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Dziękujemy wszystkim, którzy w piątkowe popołudnie razem z nami świętowali
przyjazd nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego!
Szczególne
podziękowania dla druhów
z OSP Kotulin, OSP Wilkowiczki oraz OSP Pniów,
którzy tworząc kolumnę
strażackich wozów przyprowadzili nasz najnowszy
nabytek pod bramy strażnicy OSP Toszek! Dziękujemy Mieszkańcom, Przedstawicielom Władz Gminy
oraz Znajomym! - napisali
na swoim profilu toszeccy
strażacy. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy został
zakupiony dzięki dofinansowaniu z jednego z rządowych programów, a także przy istotnym wsparciu
naszego samorządu, jak
również dzięki operatyw-

ności samych strażaków, którzy m.in.
prowadzili na ten cel zbiórkę publiczną.
Gratulujemy!
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OSP Toszek z nowym samochodem!

foto.: Jakub Broda

gazeta bezpłatna

Gminna Gazeta Samorządowa

Jubileusz Marcina Kwaśnioka

Piękny jubileusz 80-lecia
urodzin świętował w sobotę 27 listopada Marcin
Kwaśniok z Pniowa.
Wśród szeroko zakrojonej
Pana działalności szczególne miejsce zajmuje rodzinny Pniów. Jego historia,
kultura muzyczna (organy,
chór, Wspólny Wieczór Kolęd), sprawy mieszkańców,
stan sołeckiej infrastruktury, a przede wszystkim
zainicjowana przez Pana
i konsekwentnie prowadzona działalność sportowa,
stały się czytelnymi znakami rozpoznawczymi Pana
zaangażowania we wspólne
sprawy - napisał burmistrz
Grzegorz Kupczyk w okolicznościowym liście gratulacyjnym, który po uroczystej mszy św. przekazał
na ręce dostojnego Jubilata.
Plurimos annos!
PK
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prosto z urzędu
Listopad był miesiącem, w którym
jako samorząd sporo czasu poświęciliśmy na przygotowanie budżetu gminy
na rok przyszły. Praca nad tym - z wielu
względów - najważniejszym dokumentem gminnym przynosi każdego roku
podobne wnioski: potrzeb jest więcej
niż pieniędzy na ich realizację. Przyszłoroczny budżet, o którym szerzej napiszemy po jego przyjęciu przez Radę
Miejską, pozwoli przede wszystkim
na kontynuację najważniejszych inwestycji, które już trwają.
Mam na myśli remont dworca i rewitalizację terenów zielonych
w Toszku, a także budowę nowego przedszkola w Kotulinie. Pozyskaliśmy też środki na termomodernizację szkoły w Pniowie.
Nowe instrumenty finansowe, które oferuje rząd, prawdopodobnie pozwolą poszerzyć wykaz prowadzonych w przyszłym
roku inwestycji - będziemy o tym informować. Jak każdego roku
budżet gminy w dużej mierze przeznaczamy na finansowanie
działalności naszych szkół i przedszkola oraz zadań z zakresu
pomocy społecznej. Ważne miejsce zajmuje w nim także działalność naszego Centrum Kultury oraz szereg innych zadań.
Dołączając się do podziękowań opublikowanych na kolejnych stronach, chcę również podziękować wszystkim osobom
i organizacjom, które włączyły się w tegoroczne wspólne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu nasz samorządowy ceremoniał pozwala zwrócić
uwagę na ważne wydarzenia coraz szerszej liczbie mieszkańców.
Dziękuję strażakom za bardzo profesjonalne zorganizowanie
podniesienia flagi państwowej na maszt, dziękuję orkiestrze
i naszym harcerzom, bez których trudno już wyobrazić sobie

