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Świętowaliśmy 100-lecie niepodległości Polski!
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Oficjalne obchody gminne obejmowały mszę św., przemarsz,
składanie kwiatów przy pomniku „Ofiarom wojen” oraz uroczystą akademię na Zamku. Na świętowanie złożyły się także
oddolne przedsięwzięcia społeczne.
Z trzech głównych części składały się gminne obchody 100-lecia
niepodległości Polski. Pierwszą była uroczysta msza św. w kościele w Toszku. Po mszy św. uczestnicy obchodów udali się pod
pomnik „Ofiarom wojen”, gdzie okolicznościowe przemówienie
wygłosił Burmistrz Grzegorz Kupczyk. Przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych, sołectw i władz samorządowych
złożyli wiązanki kwiatów. Trzecią częścią obchodów była popołudniowa akademia na Zamku. W ramach tej części wysłuchaliśmy Chóru Tryl, szkoły zaprezentowały swój dorobek związany
z „Rokiem dla niepodległej”, przedstawicielka IPN, pani Angelika Blinda, wygłosiła prelekcję o niepodległości Polski na Śląsku.
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Na koniec wysłuchaliśmy rozmowy z żołnierzami sił zbrojnych
RP por. Aleksandrą Pochwała i por. Krystianem Gołuchem.
Oprócz oficjalnych obchodów gminnych świętowanie wzbogacone zostało szeregiem interesujących przedsięwzięć społecznych. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej we współpracy
z sojusznikami zorganizowało pielgrzymkę patriotyczną szlakiem św. Jakuba na odcinku między Łubiem a Toszkiem (ok.
11 km). W samą niedzielę z rana Klub Morsów „Zimne Trole”
zorganizował jedną z pierwszych w tym sezonie kąpieli w jeziorze pławniowickim. Toszecka Akademia Piłkarska we współpradokończenie na str. 3
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Szanowni Mieszkańcy! Ze względu na to, że po raz
pierwszy po wyborach
samorządowych mam okazję
zaprezentować ważniejsze
wydarzenia i sprawy ostatnich tygodni, chcę
przede wszystkim
podziękować
za
liczny udział w wyborach! Dziękuję głosującym za zaufanie, jakim kolejny raz
obdarzony został mój program wyborczy
i moja kandydatura! Pragnę zapewnić,
że nadal zamierzam pracować na rzecz
rozwiązywania problemów wszystkich
mieszkańców Toszka i naszych sołectw.
Dziękuję za poparcie wyrażone także
kandydatom na radnych Rady Miejskiej,
którzy chcą realizować mój program.
W nowej radzie będzie ich tym razem aż
10. Wszystkim radnym nowej kadencji
serdecznie gratuluję uzyskania mandatu
i życzę dobrej współpracy dla dobra naszej lokalnej społeczności.
Nie tak dawno, w gronie pracowników
oświaty, także emerytowanych, mieliśmy
okazję świętować Dzień Edukacji Narodowej. Za godne przygotowanie tegorocznych obchodów dziękuję dyrektor CUW

Agnieszce Szalińskiej oraz dyrektorowi
Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler
Waldemarowi Pigulakowi wraz z nauczycielami i uczniami. Nagrodzonym
nauczycielom serdecznie gratuluję! Zdaję sobie sprawę, że środki, które każdego
roku przeznaczam na nagrody w dziedzinie edukacji powinny być wielokrotnie większe, bo dobrych przedsięwzięć,
jakie podejmujecie państwo z uczniami
w szkołach, jest sporo. Póki co - gratuluję
nagrodzonym i życzę dalszych efektywnych i innowacyjnych pomysłów edukacyjno - wychowawczych.
Trwają ważne procesy inwestycyjne.
W Kotulinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dla zainteresowanych koncepcją
budowy tam nowego przedszkola. Będzie
ono zaspokajać potrzeby mieszkańców
Kotulina, Proboszczowic i Ligoty Toszeckiej, choć pewnie nie tylko. Zaawansowane są prace nad modernizacją basenu
w Szkole Podstawowej w Paczynie. Trwa
przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny
Sendler. Zakończyły się prace przy budowie oświetlenia w rejonie ulic Guttmanna, Twardowskiego i Polnej, a także przy
ul. Klasztornej w Paczynie, gdzie posadowiona została lampa hybrydowa.
Ważnym wydarzeniem ostatnich tygodni
był jubileusz 25-lecia działalności Zespołu Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares.
Godne obchody tej rocznicy, w których
z satysfakcją uczestniczyłem, odbyły się
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Rada Miejska
w Toszku
2018 - 2023

