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Jerzy Szostok urodził się 19 kwietnia 1942
roku w Toszku i z naszym miasteczkiem
związał całe swoje życie: rodzinne, zawodowe a przede wszystkim społeczne
– głównie w Klubie Sportowym „Zamkowiec”. Z tym klubem, a zwłaszcza z jego
murawą, związał się od bardzo wczesnego
dzieciństwa. Oficjalnie grał jako zawodnik od roku 1956 do 1972 przechodząc
przez wszystkie szczeble awansu: od juniorów poprzez B i A klasę do ligi okręgowej. W sumie, nie licząc sparingów, rozegrał około 480 meczów. Po roku 1972
dalej działał w Klubie pełniąc funkcje
prezesa, wiceprezesa, zaopatrzeniowca
i trenera aż do 1998 roku, czyli przez 42
lata. W 1990 roku, ze swoją drużyną, jako
jej trener, ponownie wywalczył awans do
ligi okręgowej. W swojej pracy był bardzo dokładny, rzetelny i wymagający. Do
dzisiaj przechowuje w swoim archiwum
składy drużyn, wyniki meczów i przede
wszystkim uwagi i wnioski do dalszej pracy z zawodnikami na treningach. Posiada wiele albumów ze zdjęciami, wycinki
z prasy. Ze zgromadzonych przez Jerzego
materiałów korzystaliśmy przy obchodach 100-lecia istnienia klubu sportowego w Toszku w 2017 roku. Jerzy Szostok
jest odznaczony brązowym, srebrnym,
złotym i honorowym medalem Polskie-
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go Związku Piłki
Nożnej oraz Złotą
Odznaką Honorową za zasługi dla
Województwa Śląskiego.
Jako działacz Klubu, Jerzy Szostok,
aktywnie przyczynił się do budowy
budynku szatni
wraz z zapleczem.
Zaangażował wiele osób do pracy
społecznej na tym
obiekcie, osobiście instalował sieć
wodociągową i centralnego ogrzewania.
Zawodowo Jerzy Szostok związał się ze
Szpitalem w Toszku, gdzie pracował jako
instalator sieci wodno-kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania. Swoimi umiejętnościami zawodowymi, po godzinach
pracy, służył wielu instytucjom takim jak
szkoły, kościoły, plebanie, klasztory. Wielu proboszczów zalicza się do grona przyjaciół Jerzego. Ja również wołałam pana
Szostoka na ratunek, gdy był problem
z centralnym ogrzewaniem w jednej z sal
lekcyjnych.
Przez trzy kadencje Jerzy Szostok był radnym Rady Miejskiej w Toszku, działając
w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zaangażował się w uściślaniu współpracy
z partnerską gminą Hohenau, zwłaszcza
na płaszczyźnie sportowej.
Z żoną Elżbietą tworzą zgodną rodzinę.
Wybudowali dom, wychowali i wykształcili troje dzieci. Doczekali się sześciorga
wnuków. Najstarszego syna oczywiście
zaangażował w klubie sportowym; osobiście go trenował. Wnuka już nie trenował, ale wspiera i towarzyszy na treningach i meczach. Do dzisiaj jest wiernym
kibicem Klubu Sportowego. Potrafi ostro
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foto.: Archiwum UM w Toszku

Zgodnie z 9-letnią tradycją, w tłusty czwartek, 20 lutego, na Zamku
odbyła się doroczna gala ogłoszenia
tytułu Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej. Laureatem A.D. 2019 został
Jerzy Szostok, wieloletni zawodnik,
trener, prezes, wiceprezes i zaopatrzeniowiec KS Zamkowiec Toszek.
Sylwetkę i dorobek pana Jerzego
zaprezentowała Maria Bukowska
w obszernej laudacji, którą publikujemy niżej. Pomysłodawcą i organizatorem plebiscytu jest Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.

foto.: Archiwum UM w Toszku

Jerzy Szostok Człowiekiem Roku
Ziemi Toszeckiej A.D. 2019!

skrytykować przy nieudolnych zagraniach i cały jaśnieje przy udanych akcjach lub odniesionych zwycięstwach, bo
jak sam powiedział w jednym z wywiadów „ten klub, to… dla mnie wszystko”.
W imieniu szerokiej rzeszy sportowców
i sympatyków sportu bardzo serdecznie
dziękuję Jerzemu za wszystkie działania.
Gorąco gratulujemy faktu, że dzisiaj dołączyłeś do grona laureatów konkursu
„Człowiek Ziemi Toszeckiej”. Jesteśmy
dumni, że możemy zaliczyć się do kręgu
Twoich przyjaciół.
Maria Bukowska
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PROSTO Z URZĘDU

W miesiącu lutym
odbyło się w naszej
gminie szereg spotkań
z przedstawicielem
Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa. Mieszkańcy
naszych miejscowości,
dla których PGNiG
uznała rozbudowę sieci gazowej za opłacalną, mogli składać wnioski o wydanie
warunków przyłączenia gospodarstw do
sieci. Przekazano mi, że wielu mieszkańców z tej możliwości skorzystało. Także
i gmina złożyła podobne wnioski w odniesieniu do swoich budynków w Toszku
oraz sołectwach. Pozostaje nam oczekiwać
na warunki przyłączenia - od ich wydania
ma upłynąć nie więcej niż 24 miesiące do
fizycznego przyłączenia budynków do sieci gazowej. Jak wspomniałem w zeszłym
miesiącu, jako samorząd przygotujemy
dedykowany mieszkańcom naszej gminy
program dofinansowania, w ramach którego można będzie uzyskiwać dopłaty do
inwestycji, które ograniczają tzw. niską
emisję. Nad szczegółami tego programu
pracujemy. W II kwartale bieżącego roku
jego założenia zostaną przedstawione do
konsultacji radnym, a następnie - mieszkańcom. Chcemy, aby program wszedł
w życie w roku 2021. Wszystkim, którzy
skorzystali z możliwości składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia
budynków do sieci gazowej - dziękuję za
zaangażowanie. Przypominam, że PGNiG
obiecała przeprowadzenie kolejnego etapu
zbierania deklaracji pod koniec bieżącego
półrocza. Będzie wtedy możliwość składa-