obchody 11 listopada. Dziękuję Mażoretkom z Kotulina, które
pięknie ubogaciły tegoroczne obchody. Nie chcąc nikogo pominąć - przekazuję wyrazy wdzięczności wszystkim i każdemu
z osobna, kto w jakiejkolwiek formie uczestniczył w naszych
gminnych obchodach rocznicy niepodległości Polski, czy to
w części przedpołudniowej czy popołudniu na Zamku.
Grudzień upłynie nam m.in. w atmosferze przygotowania do
świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie, pielęgnując tradycję
Toszeckiego Jarmarku Adwentowego, chcemy - mimo okoliczności - zaproponować organizację tego wydarzenia w zmienionej, nieco uboższej formule. Nie będzie wielkiej sceny i wielkich
koncertów przyciągających liczną publiczność, w tym wielu
gości, za to nie zabraknie występów naszych rodzimych artystów. Przede wszystkim nie zabraknie tradycyjnej oferty rękodzielników i apetycznych kulinariów. Całość przygotujemy na
ul. Chrobrego, która w już przeddzień jarmarku, czyli w piątek
10 grudnia wieczorem, zostanie wyłączona z ruchu i pozostanie
zamknięta aż do zakończenia prac porządkowych po jarmarku.
Chciałbym także w tym miejscu przekazać życzenia, które
na ręce obchodzącego jubileusz 80-lecia urodzin pana Marcina Kwaśnioka przekazałem podczas mszy św. w jego intencji,
która została odprawiona w Pniowie. Historia Pniowa, kultura muzyczna (chór, organy, Wspólny Wieczór Kolęd), sprawy
mieszkańców, a przede wszystkim działalność sportowa - to
rozpoznawalne znaki zaangażowania Marcina Kwaśnioka, także wieloletniego samorządowca różnych szczebli. Dziękując za
wszelkie dotychczasowe inicjatywy, życzę Panu dobrego zdrowia oraz pomyślności na kolejne lata wspólnej pracy dla dobra
mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej i nie tylko!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Szanowni
Państwo,
w
momencie
pisania tego tekstu Rada Miejska
jest jeszcze przed
komisją wspólną
oraz sesją, jednak
mimo to listopad
już zdążył się mocno odcisnąć w kalendarzu wszystkich śledzących wydarzenia
w gminie.
Punktem charakterystycznym niewątpliwie były obchody święta niepodległości. 11 listopada pochód przeszedł ulicami miasta w towarzystwie m.in. Orkiestry
z Toszka oraz mażoretek „Magnolia”
z Kotulina. Gospodarzami podniesienia
flagi była jednostka OSP w Toszku. W tym
miejscu chciałbym tym trzem grupom pogratulować wytrwałości w przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia – choć pogoda
nie była najgorsza, to sama temperatura
nie rozpieszczała. W przypadku orkiestry
gra zmarzniętymi palcami to wyzwanie.
Kilkugodzinne wystawanie na zimnie Mażoretek w ich charakterystycznych mundurach również każe jeszcze mocniej bić
brawo.
Oficjalnego i państwowego wymiaru
tego święta dopełniły msza święta i złożenie kwiatów pod pomnikiem. Gminne
obchody zwieńczyła część artystyczna
– rozpoczęto Konkursem Muzyki Patriotycznej, następnie przeszliśmy do występu przygotowanego wspólnymi siłami:
Teatru Deja Vu i grupy Pryma i Prymka
(przedstawienie opowiadało o specyficznej perspektywie odzyskania przez Polskę
2
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niepodległości – tj. perspektywie tutejszej
czyli górnośląskiej). Wieczór zakończył
się występem śląskiej grupy Nivel, która wykonała kilka utworów o tematyce
niepodległościowo-militarnej. Wszystkim zaangażowanym w uświetnienie tego
święta należą się gratulacje oraz słowa podziękowania. Jak zwykle jedynym elementem którego trochę zabrakło była większa
widownia – pozostaje mieć nadzieję, że
z czasem większa liczba mieszkańców da
się przekonać do regularnego korzystania
z oferty tutejszych grup.
Przechodząc do kwestii bardziej formalnych, to na wspomnienie zasługuje
zakończenie głównego etapu spisu powszechnego oraz rozpoczęcie kolejnego
polegającego na wyrywkowym weryfikowaniu danych poprzez telefonicznych ankieterów. Powiat Gliwicki rozpoczął „spis
najbardziej znaczących przedsiębiorców”
chcąc ująć możliwe korzystnie ofertę gospodarczą powiatu. W podobnym czasie Gmina Toszek zaczęła kompletowanie przedsiębiorców zainteresowanych
uczestnictwem w tegorocznym Jarmarku
Adwentowym.
8 listopada Burmistrz wystosował apel
do mieszkańców polegający na dalszym
wyjaśnianiu potrzeby należytej segregacji
śmieci. Nie będę w tym miejscu powtarzał
tego co Burmistrz, tym bardziej że jeden
z moich ostatnich tekstów na tych łamach
był w podobnym tonie. Pozostaje jedynie
podpisać się pod tym apelem.
Kończąc wspomnę tylko o temacie który na pewno wywoła duże emocje. Ustawą „o zmianie ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowi-

ska państwowe oraz niektórych innych
ustaw”, a także rozporządzeniem „w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych” doszło do podwyższenia wynagrodzenia m.in. burmistrza , sołtysów
i radnych. Temat ten zawsze wywołuje
pewną sensację i jest wrażliwy politycznie.
W Gminie obraliśmy pewien kierunek
który wydaje się logiczny – skoro podwyżka jest tak czy siak przesądzona z uwagi
na obowiązywanie w/w ustawy, to należy
uzyskać jakiś ogólny kompromis w zakresie jak te podwyżki mają się kształtować.
Jako Rada będziemy dążyć do tego, żeby
możliwie ujednolicić stawki w ramach
Powiatu Gliwickiego (z wyjątkami w postaci Pyskowic i Knurowa, gdzie stawki
są oczywiście dużo wyższe). Zamysł jest
taki, żeby radny z podobnych budżetowo
i wielkościowo gmin: Sośnicowice, Rudziniec czy Wielowieś zarabiał tyle samo.
Podobnie z burmistrzami. Czy na tym
rozwiązaniu stanie - tego na ten moment
nie jestem w stanie przesądzić, jednak decyzja musi zapaść już w najbliższych tygodniach, więc proszę się spodziewać że
temat będzie publicznie podnoszony.
Pozdrawiam!
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku
Rafał Kucharczyk
Sprostowanie
Przepraszam za omyłkę pisarską w artykule o spotkaniu z Państwem Seidl.
W tekście omyłkowo zostało zapisane nazwisko Państwa Seidl, za co jeszcze raz
przepraszam.
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Trwają prace przy rewitalizacji budynku
dworca PKP w Toszku. Zakończyły się
czasochłonne roboty rekonstrukcyjne
związane ze dwoma stropami oraz izolacją budynku, obecnie trwają prace nad
konstrukcją pokryć dachowych.
PK

