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Gmina Toszek 2014-2018: kolejna kadencja rozwoju!

foto: Krzysztof Krzemiński, Archiwum UM Toszek, TECHDRON – Tomasz Kaszuba, Robert Krzemiński

Kończąca się kadencja samorządu jest okazją do krótkiego podsumowania. Niektóre ważne inwestycje i ciekawe wydarzenia
społeczne z ostatnich lat prezentujemy w krótkiej fotorelacji. Powspominajmy!
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Szanowni Państwo,
kończy się druga
czteroletnia kadencja, podczas której
z woli większości wyborców pełniłem zaszczytny urząd Burmistrza Toszka. To
był czas wytężonej
pracy! Mam też świadomość, że problemy i potrzeby naszych
sołectw i naszego miasta są bardzo różnorodne i trudno im wszystkim sprostać
w takiej formie, żeby każdego zadowolić
w pełni. Dokładam jednak starań, aby
decyzje, które podejmuję, uwzględniały
realne oczekiwania mieszkańców.
Łączna wartość przedsięwzięć, które
wraz ze współpracownikami podjąłem
w ostatnich latach, sięga 19 mln zł! Są
wśród nich zadania duże, szeroko zakrojone i adresowane do większej grupy odbiorców, są też zadania mniejsze,
stanowiące odpowiedź na potrzeby niewielkich społeczności. Przypomnę nasz
Toszkolnad, place zabaw (Pisarzowice,
Paczyna), kompleks boisk Orlik, termomodernizacje przedszkola w Toszku
i szkoły podstawowej w Paczynie, budowę ogniw fotowoltaicznych na dachach
szkół, świetlic wiejskich i strażnic OSP,
modernizacje blisko 13 km dróg gminnych (Wilkowiczki, Pisarzowice, Pniów,

Kotulin, Ciochowice, Kotliszowice,
Paczyna, Pawłowice, Toszek) za łączną kwotę blisko 4 mln złotych, żłobek,
strażnica OSP w Toszku, nowe oddziały
przedszkolne w szkole przy ul. Dworcowej, modernizacja zamkowej baszty,
oświetlenie w rejonie ulic Guttmanna i Twardowskiego - to najważniejsze
zadania inwestycyjne z ostatnich lat.
Przeglądając te przykłady warto zwrócić uwagę, jak pięknieje nasze otoczenie
i jak systematycznie poprawiają się warunki funkcjonowania w naszych miejscowościach. Mam ogromną osobistą
satysfakcję z tego, co udało się w tym
czasie zrobić. Wiele z tych przedsięwzięć
udało się zrealizować, dzięki skutecznemu sięganiu po środki unijne – tych
okazji starałem się nie marnować.
Kilka innych ważnych przedsięwzięć jest
obecnie w trakcie realizacji - trwają prace budowlane lub projektowe. Niektóre
są na etapie przetargów lub ich przygotowywania. Mam na myśli budowę
przedszkola z oddziałem żłobkowym
w Kotulinie, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.
Ireny Sendler w Toszku, modernizację
basenu przy szkole podstawowej w Paczynie, rozbudowę kanalizacji sanitarnej
w Toszku, budowę Otwartych Stref Aktywności (Ligota Toszecka, Wilkowiczki
i Pniów), przedsięwzięcia w ramach inicjatyw lokalnych współfinansowanych
przez marszałka województwa śląskiego
(Ciochowice, Kotulin, Pniów, Ligota To-

foto: Archiwum UM Toszek

Rada Miejska w Toszku 2014 - 2018

Organ stanowiący władz naszej gminy, czyli Rada Miejska, spotkała się (dotychczas) w mijającej kadencji 50 razy. Średnio raz
w miesiącu odbywały się sesje, a raz lub kilka razy w miesiącu - robocze posiedzenia komisji. Doświadczenie pokazuje, że
najczęściej to podczas obrad komisji dyskutowane były najważniejsze tematy - tam docierały się stanowiska i decyzje radnych.
Podczas ostatniej sesji Burmistrz Grzegorz Kupczyk podziękował radnym za współpracę w mijającej kadencji wręczając każdemu pamiątkową statuetkę. Przypomnijmy, że w skład Rady
Miejskiej w Toszku w latach 2014 - 2018 wchodzili: Krzysztof
Klonek - przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku, Ewa Milewska - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz Rudolf Bartela,
Sylwia Cebula, Krzysztof Grabelus, Tadeusz Inglot, Tadeusz Kobiernik, Herbert Kocur, Joanna Konieczna, Adam Konieczny,
Mariusz Kowsz, Ewald Laksa, Andrzej Mrzygłód, Inga Potkowa,
Sylwia Wawrzynosek.
PK
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szecka, Paczyna, Płużniczka: place zabaw, infrastruktura sportowa, adaptacje
pomieszczeń, stroje), remont ul. Świbskiej w Kotulinie (etap 1), budowę nowego targowiska oraz modernizację zegarów na wieżach Ratusza.
Złożyliśmy też szereg ważnych, przyszłościowych wniosków o dofinansowanie projektów. Dotyczą one zadań takich,
jak wymiana pieców węglowych na opalane biomasą lub gazem, budowa ogniw
fotowoltaicznych, kompleksowa rewitalizacja zieleni miejskiej czy utworzenie
w naszej gminie szlaku turystyki kulturowej. Nad kolejnymi wnioskami pracujemy - chodzi m.in. utworzenie centrum
przesiadkowego, do którego pierwszym
krokiem jest zwiększona liczba kursów
linii 203, dzięki której znacząco zwiększyła się dostępność dla mieszkańców
połączeń kolejowych. Mam nadzieję, że
to nowe rozwiązanie spotka się z pozytywnym przyjęciem.
W ostatnich tygodniach przyjąłem też
od mieszkańców wiele cennych i celnych
uwag, dzięki którym wiem, co należy poprawić w pracy na rzecz naszej lokalnej
społeczności. Za wszelkie uwagi – dziękuję! Jednocześnie mam pełną świadomość spraw, które wciąż wymagają podjęcia! Najważniejsze z nich zamieściłem
w programie na kolejną kadencję, na
wiele innych jestem i będę otwarty.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele i Wychowawcy
Pracownicy Oświaty
Dzień Edukacji Narodowej jest okazją,
aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną
funkcję w życiu młodych ludzi. Będąc ich przewodnikami, pomagają
poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań,
są także współtwórcami wielu ich
sukcesów. Dziękuję za trud podejmowanej na co dzień pięknej
pracy w roli Nauczyciela. Pragnę złożyć wyrazy szacunku i życzyć takich myśli i marzeń, które
dają się urzeczywistnić, pięknych
i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości
i wytrwałości, aby służba dzieciom
- tym starszym i tym młodszym - zrodziła wiele szlachetnych owoców. Na
ręce wszystkich pracowników oświaty
składam życzenia sukcesów w realizacji
zamierzeń osobistych, rodzinnych i zawodowych, a także radości i wszelkiej pomyślności oraz osobistej satysfakcji!
Grzegorz Kupczyk Burmistrz Toszka
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Blisko 1000 miejsc przygotowano
w Ciochowicach dla gości tegorocznych
dożynek, które zorganizowane zostały
jako wspólne święto naszej gminy oraz
Powiatu Gliwickiego. W barwnym korowodzie udział wzięli m.in. przedstawiciele sołectw naszej gminy i powiatu
gliwickiego, a także Orkiestra Dęta Toszek i Mażoretki „Magnolia” z Kotulina. Uroczystej mszy św. przewodniczył
biskup gliwicki Jan Kopiec.
Do ceremoniału dożynek należy uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych.
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk wraz
z Przewodniczącym Rady Powiatu Gliwickiego Andrzejem Kurkiem już w sobotę wieczorem wręczyli odznaczenia
szczególnie zasłużonym rolnikom z terenu naszej gminy. Uroczystość uświetnili
łowczy z Koła Łowieckiego „Cietrzew”
fundując na tę okoliczność faszerowanego dzika. Tegoroczne laury za trud włożony w pracę na roli otrzymali: Joachim
Lucja, Dorota Dobiosz, Marian Gwozdek,
Grzegorz Oblonczek, Marcin Kulik, Roman Janysek, Krystian Kandziora, Norbert Stryc, Marcin Przowski, Damian
Golombek, Gerard Kwaśniok, Michał
Palus, Rudolf Winchol, Maria Kotitschke,
Artur Mendla. Ponadto ordery „Zasłużony dla rolnictwa” z rąk Burmistrza Toszka otrzymali: Wiesława Mrzygłód, Maria
Stranczyk, Zygfryd Oblonczek, Aleksander Czyżowicz, Joachim Dada, Bernard
Knopek, Józef Gałązka, Wojciech Kiełbasa, Krystian Wycisk, Sonia Sopalla, Augustyn Macionczyk, Krystian Anioł.
W czasie niedzielnych uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
Andrzej Kurek wręczył z kolei tradycyjne nagrody Bene Meritus, przyznawane
przez Powiat Gliwicki dla wyróżnienia
cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć,
aktywności społecznej, charytatywnej,
gospodarczej, kulturalnej, naukowej,
artystycznej, sportowej i innej mającej
wpływ na podniesienie poziomu życia
mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego.
W tym roku nagrody otrzymali: dr Grzegorz Nocoń, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie oraz Stowarzyszenie „Ludzie Miasta” z Pyskowic.
Program artystyczny dożynek w Ciochowicach był bogaty. Gwiazdą wieczoru był
artysta kabaretowy Krzysztof Hanke.
Gospodarzami dożynek byli starostowie
Barbara i Roman Rudolf - małżeństwo
rolników z Ciochowic. Państwa starostów wspierali w oficjalnym ceremoniale Starosta Gliwicki Waldemar Dombek
oraz Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk. Wśród gości dożynek byli m.in.
parlamentarzyści Krystyna Szumilas
(PO) i Piotr Pyzik (PiS), przedstawiciel
Sejmiku Samorządowego Województwa
Śląskiego prof. Marek Gzik, radni Rady
Miejskiej w Toszku na czele z Przewodniczącym Krzysztofem Klonkiem, włodarze
i przedstawiciele gmin powiatu gliwickiego oraz powiatów sąsiednich, szefowie