nia deklaracji przez mieszkańców Oracza
i Ciochowic. Po stronie PGNiG trwają
analizy dotyczące opłacalności rozbudowy
sieci gazowej m.in. w Boguszycach i Kotulinie. O ich wynikach poinformujemy.
Tradycyjnym już akcentem miesiąca lutego było ogłoszenie kolejnego laureata honorowego wyróżnienia „Człowiek Roku
Ziemi Toszeckiej”. Jak wszyscy wiemy, został nim pan Jerzy Szostok. Razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem
Kobiernikiem złożyliśmy na ręce szanownego laureata gratulacje oraz powinszowania. W okolicznościowej laudacji napisaliśmy m.in. „Pana zaangażowanie na rzecz
sportu w naszej gminie jest powszechnie
znane. Począwszy od roku 1956 grał Pan
oficjalnie w barwach KS Zamkowiec Toszek,
najpierw jako juniora, a później w drużynie seniorów. To Pan, jak nikt inny potrafił motywować i organizować życie klubu
w taki sposób, że zawsze byli chętni, aby
w nim grać i nigdy nie brakowało kibiców,
którzy chcieli na żywo oglądać wspaniałe sportowe widowiska na boisku przy ul.
Karola Miarki w Toszku. Do historii naszej
gminy przeszły pamiętne mecze Zamkowca
z Górnikiem Zabrze czy Ruchem Chorzów.
To głównie dzięki Panu wielu zawodników
odkryło i rozwijało prawdziwą sportową
pasję, a było to możliwe dlatego, że potrafił Pan zapewnić młodzieży dobre warunki
do uprawiania sportu. Za tę wieloletnią aktywność serdecznie Panu dziękujemy!”
Jednym z obowiązków samorządu i jest to
sprawa dosyć wrażliwa, jest zorganizowanie odbioru odpadów od mieszkańców.
Bazując na przepisach ustawowych oraz
czerpiąc przykłady z doświadczeń innych

gmin, przygotowaliśmy projekt uchwały
regulującej zasady odbioru odpadów oraz
ceny za te usługi. W niniejszym numerze
publikujemy specjalny dodatek, w którym
szeroko objaśnione zostały różne sprawy
związane z odbiorem odpadów. Zachęcam,
aby zapoznać się z tymi informacjami.
Wśród wydarzeń ważnych dla naszej gminy chcę też wspomnieć zmianę operatora
żłobka. Pod koniec ubiegłego roku dotychczasowa operator zwróciła się do nas
z wnioskiem o skrócenie obowiązywania
wiążącej nas umowy. Po analizach możliwości i po zasięgnięciu opinii prawnych,
uznałem że należy zgodzić się na rozwiązanie tamtej umowy. W wyniku ogłoszonego konkursu wyłoniony został nowy
operator żłobka - firma Ars Educandi Małgorzata Skowron-Mazur z Piekar Śląskich.
Na podstawie dotychczasowych rozmów
z nowym operatorem, a także na podstawie jego doświadczenia w prowadzeniu
form opieki nad małymi dziećmi, jestem
przekonany, że opieka nad maluchami
w naszym żłobku będzie zorganizowana
na właściwym poziomie.
Z okazji przypadającego w marcu Dnia
Kobiet, chciałbym - podobnie jak uczynił
to obok Tadeusz Kobiernik - złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom
- mieszkankom naszej gminy. Wszelkiej
pomyślności, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i spełnienia życiowych planów
i marzeń, tego życzę wszystkim Kobietom
naszej gminy w imieniu własnym oraz moich współpracowników.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Podczas styczniowej
sesji RM, która miała miejsce w dniu 28
stycznia radni podjęli
uchwały w sprawie:
• przyjęcia planu
pracy Rady Miejskiej w Toszku na
rok 2020;
• odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości oznaczonej numerem
działek: 432/73, 433/73, 442/73, 461/73,
462/73, 482/73, obręb Toszek, stanowiących własność Gminy Toszek;
• wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek;
• przedłużenia terminu skargi zanonimizowano z dnia 9 stycznia 2020 r. Oprócz
sesji radni obradowali w styczniu na 3.
komisjach.
Do biura RM wpłynęło Pismo – Postanowienie Komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 4 lutego w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego pana Adama Koniecznego z dniem 31 stycznia. Teraz Komisarz
wyborczy w terminie do 3. miesięcy ogłosi
wybory uzupełniające w okręgu wyborczym dla sołectw: Sarnów, Płużniczka.
Na zamku w Toszku w dniu 16 lutego od2