Projekty terenów
zielonych
Ważny projekt rewitalizacji terenów zielonych w Toszku nabiera ostatecznych
kształtów. Jak informowaliśmy, realizację
tego zadania powierzyliśmy wykonawcy
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co
oznacza, że w pierwszej kolejności wykonawca powinien szczegółowo zaprojektować każdą z lokalizacji, uzgodnić ją
oraz uzyskać niezbędne aprobaty (m.in.
konserwatora zabytków), a ostatecznie
uzyskać - tam gdzie jest to konieczne pozwolenie na budowę. Zgodnie z harmonogramem prace w terenie rozpoczną
się w I kwartale przyszłego roku.
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Dudę z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego.
W obecności burmistrza Grzegorza Kupczyka tablicę odsłonili Jarosław Gonciarz
– Poseł na Sejm RP oraz Bartłomiej Kowalski – Radny Sejmiku Województwa
Śląskiego.
JR

foto: Archiwum UM Toszek

Sesja historyczna

Odkrycie przy kościele
w Toszku

W trakcie rewitalizacji groty przy kościele
parafialnym w Toszku natrafiono na pozostałości starego cmentarza. Ujawniono
kilkanaście pochówków. Nie wiemy jeszcze dokładnie z jakiego okresu pochodzą
groby. Wyposażenie zmarłych jest bardzo
ubogie, w kilku przypadkach zmarłym
towarzyszyły pojedyncze przedmioty osobiste takie jak medaliki itp. - powiedział
Grzegorz Bąk-Pryc, który prowadzi badania archeologiczne przy okazji prowadzonych prac budowlanych. Trwają szczegółowe, specjalistyczne badania cennego
znaleziska.
PK

Sesją historyczną zorganizowaną na zabytkowym zamku podsumowaliśmy konkurs plastyczno-historyczny „Samochód
Korfanty”, który organizowany był dla
uczniów szkół podstawowych z naszej
gminy i z terenu Gliwic. W kategorii klas
IV-VI I miejsce zajął Piotr Wycisk SP nr
1 im. Ireny Sendler w Toszku. II miejsce
– Emilia Polczyk – Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Pniowie, III miejsce – Natalia Sopała – Szkoła Podstawowa w Paczynie, wyróżnienie otrzymał
Maksymilian Milewski. Honorowy patronat nad konkursem objęli: burmistrz
Grzegorz Kupczyk, Jarosław Wieczorek
– Wojewoda Śląski, Jakub Chełstowski
– Marszałek Województwa Śląskiego, Instytut Pamięci Narodowej Odział w Katowicach, Muzeum w Gliwicach. Pomysłodawcą i współorganizatorem sesji był
historyk Grzegorz Kamiński.
JR

Noc Kryształowa

Pamiętamy
o Powstańcach
foto: Joanna Kamińska

foto: Archiwum UM Toszek

Remont dworca

Podpisaliśmy umowę na modernizację
ul. Stary Młyn. Prace będą prowadzone w grudniu i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakończą się
jeszcze w tym roku. W ostatnim czasie
przeprowadziliśmy także szereg najpilniejszych napraw nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz poprawiliśmy
kilka odcinków dróg utwardzonych, m.in.
w Kotulinie (ul. Świbska, Szklarnia) oraz
przed budynkiem OSP w Pniowie. Na
wykonanie czeka jeszcze poprawa nawierzchni drogi do Leśniczówki w Ciochowicach.
PK

foto: Grzegorz Bąk-Pryc

Postępują prace przy budowie nowego
przedszkola w Kotulinie. Po wielotygodniowych pracach ziemnych rozpoczęły
się prace przy fundamentach budynku,
które będą kontynuowane. Roboty są na
bieżąco nadzorowane przez inspektora
nadzoru oraz pracowników naszego urzędu.
PK

Drogowe inwestycje
i naprawy

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

Fundamenty nowego
przedszkola

Na toszeckim zamku odsłonięto tablicę
pamiątkową podarowaną burmistrzowi
Toszka przez prezydenta RP – Andrzeja

W 83. rocznicę Nocy Kryształowej, jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń poprzedzających Zagładę Żydów,
w miejscu, gdzie znajdowała się toszecka
synagoga (ul. Piastowska) odczytano relacje świadków i złożono kwiaty. Organizatorem wydarzenia był Dom Pamięci
Żydów Górnośląskich. Dziękujemy panu
Grzegorzowi Kamińskiemu za zaangażowanie w organizację rocznicy na terenie
naszego miasta.
JR
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z życia gminy

Narodowe Święto w naszej gminie

• Przedstawiciele Remondis Aqua Toszek i Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w Toszku
• Prezes Toszeckiej Akademii Piłkarskiej Robert Krzemiński
• Prezes OSP Kotulin Wojciech Grobosz
• Teatr Deja Vu oraz grupy wokalne Pryma i Prymka, a także
starsza i średnia grupa plastyczna Grafit,
• Pani Agata Przewieźlik – reżyser i instruktor CK Zamek,
• Małgorzata Filipek,
PK
• Zespół NIVEL.