foto: Krzysztof Krzemiński

Dożynki Gminne i Powiatowe

i reprezentanci lokalnych i regionalnych
instytucji i organizacji rolniczych, a także
władze Nadleśnictwa Rudziniec.
Za trud udanej organizacji tak dużej
imprezy dziękujemy wszystkim współ-

organizatorom, a za udział – wszystkim
szanownym gościom oraz mieszkańcom
naszej gminy. W szczególności dziękujemy naszym rolnikom!
PK
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z życia gminy

Toszecki magistrat uruchomił system
bezpłatnego powiadamiania mieszkańców – TOSS. To nowe narzędzie komunikacji między urzędem a mieszkańcami
naszej gminy. Tą drogą chcemy dzielić się
najważniejszymi informacjami z urzędu, komunikatami na temat utrudnień
w ruchu, objazdów i remontów, wydarzeń
i uroczystości, a także ostrzeżeń meteorologicznych. Dodatkowo mieszkańcy
mogą otrzymywać bezpłatne wiadomości w odniesieniu do indywidualnych
spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim

Od 8 października br. rusza
tzw. „linia wahadłowa” z głównego przystanku autobusowego w Toszku przy ul. Tarnogórskiej na dworzec PKP.
Kursy autobusów będą dopasowane do rozkładu jazdy pociągów. Na pociągi do Gliwic
i do Opola można będzie wygodnie dojechać na dworzec,
a po przyjeździe pociągów
z dworca do jechać do centrum miasta. W najbliższym czasie nowe
połączenia (obsługiwane przez linię 203)
dostępne będą w dni robocze (szkolne
oraz w dni robocze bez nauki szkolnej).
Przy okazji 10 dodatkowych kursów zyskają uczniowie i mieszkańcy Boguszyc,
a 5 dodatkowych kursów – mieszkańcy
Płużniczki. To nie koniec zmian! Od dnia

foto: Archiwum UM Toszek

Autobusem
na dworzec PKP!

8 października br. swoją trasę zmienia
też linia 208 (Paczyna-Pyskowice), która
zamiast przez ul. Strzelców Bytomskich
w Pyskowicach pojedzie przez ul. Wojska
Polskiego. Nowe rozkłady jazdy dostępne
są na stronie internetowej http://mzkp.pl/
rozklad-jazdy/
SD

Rozkład jazdy linii 203*, na odcinku ul. Tarnogórska - Dworzec PKP
(w obydwu kierunkach)
dopasowany do przyjazdów i odjazdów pociągów
na stacji PKP w Toszku

w Toszku (np. o możliwości odbioru decyzji, zaświadczenia, dowodu osobistego,
przypomnienie o dacie zapłaty podatku
itp.). Rejestracja użytkownika odbywa
się za pośrednictwem strony internetowej toszek.urzadsms.pl. W razie pytań
lub wątpliwości należy kontaktować się
z pracownikami Referatu Organizacyjnego dostępnymi pod numerem tel. (32)
237-80-17 lub 27.Szczegóły na stronie internetowej ->www.toszek.pl oraz toszek.
urzadsms.pl
SD
4

BUS
z ul. Tarnogórskiej
na dworzec PKP

POCIĄG
DO GLIWIC

POCIĄG
DO OPOLA

BUS
z dworca PKP
na ul. Tarnogórską
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* Rozkład obowiązuje do 19 października (piątek). W dniu 20 października (sobota) PKP
zmienia rozkład jazdy ze względu na zaplanowane prace remontowe.
Rozkład linii 203 zostanie dopasowany do nowego rozkładu PKP od 22 października.

** Ponieważ autobus o godz. 14:51 obsługuje rozwóz dzieci ze szkół,
nie zapewnia on połączenia na pociąg do Opola o godz. 14:53.
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infrastruktura

Działki łatwiej dostępne Zakończyliśmy prace wskazane
Rozpoczęła się wyczekiwana przez nabyw- przez mieszkańców

Place zabaw, stroje, mała
infrastruktura
Dzięki pozyskanemu z samorządowego województwa śląskiego dofinansowaniu, w sołectwach Płużniczka i Pniów (Srocza Góra) właśnie
powstają place zabaw. W Kotulinie strażacy oraz
tamtejsza orkiestra szyją dla siebie nowe stroje
i mundury, w Ligocie powstaje wielofunkcyjne
zaplecze kuchenne świetlicy wiejskiej, w Paczynie kontynuowana jest modernizacja boiska
sportowego, a w Ciochowicach powstaje strefa
rekreacyjno - sportowa. Łączna wartość wszystkich przedsięwzięć to 60.000 zł.
DDK

foto.: Zamkowiec TV

W ramach pierwszej edycji Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego mieszkańcy wybrali do realizacji cztery zadania: zakup wyposażenia dla OSP
Toszek, budowa parkingu i altany przy boisku
KS Zamkowiec oraz remont harcówki Szczepu
Harcerskiego „Ignis” w Toszku. Realizacja zadań
dobiegła końca – mamy nadzieję, że zrealizowane zadania dobrze posłużą wnioskodawcom. Te
pierwsze realizacje były dla nas źródłem nowych
doświadczeń, które w kolejnych edycjach na pewno wykorzystamy dla udoskonalenia
organizacji procesów wykonawczych. 						 PK

Remont basenu w Paczynie
Trwają prace nad kompleksową
modernizacją basenu przy Szkole
Podstawowej w Paczynie. Dotychczas wykonano 100% prac rozbiórkowych, trwają prace polegające na
wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych. W następnej kolejności
wykonane zostaną instalacje: elektryczna, sanitarna oraz wentylacja.
Zakończenie prac przewidywane
jest na dzień 28.02.2019 r. W II semestrze bieżącego roku szkolnego nasi uczniowie oraz inni użytkownicy będą mogli skorzystać z odnowionego basenu. Łączna wartość prowadzonych robót to 614.000 zł.
GP