był się Bal Seniora. Jest to już cykliczne
wydarzenie (w tym roku IX) które jest organizowane jest przez Panią Sylwię Cebula i Pana Ewalda Laksa (naszych radnych)
przy wsparciu finansowym Rady Miejskiej w Toszku oraz lokalnych sponsorów.
W balu brali udział seniorzy wszystkich
naszych sołectw oraz miasta Toszek na
wcześniejsze zaproszenie sołtysów oraz
radnych. Kto z Państwa Seniorów jeszcze
nie brał udziału w takim balu to zapraszam
o zgłaszanie takiej woli do swoich sołtysów, radnych mam nadzieję za rok, bo coś
co się dobrze przyjęło warto kontynuować.
W tym samym dniu na zaproszenie strażaków uczestniczyłem wspólnie z przedstawicielami urzędu w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilkowiczkach. Na podkreślenie zasługuje gospodarskie podejście
strażaków o dbałość o mienie gminy oraz
wkład własny w prace remontowo-porządkowe, a w szeregi braci strażackiej chętnie
wstępują nowi kandydaci.
W tłusty czwartek (20.02.) z inicjatywy
stowarzyszenia TPZT na Zamku w Toszku
odbyła się IX Gala nadania tytułu Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej AD 2019,
tytuł ten otrzymał pan Jerzy Szostok długoletni piłkarz, działacz sportowy i samorządowiec – Laureatowi w imieniu RM
serdecznie gratuluję.

Z uwagi na prowadzone prace remontowe
w sali sesyjnej urzędu miejskiego w Toszku
w miesiącu lutym nie będzie sesji RM, najbliższa uroczysta sesja odbędzie się w dniu
3 marca (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Sali
Peterswaldzkiej na Zamku w Toszku, uroczysta bowiem w marcu (8.03.) przypada
XXX rocznica powstania Samorządu Terytorialnego w Polsce, a rok 2020 przyjęto
jako Rok Samorządu Terytorialnego.
Ponieważ w miesiącu marcu (11.03) obchodzimy Dzień Sołtysa pragnę w imieniu
Wszystkich radnych naszym Paniom i Panom Sołtysom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości podczas wykonywania ciężkiej i często niedocenianej
pracy w swoich sołectwach na rzecz całej
naszej toszeckiej gminy, niech Wasz trud
przyniesie Wam choć trochę radości, a od
mieszkańców wdzięczność.
Nie mogę też zapomnieć o tych, którzy
reprezentują tą piękniejszą część naszego
miasta i gminy, zatem kochane Toszanki
i Mieszkanki naszych sołectw z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzę Wam dużo
uśmiechu, radości i cierpliwości z nami
mężczyznami, dziękujemy za Waszą obecność, bo czym by bez Was był nasz świat.
Wszystkim Mieszkańcom życzę dobrego
nowego miesiąca.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

W ostatnim czasie w Szkole Podstawowej
w Pniowie udało się zorganizować trzy
duże akcje. Pierwszą z nich była akcja pt.
„Daj misiaka dla dzieciaka”. Przynoszono
pluszaki, gry, puzzle oraz przybory szkolne. Wszystkie dary zostały przekazane do
Centrum Onkologii w Gliwicach. Drugą
akcją charytatywną był wyjazd do Domu
Opieki Społecznej w Wiśniczu. Tam nasi
uczniowie zaprezentowali Jasełka pt. „Narodził nam się Książę Pokoju”. Naszym
występem i wspólnym śpiewaniem kolęd
mogliśmy sprawić wiele radości przebywającym tam pensjonariuszom. Trzecią
akcją, w którą się zaangażowaliśmy, była
akcja zbiórki monet pt. „Góra Grosza”.
Uczniowie wszystkich klas zbierali grosze,
a teraz trwa wielkie podliczanie uzbieranych pieniędzy. Takie działanie wymaga
dużej cierpliwości, ale uczniowie wiedzą,
że jest to w dobrym, szlachetnym celu
i dlatego chętnie się włączają.
Justyna Kandora

Dzień Babci i Dziadka
Na tę okoliczność dzieci z oddziału
przedszkolnego w Pniowie oraz uczniowie młodszych klas przygotowali wiersze
oraz piosenki dla swoich kochanych Babć
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

widowiska. Wszystko to sprawiło, że Babcie i Dziadkowie nie kryli łez wzruszenia,
serdeczności i uznania dla aktorów, tych
dużych i najmniejszych, a tak naprawdę
Ich kochanych wnucząt.
Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły zacnym gościom własnoręcznie wykonane prezenty oraz zaśpiewały gromkie: ,,Sto lat”.
Mariola Kałuska

Wesoło, bo karnawałowo

Po zakończeniu ferii zimowych na
uczniów szkoły w Kotulinie czekała miła
niespodzianka – bal przebierańców. Najmłodsi uczniowie oraz przedszkolaki
bawili się na sali gimnastycznej. Jak co
roku najmłodsi byli pięknie poprzebierani, wśród dziewczynek wyróżniały się
księżniczki, wróżki, elfy, a chłopcy wybierali raczej stroje policjantów, strażaków
lecz nie zabrakło również ulubionych
bohaterów z bajek. O udaną zabawę najmłodszych zadbali zaproszeni animatorzy. Starsi uczniowie zorganizowali sobie
dyskotekę. Samorząd uczniowski zadbał
o wystrój klasy i muzykę. Bawili się doskonale pod czujną opieką swoich wychowawców. Rada Rodziców zorganizowała
poczęstunek. W tym roku były to grillowane kiełbaski, które w ten chłodny, lutowy dzień smakowały naprawdę wybornie.
Uczniowie i nauczyciele składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za
opłacenie animatorów oraz poczęstunek.
Beata Grochla
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Ptasia grypa w Świbiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu
gliwickiego w miejscowości Świbie wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym obszar zagrożony
wystąpieniem tej choroby zakaźnej obejmuje następujące miejscowości: Czarków, Kieleczka, Wielowieś, Błażejowice,
Wiśnicze, Gajowice, Sieroty, Dąbrówka,
Zacharzowice, Toszek, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pawłowice, Sarnów, Płużniczka. W miejscowościach,
które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko
posunięte środki ostrożności, do których
zaliczamy:
• Utrzymywanie drobiu w zamknięciu
bez dostępu do ptactwa dzikiego.
• Karmienie drobiu paszą zabezpieczoną
przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
• Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń,
narzędzi, sprzętu i środków transportu
używanych przy obsłudze drobiu.
• Stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki (mycie, dezynfekcja rąk
i obuwia, osobna odzież do obsługi
drobiu).
• Niezwłoczne informowanie lekarza
weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.
Piotr Musialik