foto: Jakub Broda

foto: Jakub Broda

XI Toszecki Jarmark Adwentowy

Licznie, rodzinnie i godnie obchodziliśmy 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Przed południem przy strażnicy OSP
Toszek (podniesienie flagi państwowej na maszt), w kościele
(msza św.) oraz przy pomniku przy ul. Strzeleckiej (przemówienia i złożenie wiązanek), a popołudniu na Zamku (rozstrzygnięcie konkursu, spektakl i koncerty) świętowaliśmy kolejną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy swoim udziałem lub zaangażowaniem przyczynili się do ubogacenia tegorocznych obchodów.
Byli to liczni mieszkańcy oraz goście, a także samorządowcy,
toszeccy księża, przedstawiciele stowarzyszeń, jednostek samorządowych, instytucji i zakładów pracy:
• Burmistrz Grzegorz Kupczyk, przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik, radny Arkadiusz Dyas, a także przedstawiciel powiatu gliwickiego – wicestarosta Adam Wojtowicz
• toszeccy harcerze ze Szczepu „IGNIS”,
• Orkiestra Dęta „Toszek” pod batutą Patryka Henkla,
• przedstawiciele oddziału ZNP w Toszku – prezes Mariusz
Podbrożny oraz pani Zofia Brzezińska.
• Chór „Tryl” pod dyrekcją pani Marii Garbal
• Mażoretki „Magnolia” z Kotulina przygotowane przez panią
Agatę Chlodek,
• poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny
Sendler, OSP Toszek oraz Harcerze ze Szczepu „IGNIS”,
• poczet flagowy OSP Toszek w składzie Mateusz Wojaczek,
Dariusz Gwóźdź i Piotr Klimek pod dowództwem Krzysztofa
Migasa
• Dyrektor Centrum Usług Wspólnych gminy Toszek Agnieszka Szalińska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej
Jadwigi w Pniowie Anna Zarzecka, a także przedstawiciele
innych szkół i przedszkoli
• Dyrektor OPS w Toszku Ireneusz Maleński
• Przedstawiciele CK Zamek w Toszku - wicedyrektor Katarzyna Prawda oraz pani Bernadeta Gola
• Przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku
– hetman dr Andrzej Golis, wicehetman Krystian Kiełbasa,
brat prof. Józef Musielok
• Przedstawiciele szpitala w Toszku – dyrektor Erwin Janysek
oraz pan Adam Kurpierz
4
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Burmistrz Toszka wraz ze współorganizatorami Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Centrum Kultury “Zamek w Toszku”, DFK Toszek zapraszają na XI Toszecki Jarmark Adwentowy,
który odbędzie się w sobotę 11 grudnia br. w przyległych uliczkach zabytkowego Rynku. Do zobaczenia!
JR

Gmina Toszek w obiektywie naszych
mieszkańców
Od miesiąca grudnia tego roku w naszej gazetce chcemy prezentować zdjęcia naszej gminy wykonane przez Was, naszych
czytelników. Liczymy na Wasze zaangażowanie! Tematyka zdjęć
powinna obejmować naszą gminę. Zdjęcia prosimy przesyłać
na adres: gazeta@toszek.pl
Zdjęcia będą publikowane również na naszym Facebookowym oraz Instagramowym profilu a docelowo będziemy chcieli
stworzyć z nich kalendarz na rok 2023. Do przesłanych zdjęć
prosimy dołączyć odpowiednią klauzulę dostępną na stronie
toszek.pl.
AP
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata

Patriotycznie
w naszych placówkach
oświatowych
Przedszkole w Toszku

praw pozwala najmłodszym uchronić
się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość
aktywnego uczestniczenia w procesach
podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to,
aby prawa dziecka były przestrzegane, ale
także edukowanie w tym zakresie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Anna Havemeister

wanymi obrazkami oraz jesienne sudoku.
W projekcie wzięły udział również klasy
ósme. Na lekcjach informatyki najstarsi
uczniowie budowali i podróżowali z Minecraftem.
Agata Kostrzewska

Mistrzostwa Powiatu
w Badmintonie

SP nr 2 im. G.Morcinka w Toszku

CODE WEEK – edycja
2021 już za nami

foto: Joanna Morciniec

W październiku odbyły się w naszej szkole zawody powiatowe w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców. W pierwszym dniu zawodów w SP1 im. I. Sendler
w Toszku rozgrywali mecze uczniowie
z roczników 2007 i 2008. W tej kategorii
reprezentantki naszej szkoły wywalczyły
I miejsce. W drugim dniu organizatorem Gminnych i Powiatowych Zawodów
w Badmintonie klas młodszych (rocznik
2009 i młodsi), w kategoriach dziewcząt
i chłopców była nasza szkoła. W tym dniu
nasi uczniowie zdobyli I miejsce w kategorii dziewcząt oraz I miejsce w kategorii
chłopców. Drużyna dziewcząt starszych
oraz obie drużyny młodsze zyskując takie wyniki przechodzą do kolejnego etapu i będą reprezentować powiat gliwicki
w zawodach rejonowych, w których zmierzą się z mistrzami Gliwic.
Joanna Morciniec

II Szkolny Konkurs
Pięknego Czytania

foto: SP Paczyna

10 listopada Przedszkole w Toszku przyłączyło się do placówek oświatowych
w całej Polsce, aby uczcić ważne Święto
Odzyskania Niepodległości. Dzieci z każdej grupy wykonały prace plastyczne upamiętniające ten dzień. Wspólnym akcentem było odśpiewanie hymnu polskiego
o symbolicznej godzinie 11.11. W ramach
akcji "Szkoła pamięta" dzieci ze starszych
grup wraz z wychowawcami odwiedziły
lokalne miejsca pamięci naszego miasta,
zapaliły znicze i poznały związaną z nimi
historię. Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach i akcjach przedszkolaki
od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu oraz kształtują pozytywne postawy
i uczucia patriotyczne.
AA

Uczniowie klasy 4
SP nr 1 w ramach
lekcji historii odwiedzali miejsca
pamięci związane
z II wojną światową. 27 października zapalili znicz
przy
pomniku
„Ofiarom Wojen”
i poznali niezwykłą historię
tego miejsca. 3 listopada uczcili pamięć
ofiar obozu NKWD w Toszku, zapalając
znicz przy Zbiorowej Mogile Ofiar Obozu
NKWD. Działania te wpisują się w akcję
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”, do której przystąpiła nasza
szkoła.
Donata Podkowa

foto: Donata Podkowa

foto: A.A.