Przed nami rozbudowa kanalizacji

foto: Archiwum UM Toszek

ców działek budowlanych w rejonie ul.
Chrząszcza modernizacja drogi dojazdowej. Ze względu na dalsze plany związane
z rozbudową na tym obszarze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, droga dojazdowa do działek zostanie wykonana w technologii, która umożliwi prowadzenie tych
prac. Wykorytowanie i solidna warstwa
tłucznia powinny zapewnić funkcjonalność blisko 270-metrowego odcinka drogi
i znacznie poprawić warunki dostępu do
działek budowlanych. 		
BC

Nowe targowisko
Przystąpiliśmy do rozmów z firmami, które mogłyby wykonać dla
nas targowisko. Prawo pozwala, aby po nieudanych przetargach
usiąść z potencjalnymi kontrahentami do stołu i dwustronnie
negocjować warunki realizacji inwestycji. Do tej pory odbyły się
dwie rundy takich rozmów (z dwoma różnymi firmami), jednak
ich rezultat nie daje podstaw do optymizmu. Obydwaj wykonawcy potwierdzili potencjał techniczny i organizacyjny do wykonania tego zadania, jednak ich warunki finansowe nie mieściły
się w ramach naszych możliwości. Mamy w planie jeszcze jedną
rundę rozmów z trzecim kontrahentem. Jeśli i one nie przyniosą rozstrzygnięcia – będziemy szukać jeszcze innych rozwiązań.
Inwestycja jest zaplanowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na
pewno więc prace budowlane w terenie nie zostaną podjęte w tym
roku. 							
PK

Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał umowę na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji w Toszku. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa odcinków kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciśnieniowej umożliwiającej podłączenie budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych (ul. Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska, Limanowskiego,
Tarnogórska, Gliwicka, Morcinka, Eichendorffa, Curie - Skłodowskiej, Reymonta). W rejonie ulic Eichendorffa, Curie Skłodowskiej i Reymonta powstanie także odcinek kanalizacji
deszczowej, a przy ul. Młyńskiej - wodociąg. Łączna wartość
przedsięwzięcia to 3,5 mln zł, natomiast kwota pozyskanego
dofinansowania 3,35 mln. 				
PK
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wybory 2018

Gdzie głosować?
Poniżej przedstawiamy wykaz numerów oraz granic obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać
się będzie w dniu 21 października br. od godz. 7.00 do godz. 21.00

6

Uwaga!
Mieszkańcy Kotulina
Informujemy, iż nastąpiła zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej dla mieszkańców sołectwa Kotulin. Aktualnie siedziba będzie znajdowała się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotulinie ul. Kolejowa 4, 44-180 Kotulin
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Najdłużej w samorządzie

wywiad z Przewodniczącym Rady Powiatu Gliwickiego
Andrzejem Kurkiem, lekarzem weterynarii, mieszkańcem Toszka
PK: Gratuluję, panie przewodniczący,
bo jest pan chyba najdłużej działającym
samorządowcem w Gminie Toszek. Jak
to się stało, że 28 lat temu rozpoczął
pan swoją przygodę z samorządem?
AK: Dziękuję! Tak, to już 28 lat mojej
samorządowej pracy. A wszystko zaczęło
się po 1989 roku, po zmianach ustrojowych w naszym kraju. Pewnego dnia,
wieczorową porą zapukało do drzwi mojego domu dwóch zacnych mieszkańców
Toszka – prof. Józef Musielok i Horst
Zwiorek. Rozmawialiśmy wtedy kilka godzin. To oni namówili mnie, żebym wystartował w wyborach samorządowych.
I to właśnie dzięki nim, oraz oczywiście
mieszkańcom dzielnicy Oracze, którzy na
mnie głosowali, zostałem po raz pierwszy
radnym. To był rok 1990.
- W latach 1990-1998 pełnił pan funkcję
radnego Rady Gminy Toszek, był pan
członkiem zarządu tej gminy i przez
jedną kadencję jej wiceprzewodniczącym. Jak wspomina pan początki samorządowej pracy?
- Najmilej wspominam pierwszą kadencję pracy w Radzie Gminy Toszek. Wtedy porywała nas euforia zmian. Do rady
weszli nowi ludzie, którzy mieli ciekawe
pomysły i bardzo chcieli zmieniać szarą,
otaczającą nas wtedy rzeczywistość. Sesje były bardzo barwne, dyskusje zacięte, głosowania pełne emocji, ale zawsze
udawało nam się wypracować wspólne
kierunki działań. Sporo wtedy razem zrobiliśmy.
- Co zalicza pan do ówczesnych sukcesów?
- Było tego sporo m.in. odłączenie się
od gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i powołanie własnej
spółki, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej np. budowa wodociągów
Pniów-Paczyna, Kotulin, Sarnów, Wilkowiczki, Proboszczowice, przebudowa
ul. Bolesława Chrobrego, budowa sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Toszku, czy renowacja skweru przy
przystanku PKS. Moim pomysłem, do
którego udało się przekonać radnych
i ówczesne władze była budowa i przebudowa dróg i chodników o nawierzchni
z kostki brukowej m.in. ulice Słowackiego, Mickiewicza, Eichendorfa, Wolności
oraz Kolejowej.
- A później powstały powiaty i postanowił pan spróbować pracy w Samorządzie Powiatu Gliwickiego, gdzie
działa pan z sukcesami już blisko 20
lat, ostatnio pełniąc zaszczytną funkcję
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego. Przypomnijmy, wybranego
przez Radę Powiatu Gliwickiego – jednogłośnie.
- Tak, praca w Samorządzie Powiatu Gliwickiego zawsze przynosiła i nadal daje
mi wiele satysfakcji. Zawsze bardzo interesowałem się sprawami ochrony środowiska między innymi walką z osadami
ściekowymi itd. Do sukcesów minionej
kadencji na tzw. „własnym podwórku”
mogę zaliczyć budowę mostu łączącego Ciochowice z Boguszycami za kwotę
720 tys. zł oraz obecnie trwającą przebudowę ulicy Górnośląskiej w Toszku
(2,4 mln zł), gdzie po wykonaniu tzw.
deszczówki zostanie położona nowa nawierzchnia i chodniki, myślę że na wiosnę będzie to jedna z ładniejszych ulic
w Toszku. Złożyłem także interpelację,
aby wykonać dokumentację techniczną
przebudowy drogi powiatowej od Rudzińca do Błotnicy Strzeleckiej przez
Proboszczowice i Kotulin oraz interpelację o objęciu wszystkich dzieci całego
powiatu zajęciami Ognisk Pracy Pozaszkolnej (OPP) a nie jak do tej pory korzystają z tych zajęć tylko dzieci z Pyskowic
i Knurowa. To oczywiście tylko wybrane
realizacje, jakich było dużo więcej. Jako
przewodniczący dbałem o dobry kontakt z radnymi, organizowałem wyjazdowe sesje Rady Powiatu Gliwickiego, aby
nasi radni poznali teren, instytucje, firmy
działające na terenie powiatu gliwickiego. Bliska memu sercu jest także nagroda
Bene Meritus, jako najwyższe wyróżnienie dla osób i instytucji działających na
rzecz naszego powiatu.
- A co Pan uważa za największy sukces?
Czy taki istnieje?
- Tak sobie myślę, że największą satysfakcją osobistą w ostatniej kadencji jest to,
że w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
istnieje dalej oddział interny. Pamiętam,
kiedy zgłosiły się do mnie pielęgniarki
ze szpitala z listą około 2 tys. podpisów
(po zakończeniu akcji było ich ponad
5 tys.) i prosiły o pomoc w sprawie interny. Zainspirowała mnie ich determinacja
i zaangażowanie oraz strach przed utratą
pracy. Sprawa wydawała się beznadziejna, ale udało mi się problemem zainteresować Waldemara Dombka, starostę
gliwickiego, który przez kilka miesięcy
prowadził rozmowy, organizował spotkania, konferencje z Narodowym Funduszem Zdrowia, województwem i marszałkiem. I udało się. Interna pozostała.
Jest to chyba jedyny oddział wewnętrzny
w szpitalach psychiatrycznych w Polsce.
Ale to tylko wygrana bitwa, teraz wszystko zależy od tego, jak dyrekcja szpitala