Gminne rozgrywki
w siatkówkę

foto: Archiwum SP w Kotulinie

foto: Archiwum SP w Pniowie

Wolontariat w Pniowie

foto: Archiwum SP w Pniowie

Karnawał to czas zabaw i balów, także dla
najmłodszych. W poniedziałek 3 lutego
odbył się w naszym przedszkolu długo
oczekiwany przez dzieci Bal Przebierańców. Nauczycielki dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził
dzieci w radosny nastrój i zachęcał do
wspólnej zabawy. Przedszkolaki z dumą
prezentowały bajeczne stroje, z wielką
ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach przy rytmach wesołej
muzyki, prowadzonych przez Wodzireja
Motorniczego. 
AA

i Dziadków. Natomiast starsi uczniowie
mieli okazję wystąpić w przedstawieniu
jasełkowym pt. ,,Narodził się nam Książę
Pokoju”.
Scenariusz jasełek został w tym roku
wzbogacony o wątek misyjny. W kulminacyjnej części przedstawienia uczniowie
zaśpiewali piosenkę pt. ,,Ratuj dzieci”,
opowiadającą o losie dzieci z całego świata: biednych, głodnych, spragnionych,
zmuszanych do morderczej pracy. Dużą
innowacją było włączenie publiczności
do udziału w spektaklu, a element zaskoczenia towarzyszył widzom już do końca

foto: Archiwum SP w Kotulinie

foto: Archiwum Przedszkola

Bal w Przedszkolu

We wtorek 18 lutego w Szkole Podstawowej w Kotulinie odbywały się międzyszkolne rozgrywki siatkówki klas
starszych. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców najlepsi okazali się
reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1
im. Ireny Sendler w Toszku. Oni też będą
reprezentować naszą gminę na zawodach
szczebla powiatowego, które zaplanowane
są w przyszłym miesiącu w Pyskowicach.
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z życia gminy

foto: Archiwum UM w Toszku

Bal seniora

Z inicjatywy radnych Rady Miejskiej
w niedzielę 16 lutego na Zamku w Toszku odbył się kolejny (IX) samorządowy
Bal Seniora. Oficjalnego otwarcia balu
dokonał przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik, który uczestniczył
w zabawie wraz z małżonką i który też
zafundował jej uczestnikom okazały tort.
Całość imprezy dyskretnie prowadziła
Sylwia Cebula (radna z Pniowa), a organizacyjnie wspomagał ją Ewald Laksa
(radny reprezentujący Ciochowice i Pisarzowice). Wśród uczestników znalazła
4

W sobotę 15 lutego odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Toszek. Prezes Leszek Zabłocki, Naczelnik Ireneusz
Giemza oraz przewodniczący komisji
rewizyjnej Krzysztof Puchała zaprezentowali sprawozdania merytoryczne i finansowe. Odbyła się także dyskusja nad
sprawami bieżącymi. Warto podkreślić,
że toszecka jednostka OSP zrealizowała
w roku 2019 ok. 120 wyjazdów bojowych.
Były to nie tylko akcje gaszenia pożarów
ale przed wszystkim różnego rodzaju akcje ratownicze. W spotkaniu udział wzięli m.in. Komendant Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
st. brygadier Roman Klecha, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach brygadier Rafał Szafarczyk.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
nadanych przez szefa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Medal srebrny otrzymał
druh Piotr Labus, a medal złoty druh Ireneusz Giemza. Gratulujemy!
Strażakom OSP Toszek oraz wszystkich
jednostek na terenie naszej gminy (OSP
Ciochowice, OSP Wilkowiczki, OSP Kotulin, OSP Pniów) dziękujemy za służbę,
którą pełnią bezinteresownie i z poświęceniem, ratując mienie, zdrowie i życie
poszkodowanych, a także wspierając inne
przedsięwzięcia gminne, społeczne, parafialne i szkole. Druhowie i druhny – dziękujemy!
PK

Wieczór w Kawiarni
Colonna
W poniedziałek 10 lutego w Kawiarni
Colonna na Zamku odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Zamkowe wieczory
z kawą i kulturą”. Gościem była Maria
Pańczyk-Pozdziej, nauczycielka, dziennikarka (Radio Katowice), propagatorka
gwary i kultury śląskiej, Senator VI, VII,

foto: Archiwum UM w Toszku

Zebrania
sprawozdawcze OSP

VIII, IX kadencji, a w latach 2011-2015
wicemarszałek Senatu. W roku 2002 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W interesującej rozmowie pani Maria podzieliła się swoimi
refleksjami i doświadczeniami z działalności na polu kultury, mediów i polityki.
Podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 9 marca o godz. 18:30, gościć będziemy siostry zakonne Beatę Bem i Damianę Schmid. Serdecznie zapraszamy!
PK

Nasi
w międzynarodowym
finale we Lwowie

foto: profil „Pracownia Plastyczna Grafit”