#Szkoła Pamięta

Podobne przedsięwzięcia zorganizowały m.in. szkoły w Kotulinie, w Paczynie
i w Pniowie.

foto: Iwona Krzemińska

Uczniowie klas młodszych SP nr 1
w Toszku obchodzili Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka. To radosny dzień
z poważnym przesłaniem. Znajomość
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

W naszej szkole zakończył się tydzień
kodowania. W ramach CodeWeek 2021
uczniowie klas drugich i trzecich zmierzyli się z zadaniami, które miały na celu
przekazanie podstaw programowania. Poznali historię CodeWeek, a na światowej
mapie odnaleźli swoje zrealizowane wydarzenia. Na zajęciach korzystali z platformy „Wirtualne puzzle do Ozobota”,
z pomocą której, zaprojektowali trasę i zadania dla robota. Dużo radości sprawiły
dzieciom dyktanda graficzne z zaszyfro-

foto: Sabina Paździor

Dzień Praw Dziecka

foto: Agnieszka Kostrzewska

SP nr 1 im. Ireny Sendler

Zorganizowaliśmy II Szkolny Konkurs
Pięknego Czytania dla klas 2 – 3. Tym razem uczniowie mieli za zadanie nauczyć
się pięknie czytać wybraną książkę z serii
„Już czytam”. Wszyscy uczestnicy konkursu przepięknie zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze i wzbudzili
podziw wśród jury, które miało trudne
zadanie, aby wyłonić zwycięzców. A oto
wyniki:
• Tatiana Misiaszek, kl.3a (I miejsce)
• Karolina Kiszkiel, kl. 3b (II miejsce)
• Maja Wasilewska, kl. 2a i Emilia Hołda,
kl. 2b (III miejsce)
Joanna Wróblewska

T

5

oświata

6

T

Foto: Archiwum SP Paczyna

Przyjemne
z pożytecznym…

SP Paczyna

Książki rządzą!
28 października wzięliśmy
udział w II
Mię dzynarodowej edycji
VI
Ogólnopolskiej akcji
bicia rekordu
w liczbie osób
czytających na
przerwie
pt.
„Przerwa na
czytanie - bicie
rekordu w czytaniu na przerwie”. Wydarzenie odbywało
się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii
społecznej Cała Polska czyta dzieciom,
a jego celem była promocja czytelnictwa.
Czytali uczniowie klas młodszych, czytali i starsi, czytał i nauczyciele... Chętni uczniowie przebrali się w bohaterów
ulubionych lektur. Cieszymy się, że wiele
książek z przerwy na czytanie w szkole
powędrowało na przerwę na czytanie do
Agnieszka Kural
domu!

W rocznicę urodzin Walta Disney'a,
przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu miejsce uczniów
w szkole zajęli bohaterowie bajek! Jednym
słowem - było bajecznie!
Agnieszka Kural

Poznawali Polskę

Foto: Archiwum SP Paczyna

W październiku uczniowie piątej i szóstej
klasy odwiedzili Katowice. Pierwszym
punktem była wizyta w Muzeum Śląskim. Uczniowie wzięli udział w lekcji pt.:
"Z kopalni do familoka”. Celem zajęć było
zapoznanie uczniów z elementami kultury Górnego Śląska. Szczególnie zwrócono
uwagę na takie wartości jak wiara, praca,
dom, podkreślono wielką rolę rodziny.
Dowiedzieli się też jak po ciężkiej pracy
odpoczywano i jakie górnicy mieli zainteresowania. Drugim punktem wycieczki
była nietypowa lekcja wychowania fizycznego - uczniowie spędzili aktywnie dwie
godziny, jeżdżąc na wrotkach przy muzyce disco. W listopadzie klasa siódma
pojechała do Gliwic, by zwiedzić Radiostację, która obecnie jest muzeum. Również i oni wzięli udział w lekcji historii na
temat „Prowokacji Gliwickiej”. Połączenie
pożytecznego z przyjemnym dało niezapomniane przeżycia.
Beata Grochla