będzie zarządzać oddziałem i negocjować z NFZ.
- Jak, z perspektywy powiatu, postrzega
pan swoją gminę – Toszek?
- Moja gmina jest mi niezwykle bliska,
tutaj mieszkam i tutaj pracuję jako lekarz
weterynarii. Dlatego z niepokojem patrzę
na niektóre decyzje radnych z Gminy Toszek. Nie ze wszystkimi decyzjami można się zgodzić. Całkowicie niezrozumiała
jest dla mnie uchwała o przeniesieniu
klas VII, podjęta chyba tylko w interesie nauczycieli i opozycji, a nie rodziców i uczniów, o czym świadczy fakt,
że uchwała ta została zaskarżona przez
prokuratora do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niepodjęcie uchwały na
sierpniowej sesji o zaciągnięciu kredytu
na bieżącą działalność gminy może spowodować problemy finansowe jednostek
organizacyjnych „a taka forma finansowania praktykowana jest przez większość
gmin”. To tylko dwa przykłady…
- W najbliższych wyborach samorządowych także startuje pan do Rady Powiatu Gliwickiego. Jak udaje się panu
łączyć tyle obowiązków zawodowych,
służbowych, samorządowych i prywatnych?
- Postanowiłem raz jeszcze wystartować
w wyborach, aby dokończyć rozpoczęte
sprawy na poziomie powiatu, pod warunkiem oczywiście, że wyborcy zdecydują
się na mnie zagłosować i obdarzą mnie
raz jeszcze swoim zaufaniem. Startuję
już jednak na pewno po raz ostatni. Praca samorządowca to wielki zaszczyt, ale
i ogromne wyzwanie, to nienormowany
czas pracy, nierzadko kosztem rodziny,
zdrowia i działaności zawodowej… Zachęcam jednak wszystkich, aby poszli do
wyborów, to nasze prawo i nasze decyzje.
Kolejna kadencja będzie trwała 5 lat. To
sporo czasu, aby realizować wyznaczone
cele. Dziękuję państwu za dotychczasowe
zaufanie i życzę nam wszystkim dobrych,
mądrych i gospodarnych włodarzy w kolejnej kadencji.
- Dziękuję za rozmowę.
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Komitet Wyborczy Wyborców

„Ziemia Toszecka”
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TERESA BROMMER

INGA POTKOWA

EWALD LAKSA

JAN SOPAŁA

ARKADIUSZ DYAS
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wyborczy
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wyborczy

nr 6

nr 7
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SYLWIA CEBULA

ADAM KONIECZNY

ANITA KRUPA

HERBERT KOCUR

RAFAŁ KUCHARCZYK

okręg
wyborczy
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wyborczy

okręg
wyborczy

okręg
wyborczy

okręg
wyborczy

nr 11

nr 12

nr 13

nr 14

nr 15

JOANNA BUNDA

TADEUSZ KOBIERNIK

ŁUKASZ CHWAŁ

EWA KALUS

MAGDALENA KRZEPISZ

PROGRAM NA LATA 2018-2023
LUDZIE

EKOLOGIA

GOSPODARKA

INFRASTRUKTURA

• Program „Moje podwórko”
(dla wspólnot mieszkaniowych)
• „Toszecki Budżet Obywatelski”
(dla mieszkańców Toszka)
• Z myślą o seniorach: Rada
Seniorów, Dom Dziennego
Pobytu
• Promowanie zdrowia
i zdrowego stylu życia wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych
• Turniej sołectw - reaktywacja

• Dofinansowanie wymiany
pieców oraz odnawialnych
źródeł energii
• Kontynuacja rozbudowy
kanalizacji sanitarnej
oraz przydomowych
oczyszczalni
• Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Pniowie
• Zagospodarowanie terenów
zielonych w Toszku
(parki, skwery)

• Centrum przesiadkowe
(modernizacja dworca PKP
w Toszku)
• Pozyskanie kluczowych
inwestorów dla terenów
inwestycyjnych
• Toszek - miastem turystyki
kulturowej: promocja oferty
turystycznej, gastronomicznej
i noclegowej gminy
• Wznowienie działalności Spółki
Wodnej (melioracja)

• Systematyczna modernizacja
dróg
• Budowa parkingu przy
Przedszkolu w Toszku
• Porządkowanie sieci ścieżek
rowerowych
• Plac zabaw w każdym
sołectwie
• Budowa przedszkola
w Kotulinie.

lista nr

22
Komitet Wyborczy Wyborców

„Ziemia Toszecka”
STABILNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ROZWÓJ

KUPCZYK
Grzegorz
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OKRĘG NR 9

OKRĘG NR 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KLONKA
„Z ENERGIĄ I POMYSŁEM”

POLITYKA SPOŁECZNA




OKRĘG NR 4



OKRĘG NR 5

SYLWIA
WAWRZYNOSEK

OKRĘG NR 6

JOANNA
KONIECZNA





PROMOCJA I WIZERUNEK










OKRĘG NR 8

GMINY
WE
WSPÓŁPRACY
ZE
PRZEDSIĘBIORCAMI I LOKALNYMI MARKAMI
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZAMKU W TOSZKU
DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ I WIZERUNEK CAŁEJ GMINY
OŚWIETLENIE, TABLICE INFORMACYJNE, ZNAKI



– ZIELEŃ, PRZYSTANKI,

ZWIĘKSZENIE ILOŚCI MIEJSC I WYDŁUŻONY CZAS OPIEKI W PRZEDSZKOLACH
NAUKA PŁYWANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS DRUGICH
ZACHOWANIE WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH SZKÓŁ W GMINIE I POPRAWA
KOMFORTU NAUCZANIA – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, TERMOMODERNIZACJA,
UTRZYMANIE BASENU, STOŁÓWKI WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH
BUDOWA PRZEDSZKOLA WRAZ ZE STOŁÓWKĄ I ŻŁOBKIEM W KOTULINIE
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IRENY
SENDLER
BUDOWA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE CHODNIKÓW, POPRAWA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ, W TYM DRÓG ŚRÓDPOLNYCH
PRZYSTĄPIENIE DO METROPOLII
BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ – PLACE ZABAW,
SIŁOWNIE NA WOLNYM POWIETRZU, TRASY REKREACYJNE, BOISKA
ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW Z MELIORACJĄ I CIEKAMI WODNYMI

BEZPIECZEŃSTWO



PRZYWRÓCENIE POSTERUNKU POLICJI
OPRACOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WIEJSKICH – M.IN.



CHODNIKI PRZY WSPÓŁPRACY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM
STWORZENIE SIECI MONITORINGU

SZCZEGÓŁY PROGRAMU ZOSTANĄ OMÓWIONE NA SPOTKANIACH W
OKRĘGACH, NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

OKRĘG NR 10

TADEUSZ
INGLOT

PIOTR
BULLA

STOWARZYSZENIAMI,

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA



KRZYSZTOF
GRABELUS

PROMOCJA

OŚWIATA




MATEUSZ
PIETRUSZKA

WSPARCIE
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
I
STOWARZYSZEŃ
–
ODBIUROKRATYZOWANIE, POMOC ASYSTENTA
REALNE WSPARCIE SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRAWNE,
INFORMACYJNE, POMOC W UZYSKANIU DOFINANSOWAŃ
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU I DOŚWIADCZENIA DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH –
CYKLICZNE SPOTKANIA
WSPARCIE W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW – POMOC DOTYCZY RÓWNIEŻ WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH
UTRZYMANIE I WSPIERANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA SENIORÓW

