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Od dziesięciu już lat w drugą sobotę grudnia w zaułkach toszeckich uliczek w pobliżu rynku tworzy się niepowtarzalna
przedświąteczna atmosfera. Wszystko za sprawą Toszeckiego
Jarmarku Adwentowego. Wśród zapachu choinek, pieczonych pierników i aromatycznej czekolady na mieszkańców
i turystów czeka moc świątecznych niespodzianek i atrakcji.
Stylowe kramy z nietuzinkowym rękodziełem postawione w zaułkach uliczek tworzą urokliwą i niepowtarzalną atmosferę. Na
odwiedzających czekają świąteczne pyszności m.in. jabłka na
gorąco nadziewane czekoladą i bakaliami, owoce w czekoladzie
oraz wyśmienity grzaniec podawany w ceramicznych kubkach.
Atrakcją dla dzieci jest wiedeńska karuzela oraz warsztaty dekorowania pierników. Na scenie ustawionej w centralnym punkcie Jarmarku prezentują się soliści, zespoły oraz młodzi artyści
z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Na jarmarkowej scenie występowały m.in. zespoły takie jak
Gang Olsena, Skaldowie, artyści scen śląskich oraz soliści – Ewa
Uryga, Gabriela da Silva, Elenii, Antek Smykiewicz, Liber, Tomasz Szwed. Repertuar buduje ciepły i świąteczny klimat.
Pomysłodawcą jarmarku jest koło DFK Tost / Toszek. Inicjatorzy, czerpiąc wzorce z tradycji niemieckich jarmarków świątecznych, postanowili zaszczepić zwyczaj takiego świętowania na
terenie naszej gminy. W roku 2011 do organizatorów dołączył
samorząd toszecki, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.
Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy X Toszecki Jarmark
Adwentowy! Nie zabraknie licznych atrakcji, smakołyków oraz
oryginalnego rękodzieła. Na płycie zabytkowego rynku zagra
Toszecka Orkiestra Dęta, wystąpią dzieci z sekcji wokalnej i teatralnej z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”. W klimat przedświątecznej atmosfery przeniosą publiczność zespół NIVEL, Artyści
Scen Śląskich wraz Con Colore – zespołem wokalnym
DFK Toszek. Gwiazdami
tegorocznego wydarzenia
będzie zespół Chrząszcze,
grający m.in. covery Czerwonych Gitar, Beatlesów
oraz polski zespół muzyczny ENEJ z repertuarem
„Kolędy pod wspólnym niebem”.
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X Jubileuszowy Toszecki
Jarmark Adwentowy

Składamy podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli – darczyńcom, którzy przyczynili się do wsparcia jubileuszowego wydarzenia. Są to: Cukiernia i Restauracja Dorota i Andrzej Grzybek, Dom Biesiadny „Bumerang” – Bożena Tarka-Kandziora,
JB. Elektronik Janusz Błaszczyński, HG Hotel Restauracja Herbert Grochla, Roland Wieczorek Sklep Spożywczy Toszek, GAZ
SYSTEM, Biuro Podróży Loty.PL, Przewodniczącemu Rady
Miejskiej Tadeuszowi Kobiernikowi oraz radnej Magdalenie
Krzepisz. Szczególne podziękowania składany na ręce przedsiębiorców: Remondis AQUA Toszek, POOR S.A, CLIP Group,
P.H.U Grumix oraz Danish Farming Consultants.
JR
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PROSTO Z URZĘDU
Z punktu widzenia planowania pracy naszego
samorządu najważniejszą sprawą, którą podjęliśmy w listopadzie,
było
przygotowanie
projektu budżetu gminy na rok 2020. Wśród
najważniejszych pozycji wydatkowych
w tym budżecie trzeba wymienić rozbudowę
kanalizacji i remont dworca PKP w Toszku
oraz budowę przedszkola w Kotulinie. Projekt budżetu został przekazany naszym radnym, w celu zapoznania się. Zgodnie z przepisami, przekazaliśmy go także Regionalnej
Izbie Obrachunkowej (RIO) w Katowicach,
w celu sprawdzenia zgodności naszego projektu z przepisami prawa. Po zapoznaniu się
z opinią RIO Rada Miejska w Toszku będzie
mogła podjąć uchwałę budżetową.
W listopadzie przeprowadziliśmy jesienną rundę cząstkowych napraw dróg gminnych. W ostatnich tygodniach naprawiliśmy
ok. 200 m2 dróg, na co wydaliśmy niecałe
30.000 zł. Szczególny nacisk położyliśmy na
te miejsca, które były nam zgłaszane. Zdaję
sobie sprawę, że potrzeby w tym zakresie są
duże. Podkreślam jednak, że oprócz napraw
cząstkowych, systematycznie realizujemy
także inwestycje drogowe. W tym roku do
generalnej modernizacji przeznaczona został ul. Szkolna w Kotliszowicach. Równocześnie trwają prace projektowe nad innymi