W poniedziałek 19 listopada o godz. 16:00 odbyło się pierwsze
posiedzenie Rady Miejskiej w Toszku wybranej w tegorocznych
wyborach 21 października. Po złożeniu ślubowania przez radnych,
a także przez burmistrza Toszka, rozpoczęła się nowa kadencja
władz samorządowych. Zgodnie z nowymi przepisami obejmie
ona okres 5 lat. Radę Miejską w Toszku w latach 2018 - 2023 tworzyć będą: Teresa Brommer, Sylwia Cebula, Łukasz Chwał, Arkadiusz Dyas, Krzysztof Grabelus, Tadeusz Inglot, Ewa Kalus, Tadeusz Kobiernik, Adam Konieczny, Magdalena Krzepisz, Rafał
Kucharczyk, Ewald Laksa, Roman Waloszek, Sylwia Wawrzynosek, Andrzej Wrazidło.
PK
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27 października na naszym Zamku. Gratuluję pani Iwonie Ewertowskiej - Mener
oraz jej wychowankom tej znakomitej
i trwałej inicjatywy.
Podziękowania pragnę złożyć na ręce
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się i włączyli się do uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Naszym szkołom
- za kreatywne pomysły edukacyjne i wychowawcze, które realizowane były przez
cały rok, stowarzyszeniom i organizacjom - za piękne inicjatywy. Wszystkim
mieszkańcom i gościom, którzy wzięli
udział w oficjalnych obchodach gminnych - serdecznie dziękuję za to zaangażowanie. Dziękuję mieszkańcom, którzy
przystroili w tych dniach swoje budynki.
Jestem przekonany, że nasz gminny ceremoniał rok po roku nabiera właściwych
kształtów. W przyszłym roku zamierzam
zaproponować także formułę gminnych
obchodów święta Konstytucji 3 Maja mam nadzieję, że wtedy również będziemy świętować wspólnie.
Na koniec chcę podkreślić, że razem ze
współorganizatorami (DFK, TPZT i Centrum Kultury „Zamek w Toszku”), a także
ze współpracownikami przygotowujemy
w tych dniach kolejną edycję Toszeckiego Jarmarku Adwentowego. Już dziś zapraszam do wspólnej zabawy w sobotę
8 grudnia!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Dr Stanisław Dielehner
(1942 - 2018)

lekarz, były dyrektor szpitala psychiatrycznego
w Toszku (1991-1993), Radny Rady Miejskiej
w Toszku (1998-2002), człowiek niezwykłej
skromności, uczciwości, bezinteresowności;
w dobie przemian ustrojowych inicjator
i moderator ruchu obywatelskiego na terenie
Toszka; na początku lat 90., jako dyrektor
szpitala, uratował ideę upamiętnienia ofiar
obozu NKWD w Toszku. Pierwszy laureat tytułu
„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej” A.D. 2011.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

dokończenie ze str. 1
cy z animatorami Orlika zorganizowała
niepodległościowy turniej piłkarski. Toszecka parafia, wraz z naszym kołem DFK
zorganizowała drugi Orszak św. Marcina.
W podobnym duchu świętowali mieszkańcy Paczyny, dla których 11 listopada to także doroczny odpust parafialny.
W tym roku wziął w nim udział biskup
pomocniczy gliwicki Andrzej Iwanecki.
Obszerną relację z obchodów publikujemy na tronie toszek.pl. Wszystkim mieszkańcom oraz gościom, którzy włączyli
się do wspólnego świętowania w Toszku
100-lecia niepodległości Polski, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że możliwości świętowania były u nas tak godne i różnorodne
(m.in. strażakom i harcerzom), a także
wszystkim mieszkańcom, którzy przystroili w tych dniach swoje budynki - serdecznie dziękujemy! 		
PK

z życia gminy

Kotulińscy strażacy
bliżej Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego!
Otrzymaliśmy unijne dofinansowanie
na rzecz wzmocnienia potencjału służb
ratowniczych w naszej gminie. Projekt
dedykowany kotulińskim strażakom zatytułowany jest: „Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie
w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania
i usuwania skutków klęsk żywiołowych
oraz przygotowanie do włączenia do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Zakres działań niezbędnych do
prawidłowej realizacji operacji obejmuje
zakup sprzętu do prowadzenia działań
z zakresu ratownictwa technicznego na
drogach oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wśród
elementów wyposażenia znajduje się
pełne umundurowanie bojowe (mundur,
pasy, buty, rękawice, hełm), urządzenia
do prowadzenia działań w trakcie pożaru
(np. aparaty powietrzne, wentylator oddymiający), sprzęt ratowniczy do udzielania pierwszej pomocy (defibrylator, szyny
Kramera), narzędzia z zakresu ratownictwa technicznego (sprzęt hydrauliczny,
piła do betonu) oraz wyposażenie do walki ze skutkami klęsk żywiołowych (pompy, wyciągarka, prądnice, sprzęt wysokościowy). Zakupione wyposażenie pozwoli
na wzrost możliwości bojowych jednostki
oraz umożliwi szybkie i sprawne podejmowanie działań mających na celu ratowanie życia ludzkiego. Łączna wartość
projektu to 255.004,00 zł, wartość dofinansowania - 216 753,40 zł.
DDK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Sołectwa z inicjatywą
Ciochowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna,
Pniów i Płużniczka – projekty złożone przez te sołectwa uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu
przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Śląskiego. Prace nad projektami w ostatnich tygodniach
trwały „pełną parą”, gdyż
warunkiem otrzymania
dofinansowania był termin ich zakończenia ustalony na 15 października.
Wszystko przebiegło pomyślnie, projekty zostały zrealizowane i rozliczone. Powstały: altana rekreacyjno - magazynowa
w Ciochowicach, mundury i marynarki
dla OSP i Orkiestry Dętej w Kotulinie,
nowe wyposażenie kuchni w świetlicy so-
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Świętowaliśmy 100-lecie
niepodległości Polski!