OKRĘG NR 13

OKRĘG NR 3
PAWEŁ
ZYCH

PROGRAM WYBORCZY

EWA
MILEWSKA

OKRĘG NR 11

NA BURMISTRZA TOSZKA

ROMAN
WALOSZEK

OKRĘG NR 12

TWÓJ KANDYDAT

MARIUSZ
KOWSZ

OKRĘG NR 14

OKRĘG NR 2

KRZYSZTOF
KLONEK

ANDRZEJ
WRAZIDŁO

CHRISTOPH
SACHER
OKRĘG NR 15

ANDRZEJ
MRZYGŁÓD

BARTŁOMIEJ
WOŹNIAK
9
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Dorota Matheja
kandydatka do Sejmiku Województwa Śląskiego
z listy nr 15 – Śląskiej Partii Regionalnej
miejsce nr 9
Jestem toszanką od pokoleń, byłam radną Rady Miejskiej w latach 1998 – 2002,
od 11 lat jestem przewodniczącą toszeckiego koła
DFK, jednego z najaktywniejszych kół mniejszości
niemieckiej w Polsce. Szczególnie leży mi na sercu propagowanie wielokulturowego dziedzictwa regionu,
w tym skarbcu dwujęzyczności i przekazywanie go
kolejnym pokoleniom.
Każdy głos oddany na
kandydatów Śląskiej Partii
Regionalnej to sygnał, że
mieszkańcy Górnego Śląska chcą mówić własnym
głosem i są gotowi do
podejmowania odpowiedzialności za swój region.
Śląska Partia Regionalna - najlepsza, bo dla wszystkich
mieszkańców Śląska. Najlepsza, bo znająca problemy regionu i potrafiąca je rozwiązać. Śląska Partia Regionalna to
pierwszy i realny wybór dla Śląska.
Więcej informacji: http://partiaslaska.pl/

oświata

Świętowali Międzynarodowy
Dzień Przedszkolaka

SP KOTULIN

Wycieczka do Warszawy

10

W dniach 10 - 12 września starsze klasy, pod opieką swoich wychowawców, pojechały na wycieczkę do stolicy.
Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy było Lotnisko
F. Chopina, gdzie poszliśmy na taras widokowy, by obserwować przyloty i odloty samolotów. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od Sejmu i Senatu. Następnie pojechaliśmy do Pałacu Kultury i Nauki. Tam wjechaliśmy
windą na 30-ste piętro, skąd oglądaliśmy piękną panoramę Warszawy. Następnie wizyta na Stadionie Narodowym: byliśmy na widowni i w szatniach piłkarzy. To był
już ostatni punkt programu tego dnia, więc skierowaliśmy się w stronę naszego hotelu. Pierwsze wrażenie: wyglądał jak z PRL-u! Ale nie ocenia się książki po okładce...

fot. Mateusz Szłapa

fot. A.K.

W 2013 roku Sejm
przyjął uchwałę ustanawiającą 20 września Ogólnopolskim
Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało
ustanowione, by podkreślić wagę edukacji
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.
Tego dnia placówki
przedszkolne z naszej
gminy zorganizowały
moc atrakcji dla swoich wychowanków. Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Toszku zorganizowały w ogrodzie przedszkolnym liczne konkursy i niespodzianki, które sprawiły, że na twarzach wychowanków zagościł
niejeden uśmiech. W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku, święto przedszkolaka zbiegło się
z pasowaniem nowo przyjętych dzieci do placówki. Dzieci wyposażone w transparenty, ozdoby i balony wyruszyły uliczkami miasta,
ogłaszając wszem i wobec, że dziś jest właśnie Dzień Przedszkolaka
i że fajnie jest być przedszkolakiem! Po powrocie do sal, na dzielnych
przedszkolaków czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na pamiątkę udziału w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka
każde dziecko otrzymało dyplom. Ten wyjątkowy dzień dostarczył
dzieciom kolejnych okazji do świętowania i czerpania radości z bycia
przedszkolakiem.
A.K – Przedszkole Publiczne w Toszku,
A. Jachimczuk – SP Gustawa Morcinka w Toszku

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata

SP KOTULIN

Obchody 70-lecia
Szkoły Podstawowej
w Kotulinie
24 listopada br. będziemy obchodzić
70-lecie Szkoły w Kotulinie, świętowanie rozpoczniemy uroczystą Mszą św.
z udziałem księży - absolwentów naszej
szkoły. Następnie w szkole zostanie przedstawiona akademia. Planujemy przygotować wystawy, wykorzystując pamiątki
z minionych lat, by pokazać, jak wiele
się wydarzyło i zmieniło przez ostatnie
dekady. Będzie poczęstunek i czas na
rozmowy. Na zakończenie zabawa w sali
p. Prause. Wszystkich absolwentów serdecznie zapraszamy do odwiedzenia podstawówki w tym dniu. Świętujmy razem
70–lecie NASZEJ SZKOŁY.
Beata Grochla
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

SP PACZYNA

W czasie wolnym najchętniej…. Gdy dorosnę będę…. Te zdania rozwijają w swoich listach – pracach konkursowych - nasi
uczniowie klas IV – VIII. Adresatem tych
wypowiedzi jest ich rówieśnik z przyszłości, który będzie żył za 100 lat. Mimo tego,
że list nieoficjalny jest prywatną formą
wypowiedzi, wytwory sztuki epistolograficznej naszych uczniów będą czytane nie
tylko w odległej przyszłości, ale i za kilka dni. Stanowią one bowiem przedmiot
konkursu “Listy do przyszłości”, organizowanego w ramach projektu “Wawelska
Kapsuła Czasu z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”. Mamy nadzieję, że prace naszych
wychowanków znajdą się wśród 100 najlepszych listów, które zostaną umieszczone w Kapsule Czasu na Wawelu.
Agnieszka Kural

Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzili uczniowie z Paczyńskiej szkoły.
Egzamin był już na wejściu! Po nim kapitanowie grup egzaminowali z tabliczki mnożenia i dzielenia swoich kolegów
i koleżanki z klasy. Kolorowanki i krzyżówki tabliczkowe były kolejnym etapem
testowania przyszłych ekspertów. Na koniec matematycznego spotkania ci, którzy
wykazali się bardzo dobrą znajomością
mnożenia i dzielenia, otrzymali certyfikaty.
Agnieszka Kural
SP PNIÓW

Prezydencka inicjatywa
w pniowskiej szkole
Rok szkolny 2018/2019 został ogłoszony
,,Rokiem dla Niepodległej”. W związku
z tym w Szkole Podstawowej im. Królowej
Jadwigi w Pniowie podjęto prezydencką
inicjatywę, dotyczącą narodowego czytania. Zaplanowano uroczysty apel, podczas którego rozbrzmiewały: ,,Mazurek
Dąbrowskiego”, ,,Rota” oraz ,,Niepodległa”. Dzięki przygotowanej prezentacji

fot. Bożena Cerazy

Dzieci listy piszą…

fot. Facebook SP Paczyna

Następnego dnia odwiedziliśmy Centrum
Nauki Kopernik, które podobało mi się
najbardziej. Można tam było zobaczyć jak
powstaje tęcza czy sprawdzić jak zmienia się puls pod wpływem strachu. Mogłabym pisać o tym naprawdę długo. Od
12.00 do 14.00 spacerowaliśmy po Krakowskim Przedmieściu i podziwialiśmy:
pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Hotel Bristol (najdroższy i najstarszy działający hotel w Warszawie),
Uniwersytet Warszawski (jeden z dwóch
najlepszych uniwersytetów w Polsce), kościół Św. Krzyża i pomnik Mikołaja Kopernika. Metrem pojechaliśmy na Stare
i Nowe Miasto, gdzie widzieliśmy Plac
Zamkowy, różne pomniki, np. Małego
Powstańca, archikatedrę Św. Jana oraz
Górę Gnojną. Zwiedziliśmy również Zamek Królewski. Późnym wieczorem pojechaliśmy do centrum stolicy, by zobaczyć
zmianę warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza. Spacerując, zatrzymaliśmy się
przy Pomniku Ofiar Smoleńska oraz przy
krzyżu upamiętniającym miejsce, gdzie
stał ołtarz w czasie wizyty Ojca Św. Jana
Pawła II w Polsce. Ostatniego już dnia byliśmy w Łazienkach Królewskich i Pałacu
na Wodzie, gdzie dawniej król Stanisław
August urządzał słynne obiady czwartkowe. Bardzo mi się tam podobało. Razem z grupą koleżanek przechadzałyśmy
się po ścieżkach wokół stawu, po którym
pływały łabędzie. Gdy ktoś był uważny,
mógł zauważyć pawie oraz rude wiewiórki. Byliśmy także obok pomników Piłsudskiego, Chopina i Belwederu. Później
podjechaliśmy do Wilanowa. Tam zwiedzaliśmy pałac, w którym mieszkał Jan III
Sobieski z królową Marią Kazimierą oraz
piękny park. Pogoda była ciepła i słoneczna, po porostu cudowna. Wycieczka naprawdę się udała. Zostanie mi na długo
w pamięci, bo to ostatnia z moją klasą.
Dużo się dowiedziałam nie tylko o Warszawie, ale także o mieszkańcach tego
pięknego miasta.
Agata Szewczyk

multimedialnej przybliżono uczniom sylwetkę Stefana Żeromskiego, a fragment
,,Przedwiośnia” przeczytali nauczyciele
oraz dyrektor szkoły. W dalszej części
apelu uczniowie klas starszych wzorcowo
przeczytali utwory patriotyczne ,wybrane
,,Z listy 44 tekstów Antologii Niepodległości”.
Mariola Kałuska