potrzebnymi odcinkami dróg gminnych,
które będą podlegać remontom generalnym.
Zakończyły się także dwie inne inwestycje.
Wykonaliśmy kolejne Otwarte Strefy Aktywności, czyli siłownie na świeżym powietrzu. Instalacje stanęły w Toszku przy Orliku,
a także Płużniczce i w Ciochowicach. Zamierzam konsekwentnie realizować to zadanie w kolejnych naszych sołectwach, dlatego
w przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy środki na trzy kolejne tego typu inwestycje. Zakończyła się także naprawa murów
naszego Zamku. Jakiś czas temu doszło do
obsypania się fragmentów murów w dwóch
miejscach. Naprawa była bardzo kłopotliwa, bo usterka nastąpiła poniżej poziomu
dziedzińca, po zewnętrznej stronie murów,
na skarpie. Wykonawca dobrze jednak poradził sobie z tym zadaniem. W odbiorze
końcowym miałem przyjemność uczestniczyć osobiście wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków panem Łukaszem
Konarzewskim, który też wsparł to zadanie
dofinansowaniem 100.000 zł. Dziękuję dyrektorowi Zamku, panu Arturowi Czokowi,
za sprawne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia.
Bogata była paleta listopadowych wydarzeń
społecznych. Świętowaliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym
miejscu dziękuję za wsparcie naszym Harcerzom oraz Strażakom. W listopadzie odbyło się także pierwsze posiedzenie nowo

powołanej Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a kolejne planowane jest jeszcze w tym
roku. Z przyjemnością objąłem patronat na
wydarzeniem pod nazwą „Tydzień z historią” organizowanym w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Gustawa Morcinka. Duże emocje
przeżywaliśmy na stadionie Górnika Zabrze.
W dniu 22 listopada rozgrywany był mecz,
dla którego nasza gmina była partnerem społecznym. Cieszę się, że zawodnicy Toszeckiej
Akademii Piłkarskiej nie pierwszy już raz
mieli możliwość asystować piłkarzom ekstraklasy wychodzącym na boisko. Zwracam
też uwagę na trwające wciąż, finansowane
przez nasze samorząd, programy zdrowotne
dla mieszkańców: szczepienia profilaktyczne
oraz badania w kierunku profilaktyki raka
gruczołu krokowego. Szczegółowe informacje publikujemy na stronie toszek.pl.
Na zakończenie serdecznie zapraszam do
udziału w jubileuszowym X Toszeckim Jarmarku Adwentowym, który odbędzie się
jak zawsze w drugą sobotę grudnia. Występy artystyczne rozpoczną się o godz. 16:00
i potrwają co najmniej doi 21:00, ale oferta
gastronomiczna będzie dostępna wcześniej. Mam nadzieję, że scena, którą w tym
roku umieścimy na płycie rynku, pozwoli
większej liczbie osób bardziej komfortowo
uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu.
Do zobaczenia na jarmarku!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
Powoli dobiega końca
rok kalendarzowy, dla
rady miejskiej to czas
pracy nad nowym projektem budżetu Gminy
Toszek na rok kolejny.
Taki Projekt budżetu Burmistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupczyk przedłożył radzie
miejskiej w ustawowym terminie, tj. do
15. listopada. Będzie to budżet rekordowy
ponieważ planuje się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości
49.951.811,83. Obecnie projekt budżetu
będzie przedmiotem dyskusji na obradach
komisji RM. Po wykonaniu zapisów uchwały nr XLIX/432/2018 w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Toszek będzie zwołana sesja budżetowa.
O ostatecznym kształcie budżetu, najważniejszych jego założeniach oraz głównych
inwestycjach napiszę niezwłocznie po jego
uchwaleniu. Do ważnych i zawsze trudnych decyzji dla radnych należy podjęcie
uchwał podatkowych, radni otrzymali
projekty dot. podatków już w październiku, ale procedowane były na sesji listopadowej. Po głębokiej analizie uwzględniając
z jednej strony trudny przyszłoroczny rok
budżetowy, brak zmiany stawek podatkowych w roku poprzednim a także sytuację
naszych mieszkańców RM większością głosów postanowiła podjąć uchwałę w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek.
Podjętą uchwałą została zmieniona wysokość opłat o 3,4% w stosunku do dotych2

czas obowiązujących, przyjętych uchwałą
w roku 2017. Kolejne podjęte uchwały to:
- w sprawie opłaty targowej pobieranej na
terenie miasta i gminy Toszek; - sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”; - w sprawie wystąpienia
z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzuceniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko; - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego NR NPII.4131.1.742.2019 z dnia
31 października 2019 r.; - w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego; - w sprawie zmian
w budżecie gminy Toszek na rok 2019;
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek. Wysokość stawek
w podatku od środków transportowych
na terenie miasta i gminy Toszek pozostaje na niezmienionym poziomie. Radni
obradowali również na komisjach stałych
i wspólnej podczas których zajmowali się
między innymi tematami : Zapoznanie się
ze stopniem pozyskania i wykorzystania
środków zewnętrznych przez gminę oraz
przez jednostki organizacyjne gminy; Za-