łeckiej w Ligocie Toszeckiej, plac zabaw
w Płużniczce i w Pniowie, zrealizowano
także kolejny etap modernizacji boiska
w Paczynie. Gratulujemy wnioskodawcom!
SK
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Oddział Przedszkolny w Toszku
(SP im. Gustawa Morcinka)

„Piękna Nasza Polska
Cała”.
Społeczność naszego przedszkola przyłączyła się do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza
Polska Cała”. Projekt ten jest odpowiedzią na święto 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Jego główne
cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich
na piękno, folklor i tradycje Polski oraz
kształtowanie tożsamości narodowej
dzieci. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych, nasze przedszkolaki
poznały historię państwa polskiego, jego
symbole narodowe, tradycje, zwyczaje
czy obrzędy ludowe. Działania projektowe są też okazją do tego, by budzić wśród
najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy
z bycia Polakiem, a także do wzmacniania
więzi z rodzicami i integracji placówek
oświatowych z terenu całej Polski.
Aneta Jachimczuk

foto. Anna Zielonka-Lebok

SP KOTULIN

Szkoła Podstawowa w Kotulinie już od
maja br. przygotowywała się do obchodów jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie brali udział
w konkursach odnosząc przy tym również liczne sukcesy. Szkoła gościła historyka Grzegorza Kamińskiego, który
z pasją i zaangażowaniem opowiedział
o wielkich bitwach z udziałem Polaków
na przestrzeni dziejów. Najwięcej działań
przeprowadzono w listopadzie. W każdej
klasie pojawiły się patriotyczne gazetki.
Odbył się także uroczysty apel „Niepodległa – wymarzona 1918 - 2018”, gdzie
obok przedstawionych faktów historycz4

SP PACZYNA

Paczyńska szkoła od roku przygotowywała się do obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości. W kwietniu i maju nasza
szkoła wraz z historykiem p. Grzegorzem
Kamińskim była gospodarzem i organizatorem Sesji historycznej dla dzieci
i młodzieży Wojsko Polskie na przestrzeni dziejów. Poprzedzały ją warsztaty historyczno – modelarskie „O obrońcach
naszych polskich granic”, konkurs szkolny i gminny pn. „Wielkie bitwy Wojska
Polskiego na osi czasu” oraz wystawa żołnierzyków. Poznawaliśmy także sylwetki wielkich Polaków, min. Ireny Sendler.
Nasi uczniowie zdobyli I. miejsce w konkursie poświęconym „Sprawiedliwej
wśród Narodów Świata”. Początek roku
szkolnego 2018/2019 przyniósł kolejne
projekty. Uczniowie klas IV – VIII pisali
listy do przyszłości oraz kartki, w ramach
akcji „100 pozdrowień na 100 – lecie niepodległości”. Nie zapomnieliśmy o udekorowaniu naszej szkoły – na korytarzach
pojawiły się okolicznościowe gazetki
i wystawy. Niektóre z nich powstały jako
efekt końcowy projektów uczniowskich,
np. „Polska w legendach”, „Wielcy Polacy”
czy „Lapbooki o Polsce”.
Główne obchody 100–lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości miały miejsce
w naszej szkole w listopadzie. Rozpoczął je
uroczysty apel. Cała społeczność szkolna,
o 11:11, włączając się w bicie Rekordu dla
Niepodległej z MEN i akcję #kiedymyżyjemy, odśpiewała hymn narodowy. Wsłuchiwaliśmy się w rys historyczny, wiersze
o Niepodległej recytowane przez naszych
uczniów. Z uwagą przyjmowaliśmy słowa
mówiące o tym, co w sobie kryją wyrazy „niepodległość” i „patriotyzm”. Część
pierwsza naszej uroczystości zakończyła się wykonaniem piosenki „Czy to noc

czy to dzień?” Druga część naszego świętowania odbywała się przed budynkiem
szkoły. Uczniowie klas IV - VIII złożyli
listy do przyszłości do kapsuły czasu, która ma być odkopana nie wcześniej niż za
50 lat. Kapsułę zakopaliśmy w szkolnym
ogródku, zwieńczy ją pamiątkowa tablica.
Obok niej rosło będzie „Drzewko pamięci” posadzone przez dyrektora Bogdana
Dutkiewicza. Utworzyliśmy także flagę
tak gorącą, jak nasze serca!
Agnieszka Kural
SP PNIÓW
Rok szkolny 2018/2019 w pniowskiej
szkole został ogłoszony ,,Rokiem dla
Niepodległej”. Nasza szkoła zaplanowała szereg działań poprzedzających dzień
11 listopada. Był konkurs plastyczny pt.
,,Jestem Polakiem, znam symbole narodowe Polski” oraz ,,100 kotylionów biało- czerwonych dla Niepodległej”. Zorganizowano podchody historyczne ,,Sto
kroków do Niepodległości”, podczas których uczniowie w sposób aktywny, zmagali się z zadaniami i pytaniami o treści
historycznej. Ponadto w szkole zawisły
banery, wewnątrz budynku flaga z napisem ,,Od 100-lat Niepodległa”, na zewnątrz – godło na biało-czerwonym tle.
Wyznaczono miejsce, w którym powstał
,,kącik patriotyczny”. W salach lekcyjnych, na gazetkach ściennych pojawił
się rys historyczny na temat odzyska-