Pniowska
szkoła z nowym
wyposażeniem!
W nowym roku szkolnym, szkoła w Pniowie została wzbogacona o nowe, atrakcyjne dla uczniów, jak i nauczycieli pomoce dydaktyczne. Są to dwa interaktywne
monitory dotykowe oraz sala przyrodnicza z pełnym wyposażeniem! Fundusze
pozyskane na ten cel pochodzą ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast cała inicjatywa wpisuje się
w ,,Rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
Mariola Kałuska
SP im. Gustawa Morcinka w Toszku

Edukacja
międzynarodowa

Od 14.10.-19.10. uczniowie naszej szkoły
wraz z opiekunami po raz pierwszy wezmą udział w projekcie pt. Euroweek –
Szkoła Liderów. Przez pięć dni uczniowie
będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach i prezentacjach, poznają wielu interesujących ludzi z różnych zakątków
świata m.in. z Włoch, Filipin, Chin, Kolumbii i innych. Wszystkie zajęcia będą
prowadzone w języku angielskim.
M. Pondo

Europejski wymiar
toszeckiej szkoły
„Europejski wymiar szkoły poprzez podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa
11

oświata

Nowoczesna szkoła Erasmus+
Z inicjatywy aktywnej grupy nauczycielek
w SP im. Ireny Sendler w Toszku opracowano i zrealizowano projekt „Nowoczesna szkoła-świadomość międzykulturowa
oraz kompetencje językowe nauczycieli”.
To wszystko w ramach programu Erasmus + Mobilność Kadry. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2017 do
31 października 2018.
Sześć nauczycielek
biorących udział
w projekcie (Barbara Żelichowska, Joanna Falborska, Donata Podkowa, Anna
12

fot. Archiwum UM Toszek

fot. Barbara Żelichowska

Badura, Sabina Hulbój, Kornelia Rzepka)
rozwijało swoje umiejętności językowe
w zakresie języka niemieckiego i angielskiego oraz wzbogacało swoją wiedzę na
temat odwiedzonych krajów.
Intensywne dwa tygodnie szkolenia
w placówkach w Irlandii i Szkocji oraz
Austrii zaowocowały nie tylko podniesieniem kompetencji językowo-metodycznych, ale również wzbogaciły warsztat
pracy nauczycielek poprzez zawiązane
kontakty zawodowe oraz nowe doświadczenia. Zaobserwowane dobre praktyki

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” nasza szkoła wzbogaciła się w dodatkowy sprzęt interaktywny w postaci
dwóch monitorów. Celem programu było
umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, a także podniesienie
kompetencji uczniów i nauczycieli przez
zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Beata Cieślik

Apel poległych
w Barucie

oraz zdobyte umiejętności uczestniczki
kursu starają się przenieść na działania
podejmowane we własnej szkole.
Większość
mobilności
realizowano
w okresie wakacyjnym. W ramach projektu podjęto w szkole różne inicjatywy,
m.in. Dzień Europy, wyjazd do Drezna na
jarmark świąteczny, zwieńczony sukcesami udział w konkursach historycznych
poświęconych 500 rocznicy Reformacji,
Międzynarodowy Dzień Sportu, który
nawiązywał do odbywających się równolegle mistrzostw świata w piłce nożnej.
Nauczyciele dokształcali się nie tylko na
zagranicznych kursach językowych, ale
również na szkoleniach w kraju. Szczególną popularnością cieszyło się szkolenie z e-twinning z którego skorzystało
10 nauczycieli naszej placówki. Ponadto
koordynator projektu, pani Barbara Żelichowska, zgłębiła wiedzę biorąc udział
w szkoleniach organizowanych przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Barbara Żelichowska

fot. Aleksandrza Tomys

SP im. Ireny Sendler w Toszku

Aktywne tablice
w Sendlerówce

fot. Filip Rybiński

Morcinka w Toszku” to kolejny projekt
autorstwa pani Kariny Jarmułowicz – Łozińskiej, jaki będzie realizowany w naszej gminie w ramach programu Erasmus+! Jest to program na lata 2014-2020
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Realizowane projekty mają
na celu poprawę jakości pracy placówki
oświatowej przez udział jej pracowników
w mobilnościach zagranicznych takich
jak kursy i szkolenia, w trakcie których
podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Będąc pod wrażeniem możliwości
szkolenia się za granicą w ubiegłym roku,
dzięki udziałowi w poprzednim projekcie,
grupa nauczycielek ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku wykazała ogromne zaangażowanie oraz chęć
udziału w kolejnym. Nie trzeba było długo
namawiać pani Kariny Jarmułowicz – Łozińskiej, nauczyciela wychowania fizycznego, aby podjęła się kolejnego wyzwania.
W ten sposób projekt jej autorstwa, jako
jeden z 740 biorących udział w konkursie, został wysoko oceniony i znalazł się
w gronie zatwierdzonych – tym razem na
24 miesiące na kwotę 46 513 euro.
W projekt zaangażowana jest grupa 10
nauczycielek różnych przedmiotów,
o różnym stażu pracy. Wezmą one udział
w kursach w języku angielskim i niemieckim o zróżnicowanej tematyce i celach
(kursy językowe, metodyczne, psychologiczno-pedagogiczne). Udział w projekcie
stworzy możliwość podniesienia umiejętności językowych, poznania i przeniesienia na nasz grunt sprawdzonych rozwiązań z innych krajów, udoskonalenia
warsztatu pracy, nawiązania współpracy
z nauczycielami z innych krajów, poznania metod motywowania i rozwiązywania
różnorodnych trudności w szkole. Wybierając szkolenia, kierowano się różnorodnością zaproponowanych metod oraz
zaplanowano je w takich miejscach, gdzie
będzie można dodatkowo odkryć lokalne
atrakcje, historię, kulturę i sztukę. Każda
z uczestniczek projektu wyjedzie dwukrotnie, oczywiście w czasie wolnym od
zajęć dydaktycznych aby nie komplikowało to pracy szkoły. Kraje, w których
odbędą się szkolenia to: Austria, Niemcy,
Hiszpania i Słowenia.
K. Jarmułowicz-Łozińska

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im.
Ireny Sendler wraz z opiekunem uczestniczyli we mszy świętej odprawianej
w rezerwacie "Hubertus" we wsi Barut.
Co roku na leśnej polanie odbywa się
apel poległych, którzy w 1946 roku oddali
życie za Ojczyznę. Również w tym roku
młodzież z okolicznych szkół, żołnierze,
kombatanci i przedstawiciele władz oddali hołd bohaterom.
Aleksandra Tomys
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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W ostatnim czasie Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku z powodzeniem zorganizował warsztaty wakacyjne dla dzieci
i młodzieży zlokalizowane w trzech strategicznych punktach naszej gminy.
Po działaniach skierowanych na najmłodszych, nadszedł czas na cierpliwie czekających nieco starszych mieszkańców gminy.
I tak sierpień stał się miesiącem wyjazdów, które dla Klubowiczów Programu
Profilaktycznego dla Seniorów zorganizował toszecki OPS. Zainteresowani –
łącznie 101 osób – wzięli udział w rejsie
statkiem na Kanale Gliwickim. Wrzesień
z kolei był miesiącem, kiedy nasi uczestnicy spędzali wspólnie czas przy ognisku
i grillu. Dziękujemy dyrekcji CK „Zamek
w Toszku” za udostępnienie dziedzińca
Zamku oraz ks. Lucjanowi Gembczykowi