Foto: Archiwum SP Paczyna

Koordynator projektu Erasmus+ "Think
green, go green & recycle for life" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im.
Gustawa Morcinka w Toszku, Magdalena
Rychalska, składa gorące podziękowania
w imieniu własnym, współpracowników
i Gości, wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym w projekt, a zwłaszcza
w mobilność w Polsce, w tym w szczególności:
• Radzie Rodziców przy SP nr 2 - za
ogromne wsparcie, pomoc i organizację imprezy pożegnalnej
• Nauczycielom Szkoły – za współpracę,
stworzenie przyjaznej atmosfery, zrozumienie, zastępstwa w tym gorącym
tygodniu
• HG Hotel Restauracja - za bajeczną atmosferę i niesamowity wystrój
• pracownikom HG Hotel Restauracja za znoszenie ciągłych zmian i kreatywnego zamieszania
• Centrum Kultury "Zamek w Toszku” za przygotowanie gry terenowej, zwiedzanie oraz błyskawiczną pomoc w sytuacji bez wyjścia
• Dyrektorowi Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Panu Arturowi Czokowi - za współpracę, życzliwe wsparcie,
serdeczność i zrozumienie
• Restauracji "Złota Kaczka" - za błyskawiczną pomoc w sytuacji kryzysowej
• Pani Anecie Gruszce - za przeprowadzenie warsztatów
• Wiceburmistrzowi Piotrowi Kunce - za
zainteresowanie, słowa wsparcia i interwencje w naszej sprawie, a także
udział w imprezie pożegnalnej i wystąpienie w języku zrozumiałym dla naszych Gości,
• Sponsorom: "SABA" K i D Malinowscy sp.j. Gliwice; Pieczywa i Ciasta
Sp. z o.o.; Tadeusz Marciniszyn Zakład Mięsny Pniów; Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz
Sp. z o.o.; Sacher - Hurtownia; Pasieka
Rodziny Pollok; Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie; Andrzej Morciniec;
Barbara Rychalska; Halina Paul; Piotr
Rychalski; Lubo-tech; Joachim Krupa;
Rafał Sapota; Sławomir Kwiecień; Marcin Rams; Krystyna Baranowska; Artur Jaskólski; Katarzyna Renk; Tomasz
Królikowski; Łukasz Czempik,
• Rodzinom goszczącym dzieci szkół
partnerskich i pełniącym opiekę nad
dziećmi - za domową atmosferę, całkowite poświęcenie dzieciom, życzliwość, prezenty, okazaną miłość i troskę. Były to rodziny: Czub, Bytomski,
Duda, Guzdek, Osadnik, Pierończyk,
Sacher, Skubisz, Walendziński, Wróbel,
Zienć,
• Uczniom - za kulturalne zachowanie,
sympatię, otwartość
• Obsłudze Szkoły Podstawowej nr 2 - za
pomoc w przygotowaniach, podjęcie
dodatkowych zadań, uśmiech, zrozumienie i dobre słowo
• DFK Toszek - za gotowość do pomocy.
Magdalena Rychalska

Witajcie w naszej bajce!

SP Kotulin

Foto: M. Szłapa

Podziękowania

Szkoła Podstawowa w Paczynie, jako jedyna w gminie Toszek, otrzymała dofinansowanie do dwóch wycieczek (jednej
dla klas I - III, drugiej dla uczniów klas
IV - VIII) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. W ramach tego przedsięwzięcia
uczniowie klas młodszych pojechali do
Tarnowskich Gór i do Gliwic, a uczniowie klas IV-VIII wybrali się na dwa dni
do Warszawy. Poznawanie naszej stolicy
rozpoczęli od Muranowa. W tej dawnej
żydowskiej dzielnicy zwiedzili nowoczesne Muzeum Żydów Polskich - Polin.
Inne karty historii – historii militariów
– odsłoniło przed wycieczkowiczami Muzeum Wojska Polskiego. Kolejne miejsce
odwiedzone pierwszego dnia wyjazdu
wpisywało się w obszar Największych
osiągnięć polskiej nauki. W CN Kopernik, bo o nim mowa, każdy mógł przez
kilka godzin poczuć się naukowcem, badaczem, eksperymentatorem, a nawet
przedmiotem eksperymentów!
Agnieszka Kural

Mały Majster

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemom Alkoholowym w Gminie Toszek przeprowadził
dokończenie na str. 8
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

czytōmy po naszymu

Śpiywać kŏżdy moge – naprŏwdy!
Czynsto, jak ludzie sie poznŏwajōm, abo
uczōm jakego nowego jynzyka, to dycki
na poczōntek muszōm pedzieć, co radzi
robiōm abo co ich interesuje. Przeważnie,
jak wto nie wiy, co miołby pedzieć inkszego, gŏdŏ, że lubi muzyka – nojczynści, że lubi i suchać, ale niykerzi tyż radzi śpiywajōm abo grajōm na bele czym.
Tak richtich, jakby tak poszukać, to chyba
niy znŏdłoby sie czowieka, kery nie lubi
muzyki – taki, abo inny, Mozarta, Zenka
Martyniuka, sanah, Maty abo Beethovena. Muzyka je naôkoło nŏs z kŏżdy strōny
i ciynżko se wyôbrazić życie bez ni: pomyście, co by bōło, jakby w „M jak Miłość” nic nie leciało w tle... szczimać by
tego nie szło.
Muzyka tyż je fest ważnŏ w kościele – ô czym przipōminŏ nōm niydŏwne

wspōmniynie św. Cecilie, patrōnki muzyki kościelny. Nie byda sam pisoł, czamu
śpiywanie abo granie na liturgii je ważne,
bo to możno nie je nojlepszŏ gazeta, coby
ô takich rzeczach pisać, ale jednak moc
ludzi w gminie Toszek do kościoła chodzi i niy mŏ wyboru – musi jakoś z tōm
muzykōm kościelnōm sie spotkać. Tym
barzi, że jednak miyszkōmy na Ślōnsku.
Liturgia w ślōnskich kościołach je, na tela
wielach już w życiu widzioł, dużo barzi
umuzyczniōnŏ, jak kaj indzi we Polsce –
u nŏs dycki grajōm ôrgany, farŏrz i ludzie
śpiywajōm, a na świynta to musi być ôrkestra, bo inaczy bōłyby nieważne!
I takŏ sytuacja dŏwŏ fest wielkŏ szansa na
rozwōj muzyczny ludzi w naszy ôkolicy.
Bo tak richtich – kaj indzi mōgby czowiek pośpiywać abo pograć na czymś, jak
niy w kościele? Piyrwy sie śpiywałŏ dużo
wiyncy po chałpach, na fajerach abo przi
szkubkach, ale terŏzki już to zanikło. Skiż
tego ludzie tyż czynsto wcale muzyki nie
wykōnujōm. A szkoda, bo jak wszyscy
wiymy: „śpiywać kŏżdy moge”! Czowiek,