foto. Anna Zarzecka

Dzieci z grup „Słoneczka”, „Tygryski”
i „Misie” pod okiem nauczycielek przygotowały występy artystyczne, którym
towarzyszyły recytacje wierszy, śpiewanie
patriotycznych piosenek, a także prezentacje tańców narodowych i regionalnych.
O godzinie 11.11. wszystkie dzieci odśpiewały hymn Polski.
AA

nych, mowa była o wartościach takich,
jak: wolność, niepodległość, suwerenność i patriotyzm. Zatańczono poloneza
i wspólnie śpiewano pieśni. Po apelu posadzono drzewo – dąb, pod którym zakopano kapsułę czasu, w której umieszczono
„Życzenia dla Niepodległej”. Szkoła przyjęła również zaproszenie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i wzięła
udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”.
Delegacja z naszej szkoły uczestniczyła
również w oficjalnych gminnych obchodach 100-lecia niepodległości – uczniowie złożyli zapalony znicz pod pomnikiem „Ofiarom wojen”.
Beata Grochla

foto. facebook.com/szk.pod.paczyna

Publiczne Przedszkole w Toszku

nia przez Polskę niepodległości. Oprócz
tego uczniowie klasy ósmej wzięli udział
w sesji historycznej pt. ,,Wojsko polskie
na przestrzeni wieków”, która odbyła się
w Szkole Podstawowej w Paczynie. Dwoje
spośród nich uczestniczyło i zostało laureatami Gminnego Konkursu Historycznego pt. ,,Wielkie bitwy Wojska Polskiego
na osi czasu” (I miejsce- Klaudia Kamieniorz, II- miejsce Filip Tobór). Oprócz
tych działań szkoła w Pniowie podjęła
prezydencką inicjatywę, dotyczącą narodowego czytania. Zaplanowano uroczysty
apel, podczas którego rozbrzmiewały pieśni patriotyczne. Dzięki przygotowanej
prezentacji multimedialnej przybliżono
uczniom sylwetkę Stefana Żeromskiego,
a fragment ,,Przedwiośnia” przeczytali
nauczyciele oraz dyrektor szkoły.
Podjętymi działaniami Szkoła w Pniowie
zbliżyła się do dnia 11 listopada, zwieńczonego uroczystą akademią, poświęconą upamiętnieniu tych wydarzeń, które
w sposób bezpośredni wpłynęły na odzyskanie przez Polskę wolności i suwerenPo troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Uczniowie klasy 3b wraz ze swoją wychowawczynią Eweliną Wojewodzic oraz pod
bacznym okiem pana woźnego, posadzili
w ogrodzie szkolnym 100 cebulek krokusów jako symbol uczczenia i upamiętnienia jubileuszu odzyskania niepodległości
naszej Ojczyzny.
Ewelina Wojewodzic

foto: Renata Plich-Czerner

„100 pozdrowień
na 100-lecie
Niepodległości”

Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „100
pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”. Założeniem akcji było przesłanie
widokówek z pozdrowieniami ze swojej
miejscowości do stu szkół z całej Polski,
które również brały udział w akcji. Udział
w tym innowacyjnym wydarzeniu to
wyjątkowa lekcja geografii, historii oraz
świetna odskocznia od prostych form
dzisiejszego komunikowania się. Wysyłanie widokówek jest czymś wyjątkowym,
magicznym, regionalnym i bardzo często
staje się oryginalną pamiątką na długie
lata. Akcja została uznana przez Biuro
Programu „Niepodległa”, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za jedno z wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękujemy nauczycielom,
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Pasowanie
na przedszkolaka