Mistrz Polski w łucznictwie

fot. A3D Toszek

Łukasz Przybylski z A3D
TOSZEK został Mistrzem Polski Seniorów
2018! Miało to miejsce
podczas LXXXII Mistrzostw Polski Seniorów w Łucznictwie 2018.
W kwalifikacjach Łukasz
wystrzelał tzw. „życiówkę”, czyli 350 + 350 punktów, pewnie plasując się
na 1 miejscu. W dniu
następnym,
wygrywając wszystkie pojedynki
eliminacyjne, w finale
z Michałem Gomoliszkiem (STRZELEC Legnica) 147:147 po barażu zajął 1 miejsce zdobywając Złoty Medal
z tytułem Mistrza Polski 2018, tym samym broniąc tytułu mistrzowskiego z 2017r.
Serdecznie Gratulujemy panu Łukaszowi jaki również jego trenerowi! 		
A3D

Złota Julia

fot. A3D Toszek

fot. Katarzyna Jendrysik

OPS - Aktywnie
i efektywnie

Julia Krupa należąca do Klubu
Łuczniczego A3D Toszek, trenująca pod okiem mistrza-trenera
pana Romana Krupy, jest najlepsza na Śląsku! Nasza medalistka wystrzelała złoty hat-trick ligi
i z najlepszym wynikiem klubowym w tej grupie wiekowej po raz
kolejny zdobyła Złoty medal zajmując 1 miejsce w kategorii Dzieci
Młodsze. Tym samym Julia Krupa
zapewniła sobie w klasyfikacji generalnej Złoty Puchar i 1 miejsce
w całej Lidze. Serdecznie gratulujemy! 			
A3D

za możliwość zorganizowania spotkania
Klubowiczów przy grillu obok sali Caritasu w Kotulinie. Październik z kolei to dla
naszych uczestników miesiąc spod znaku
wody – zainteresowane osoby będą mogły
skorzystać ze zorganizowanego wyjazdu
do Parku Wodnego. Ponadto nasz ośrodek prężnie przygotowuje się do napisania wniosku na realizację działań społecznych realizowanych w drugiej połowie
2019 roku, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako że
procedury konkursowe rządzą się swoimi
prawami, uruchomienie dodatkowych
działań musimy planować z wyprzedzeniem. Cały czas analizujemy, planujemy,
wdrażamy i aktualizujemy ofertę ośrodka,
tak by móc służyć jak największej ilości
mieszkańców naszej gminy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Dzięki współpracy nawiązanej między naszą gmina z klubem 14-krotnego Mistrza
Polski w piłce nożnej, będziemy mogli raz z sezonie szczycić się tytułem gminy partnerskiej wybranego meczu! Na pierwszy ogień poszła rozgrywka z Lechem Poznań (5
października), którą trójkolorowi po dobrym meczu zremisowali 2:2. Eskortę dziecięcą zawodnikom Górnika zapewnili piłkarze z Toszeckiej Akademii Piłkarskiej, darmowe wejściówki wylosowali panowie Jakub Krzykawski i Janusz Halama. Nasza gmina
reklamowała się też na stadionie na banerze, na elektronicznych bandach, a także na
standzie promocyjnym w strefie biznesu. Także spiker meczu należycie poinformował
blisko 12-tysięczną publiczność o walorach turystycznych naszej gminy: o Zamku oraz
o tym, że nasze miasteczko jest miejscem urodzenia dr. Ludwiga Guttmanna - twórcy
ruchu paraolimpijskiego. Kolejny nasz mecz partnerski w Zabrzu - w następnym sezonie rozgrywkowym. 								 PK

fot. Górnik Zabrze S.S.A.

fot. Katarzyna Jendrysik

Toszek partnerem Górnika Zabrze!
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Młodzi piłkarze toszeckich szkół podstawowych toczyli bój o puchar Burmistrza
Toszka podczas turnieju piłki nożnej.
Wspaniała zabawa, dobre humory i mnóstwo emocji towarzyszyły dzieciakom
i ich opiekunom podczas rozgrywanego
w czwartek 27 września na toszeckim

Orliku Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. Udział w turnieju wzięli
chłopcy z klas 4-6 szkół podstawowych
z Pniowa, Paczyny, Kotulina i Toszka. Po
emocjonujących i zaciętych pojedynkach
liderem okazali się młodzi sportowcy
z Kotulina, którzy reprezentować będą
Gminę Toszek na zawodach powiatowych
w Wielowsi. Zwycięska drużyna z Kotulina odebrała z rąk Burmistrza lśniący puchar, a do wszystkich drużyn w nagrodę
trafiły piłki do „nogi”. Podczas spotkania
również dziewczęta miały okazję zaprezentować swoje umiejętności piłkarskie
- mecz towarzyski rozegrały uczennice ze
szkoły z Toszka i Kotulina. Tutaj wygrana
była po stronie obu drużyn, bowiem mecz

foto.: Archiwum UM Toszek

foto.: Archiwum UM Toszek

Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców

zakończył się remisem, a dziewczęta pokazały, że piłka jest sportem, który sprawia radość nie tylko chłopakom. Brawo!
Wspaniałe dzieciaki, wspaniali nauczyciele, wspaniała atmosfera – wspaniały
turniej. Gratulacje!
DDK

Wspomnienia z harcerskiego obozu
W dniach 10-31.07.2018 w ramach Harcerskiej Akcji Letniej
odbył się obóz harcerski organizowany przez nasz Szczep.
Łącznie 109 osób, z toszeckich i gliwickich drużyn, przez 22
dni przeżywało harcerską przygodę na Bazie Hufca ZHP Lubin w Wygnańczycach. Podczas tegorocznego HAL-u harcerze
uczyli się jak przetrwać w lesie - technik skradania, maskowania, rodzajów ognisk, kuchni polowych, poznawali historię
ZHP i naszego kraju. W zależności od fabuły poznawali mitologię nordycką, wcielali się w role bohaterów gry RPG oraz
poznawali receptury eliksirów. Dzięki fabule poznali też zasady Pierwszej Pomocy, rośliny i zwierzęta chronione w Polsce,
a także nauczyli się jak ważna jest współpraca i pomaganie innym. Obóz szybko minął, ale wspomnienia z wakacyjnego wypoczynku na pewno na długo pozostaną w pamięci harcerzy.
Marta Bulla

Kultura

Zamkowe wieczory z kawą i kulturą
WYDAWCA:
GMINA TOSZEK
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

fot. Artur Czok
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Pasjonaci, którzy swoją pasją teatralno - muzyczną zarażają innych. Właśnie tacy są
na co dzień Agnieszka Nalepka i Adam Wójcik, od lat mocno zaangażowani w różnorodne działania artystyczne na terenie Pyskowic. W ramach październikowego
„Zamkowego wieczoru z kawą i kultura” porozmawialiśmy z nimi o inspiracjach, doświadczeniach, przepisie na sukces, Teatrze „Carpe Diem”, a także niedawno wydanej
książce zatytułowanej „Nigdy nie nadawałem się na świecznik". To wywiad - rzeka,
który Agnieszka Nalepka przeprowadziła z długoletnim pyskowickim proboszczem
ks. Augustem Duffkiem.
DW
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Jubileusz
„Tibiarum Scholares”
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, gości, melomanów
na obchody jubileuszu 25 lat istnienia Zespołu Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares”.
„Tibiarum Scholares”, powstał w 1993 r.
i działa przy Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”. W zespole występują dzieci, które doskonalą swoje umiejętności
w zakresie gry na fletach, emisji głosu,
dykcji i ruchu scenicznego. Założycielką
zespołu, a zarazem dyrygentką jest Iwona
Ewertowska – Mener pedagog, propagatorka muzyki chóralnej. Zespół wykonuje
utwory renesansowe, zarówno instrumentalne, jak i instrumentalno-wokalne, śpiewając w kilku językach, m.in. łacińskim, polskim, włoskim, niemieckim
i francuskim. Ma na swym koncie liczne
sukcesy, jest laureatem wielu festiwali i konkursów o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym oraz zdobywcą znaczących nagród, m.in. ministra edukacji
narodowej. Wielokrotnie koncertował za
granicą.