poznanie się z koncepcją funkcjonowania
Gminnej Spółki Komunalnej, która ma
rozpocząć działalność od stycznia 2020
r. w miejsce rozwiązanej Spółdzielni Socjalnej; Zapoznanie z informacjami nt.
funkcjonowania transportu publicznego
w Gminie Toszek. Na podkreślenie wydarzeń minionego miesiąca zasługują gminne obchody101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, gdzie nie mogło
zabraknąć obecności toszeckiego samorządu. Udział w uroczystej mszy św. za Ojczyznę, pochód pod pomnik Ofiarom wojen,
złożone wieńce oraz wieczorny spektakl
muzyczny pt. Śpiewnik domowy, wszystko
to było uwieńczeniem naszego świętowania. Tego też dnia jak corocznie odbył się
pochód św. Marcina, który jest niemałą
atrakcją nie tylko dla najmłodszych. W listopadzie staramy się pamiętać o naszych
zmarłych szczególnie tych, dla których los
był okrutny, dlatego cyklicznie już 3. listopada przedstawiciele różnych środowisk
naszej społeczności wspólnie gromadzą
się na modlitwie różańcowej przy pomniku ofiar obozu NKWD w Toszku. Od dekady już znany jest nam Toszecki Jarmark
Adwentowy, który każdego roku w drugą
sobotę grudnia przyciąga kolejnych swoich
miłośników, a na tegorocznym jubileuszowym Jarmarku gwiazdą wieczoru będzie
zespół ENEJ, pozostaje mi życzyć Wszystkim mieszkańcom i gościom po raz kolejny
niezapomnianych wrażeń i nastroju zbliżających się świąt.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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ców testu historycznego. W programie
znalazła się także prelekcja grupy rekonstrukcyjnej. Dziękujemy dyrektor Agacie
Zawadzkiej, nauczycielom zaangażowanym w wydarzenie oraz pomysłodawcy,
koordynatorowi p. Robertowi Krzemińskiemu oraz p. Reginie Buchcie. Patronat
nad wydarzeniem objął Burmistrz Toszka.
JR

foto: Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Toszeccy bracia
kurkowi zainaugurowali
strzelanie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toszku
zorganizowało 28 września na Strzelnicy Sportowej w Dzierżnie inauguracyjne strzelanie. Bractwo, działające w latach 1851-1939, zostało reaktywowane
11 listopada ub.r. z inicjatywy obecnego
hetmana Andrzeja Cypriana Golisa, właściciela budynku dawnej siedziby bractwa z 1848 r. zwanego „Zameczkiem”.
Bractwo, jako stowarzyszenie, liczy 20
członków. Poza hetmanem (prezesem)
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

KBS - rocznica
reaktywacji

W dniu Narodowego Święta Niepodległości Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toszku obchodziło pierwszą rocznicę swej reaktywacji. Stowarzyszenie o charakterze
patriotyczno-obronnym, działające w latach 1851-1939, wznowiło z inicjatywy
hetmana Andrzeja Cypriana Golisa swe
istnienie, kontynuując ponad 850-letnią
tradycję bractw kurkowych, grupując
dwudziestu Braci. Świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta celebrowana
w naszym kościele w intencji Braci i Ich
Rodzin przez ks. proboszcza Sebastiana
Bensza (również zrzeszonego w Bractwie), poprzedzona odśpiewaniem Hymnu Brackiego przez Chór „Tryl”, w czasie
której toszeccy Bracia ofiarowali w darze
stułę z godłem organizacji. Po zakończeniu liturgii delegacja Bractwa z jego hetmanem złożyła wiązankę kwiatów pod

pomnikiem Ofiarom Wojen, włączając się
w gminne obchody Narodowego Święta
Niepodległości. Brackie świętowanie zakończono spotkaniem Braci w Domu Parafialnym, gdzie przy akompaniamencie
pani Marii Garbal wraz z toszeckim chórem śpiewano pieśni patriotyczne. ACG

Dostojne Jubilatki
W miesiącu listopadzie burmistrz Grzegorz Kupczyk odwiedził dwie Jubilatki,
które obchodziły „90” urodziny. Obie są
mieszkankami Toszka - pani Anna Pela
i pani Wacława Trzeciak. Dostojnym Jubilatkom życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, uśmiechu i wszelkiej pomyślności!
SZK

Święto Niepodległości

foto: Andrzej Morciniec

Jak co roku godnie obchodziliśmy
Narodowe Święto
Niepodległości. Uroczystości
rozpoczęły się od
mszy św. w kościele w Toszku. Po
liturgii w uroczystym przemarszu
udaliśmy się na
miejsce
pamięci
przy pomniku „Ofiarom wojen” przy ul.
Strzeleckiej. Wieczorem na Zamku odbyła się artystyczna część tegorocznych obchodów. Wszystkim, którzy wzięli udział
we wspólnym świętowaniu, a także tym,
którzy z okazji 11 listopada udekorowali
swoje posesje flagami - serdecznie dziękujemy!
PK

Toszek w klubie
kibiców

foto: Krzysztof Krzemiński

foto: Archiwum UM w Toszku

Uroczyście i patriotycznie uwieńczony
został „Tydzień z historią" zorganizowany
po raz kolejny przez Szkołę Podstawową
nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku. Tematem wiodącym były w tym roku nowsze dzieje Górnego Śląska. Wiersze o naszej małej ojczyźnie, pieśni, tańce stały
się okazją do upamiętnienia powstańców
śląskich. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było rozdanie nagród dla zwycięz-