W dniach 6-9 lutego w Mielnie odbył się
XVII zlot Morsów, czyli ludzi kąpiących
się w zimą w różnego rodzaju akwenach.
Od kilku lat tradycyjnie uczestnikami
zlotu są przedstawiciele Klubu Morsów
"Zimne Trole" z siedzibą w Paczynie. Ten
klub sportowy działający w formie stowarzyszenia stawia sobie za cel promowanie
morsowania i zdrowego stylu życia. Tym
razem w sześcioosobowym składzie nasze
morsy miały okazję uczestniczyć w największym w Polsce, a chyba i w Europie,
spotkaniu pasjonatów tej formy aktywności fizycznej. Mimo, że tegoroczna zima
nie jest zbyt łaskawa dla morsów, w każdą niedzielę o godzinie 8:00 członkowie
klubu oraz sympatycy spotykają się nad
Jeziorem Pławniowickim by zanurzyć się
w jego zimnych wodach. Morsy z naszej
gminy zapraszają wszystkich chętnych do
wspólnej kąpieli! Jednocześnie zwracają
uwagę, że przed rozpoczęciem tego typu
aktywności należy zasięgnąć rady lekarza
odnośnie ewentualnych przeciwwskazań
zdrowotnych. Więcej informacji na temat morsowania jak i działalności klubu,
można uzyskać pod internetowym adresem https://www.facebook.com/zimnetrole.
JG

się też Teresa Brommer z mężem (radna
reprezentująca mieszkańców Ligoty Toszeckiej i Boguszyc). Udział w zabawie,
oprócz licznie reprezentowanych mieszkańców, wzięło także wielu niezawodnych sołtysów.
PK

foto: Archiwum UM w Toszku

foto: Archiwum klubu „Zimne Trole”

Klub morsów zaprasza

Czwórka młodych twórców: Joanna Szkolik, Martyna Weis, Aleksandra Falborska,
Dominik Kobinski awansowali do finału
International Children’s Art Competition
‘Golden Easel 2019’ we Lwowie! Wszyscy
osiągnęli dobre lokaty, a Martyna i Dominik przeszli na III miejscu w swoich
kategoriach wiekowych. Przypomnijmy,
że to wyjątkowo trudny konkurs, młodzi
artyści przechodzą tu wiele etapów weryfikacji, w czasie których wykonują nie
jedną, ale wiele prac. We Lwowie pracowali m.in. w zamkniętej, strzeżonej sali
i w plenerze. Za kilka miesięcy czeka ich
jeszcze jeden wyjazd do Lwowa, podczas
którego będą tworzyć ostatnie prace. To
na ich podstawie jury wyłoni najlepszych
z najlepszych, którzy pojadą na wycieczki
do Włoch, Francji, Disneylandu, a zwycięzca otrzyma pozłacane sztalugi wysadzane diamentami. Młodzi plastycy działają w ramach Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”, a w przygotowaniach i zmaganiach związanych z konkursem, towarzyszy im pani Agata Przewieźlik.
PK
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foto: Archiwum UM w Toszku

Seniorzy +

W dniu 4 lutego w salce parafialnej przy
kościele w Toszku odbyło się przekazanie
doposażenia toszeckiego Klubu Seniora, pozyskanego przez magistrat toszecki
w kwocie ponad 23 tys. zł w ramach rządowego programu Senior +. Klub doposażony został w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble, sprzęt AGD (ekspres do
kawy, mikrofalówkę, grill, termosy itp.)
i RTV (rzutnik, ekran, laptop, wieża stereofoniczna), a także sprzęt do ćwiczeń
gimnastycznych. Ponadto zakupiono
książki oraz gry planszowe. Przypomnijmy, iż toszecki Klub Seniora funkcjonuje
dzięki inicjatywie ks. Sebastiana Bensza
i toszeckiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pod koniec 2019 roku, samorząd złożył również wniosek o dofinansowanie
doposażenia Klubu Seniora w Kotulinie.
Wszystkim naszym klubowiczom życzymy efektywnego używania zakupionego
JR
sprzętu.

Spotkanie włodarzy
gmin z władzami
województwa
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk gościł na toszeckim zamku włodarzy gmin
powiatu gliwickiego, którzy spotkali się
ze starostą gliwickim Waldemarem Dowww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Zmiana warty

Źródło: Internet

foto: Archiwum UM w Toszku

mbkiem na pierwszym w tym roku posiedzeniu tzw. "G8". Przebieg spotkania
był bardzo konstruktywny, dotyczyło
ono tematyki ograniczenia niskiej emisji
poprzez możliwości skorzystania w tym
roku z programów i dotacji na powyższy cel. Gośćmi byli Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego,
Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Barbara Dziuk Posłanka na Sejm RP, Tomasz Bednarek
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Marcin Jamiołkowski - kierownik Wydziału Programowania, Departamentu Energii NFOŚiGW w Warszawie,
Wiesław Kucharski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, Józef Kruczek - radny
Rady Powiatu Gliwickiego.
JR

Gotowy gazociąg

Spółka Gaz-System S.A. zakończyła na
terenie naszej gminy prace przy budowie
gazociągu. Nie jest to inwestycja związana z przyłączaniem gospodarstw do sieci
gazowej. Trwają obecnie procedury odbioru działek i terenów, które były objęte
tą inwestycją. Każdy właściciel gruntu
może i powinien brać udział w wyznaczonych odbiorach, aby uniknąć nieporozumień po ostatecznym zakończeniu
inwestycji. Szczegóły publikujemy na
stronie toszek.pl. 
PK

Bieg wsparcia

U harcerzy zmiana lidera! Myśląc z szacunkiem o dorobku i standardach, jakie
pozostawiła Monika Buchalik, składamy
gratulacje i życzenia pomyślności na ręce
nowej komendantki, którą będzie Marta
Bulla. Czuwaj!
PK