Zespół zdobył następujące
wyróżnienia:

● I miejsce na Europejskim Festiwalu
Młodych Muzyków w Neerpelt
w Belgii
● II miejsca na Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie,
● I miejsca na Festiwalu Pieśni
i Piosenki Obcojęzycznej
w Knurowie,
● I miejsca na Wojewódzkim Festiwalu
Młodzieży Szkolnej w Katowicach,
● I miejsca podczas Prezentacji
Artystycznych w Gliwicach/
Knurowie. 			
JR

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Jak wybierać, to świadomie
Przed wyborami prezydenckimi w 2015
roku obejrzałem w internecie film o charakterze ankiety. Mieszkańców Warszawy
pytano, na kogo będą głosowali w zbliżających się wyborach i co dla mnie było
zaskakujące – wielu ludzi odpowiadało, że
będą głosowali na ówczesnego prezydenta,
bo jest dobrze tak, jak jest albo na któregoś
ze swoich kandydatów właściwie bez żadnego konkretnego powodu. Chwila zastanowienia, wzruszenie ramionami i jakaś
wymijająca odpowiedź. Dotarł wtedy do
mnie przerażający fakt na temat demokracji – w tym ustroju taką samą moc ma głos
obywatela, który jest świadomy swojego
wyboru co głos człowieka, który pójdzie
na wybory i zaznaczy krzyżyk przy nazwisku, które mu się najbardziej podoba.
Marzy mi się, żeby ludzi tego drugiego typu
było jak najmniej. Żeby wszyscy głosowali
świadomie; bez względu na to, kogo będą
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wybierać, żeby wiedzieli, dlaczego to robią.
Jedyną drogą do tej obywatelskiej świadomości jest drobny wysiłek, który polega
na przeczytaniu programu i posłuchaniu
wypowiedzi polityków, najlepiej z różnych
źródeł, bo przecież media nie są obiektywne. Wtedy przy użyciu własnego sumienia
i zdrowego rozsądku można dojść do konkretnych wniosków i do świadomego wyboru, który ma szansę doprowadzić do posadzenia na stołku człowieka, który może
zrobić wiele dobrego. Może, ale niestety
nie musi, bo nawet świetne rozpoznanie
propozycji kandydata nie daje pewności,
że postawiony krzyżyk to głos na rzecz
wspólnego dobra. Wybór świadomego
człowieka jest więc ogromnym kredytem
zaufania, a im więcej świadomych wyborców, tym większy kredyt, tym większa odpowiedzialność do udźwignięcia dla kandydata.

Niedługo każdy Polak będzie miał możliwość zagłosowania w wyborach samorządowych. Z całego serca zachęcam do
dwóch rzeczy: po pierwsze - żeby na te wybory pójść, a po drugie – żeby zagłosować
na człowieka, którego program, obietnice
i on sam nie jest obcy. To są dwa niezwykle
ważne zadania, których nie można zlekceważyć, jeśli w naszym kraju ma dojść do
pozytywnych zmian. A, i jeszcze jedno –
warto na ten czas wyłączyć emocje i z całą
mocą włączyć rozsądek. Polityka zawsze
wywoływała sporo emocji i to dzięki nim
zdarza się politykom kierować wyborców
w swoją stronę. Niech w trakcie zbliżających wyborów króluje rozsądek, wiedza
o kandydatach i chęć pozytywnych zmian,
a nie dbanie o własny interes. Takie mam
marzenie. Pomożesz je spełnić?
Tomasz Sobania
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XIV Oktoberfest na Zamku w Toszku

Memoriał Guttmanna

fot. Dominika Witkowska

100-lecie Niepodległości Polski

fot. Andrzej Morciniec

fot. Andrzej Morciniec

W dniu 11 listopada odbędą się oficjalne gminne obchody 100-lecia Niepodległości Polski. Uroczystości rozpoczną się od mszy św.
o godz. 12:00, po której zaprosimy do przemarszu pod pomnik
„Ofiarom wojen”. Tam przedstawiciele jednostek, instytucji, organizacji społecznych będą mogli złożyć wiązanki kwiatów. Po południu na Zamku odbędzie się druga część obchodów, w ramach
której m.in. zaprosimy do udziału w rozmowie z przedstawicielami
Sił Zbrojnych RP, wysłuchamy prelekcji historycznej pracownika
IPN oraz koncertu polskich pieśni hymnicznych w wykonaniu
Chóru „Tryl”. O szczegółach informujemy na stronie toszek.pl oraz
na plakatach.
PK
Profesjonalne włączenie sportu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych uważał Ludwig Guttmann za swoje największe dokonanie. Kiedy walka z niepełnosprawnością przeradza
się w walkę sportową, a sukcesy sportowe przeradzają się np.
w sukcesy zawodowe, wtedy realizuje się idea Ludwiga Guttmanna - powiedział z kolei europoseł Marek Plura, tegoroczny uczestnik konferencji stanowiącej drugą część Memoriału,
który odbywał się w dniach 7 – 8 września. Wróciliśmy w tym
roku do formuły Integry – Integracyjnej Spartakiady Dzieci
i Młodzieży, którą od lat prowadziła pani Maria Bukowska.
Połączenie zawodów sportowych z konferencją koordynowaną przez panią Dominikę Witkowską, zastępcę dyrektora
Zamku, złożyło się na dwudniowy Memoriał im. Ludwiga
Guttmanna. Szerzej o tej ważnej imprezie na stronie toszek.pl.
PK
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Od czternastu już lat początek października lub czasem też
ostatnia sobota września to czas kiedy spotykamy się na
Zamku w Toszku podczas Oktoberfestu. Wydarzenie od samego początku było realizowane w związku z zawartym partnerstwem pomiędzy Gminą Toszek, a Gminą Hohenau z Bawarii. Nie dziwi zatem fakt, że niektóre bawarskie tradycje
przyjęły się i u nas. W tym roku odwiedziło nas sporo gości.
Delegacja z Hohenau dotarła już w piątek i choć w tym roku
była mniej liczna niż zazwyczaj, to jej uczestnicy bawili się
wspaniale wspólnie z delegacją z Powiatu Mittelsachsen i delegacją Powiatu Puckiego, które przebywały na terenie naszego powiatu w związku z XX-leciem Powiatu Gliwickiego.
Tradycyjnego otwarcia Oktoberfestu dokonali: Konsul Niemiec Birgit Fisel – Rösle, Burmistrz Hohenau Eduard Schmid,
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk i Dyrektor Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” Artur Czok. Wśród gości tegorocznego wydarzenia byli: Poseł na Sejm RP Piotr Pyzik,
Radny Wojewódzki Krystian Kiełbasa, Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, Przewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego Andrzej Kurek, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Toszku Krzysztof Klonek, Jarosław Białk Starosta Powiatu Puckiego, dr Lothar Beier Wicestarosta Powiatu Mittelsachsen z Niemiec, Norbert Weiser Naczelnik Wydziału ds.
Młodzieży Starostwa Powiatowego w Calw, Zarząd Powiatu
Gliwickiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Waldemar
Pańczyk, radni i sołtysi Gminy Toszek i wielu innych znamienitych gości.
Organizacja wydarzenia była koordynowana przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” przy wsparciu DFK Toszek.
W gronie artystów Mażoretki Magnolia z Kotulina, Arkadia
Band, Duet Karo, Markus, Banita Band, Weronika, Zespól
Ed-Ka, a prowadzeniem wydarzenia zajął się niezastąpiony Leon Malcharczyk i goszcząca po raz pierwszy w Toszku
w roli prowadzącej Grażyna Michella reprezentującą Radio
Piekary, które w tym roku objęło patronat medialny nad
Okoberfestem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i wspaniałą zabawę. Mamy nadzieję, że miłe wspomnienia zostaną z Państwem na dłużej. 					
DW
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