funkcje w zarządzie pełnią: Krystian
Kiełbasa – Kanclerz Pieczęci Bractwa, wiceprezes i Stefan Kusz – Strażnik Skarbu
Bractwa, skarbnik. Imprezę rozpoczęto
salwą wiwatową z moździerza. Uczestniczyli w niej oprócz toszeckich braci
przedstawiciele władz ustawodawczych
i samorządowych oraz delegacje bractw
kurkowych z Tarnowskich Gór, Pszczyny,
Raciborza i Zabrza. Współzawodnictwo
miało charakter indywidualny i drużynowy. Toszeckie bractwo zostało uhonorowane okolicznościowym pucharem przez
burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka,
który jest także jego członkiem. Wystawiono 7 tarcz kołkowych, w tym tarczę
charytatywną. Odbyło się także rytualne strącanie kura oraz strzelanie z łuku
zorganizowane przez Krzysztofa Karonia
z bractwa toszeckiego wraz z żoną Marią i córką Aleksandrą (Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Karima Prząsław”).
Uczestnicy imprezy mogli zapoznać się
także z historyczną bronią czarnoprochową. Obsługę instruktażową i sędziowską
zapewniło Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego. Poczęstunek zorganizowało
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo”
z Proboszczowic. Puchary, medale i inne
nagrody zdobyli m. in. toszanie: Mateusz
Golis, Przemysław Konopka, Andrzej Kurek, Andrzej Morciniec, Krzysztof Szega
oraz drużyna bractwa w Toszku. Specjalną nagrodę – puchar dla najstarszego zawodnika otrzymał Józef Musielok
z bractwa toszeckiego. Sprzyjająca aura
i przyjazna atmosfera panowały przez
cały czas sobotniej imprezy.
ACG

foto: Kurkowe Bractwo Strzeleckie

foto: Archiwum UM w Toszku

Tydzień z historią

Zgodnie z porozumieniem podpisanym
przez burmistrza Toszka w roku ubiegłym, nasz samorząd współpracuje z KS
Górnik Zabrze. W dniu 22 listopada nasza gmina była partnerem społecznym
spotkania 14-krotnego mistrza Polski
z Wisłą Płock. Wynika z tego szereg benefitów, wśród których jednym z ważniejszych jest asysta dziecięca, którą młodzi
toszeccy piłkarze zapewniają wychodzącym na murawę zawodnikom ekstraklasy. Kto wie, może niektórzy z trzymanych
dziś za rękę, w przyszłości sami będą trzymać młodszych, reprezentując barwy któregoś z renomowanych klubów?
PK
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Rozbudowa kanalizacji
Ruszają prace związane z rozbudową kanalizacji. W
dniu 28 listopada odbyła się kolejna rada budowy, podczas której ustalono, że w poniedziałek 2 grudnia rozpoczną się prace ziemne w rejonie ul. Ogrodowej. Warto przypomnieć, że w ramach tej inwestycji realizować
będziemy trzy zadania, dwa większe („Oracze”, „Siedlungi”) oraz jedno mniejsze („Morcinka - Tarnogórska”). Do realizacji tych zadań wybraliśmy dwie firmy,
jedna wykona prace na szeroko rozumianym Oraczu
i w rejonie Morcinka - Tarnogórska, a druga na „Siedlungach” (tam prace zaczną się w roku przyszłym).
Prowadzenie rozbudowy kanalizacji, będzie związane
z różnymi uciążliwościami, których nie da się uniknąć. Wielu mieszkańców może doświadczyć przejściowych trudności komunikacyjnych (brak możliwości
wygodnego przejazdu lub przejścia najkrótszą drogą)
na terenach, gdzie będą prowadzone prace. Prosimy,
aby odnosić się do tych przejściowych okoliczności
ze zrozumieniem. Z rozbudową kanalizacji wiąże się
także fakt przyłączenia mieszkańców do nowych sieci.
Wszelkie wątpliwości w zakresie spraw związanych z tą
inwestycją można zgłaszać pod numerem 32 237 80 32
lub 32 237-80-21 w godzinach pracy urzędu lub mailowo ikp@toszek.pl.
PK

Oświata
była wizyta w Domu Opieki im. Edmunda Bojanowskiego, prowadzonym przez
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
w Porębie. Dom ten jest całodobową placówką opiekuńczą, świadczącą usługi dla
ludzi w podeszłym wieku. Dla nich nasi
uczniowie zaśpiewali, zatańczyli i zagrali, czym wywołali wielkie wzruszenie
u seniorów. Siostry i ich podopieczni
czekają na kolejne, my z naszej strony
obiecaliśmy, że przybędziemy z bożona-

logicznego (ta góra to pozostałość wulkanu). Wycieczkę przygotowały: katechetka
oraz opiekunka Szkolnego Koła Caitas: A.
Zieloka-Lebok i wychowawczyni kl. VII –
B. Grochla. 
Beata Grochla