Gazyfikacja gminy
Zakończył się pierwszy tegoroczny etap
składania deklaracji i wniosków o wydanie warunków przyłączenia gospodarstw
domowych do sieci gazowej. Wg wytycznych PGNiG w lutym zorganizowaliśmy
spotkania z mieszkańcami kilku sołectw
oraz Toszka. W czasie dyżurów pracownika PGNiG zainteresowani mieszkańcy złożyli wnioski o wydanie warunków
przyłączenia do sieci. Wg informacji
przekazanych przez operatora gazowego, od wydania warunków do fizycznego
przyłączenia gospodarstw do sieci powinno upłynąć nie więcej niż 24 miesiące.
Kolejne wnioski można będzie składać
pod koniec bieżącego półrocza. Będzie
to oferta m.in. dla Ciochowic i Oracza.

foto: Archiwum organizatorów biegu

W sobotę i niedzielę (8/9 lutego) w katowickim centrum kongresowym odbywało
się największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury wnętrz i wzornictwa „4 Design Days”.
Wśród wystawców znalazła się toszecka
artystka Anna Zwiorek-Rotkegel. Gratulujemy kreatywności i zaangażowania w rozwijanie wrażliwości estetycznej
mieszkańców naszego regionu i nie tylko!

PK

O wszelkich szczegółach tego ważnego
tematu będziemy informować.
PK

foto: Archiwum „Szczepu IGNIS”

foto: Profil „4 Design Days”

Piękno i funkcjonalność

W niedzielę 23 lutego odbył się III Parafialny Bieg i Marsz Wsparcia dla Osób
z Depresją. Impreza rozpoczęła się ok.
godz. 19.00, po wspólnej rozgrzewce.
Ani marsz, ani bieg nie miały charakteru
rywalizacji. Organizatorom i uczestnikom nie chodziło o bicie rekordów tylko
o wspólnie i pożytecznie spędzony czas
z myślą o osobach z depresją.
PK

Rekordowy słonecznik
na eksport
Słonecznik – gigant, który wg oficjalnego
pomiaru mierzył 4,89 m i jesienią 2019 r.
został oficjalnie zarejestrowany, jako najwyższa tego rodzaju roślina w Polsce, został wychodowany przez państwa Helenę
i Andrzeja Kurków. Pisaliśmy o tym jakiś
czas temu. Z inicjatywy pana Andrzeja
Kurka w lutym wysłaliśmy nasiona tego
słonecznika do naszych gmin partnerskich w Hohenau i w Olewsku. Czy się
tam przyjmie i jakie rozmiary osiągnie –
zobaczymy.
PK
5

z życia gminy

foto: Żłobek w Toszku

Nowy operator żłobka

Jak już informowaliśmy, Burmistrz Toszka, po przeanalizowaniu wszystkich
możliwości, przychylił się do wniosku
dotychczasowego operatora, o skrócenie
obowiązywania umowy na prowadzenie
opieki nad dziećmi w żłobku w naszej
gminie. W wyniku przeprowadzonego
otwartego konkursu od 1 marca 2020 r.
nowym operatorem żłobka będzie Ars
Educandi Małgorzata Skowron-Mazur
z Piekar Śląskich. Operator prowadzi
stronę internetową www.zlobektoszek.pl
oraz profil na Fecebooku „Żłobek w Toszku”.
PK

Rezygnacja radnego
Z powodu pisemnego zrzeczenia się
(z przyczyn osobistych) mandatu radnego przez pana Adama Koniecznego z Sarnowa, w dniu 4 lutego komisarz wyborczy w Katowicach wydał postanowienie
o wygaszeniu jego mandatu. Oznacza to,
że w najbliższym czasie w okręgu wyborczym obejmującym m.in. Sarnów i Płużniczkę odbędą się wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej w Toszku.
PK

Biegi: Kotulin i Toszek
W Kotulinie 18 kwietnia a w Toszku 9
maja odbędą się imprezy biegowe: Bieg
im. Marka Pawłowskiego (Kotulin) i Bieg
o Złotą Kaczkę (Toszek). Polecamy zainteresowanym obydwa wydarzenia. Zapisy trwają. Na bieg w Kotulinie można
się zapisać przez link dostępny na stronie
spkotulin.edupage.org, na bieg w Toszku
zapisać można się najwygodniej przez facebookowy profil „5 Bieg o Złotą Kaczkę”.
Miło nam poinformować, że impreza biegowa organizowana w mieście urodzenia
dr. Ludwiga Guttmanna została objęta
m.in. patronatem honorowym Polskiego
PK
Komitetu Paraolimpijskiego.