jak mŏ kōntakt z muzykōm na żywo,
a nojbarzi jak sie w nia włōnczŏ, to przinosi mu to same dobre rzeczy: rozwijŏ
mu sie mōzg, wyôbraźnia, poczucie rytmu, harmōnije (jedna nauczycielka ze
szkoły muzyczny wyzdradziōła mi kedyś,
że corŏz to wiyncy bajtlōw na egzaminach
wstympnych niy mŏ rozwiniyntego suchu
harmōnicznego, czyli takego, kery nōm
podpowiadŏ, co w muzyce je logiczne,
a co niy. A je tak skiż tego, że niy majōm
kōntaktu z utworami aby trocha „klasycznymi” – a takymi sōm choby i pieśni kościelne). Śpiywanie je tyż fest zdrowe!
A dziynki tymu, że miyszkōmy kaj
miyszkōmy, to mogymy: grać w ôrkestrze, suchać jak śpiywajōm, no i ŚPIYWAĆ praktycznie dziynnie. Tak że jak
Wasze bajtle bydōm chciały grać kedy na
czymś, to jym nie brōńcie, a jak do kościoła zaś kedy pōdziecie, to niy zapōmcie
ksiōnżek i śpiywejcie jak nojgośni – chobyście doporzōndku nie umieli, bo przeca
bez tego se nie nauczycie!

Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...

Młodość

Kuba, mój dobry znajomy, prowadzi
w Warszawie Ośrodek Terapii Uzależnień.
Jest jednym z tych ludzi, którzy inspirują
mnie, gdy z nimi przebywam i zawsze wynoszę coś wartościowego z naszych spotkań. Pewnego razu podzieliłem się z nim
swoimi obawami, że młodość, beztroska,
brak zobowiązań – że to wszystko zaraz
mi się skończy. Miałem poczucie, że najlepszy czas mojego życia mija bezpowrotnie, a ja nie jestem w stanie niczego zrobić, żeby to zatrzymać.
- A ty myślisz, że ja nie czuję się młodo? –
zapytał Kuba, który jest prawie dwa razy
starszy ode mnie.
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- Młodość to tylko kwestia wyboru. Jeśli
będziesz miał w sobie choć odrobinę tego
szaleństwa, które teraz w tobie widać, jeśli
dalej będzie ci się chciało działać, to zawsze będziesz młody, Tomek.
Najbardziej przemówił do mnie jednak
przykład jego samego. Kuba dopiero co
wrócił z Czarnogóry, którą objeździł na
motocyklach z grupą podopiecznych
i wychowawców Ośrodka. Niedługo zaczynał kurs nurkowania i robił wiele innych niezwykłych rzeczy, po których widać było, że to jest człowiek, który cały
czas jest głodny życia. W dodatku potrafi
godzić to z wychowywaniem dwójki synów, co - jak pewnie wie każdy rodzic –
wcale nie jest proste. Bo jak realizować
swoje pasje i jednocześnie nie zaniedbywać rodziny?
Takie właśnie mam rozterki, kiedy pomyślę o przyszłości. Czy dorosłość musi
oznaczać, że trzeba zrezygnować z pasji

i marzeń i skupić się tylko na prozie życia? Czy jest jakiś sposób, żeby zachować
w sobie wiarę i szaleństwo młodzieńca,
ale już w skórze dorosłego, który radzi sobie z wyzwaniami?
Pewnie jeszcze nie raz będę o tym myślał i pewnie znów przyjdzie mi do głowy
przykład Kuby. W końcu dzięki niemu
wiem, że młodość wcale nie zależy od
wieku i że różne obawy są jedynie wytworami mojej wyobraźni. To ode mnie zależy, jak będzie wyglądała moja przyszłość,
a nie od cyferek na dowodzie osobistym
i to ja zdecyduję, czy w wieku trzydziestu, czterdziestu lat będę pełnym wigoru
człowiekiem czy skapcaniałym facetem,
któremu nie za wiele się chce.
Wiedz, że czasu nie można cofnąć. Liczy
się tylko to, co teraz i nieważne ile masz
lat, teraz może być najlepszym czasem
w twoim życiu.