Z podwórka na stadion

SP Kotulin

Wycieczka na Górę
Św. Anny i do Poręby
Uczniowie z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kotulinie pojechali na wycieczkę. Pierwszym punktem programu
4

rodzeniowym kolędowaniem. Następnym
krokiem była wizyta w Muzeum Czynu
Powstańczego. Jak się dowiedzieliśmy, lokalizacja placówki nie jest przypadkowa.
To właśnie Góra Św. Anny była rejonem
najkrwawszych zmagań zbrojnych III Powstania Śląskiego w 1921 roku. Muzealny
przewodnik opowiedział o zgromadzonych pamiątkach po uczestnikach powstań. Do wartościowych zbiorów należy
zaliczyć sztandary bojowe i kombatanckie
oraz pisemne rozkazy wydawane w czasie
III Powstania Śląskiego. Uczestniczyliśmy
w prelekcji multimedialnej, prezentującej
archiwalne filmy i zdjęcia. W muzeum
uczniowie zobaczyli również ekspozycję
prezentującą rozmaite gatunki chronionych roślin, które znajdują się na terenie
Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny
oraz okazy pochodzące z rezerwatu geo-

foto: Marzena Powrósło

Obchody odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście świętowały także
przedszkolaki. Dzieci przede wszystkim
dowiedziały się o bardzo ważnym wydarzeniu historycznym, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości po
123 latach niewoli i życia w zaborach. To
radosne święto obudziło patriotyczną postawę naszych najmłodszych obywateli,
którzy z szacunkiem odnoszą się do symboli narodowych i z dumą śpiewają Hymn
Polski. W części artystycznej dzieci z grupy „Tygryski” recytowały wiersze, śpiewały pieśni patriotyczne, zaprezentowały
kokardę narodową w tańcu z biało-czerwonymi szarfami. Świętowanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka
Dąbrowskiego” o godzinie 11.11.
AA

foto: Beata Grochl

foto: AA

Przedszkole w Toszku

Uczniowie brali udział w kolejnej edycji turnieju ,,Z Podwórka na Stadion”.
Uczniowie kl. III rywalizowali z innymi
szkołami na obiekcie ze sztuczną murawą w Zabrzu. Chłopcy dzielnie walczyli
przez cały turniej o wyjazd na finał wojewódzki na Stadionie Śląskim. Pewne
dwa zwycięstwa pozwoliły na wyjście
z grupy z I-go miejsca, a wygrana 6:4
w półfinale z SP nr 4 z Pyskowic, pozwoliły na wejście do finału. Niestety w ostatnim etapie turnieju, po trudnym meczu
z szkołą z Gierałtowic chłopcy z Kotulina
pożegnali się z awansem do wymarzonego turnieju na wielkim stadionie. 29
października Patryk Maśnica, Szymon
Grochla i Mateusz Wilczek wygrali natomiast gminne zawody w badmintonie,
następnie zdobyli tytuł mistrza powiatu
wygrywając z najlepszą szkołą z Gliwic.
Następnie 15 listopada uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kotlinie wzięli też udział
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata

Uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Pniowie udali się do Bytomskiego Centrum Kultury, gdzie uczestniczyli
w widowiskowym spektaklu pt. ,,Balladyna”. Pomimo, iż dramat J. Słowackiego jest dla uczniów dziełem trudnym
w odbiorze, zachwycić mogła znakomita
gra aktorów, muzyka, a także barwna scenografia. Z kolei 24 października uczniowie klas I-V brali udział w wycieczce
do Muzeum Chleba w Radzionkowie
i Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.
W Muzeum główną atrakcją okazało się
samodzielne wykonanie bułki - plecionki
z chlebowego ciasta i degustacja własnych
wypieków. Natomiast w Kopalni Srebra
uczniowie zwiedzili Skansen Maszyn Parowych oraz Muzeum Górnictwa. Duże
wrażenie wywarł na nich spacer podziemnymi korytarzami, a później płynięcie
łodziami w Sztolni ,, Czarnego Pstrąga”.
Warto wspomnieć także o dniu 8 listopada, w którym cała społeczność Szkoły
w Pniowie włączyła się w Ogólnopolskie
obchody 101 rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Uczniowie klasy VI przygotowali z tej okazji uroczystą
akademię, obfitującą w poezję i pieśni patriotyczne.
Mariola Kałuska
SP Paczyna

Dla Niepodległej
Za nami obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach świętowania społeczność szkolna
odśpiewała cztery zwrotki naszego hymnu, oglądnęła montaż słowno - muzyczny
poświęcony Niepodległej. Nie zabrakło
w nim odwołań do historii drogi Polski
do niepodległości, wierszy i piosenek
o naszej Ojczyźnie czy pieśni patriotycznych. W ramach obchodów Święta
Niepodległości odbył się Konkurs Kaligraficzny „O mojej Ojczyźnie. Pięknie
napisane”. W jego ramach uczniowie klas
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Bezpieczeństwo
w Internecie
Jakie korzyści, a jakie zagrożenia niesie ze
sobą korzystanie z nowoczesnych technologii? Co zrobić, by nie wpaść w uzależnienie od nich, a co, gdy już do tego
dojdzie? Odpowiedzi na te pytania padały podczas 07 listopada br. warsztatów
z edukatorką z Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Pyskowicach. Uczestnicy zajęć pracowali w grupach uwzględniających ich wiek. Jednym z efektów
spotkania było wypracowanie kodeksu
bhp użytkownika komputera i urządzeń
mobilnych.
Agnieszka Kural
SP im Gustawa Morcinka w Toszku

foto: Wojciech Stowski

III-VIII starali się jak najpiękniej przepisać wiersze o Polsce. Drugim konkursem
niepodległościowym było II Dyktando
dla Niepodległej. Jego uczestnicy, uczniowie klas V - VIII, zmagali się z tekstem
o magdeburskim ekswięźniu, który stanął
na czele wojska polskiego w 1918 roku,
czyli o Józefie Piłsudskim. Młodsi uczniowie przygotowali prace plastyczne przedstawiające nasze symbole narodowe.
Agnieszka Kural