DFK - plany, terminy,
priorytety
Rok 2020 będzie dla toszeckiego DFK
rokiem ważnych rocznic, kontynuacji
cyklicznych projektów, ale także dalszej
ustawicznej pracy na rzecz zachowania
obecności języka i dziedzictwa kulturowego przodków. O szczegółowych planach
będzie jeszcze czas poinformować później, jednak już teraz zarząd koła zachęca
wszystkich zainteresowanych do wpisania
do kalendarzy terminów najważniejszych
wydarzeń. Dwa z nich nawiązywać będą
do przypadających w tym roku rocznic.
W kwietniu minie 30 lat od oficjalnego
założenia DFK w Toszku. Oficjalne obchody jubileuszu zaplanowane zostały na
26 i 27 września. W sobotnie popołudnie
odprawiona zostanie msza święta w intencji zmarłych założycieli i członków
koła. Po nabożeństwie przyjdzie czas na
wspomnienia, ale także refleksję na temat
przyszłości. Natomiast na niedzielę przygotowywana jest niespodzianka, nawiązująca do obchodów 20-lecia organizacji
w roku 2010.
W maju z kolei przypada 75. rocznica
zakończenia II wojny światowej. Uroczystość poświęcona pamięci ofiar przygotowywana jest na 22 i 23 maja - we
współpracy z władzami gminy. Jednym
z elementów obchodów będzie rowerowy
Rajd Pamięci w sobotnie przedpołudnie,
szczegółowe informacje o całym programie zostaną ogłoszone już wkrótce.
Znane są już terminy tradycyjnych, cieszących się dużą popularnością cyklicznych imprez. Wieczór Bajek odbędzie się
20 marca, Rajd Szlakiem Zabytków Ziemi
Toszeckiej zaplanowany został na 16 maja.
Jak co roku toszeckie DFK weźmie udział
w pielgrzymkach na Górę Św. Anny (7
czerwca), do Zlatych Hor (19 września)
i – po raz drugi – do Trzebnicy (9 listopada). Trwają już przygotowania do wyjazdu grup młodzieżowych „Con Colore” i „Jugendbox” do Bawarii i Frankonii
w pierwszym tygodniu letnich wakacji.
Projekty dla młodego pokolenia pozostają zresztą jednym z najważniejszych priorytetów. Już w marcu wznawiają działalność kursy sobotnie „Samstagskurs” (dla
dzieci w wieku 6-11 lat) oraz Niemiecki
Klub Malucha (3-6 lat) – rozszerzony do
dwóch grup.
Wymienione inicjatywy nie zamykają
rzecz jasna listy działań podejmowanych
przez koło. Zarząd zaprasza użytkowników Facebooka do śledzenia konta DFK
Tost/Toszek, a wszystkich zainteresowa-

nych do licznego udziału w projektach
i imprezach organizowanych przez toszeckie koło mniejszości niemieckiej.
Dorota Matheja

Kanalizacja
Trwają prace nad rozbudową kanalizacji
w Toszku. W marcu przewidujemy realizację inwestycji na odcinku ul. Wiejskiej
(Oracze), a także na ul. Tarnogórskiej/
Morcinka. Rozpoczną się też prace w rejonie ulic Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta. Także w marcu odtworzona zostanie nawierzchnia na ulicach
Ogrodowej, Młyńskiej i Podwale. Prace
nad rozbudową kanalizacji przebiegają
zgodnie z harmonogramem.
PK

Przedszkole w Kotulinie
Zakończył się otwarty wybór projektanta
nowego budynku przedszkola w Kotulinie. W odpowiedzi na nasze zapytanie
wpłynęło 40 ofert. Najtańsza opiewała na
44.500 zł, najdroższa - 196.800 zł. Oferenci, którzy złożyli oferty o wartości znacznie poniżej średniej wszystkich złożonych
ofert, zostali poproszeni o wyjaśnienia
i uzasadnienia proponowanych cen.
W momencie oddawania do druku tego
numeru gazety trwa analiza metodologii
przedstawionych uzasadnień. 
PK
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KALENDARIUM IMPREZ GMINY TOSZEK 2020 r.
MARZEC
Gmina Toszek
CK „Zamek w Toszku”

08.03

Dzień Kobiet

Zamek w Toszku

Sołectwo Proboszczowice

08.03

Dzień Kobiet

Proboszczowice

Gmina Toszek
CK „Zamek w Toszku”

09.03

Zamkowe wieczory
z kawą i kulturą

CK „Zamek w Toszku”

26.07

Prelekcje i spotkania
z ciekawymi osobami

Centrum
Ekspozycji
Historycznej

Kawiarnia
Colonna

Gmina Toszek

lipiec

Zabawa pod Grzybem reaktywacja

Toszkoland

CK „Zamek w Toszku”

lipiec

Kino plenerowe

Zamek w Toszku

Sołectwo Pisarzowice

08.08

Dożynki sołeckie

Pisarzowice

Sołectwo Proboszczowice

15.08

Festyn rodzinny

Proboszczowice

Sołectwo Pawłowice

22.08

Dożynki sołeckie

Pawłowice

Ligota Toszecka

22.08

Dożynki sołeckie

Ligota Toszecka

Sołectwo Sarnów

14.03

Dzień Kobiet i św. Józefa

Sarnów

Sołectwo Pawłowice

08.03

Dzień Kobiet

Pawłowice

DFK Tost /Toszek

20.03

Wieczór Bajek

Toszek

Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej Gmina
Toszek

29.03

II Toszecki Jarmark
Wielkanocny

Rynek

KWIECIEŃ
CK „Zamek w Toszku”

02.04

Konkurs plastyczny
dla dzieci i dorosłych
„Kroszonki 2020”

Biblioteka
w Toszku

Sołectwo Kotliszowice

22.08

Dożynki sołeckie

Kotliszowice

Sołectwo Boguszyce

22.08

Zabawa Dożynkowa

Boguszyce

Sołectwo Ciochowice

04.04

Akcja Sprzątania Świata
(sołectwa)

Ciochowice

CK „Zamek w Toszku”

23.08

Prelekcje i spotkania
z ciekawymi osobami

CK „Zamek w Toszku”

18.04

Zlot Młodzieży PTTK–
Toszek 2020

Centrum
Ekspozycji
Historycznych

Zamek w Toszku

Sołectwo Sarnów

29.08

Dożynki Sołeckie

Sarnów

Sołectwo Kotulin

29.08

Festyn dożynkowy

Kotulin

Anna Pawłowska

18.04

IV Bieg im. Marka
Pawłowskiego

Kotulin

CK „Zamek w Toszku”
Parafia w Toszku

Sołectwo Wilkowiczki

29.08

Festyn dożynkowy

Wilkowiczki

19.04

Wielkanocny Bal Parafialny

Zamek w Toszku

Sołectwo Płużniczka

29.08

Festyn dożynkowy

Płużniczka

30.08

Wielkie toszeckie
rodzinne spotkanie

Zamek w Toszku

CK „Zamek w Toszku”