SP TOSZEK im. Ireny Sendler

Święto Niepodległości było dla uczniów
okazją do zapoznania się z dorobkiem
polskich odkrywców i wynalazców, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój nauki
i techniki, a z ich osiągnięć korzystają
ludzie na całym świecie. Chodzi o takie
wynalazki, jak kamizelka kuloodporna,
wykrywacz min, semafor, wycieraczki
samochodowe, szczepionka przeciw tężcowi czy kasownik biletów. Z powstałych
w ramach projektu prac przedstawiających sylwetki m.in. Ignacego Łukaszewicza, Józefa Hofmanna, Stefana Banacha
czy Kazimierza Funka utworzono galerię na szkolnym korytarzu. Po zapoznaniu się z dorobkiem sławnych rodaków
uczniowie wysnuli wniosek - Polak potrafi! Mamy więc godne wzory do naśladowania! Uczniowie starszych klas
uczestniczyli w konkursie geograficznym
"Jak dobrze znam mapę Polski?". Rozwiązywane w parach zadania polegały
na wpisywaniu na mapach konturowych
naszego kraju nazw województw, dużych
miast, parków narodowych, rzek i jezior,
krain geograficznych, miejsc występowania surowców mineralnych. Wśród ponad 20 zespołów najlepszą znajomością
rozmieszczenia obiektów na mapie Polski
wykazały się uczennice kl. 8c. Inną formę
miał konkurs „Na tropie polskich symboli”. Zadaniem uczniów było zlokalizowanie na terenie szkoły 20 kodów QR, a po
ich rozszyfrowaniu – pisemne uzasadnienie, dlaczego m.in. bocian, żubr, Wisła
czy Fryderyk Chopin mogą pretendować
do miana symbolu Polski. Poszukiwanie
ukrytych kodów QR dostarczyło sporej
porcji emocji, a uzupełnianie karty pracy
zachęciło uczestników gry do pogłębienia
wiedzy na temat wizytówek naszego kraju.
Powyższe działania dotyczyły starszych
uczniów, ale również nasi najmłodsi podopieczni są zaangażowani w świętowanie 100-lecia. Uczniowie klasy pierwszej
i drugiej biorą udział w Międzynarodowym Projekcie „Piękna Nasza Polska
Cała” – stworzyli, między innymi, kącik
patriotyczny i śpiewali pieśni patriotyczne. Braliśmy też udział w akcji "100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości"
– z kartek otrzymanych przygotowaliśmy
na mapie konturowej Polski piękną ekspozycję.
Kornelia Rzepka

Foto: AA

foto: Ewelina Wojewodzic

100 krokusów na
100-lecie Odzyskania
Niepodległości Polski

Publiczne Przedszkole w Toszku

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w naszym przedszkolu odbyła się 22 października. Tego
dnia dzieci, które rozpoczęły edukację
przedszkolną, miały swoje święto. Po zabawie z wróżką Alicją i biedronką Agatą
nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie
ramienia każdego przedszkolaka ogromną kredką przez panią dyrektor i biedronkę Agatę. Dla dzieci było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy ze
swoich pociech, które zostały przyjęte do
grona przedszkolaków.
AA
Oddział Przedszkolny
(SP im Gustawa Morcinka w Toszku)

Przedszkolaki z wizytą
na poczcie

foto.: Aneta Jachimczuk

SP Toszek im Gustawa Morcinka

uczniom i rodzicom, którzy w sposób
aktywny zaangażowali się w naszą akcję.
Renata Plich-Czerner
Katarzyna Jendrysik

foto: Kornelia Rzepka

ności. Uczniowie w odświętnych strojach
z biało- czerwonymi kotylionami na piersi, oddali hołd ludziom i czasom, o których zawsze pamiętać będą!
Mariola Kałuska

oświata

18 października przedszkolaki z grupy
„Misie” obchodziły Dzień Poczty Polskiej i Dzień Listonosza. Zainspirowani
opowiadaniem „Jak to się dzieje, że listy
docierają do adresatów?” postanowiliśmy
wybrać się z wizytą do Urzędu Pocztowego w Toszku. Dzieci miały możliwość
przyjrzenia się pracy urzędników pocztowych. Z wielkim zainteresowaniem
oglądały pomieszczenia poczty, miejsce
do wrzucania listów, miejsce przy okienku itp. Poznały zawód listonosza i jego
obowiązki. Teraz już wiemy, że to on dostarcza do naszych domów listy i paczki.
Z okazji Święta Poczty Polskiej dzieci
złożyły serdeczne życzenia pracownikom
Poczty i przekazały na ręce pani Naczelnik podziękowanie za miłe przyjęcie.
Aneta Jachimczuk
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oświata

Harcerze i Zuchy zapraszają!

Pierwszego listopada obchodziliśmy Uroczystość
Wszystkich
Świętych.
Harcerze z 16 Toszeckiej Drużyny Harcerzy
Starszych „ISKRA” jak
co roku pomagali przy
parkowaniu
samochodów, otwierając parking
na boisku Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler
w Toszku. Podczas „Akcji Parking” w godzinach
szczytu harcerzom udało
się zmieścić na terenie
boiska ponad sto samochodów! Harcerstwo to
nie tylko akcje i zbiórki!
W tym roku szkolnym nie
zabraknie wielu atrakcji. Mamy w planach wycieczki, biwaki i przede wszystkim – obóz letni. Dzięki wyjazdom harcerze poznają nowych przyjaciół, nowe
miejsca, zdobywają nowe doświadczenia,
a wspomnienia z obozów pozostają w sercach harcerzy na zawsze. Harcerstwo nauczyło mnie tolerancji, samodzielności,
umiejętności radzenia sobie w trudnych
warunkach bez osoby dorosłej. W harcerstwie nauczyłam się również pomagać
innym, ono także otworzyło mnie na wiele nowych znajomości.” – pisze harcerka
z 16 TDHS „ISKRA”. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy czują w sobie chęć