Klasy siódme z SP nr 2 oraz 7 i 8 z SP nr
1 uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A. Celem
spotkania edukacyjnego było przybliżenie młodzieży zagadnień związanych
z gazem ziemnym, jego wykorzystaniem
oraz bezpieczeństwem sieci przesyłowej.
Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli Centrum Edukacji Smart Lab.
Zajęcia w formie eksperymentów bardzo
podobały się uczniom zwłaszcza, że sami
mogli próbować wykonywać różne doświadczenia. Na koniec mieli możliwość
sprawdzić zdobytą wiedzę w konkursie
zorganizowanym na zakończenie warsztatów. Laureatami konkursu zostali Wojciech Pondo, Ryszard Wiśniewski, Paweł
Witek, Daria Klak z SP nr 2.
Agnieszka Godula, Wojciech Stowski

Przedszkolaki
wśród ptaków

Spotkanie w Turcji

W dniach 27.10. - 2.11.19. odbyło się
pierwsze spotkanie projektowe – robocze
wszystkich partnerów uczestniczących
w projekcie „Recykling dla życia”. Uczestnikami tej grupy są: Hiszpania, Portugalia, Sycylia, Turcja, która jest koordynatorem całego projektu. Spotkanie to miało
miejsce w Istambule. Wzięły w nim udział
również nauczycielki Szkoły Podstawowej
nr 2 w Toszku Magdalena Rychalska oraz
Monika Pondo. Celem wizyty było omówienie i przedstawienie planów działania

foto: Aneta Jachimczu

foto: B. Cerazy

Wyjazdy i nowe
doświadczenia

Warsztaty

foto: Monika Pondo

SP Pniów

na najbliższe dwa lata trwania projektu.
Kolejne spotkanie odbędzie się w Hiszpanii w dniach 24.11.-30.11.19., w którym
wezmą udział już uczniowie.
Monika Pondo, Magdalena Rychalska

foto: Agnieszka Kural

w półfinale wojewódzkiego etapu turnieju w badmintonie, reprezentując powiat
gliwicki. O awansie zadecydowała liczba wygranych setów. Liczymy na dalsze
emocje sportowe, których dostarczą nasi
uczniowie.
Marzena Powrósło

Przedszkolaki z grupy „Misie” udały się
z wizytą do pana Joachima Ćwienk, toszeckiego hodowcy ptaków wystawowych. Pan Joachim, prywatnie dziadek
naszej koleżanki Liwii, przybliżył nam
swoją pasję. Przedszkolaki miały okazję
5

foto: Joanna Morciniec

Mistrzostwa Powiatu
w badmintonie

16 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
była organizatorem Powiatowych Zawodów w badmintona klas młodszych
(rocznik 2007 i młodsi) w kategoriach
dziewcząt i chłopców. Reprezentantami byli: Natalia Bytomska, Magdalena
Dworczyk, Wiktoria Poloczek oraz Wojciech Pondo, Łukasz Popek i Paweł Morciniec. W kategorii chłopców I miejsce
zdobyli zawodnicy z Kotulina, II miejsce - uczniowie naszej szkoły, natomiast
III miejsce zawodnicy z Pławniowic.
W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyły
uczennice naszej szkoły tym samym będą
reprezentować powiat gliwicki w zawo-

WYDAWCA:
GMINA TOSZEK
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek
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SP im. Ireny Sendler

Muzeum w „Starej”
Szkole – zaprasza

dziły duże zainteresowanie i wiele pytań,
na które odpowiadała Donata Podkowa
– inicjatorka muzeum. O szczegółach
jak głosować, będziemy informować
na naszej stronie internetowej:www.sp-isendler-toszek.edupage.org. Liczymy na
Państwa głosy!
Donata Podkowa

Projekt edukacyjny
eksperci
programowania

W dniu 24 października zostało uroczyście otwarte Muzeum w „Starej” Szkole.
Ceremonii przecięcia niebieskiej wstęgi dokonali: wiceburmistrz Toszka pan
Piotr Kunce oraz pełnomocnik dyrektora
Muzeum Śląskiego w Katowicach pani
Sonia Wilk. Zaproszeni goście zwiedzili
wystawę „Życie codzienne mieszkańców
Toszka w XX wieku – dom, szkoła, praca”. Wystrój izby mieszkalnej, stare fotografie rodzinne, pamiątki ślubne, tzw.
wionek i woniaczka, modlitewniki z XIX
wieku, a także oryginalne kobiece stroje
„chopskie” z Toszka i Dąbrówki, wzbu-

Nauczyciele z SP nr 1 im. I. Sendler będą
poszerzać swoje kompetencje technologiczno-techniczne, cyfrowe, medialne
oraz z zakresu obsługi urządzeń peryferyjnych w ramach projektu Eksperci
Programowania. Nauczyciel pracować
będą z matami edukacyjnymi, robotami
Lego WeDo 2.0, programem edukacyjnym Scratch Junior oraz Lego WeDo2.
W następnym etapie projektu zdobytą
na szkoleniach wiedzę z obszaru podstaw programowania przekażą swoim
uczniom. Dzięki projektowi szkoła pozyskała 6 tabletów, 6 robotów oraz 3 maty
do kodowania.
Anna Havemaister

kultura

foto: Archiwum CK „Zamek w Toszku”