Tomasz Sobania
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Młodzi patrioci

2 miejsce Agata Bochenek SP nr 1 w Toszku
3 miejsce Julian Kwaśniok SP w Pniowie
3 miejsce Filip Osadnik SP nr 2 w Toszku

Uczniowie wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy wzięli udział
w I Konkursie Pieśni, Piosenki i Muzyki
Patriotycznej organizowanym wspólnie
z samorządem przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Celem konkursu
było wsparcie najzdolniejszych wokalnie
i instrumentalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich umiejętności. Organizując tego rodzaju przedsięwzięcia
pielęgnujemy pamięć o wydarzeniach,
które zmieniły losy naszej Ojczyzny i wychowujemy młode pokolenie w duchu
patriotycznym – mówi Katarzyna Prawda. Dzieci zaprezentowały się wokalnie
i instrumentalnie w dwóch kategoriach
wiekowych. Uroczyste rozdanie nagród
odbyło się 11 listopada podczas drugiej
części gminnych obchodów Święta Niepodległości. Poniżej prezentujemy listę
nagrodzonych osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy kolejnych muzycznych sukcesów.
W kategorii klas 1-3 (instrumentaliści):
1 miejsce Olivier Bogdoł SP w Kotulinie
2 miejsce Amelia Nowotarska SP w Kotulinie
W kategorii klas 1-3 (wokaliści):
1 miejsce Sophie Nwachukwu SP nr 1
w Toszku

W kategorii klas 4-8 (wokaliści):
1 miejsce Dorota Kocem SP w Kotulinie
2 miejsce Wiktoria Pluta SP Paczyna
2 miejsce Patryk Oblonczek SP w Kotulinie
3 miejsce Emilia Palus SP w Kotulinie
KP

Teatralny, wokalny
i plastyczny sukces
na zamkowej scenie

foto: Jakub Broda

foto: Jakub Broda

W kategorii klas 4-8 (instrumentaliści):
1 miejsce Szymon Jarzyński SP w Kotulinie
2 miejsce Lena Zwior SP w Kotulinie
3 miejsce Szymon Knopek SP w Kotulinie

Zamkowe sekcje artystyczne przygotowały spektakl z okazji Dnia Niepodległości.
11 listopada Teatr Deja Vu wraz z grupą
wokalną Pryma i Prymka i pracownią
plastyczną Grafit wystawili na Zamku
w Toszku spektakl o walce o niepodległość i trudnej historii Śląska podczas wojny. Zaprezentowana historia wzruszyła

widzów do łez. Połączenie różnych rodzajów artystycznego wyrazu – teatru,
wokalu i malarstwa (w formie projekcji
multimedialnej) – dało niesamowity efekt
i stworzyło niezwykły nastrój. Pani Agacie Przewieźlik, pani Annie Szafrańskiej
oraz dzieciom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie inscenizacji i życzymy dalszych sukcesów!
BS

Pozwólmy im latać…
Projekt „Uskrzydleni-aktywizacja osób
z niepełnosprawnościami z Gminy Toszek” dofinansowany przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
w ramach konkursu “Śląskie NOWEFIO
na lata 2021-2023” zakończył się wystawą fotografii i prac rękodzielniczych powstałych podczas warsztatów. Autorem
zdjęć jest młody mieszkaniec Toszka, Jakub Broda. Jego zadaniem było złapanie
momentów „uskrzydlenia” uczestników,
radości, zadowolenia, jaką sprawia im
integracja podczas zajęć. Celem przedsięwzięcia było wsparcie uczestników
poprzez aktywne włączenie w działania
artystyczne. Dzieci, rodzice, dorośli, seniorzy wykonali unikatowe prace – łapacze snów, pięknie zdobione dekoracje
szklane, kompozycje kwiatowe, torby
zdobione metodą decoupage’u. Podczas
wystawy omówione zostały potrzeby osób
z niepełnoprawnościami i został poruszony temat dostępności oferty kulturalnej.
Gośćmi spotkania byli: burmistrz Grzegorz Kupczyk, dyrektor OPS-u Ireneusz
Maleński, pomysłodawczyni INTEGRY
pani Maria Bukowska. Wystawę będzie
można oglądać w zamkowej wieży do połowy grudnia.
KP

oświata
dokończenie ze str. 6
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Ze szkoły w Pniowie

cykl 6 warsztatów pod nazwą „Mały Majster”. Ich celem było rozwijanie zdolności
manualnych wśród dzieci oraz integracja
pokoleniowa. Najmłodsi swoim entuzjazmem pokazali, że nie interesuje ich tylko
świat gier i smartfonów ale, że chcą rozwijać się wszechstronnie. „Mały Majster”
uświadomił rodzicom jak ważny jest czas
spędzany z dziećmi oraz dał możliwość
kreatywnego urozmaicenia go.
Dzieci poznawały tajniki stolarstwa oglądając pracę profesjonalnych maszyn sto8

larskich, ale również tworząc wyroby
z drewna, m.in. łódki, krzyże i karmniki.
Pamiątką z zajęć są również świąteczne
ozdoby ze styroduru, które ozdabiali wraz
z rodzicami. 
IM

Uczniowie naszej szkoły brali udział
w licznych konkursach, m.in. w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Wielowsi (I miejsce), powiatowym
konkursie plastyczno-historycznym „Samochód Korfanty” (II miejsce), uczestniczyli także w sesji historycznej pt. III
Powstanie Śląskie, zaangażowali się także
w akcję „Szkoła do Hymnu”.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
zaangażowanie naszych uczniów w akcję
charytatywną prowadzoną przez fundację „Gdy liczy się czas”, której celem jest
pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi. W dniu 10 listopada cała szkolna
społeczność pojawiła się z budynku szkoły w piżamach, szlafrokach i kapciach - to
na znak solidarności z dziećmi przebywającymi na oddziałach onkologicznych,
dla których codziennym strojem jest właśnie piżama. Piżamowej akcji towarzyszyła zbiórka środków na podopiecznych
fundacji. To nie pierwsza i z pewnością
nie ostatnia lekcja empatii i wrażliwości
w naszej szkole. Dobro wraca!
MK
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