Toszeckie Archiwum
Cyfrowe

przeżycia niezapomnianej przygody, na
naszą stronę na Facebooku (Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku), na której możecie zobaczyć jak działamy. Szczególnie
zachęcamy dzieci od I do III klasy szkoły
podstawowej do wzięcia udziału w zbiórkach 101 Toszeckiej Gromady Zuchowej
„Magiczne Krzemyczki”. Gwarantujemy
ciekawe zajęcia i miło spędzony czas!
Jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji o naszych działaniach, drużynach
możecie również do nas napisać na adres
ignis@gliwice.zhp.pl
Karolina Koprek, Marta Bulla

strzem po objęciu władzy przez narodowych socjalistów w 1933 roku. Udało nam
się dotrzeć do podpisanego przez niego
pisma. Kopię przekazaliśmy naukowcowi,
Przed pięciu laty do naszego DFK zwrócił dla którego dokument ów stanowił cenny
się pewien niemiecki historyk zajmujący materiał źródłowy.
się badaniem wydarzeń okresu między- Coraz mniej jest wśród nas ludzi, którzy na
wojennego w niemieckiej części Górnego starych fotografiach mogą jeszcze rozpoŚląska. Prosił o pomoc w uzyskaniu ma- znać twarze dawnych toszan; coraz mniej
teriałów dotyczących niejakiego Alberta świadków wydarzeń, które w ogromnym
von Damm. W swoim mailu nie sprecy- stopniu zmieniły oblicze miasteczka. Dlazował niestety, jaką rolę postać ta odegra- tego we współpracy z DFK Pyskowice
ła w historii Toszka. Na kartach „Historii rozpoczęliśmy realizację projektu, w ramiast Pyskowice i Toszek” ks. Johannesa mach którego przeprowadzamy wywiady
Chrząszcza takie nazwisko nie pojawiło z najstarszymi mieszkańcami, aby w ten
się ani razu. W tej sytuacji zwróciliśmy sposób utrwalić i zachować ich bezcensię do najstarszych mieszkańców miasta ne wspomnienia. To jednak tylko począ- tym razem z sukcesem. Okazało się, że tek ambitniejszego zamierzenia, jakim
von Damm był przez pewien czas burmi- jest powołanie Toszeckiego Archiwum
Cyfrowego. Obecnie digitalizacji
poddawanych jest kilkaset fotografii wykonanych w naszym mieście na przełomie lat 60. i 70. XX
wieku przez Otto Schöna, pochodzącego z Toszka fotografa. Unikalnych zdjęć, pism, listów stanowiących jedyne w swoim rodzaju
świadectwa historii zapewne wiele
pozostaje jeszcze w piwnicach, na
strychach, w szufladach. Zainteresowanych współpracą w tworzeniu
archiwum – zapraszamy (e-mail:
dfk.tost@onet.eu).
Poczta Polowa z okresu I Wojny Światowej.
Michał Matheja
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„Moja mała ojczyzna”
w Sarnowie
Za kwotę 30.000 zł zmodernizowana
zostanie świetlica wiejska w Sarnowie!
Środki na to przedsięwzięcie pozyskała
mieszkanka Toszka, opiekunka w programie opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym w Sarnowie przez OPS. Dzięki
własnej oddolnej inicjatywie oraz współpracy podjętej przez nią z Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, a także z sołtyską Sarnową, panią Gabrielą Ziają,
udało się pozyskać wspomniane środki
z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypomnijmy, że w sierpniu br. do
użytku została oddana sala świetlicowa
w Ligocie Toszeckiej, którą także wyremontowano ze środków Fundacji BGK.
Głównym celem projektu w Sarnowie jest
kompleksowe wyremontowanie świetlicy.
Wykonane zostaną prace tynkarskie, malarskie, odnowione zostaną podłogi, wymieniona zostanie instalacja elektryczna,
wyremontowane zostaną toalety. Świetlica wyposażona zostanie w niezbędne
meble, sprzęt sportowy, materiały edukacyjne i projektor multimedialny. Utworzony zostanie tam także Kącik Malucha.
W świetlicy powstanie również minibiblioteczka dla mieszkańców. Już dziś autorka projektu zachęca małych i dużych
czytelników do składania propozycji zakupienia pozycji książkowych. Mieszkańcy także będą mogli przynieść w dobrym
stanie książki i zostawić je w świetlicy dla
innych. Remont pomieszczeń rozpocznie
się w przyszłym roku. Po ukończeniu prac
odbędzie się uroczyste otwarcie świetlicy.
Partnerami projektu są: Gmina Toszek,
OPS w Toszku, CK „Zamek w Toszku”.
Katarzyna Muszyńska
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Kultura