Zamkowe mury
Upływ czasu sprawił, że we fragmencie murów zamkowych, po ich zewnętrznej stronie, pojawiły się dwa
ubytki. Stan ten mógł spowodować
nieodwracalne skutki. W ubiegłym
roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej i ekspertyzę na
naprawę fragmentu muru. W tym
roku udało się pozyskać środki na
naprawę muru od Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Starostwa Powiatowego
w Gliwicach i Gminy Toszek. 15 listopada odbył się odbiór końcowy
w obecności m.in. Wojewódzkiego

dach rejonowych, w których zmierzą się
z mistrzem Gliwic. II miejsce zdobyły
zawodniczki z Kotulina a III miejsce reprezentantki z Pławniowic. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za przybycie
i wspaniałą sportową walkę. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Joanna Morciniec

foto: Archiwum SP im. Ireny Sendler

z bliska przyjrzeć się różnorodnym, pięknym i kolorowym ptakom z przydomowej hodowli pana Joachima, dowiedziały
się jak się je karmi i pielęgnuje, a także
jak wiele pracy wymaga przygotowanie
ptaków do udziału w wystawach. A dowodem na to, że ta ciekawa, ale i ciężka,
codzienna praca popłaca, świadczą liczne
medale i puchary zdobyte przez pana Joachima. Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
Aneta Jachimczuk

foto: Archiwum SP im. Ireny Sendler

oświata

Konserwatora Zabytków. Duże podziękowania należą się firmie
JANMIR – Mirosław
Janus z Pyskowic, która
rzetelnie i terminowo
wykonała bardzo trudne zadanie. Koszt całego
zadania to kwota: 230
526, 38 zł. Dodatkowo
firma JANMIR wyremontowała nawierzchnię przed biblioteką,
kładąc nowa kostkę
brukową. Miejsce zyskało również podjazd
dla wózków.
BS

Z myślą
o turystach
Trwają prace nad oznakowaniem kilkunastu (na początek) miejsc w Toszku i naszych
sołectwach, które złożą się
w edukacyjny szlak turystyki kulturowej. Będzie to zbiór
docelowo najbardziej charakterystycznych miejsc w naszej
gminie. Tablice szlakowe składać się będą z opisów przygotowanych przez nauczycielkę
historii, panią Donatę Podkowę
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kultura

Od października kontynuowane są
w Kotulinie regularne lekcje gry na instrumentach dętych w ramach projektu
„Ostre zadęcie, czyli orkiestrowy Kotulin”
dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego przez Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta Kotulin. Dzieci pracują
w dwóch grupach pod okiem Marcina
Wrazidły i Haralda Powrósły. Uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności na fletach,
klarnetach, saksofonach, trąbkach, sakshornach tenorowych, puzonach, tubach.
„W wyniku realizacji zadania wykształciła się grupa osób, która stworzy w najbliższym czasie młodą orkiestrę dętą w Kotulinie. Cieszymy się, że wśród młodych
mieszkańców naszej wsi jest duże zainteresowanie muzykowaniem. Doceniamy
także zaangażowanie rodziców, którzy
często są w stanie zmienić rodzinne plany, żeby dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach” – mówi Marcin Wrazidło.
Agnieszka Behnke-Tomczyk

Przedstawienia realizowane pod kierunkiem pani Aleksandry Kupczyk zyskują
wysokie noty na przeglądach teatralnych
ogólnopolskich i międzynarodowych. Nie
inaczej było w tym roku. Toszeccy artyści
na ogólnopolskim przeglądzie finałowym
w Głogówku zdobyli brązowy medal. Serdecznie gratulujemy dobrego aktorstwa,
barwnych strojów, dopracowanej choreografii i dużej dawki poczucia humoru.
Tegoroczny spektakl, zatytułowany był
„Zurück in/für die Zukunft” (Powrót do
przyszłości albo Cofnąć przyszłość). PK

Jak co roku sporym zainteresowaniem
cieszyły się Targi Ślubne organizowane
na Zamku. Szczególnie wśród par które
w najbliższym czasie zamierzają wstąpić w związek małżeński, choć nie tylko.
Udział w targach wzięło 16-stu wystawców, w tym: fotografowie, salon sukien
wieczorowych, wizażystki, restauratorzy,
cukiernia, dekoratorka wnętrza prezentująca ścianę kwiatową, jubilerzy i kamerzyści, salony mody ślubnej, barman oraz
animatorzy czasu wolnego dla dzieci. Nasi
wystawcy prócz prezentacji własnych
produktów przygotowali dla gości odwiedzających targi wiele niespodzianek, były
rabaty, promocje, degustacje oraz pokaz
barmański. Tegoroczne targi odwiedziło
ponad 300 osób. Na kolejne jubileuszowe
bo 10 targi zapraszamy już dzisiaj.
BS

Edukacja (dwujęzyczna)
przez teatr!