22-23.04

IX Gminne Prezentacje
Artystyczne

Zamek w Toszku

CK „Zamek w Toszku”
Parafia w Toszku

CK „Zamek w Toszku”

29.04-3.05

Międzynarodowy plener
malarski

Toszek

DFK Tost /Toszek

sierpień

Rajd
im. dr. Ludwiga Guttmanna

Gmina Toszek

CK „Zamek w Toszku”

30.04

Konkurs Recytatorski
„Zamkowe Spotkania”

Zamek w Toszku

Gmina Toszek

sierpień

Zabawa pod Grzybem reaktywacja

Toszkoland

CK „Zamek w Toszku”

sierpień

Kino plenerowe

Zamek w Toszku

Dożynki Gminne

Gmina Toszek

MAJ
Gmina Toszek
Grzegorz Kamiński
CK „Zamek w Toszku”

02.05

Gminne Święto
Konstytucji 3-Maja

Toszek

Gmina Toszek
CK „Zamek w Toszku”

sierpień/
wrzesień

CK „Zamek w Toszku”

08-15.05

Tydzień Bibliotek –
„Zasmakuj w bibliotece”

Zamek w Toszku

Sołectwo Ciochowice

05.09

Dożynki sołeckie

Ciochowice

DFK Tost /Toszek

16.05

Rajd Szlakiem
Zabytków Ziemi Toszeckiej

Gmina Toszek

Gmina Toszek
Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

06.09

Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
im. Mariana Piotrowskiego

Kościół w Toszku

Bartłomiej Woźniak
CK „Zamek w Toszku”

09.05

Bieg o Złotą Kaczkę

Gmina Toszek

Maria Bukowska
Gmina Toszek

11.09

X Integra
im. dr. L. Guttmanna

Boisko sportowe
Orlik

CK „Zamek w Toszku”

16.05

XV Brewerie Toszeckie
V Noc Muzeów
na Toszeckim Zamku

Zamek w Toszku

Sołectwo Pniów

12.09

Dożynki sołeckie

Pniów

Przedszkole w Toszku
CK „Zamek w Toszku”

Festiwal Piosenki
Przedszkolnej

Obchody 30 rocznicy
założenia DFK Toszek

Zamek w Toszku

Zamek w Toszku

DFK Tost /Toszek
CK „Zamek w Toszku”

26-27.09

20.05

CK „Zamek w Toszku”

03.10

XVI Oktoberfest

Zamek w Toszku

Gmina Toszek
Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

04.10

Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
im. Mariana Piotrowskiego

Kościół w Toszku

Sołectwo Proboszczowice

09.10

Pieczenie ziemniaka

Proboszczowice

Gmina Toszek

październik

Gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej

Zamek w Toszku

Gmina Toszek

październik

Międzynarodowa
konferencja
im. dr. L. Guttmanna

Zamek w Toszku

WRZESIEŃ

Gmina Toszek
DFK Toszek
CK „Zamek w Toszku”

22-23.05

Uroczystość upamiętniająca
Ofiary II Wojny Światowej

Gmina Toszek

Sołectwo Boguszyce

24.05

Biesiada Rodzinna

Boguszyce

CK „Zamek w Toszku”

24.05

Prelekcje i spotkania
z ciekawymi osobami
Nowa ekspozycja

Centrum
Ekspozycji
Historycznych

Sołectwo Kotulin

30.05

Festyn rodzinny

Kotulin

Gmina Toszek
Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

31.05

Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
im. Mariana Piotrowskiego

Kościół w Toszku

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

CZERWIEC

11.11

Gminne Obchody
Święta Niepodległości

Gmina Toszek

11.11

30-lecie DFK Tost/Toszek

Gmina Toszek

CK „Zamek w Toszku”

15.11

Targi ślubne

Zamek w Toszku

Sołectwo Proboszczowice

28.11

Andrzejki

Proboszczowice

Sołectwo Pniów

06.06

Festyn rodzinny

Pniów

Gmina Toszek
CK „Zamek w Toszku”

Gmina Toszek
CK „Zamek w Toszku”

06.06

Dzień Dziecka

Zamek w Toszku

DFK Tost/Toszek
CK „Zamek w Toszku”

CK „Zamek w Toszku”

28.06

Prelekcje i spotkania
z ciekawymi osobami

Centrum
Ekspozycji
Historycznej

28.06

Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
im. Mariana Piotrowskiego

Kościół w Toszku

Gmina Toszek
Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

LIPIEC
Gmina Toszek
CK „Zamek w Toszku”

4-5.07

Dni Toszka

Rynek

Sołectwo Sarnów

lipiec

Spartakiada
dla dzieci i rodziców

Sarnów

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej

25.07

Rajd św. Jakuba

Gmina Toszek

26.07

II Toszecki
Jarmark Jakubowy

Gmina Toszek

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej

8

SIERPIEŃ

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

12.12

XI Toszecki Jarmark
Adwentowy

Gmina Toszek

CK „Zamek w Toszku”

13.12

Konkurs na najlepszą
potrawę świąteczną
i najpiękniej udekorowane
pierniczki

Gmina Toszek

Sołectwo Sarnów

13.12

Spotkanie z Mikołajem

Sarnów

Sołectwo Ciochowice

20.12

Spotkanie opłatkowe
dla seniorów

Ciochowice

Sołectwo Proboszczowice

31.12

Sylwester

Proboszczowice
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