foto.: Henryk Krupa

wiczkach. Dalej droga wiodła do Toszka: najpierw pod obelisk w miejsce gdzie
spoczywa ok. 3000 ofiar NKWD z 1945
roku. Ostatni etap pielgrzymki prowadził
do szpitala w Toszku, gdzie w auli prof.
J. Musielok zapoznał pielgrzymów z historią szpitala i tym co zdarzyło się tu
w 1945 roku. Tam też dużej grupie pielgrzymów z całego Śląska rozdano (po losowaniu) 30 książek „Tiurma-łagier Tost”,
udostępnionych przez Urząd Miejski
w Toszku. Dzięki temu o tragicznej historii toszeckiego szpitala dowie się jeszcze
więcej mieszkańców Śląska.
W pielgrzymce wzięło udział
ponad 60 pielgrzymów i co warto podkreślić dwóch najmłodszych to 4 miesięczne bliźniaki
wraz z mamą p. Gizelą z Toszka. Całe spotkanie zakończyło
się w stołówce szpitalnej, gdzie
dyrekcja szpitalna godnie ugościła pielgrzymów, Dziękujemy
wszystkim uczestnikom. Za rok
będziemy pewnie pielgrzymować do innego miejsca godnego
uświetnienia.
Henryk Krupa TPZT

Jubileusz 25-lecia
Zespołu Muzyki Dawnej
Tibiarum Scholares
foto.: Archiwum CK Zamek w Toszku

Po raz trzeci, tym razem
w przeddzień Święta 100-lecia
Niepodległości Polski, Górnośląski Klub Przyjaciół Camino
i TPZT zorganizowali pielgrzymkę patriotyczną drogą
św. Jakuba Via Regia z Łubia
do Toszka (ok. 11 km). O godz.
09.00 w Kościele parafialnym
w Łubiu zaczęliśmy mszą św.
w intencji naszej Ojczyzny.
Następnie na cmentarzu obok
kościoła dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kopienicy odczytały informację o śląskim przedsiębiorcy
ze Szkocji Johnie Baildonie, który był
związany z Łubiem, gdzie spoczywa jego
rodzina. Wspomniały też o Franciszku
Honioku - powstańcu śląskim - mieszkańcu Łubia, który jako pierwsza ofiara
II wojny światowej został zamordowany
w przeddzień wojny w prowokacji radiostacji gliwickiej.
Dalej droga wiodła do Zacharzowic,
gdzie zwiedziliśmy zabytkowy drewniany kościółek i grób kolejnego powstańca
śląskiego Antoniego Urbańczyka, potem
przystankiem była Kapliczka w Wilko-

foto.: Henryk Krupa

Patriotyczna pielgrzymka Drogą Camino

W sobotę 27 października na Zamku
w Toszku świętowaliśmy jubileusz 25-lecia działalności Zespołu Muzyki Dawnej
Tibiarum Scholares. Podczas uroczystości miało miejsce wspólne koncertowanie,
były wspomnienia, momenty wzruszeń,
przeglądanie kronik i długie rozmowy
w gronie byłych członków Zespołu Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares”. Gratulacje i podziękowania dla całego zespołu na
ręce Iwony Ewertowskiej Mener złożyli
burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk i dyrektor CK „Zamek w Toszku” Artur Czok.
Dla wszystkich przybyłych był przygotowany duży jubileuszowy tort i poczęstunek w postaci przekąsek podarowanych
przez Zakład Mięsny Pniów p. Tadeusza
Marciniszyna. Raz jeszcze gratulujemy
i życzymy kolejnych, nie mniej owocnych
niż minione, 25 lat. Organizatorem jubileuszu było CK „Zamek w Toszku”.
Zespół powstał z inicjatywy Iwony Ewertowskiej – Mener w 1993 roku w SP
w Pniowie, od listopada 1995 opiekę nad
zespołem objął Gminny Ośrodek Kultury
w Toszku.
DW

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Prawda leży na ulicy
„Bez Ojca Świętego nigdy byśmy się nie
zorganizowali i nigdy nie wygrali z komunizmem” – mówi Lech Wałęsa w poświęconym Janowi Pawłowi II filmie
dokumentalnym pt. „Szukałem Was”.
W kilku słowach wyjaśnia, że choć wcześniej Polacy próbowali się zjednoczyć, to
władza komunistyczna skutecznie te próby udaremniała, a gdy już doszło do rozbicia tworzących się grup, organizowano
kontrmanifestacje, wielkie wiece, które
miały pokazać, jakim poparciem cieszą
się komuniści - przez miasta maszerowały
tłumy, niosąc wielkie transparenty z nazwami zakładów pracy, a komunistyczne
media wszystko skrupulatnie dokumentowały.
W tym samym filmie padają słowa księdza
Tischnera, który mówi: „Byliśmy przyzwyczajeni, by dzielić świat na nas–naród
i ich–państwo. My to społeczeństwo, oni
- partia. A potem spotkaliśmy się na ulicy i byliśmy wszyscy razem i zaczęliśmy
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