Prezes Łukasz Szeliga
w Toszku

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Agnieszka Behnke-Tomczyk

Muzykowanie w Kotulinie

IX Targi Ślubne
na toszeckim zamku

foto: DFK TOST

oraz obrazów namalowanych przez panią
Agatę Przewieźlik. Szlak na pewno będzie
w przyszłości rozbudowany. Otwarcie
szlaku planujemy jeszcze w grudniu. PK

Do kalendarza wydarzeń kulturalnych naszej gminy od kilku lat wpisują
się spektakle teatralne przygotowywane przez młodzież DFK Tost / Toszek.

W dniu 9 grudnia o godz. 18:00 w Kawiarni Colonna na Zamku odbędzie się
spotkanie z prezesem Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego, panem Łukaszem Szeligą. W ramach cyklu „Zamkowe wieczory z kawą i kulturą” porozmawiamy m.in.
o współczesnych, praktycznych stronach
dziedzictwach Ludwiga Guttmanna, urodzonego w naszym miasteczku twórcy
ruchu paraolimpijskiego. Rola i znaczenie aktywności sportowej w życiu osób
niepełnosprawnych nie będzie jedynym
tematem naszego spotkania - wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Wyzwanie – kolejny nauczyciel

Tylko wyzwania prowadzą do rozwoju. Tylko przykładając się na sto procent naprawdę się uczę. To może nie nowe lekcje, ale
ostatnio często mi się przypominają.
W listopadzie miałem okazję zagrać po raz
kolejny w Teatrze Carpe Diem w Pyskowicach. Bardzo na to czekałem, bo każdy
spektakl był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Przyjechałem na pierwszą próbę
i tu zaskoczenie. Główna rola. Marzyłem
o tym, ale w tamtym momencie poczułem
znajome ukłucie stresu. Kiedy pierwszy
raz występowałem w tym teatrze dwa lata
wcześniej i nie wypowiadałem na scenie
ani słowa, marzyło mi się, żeby kiedyś tak
jak moi starsi koledzy odgrywać duże role.
Teraz bardziej od podekscytowania czułem
zapach zbliżającego się wyzwania i wcale
nie byłem pewien, czy naprawdę chcę się
z nim zmierzyć.
W takich chwilach największym błędem
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

jest zrobienie kroku w tył. Z wyzwaniem
trzeba stanąć twarzą w twarz i podjąć walkę. Ja się nie cofnąłem i już niedługo później przekonałem się, że to był dobry wybór.
Wyzwanie zmusiło mnie do zaangażowania
wszystkich sił, do przyłożenia się na sto
procent. A kiedy już to zrobiłem, zacząłem
odkrywać, że naprawdę się rozwijam.
Minęły dwa tygodnie i po kilkudziesięciu
godzinach prób, po wielu cudownych chwilach przeplatanych tymi pełnymi zwątpienia nadszedł dzień premiery, a ja przeżyłem
czas tak piękny, że brakuje mi słów, żeby go
opisać. I kiedy teraz o tym myślę, mówię
sobie: „jak to dobrze, że wtedy się nie wycofałem!”. Nauczyłem się wiele, zdobyłem doświadczenie, a to wszystko po konfrontacji
z ogromnym wyzwaniem.
Człowiek uczy się w zetknięciu z tym, co
nieznane. Nieznane zawsze stanowi wyzwanie – bo nie wiadomo, co się wydarzy.

Człowiek, który nie podejmuje wyzwań,
nie napotyka nieznanego i stoi w miejscu.
Ostatnio sam tego doświadczyłem, kiedy
po intensywnym czasie spotkań autorskich
przyszło mi do głowy, że wcale się nie rozwijam. Mówię cały czas to samo i sterczę
w miejscu. Teraz jednak mam przed sobą
pierwszy w życiu występ na dużym wydarzeniu w roli prelegenta i już czuję zbliżające się wyzwanie. I choć trochę się boję, to
równocześnie się cieszę – bo zbliża się wyzwanie, a wraz z nim – rozwój.
Jest grudzień. To bardzo dobry moment,
żeby pomyśleć o wyzwaniach na przyszły
rok i żeby przestać się ich bać. Bać powinniśmy się braku wyzwań, bo wtedy nie ma
żadnych szans na rozwój.
Podejmować wyzwania. Stawiać poprzeczkę coraz wyżej. Przełamywać strach. Żyć.
Bo prędzej niż nam się wydaje, wyciągniemy kopyta.
Tomasz Sobania
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Wygraj wyjazd na świąteczny
jarmark adwentowy
Zapraszamy do konkursu, w którym będzie można wygrać wycieczkę na wybrany świąteczny jarmark adwentowy – 4 kierunki
(Praga, Berlin, Wiedeń, Drezno). Aby wziąć udział w konkursie
należy odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: w jakich latach na
Toszeckim Jarmarku Adwentowego występowały gwiazdy: Universe, Skaldowie, Eleni. Na odpowiedzi czekamy do 10 grudnia
br. Odpowiedzi należy udzielić pod ogłoszonym postem o tematyce konkursu na facebookowym profilu Miasto i Gmina Toszek.
Losowanie odbędzie się online w dniu 10 grudnia o godz. 14.00.
Sponsorem wycieczki jest Biuro Podróży Loty.PL – Krystyna
Bujara
JR

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest
spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie
gminy Toszek GAZ-SYSTEM realizuje kluczową inwestycję, tj.
gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle.
Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie
podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby
mieszkańców i społeczności lokalnych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń
oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
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