark Adwentowy

Targi Ślubne
Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy planują wyjątkowy w życiu dzień (ślub) do odwiedzenia w dniu 17 listopada br. Zamek w Toszku. Szczegółowe informacje na www.
zamektoszek.eu lub www.weselenazamku.pl

Dużymi krokami zbliżamy się do jubileuszowego X Toszeckiego Jarmarku Adwentowego, który odbędzie się 14 grudnia br.
Serdecznie zapraszamy rękodzielników z naszej gminy do zgłaszania swojego udziału w tym wydarzeniu. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 6 listopada br. na stronie internetowej
www.toszek.pl lub w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy pok. 26, II piętro Urzędu Miejskiego
w Toszku. Z wielką przyjemnością informujemy, iż tegoroczną
gwiazdą wieczoru Toszeckiego Jarmarku Adwentowego będzie
folkowo-popowy zespół ENEJ. Szczegółowe informacje o jarmarku będą zamieszczane na portalu społecznościowym naszej
gminy. Będzie się działo!
JR
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców do
włączenia się w gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Organizowana przez nasz samorząd uroczystość
stanowi upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego
kraju. Tradycyjne już u nas obchody rozpoczną się 11 listopada, w poniedziałek
o godzinie 9.00 od uroczystej mszy św. za
Ojczyznę w kościele parafialnym w Tosz8

ku. Po zakończonej celebrze nastąpi przemarsz w asyście harcerzy oraz Orkiestry
Dętej Toszek na Miejsce Pamięci (pomnik
przy ul. Strzeleckiej), gdzie przedstawiciele jednostek miejskich oraz organizacji
pozarządowych złożą kwiaty oraz wysłuchają okolicznościowych przemówień.
Na zakończenie tej części obchodów zapraszamy wszystkich na kubek gorącej
herbaty.
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