się zastanawiać: gdzie są oni? Kim oni są?
I okazało się, że za władzą komunistyczną
nie ma nic.”
Mam wrażenie, że najlepsze, co mogłoby
się dzisiaj Polsce przydarzyć to kolejna
pielgrzymka Jana Pawła II. Może wtedy
udałoby się połączyć to, co w Polsce rozbite, może po raz pierwszy od długiego
czasu miliony ludzi wyszłyby na ulicę
w innym celu niż dla zamanifestowania
swoich poglądów. Może wtedy wszyscy
zobaczylibyśmy, że „oni” nie istnieją, a jesteśmy tylko „my”, którzy mówimy tym
samym językiem, mieszkamy w tym samym kraju i w gruncie rzeczy - więcej nas
łączy niż dzieli.
Jan Paweł II niestety już do nas nie przyjedzie, ale może coś innego zasklepi wyrwę, która dzieli Polaków? Może trzeba
realnego zagrożenia, żebyśmy znów stanęli ramię w ramię w imię obrony wspólnej sprawy, jaką jest Polska?
Jedno jest pewne - przyzwyczailiśmy się,
że Polskę mamy na co dzień. Że „Boże,
coś Polskę” możemy śpiewać zawsze
i wszędzie, że dzisiaj możemy cieszyć się

pokojem i wolnością, a marzenie naszych
przodków, żyjących pod zaborami czy
tych z czasów komunistycznych to dla nas
codzienność. Dzisiaj, po stu latach odkąd
Polska odzyskała niepodległość, niewielu
myśli o tym, jak ogromna była cena, którą zapłacili nasi przodkowie za dzisiejszą
wolność Polaków i może to dlatego tyle
dzisiaj w naszym kraju podziałów i podkładania sobie nawzajem świni w imię
własnych interesów.
Już raz stawianie własnych interesów nad
dobro państwa doprowadziło do utraty
przez Polskę niepodległości. Wtedy Polacy nie potrafili się zjednoczyć, a historia
dała nam ogromną nauczkę. Dzisiaj marzy mi się, że wszyscy wyciągniemy z niej
wnioski i że już więcej nie będzie trzeba
przyjazdu papieża, wojny, utraty niepodległości czy katastrofy naturalnej, żebyśmy jako Polacy znów zebrali się w jedną
całość. Bo choć poglądy możemy mieć
różne, to łączy nas jedno, co jest ponad
wszystkimi podziałami. Nasza wspólna
ojczyzna. Polska.
Tomasz Sobania
7

Toszecki Jarmark AdwentowY 2018

Toszecki Jarmark Adwentowy,
z soulowym i góralskim przytupem!
Co roku, w drugą sobotę grudnia uliczki Toszka zapełniają się setkami
mieszkańców i gości, którzy mają okazję wczuć się
w świąteczny nastrój, jakim
szczyci się Toszecki Jarmark Adwentowy. W tym
wyjątkowym czasie serce
Toszka zaczyna bić mocniej. Toszeckie zaułki stają
się tłem dla bajkowej scenerii. Stylowe kramy z nietuzinkowym rękodziełem
postawione w zaułkach uliczek tworzą urokliwą i niepowtarzalną atmosferę. Na
odwiedzających
czekają
świąteczne pyszności m.in.
jabłka na gorąco nadziewane czekoladą i bakaliami,
śląska „moczka”, makówki,
kiełbaski, kartacze, owoce
w czekoladzie oraz wyśmienity grzaniec podawany
w ceramicznych kubkach.
U rękodzielników (w tym
roku przodują lokalni artyści) można nabyć oryginalne wyroby idealne jako
świąteczne upominki lub
elementy dekoracyjne. W niniejszą inicjatywę włączają się również szkoły, stowarzyszenia oraz lokalni wytwórcy, którzy prezentują swoje artystyczne rękodzieła.
8 grudnia br. już po raz dziewiąty serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy na to przedświąteczne grudniowe wydarzenie, które organizowane jest pod
honorowym patronatem Burmistrza Toszka we współpracy z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, DFK oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.
Na scenie ustawionej w centralnym punkcie jarmarku na ul. Chrobrego zaprezentują
się: najmłodsi artyści z sekcji wokalnej CK „Zamek w Toszku”, Orkiestra Blaskapelle
Świbie, Artyści Scen Śląskich, artystka soulowa Gabriela Blacha oraz góralska kapela
Turnioki. 									 JR

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami
w Polsce. Na terenie gminy Toszek Spółka realizuje gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Ważną korzyścią dla gminy
będzie odprowadzany corocznie podatek

od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. Budowa
ww. inwestycji jest dofinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycje GAZ-SYSTEM
S.A. są prowadzone z zastosowaniem
nowoczesnych technologii i systemów
zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich
interesariuszy.
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Burmistrz Toszka informuje, że w dniu 7 grudnia br. (piątek) od godz. 18.00 na ulicach
Bolesława Chrobrego, Szewskiej, Ratuszowej oraz Kilińskiego wystąpią utrudnienia
w ruchu drogowym (zamknięcie ulic) z powodu organizacji Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego.
Prosimy o nieparkowanie samochodów w dniu 7 grudnia od godz. 17.00 oraz w dniu
jarmarku 8 grudnia - sobota (od godz. 5.00) na wyżej wymienionych ulicach. Serdecznie
przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

