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Basen w Paczynie jak nowy!

foto.: Agnieszka Kural

Zakończyły się procedury odbiorowe basenu szkolnego w Paczynie. W ostatnich
tygodniach mijającego roku szkolnego
zmodernizowany obiekt zaczął ponownie służyć uczniom.
Basen przy Szkole Podstawowej w Paczynie jest jednym z niewielu tego typu obiektów działających przy szkołach wiejskich
w Polsce. Daje on możliwość rozwijania
umiejętności pływania uczniom, od najmłodszych grup szkolnych poczynając.
Prace modernizacyjne basenu zrealizowano w dwóch etapach. Najpierw dostosowano basenową infrastrukturę techniczną
do zaleceń ministra zdrowia w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach. Stare i niewydajne
elementy instalacji zastąpiono nowoczesnymi i zautomatyzowanymi. Wartość
tamtych robót wyniosła ponad 100 tys.
złotych.
Etap drugi, który zrealizowano na przełomie lat 2018/2019, polegał na poprawie
warunków higieniczno-sanitarnych basenu i jego zaplecza, ogólnej estetyki pomieszczeń oraz zmianie sposobu ogrze-
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wania basenu. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych
posadzek, budowę nowych ścian działowych, wykonanie nowej
zabudowy sufitu, wymianę drzwi wewnętrznych z ościeżnicami,
wymianę armatury łazienkowej, montaż luster, montaż nowych
suszarek do włosów, wymianę instalacji elektrycznej, instalację
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepła i osuszaniem powietrza oraz szereg innych prac. Łączna wartość tego etapu prac wyniosła ok. 650.000 tys. złotych.
Projektantem przebudowy basenu w Paczynie oraz inspektorem
nadzoru z ramienia Urzędu Miejskiego w Toszku podczas tej
ważnej inwestycji był pan Ernest Powrósło.
Basen nie tylko pozwala nam od lat prowadzić poszerzoną gamę
zajęć w ramach wychowania fizycznego, ale także daje możliwość
korzystania z niego lokalnej społeczności w godzinach popołudniowych. Na brak zainteresowania nie narzekamy – powiedział
dyrektor szkoły Bogdan Dutkiewicz. Dzięki działaniom inwestycyjnym toszeckiego samorządu (termomodernizacja, odnawialne źródła energii, remont basenu), które to działania są
należycie wspierane przez środowisko rodziców i nauczycieli,
Szkoła Podstawowa w Paczynie jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych budynków oświatowych w naszej gminie.
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Z prac Rady Miejskiej
W miesiącu maju radni obradowali
na jednej komisji rewizyjnej i jednej
wspólnej. Do biura rady wpłynęły 2.
zapytania. Tematy poruszane na komisji to między innymi: zaopiniowanie
wykonania budżetu gminy Toszek za
rok 2018, informacja Remondis Aqua
Toszek o stanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i hydrantów przeciwpożarowych w gminie Toszek, informacja
nt. dróg śródpolnych na terenie gminy Toszek, opiniowanie
projektów uchwał przygotowanych na sesję RM. VIII Sesja RM
odbyła się 29. maja na której radni podjęli uchwały: w sprawie
odstąpienia obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek:
67 i 273/75 oraz 213/64 i 214/64 obręb Ciochowice; w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 RM
w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
formy dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie
jest przyznawane; w sprawie zmian w budżecie gminy Toszek
na rok 2019. 31 maja Burmistrz Toszka przedłożył Raport
o stanie Gminy Toszek za rok 2018, który stanowi podsumowanie działalności Burmistrza Toszka w roku poprzednim –
jest to wymóg ustawowy obowiązujący od bieżącej kadencji.
Ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczyłem w maju były
uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar obozu NKWD
w Toszku. Co dwa lata przyjeżdżają do Toszka potomkowie
ofiar obozu, by móc stanąć nad mogiłą swoich przodków, dając
świadectwo o okrutnej prawdzie, ale też by z nadzieją móc patrzeć w przyszłość by nigdy więcej w historii do czegoś takiego
nie doszło. W maju obchodziliśmy święto Samorządu Terytorialnego, z tej okazji toszeccy samorządowcy uczestniczyli we
mszy świętej oraz odbyło się wspólne biesiadowanie – za liczny udział wszystkim bardzo dziękuję. 31 grudnia kończy się
czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych. Rada
Miejska w Toszku do końca października br. powinna dokonać wyboru ławników na kadencję 2020-2023 jeżeli oczywiście
do 28 czerwca br. do UM w Toszku wpłyną karty zgłoszenia
kandydatów na ławników. Przed nami miesiące odpoczynku
od pracy i nauki, życzę wszystkim mieszkańcom, młodzieży
szkolnej i dzieciom, aby ten czas był zasłużoną nagrodą za Waszą pracę i naukę – dobrego wypoczynku i szczęśliwego powrotu z wakacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
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Bo wszystkie dzieci
nasze są – Gminny
Dzień Dziecka
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Miniony czerwiec był miesiącem
kilku ważnych w naszej społeczności wydarzeń, od których chciałbym
rozpocząć. Cieszę się, że kolejny
raz udało się zorganizować Dzień
Dziecka na naszym Zamku. Mam
nadzieję, że w roku przyszłym uda
nam się zaproponować jeszcze bogatszą ofertę z okazji Dnia Dziecka.
Cieszę się z tradycyjnych już festynów rodzinnych organizowanych
w naszych placówkach oświatowych.
To znakomite przedsięwzięcia, które
przede wszystkim są okazją do dobrego spędzenia czasu, ale pokazują też wysoki poziom współpracy środowisk rodziców z pracownikami placówek. Formy
zaangażowania się, rodzaje udzielonej pomocy i okazanego
wsparcia są przebogate, a efekt tej współpracy – znakomity.
Dziękuję za te inicjatywy wszystkim, którzy przyczyniają się do
ich organizacji! W tym miejscu warto wspomnieć zakończony
rok szkolny. Priorytetem było dla nas sprawne przeprowadzenie szkół gminnych przez proces rządowych reform. Krajobraz
po wdrożeniu rządowej reformy jest zadowalający z tego powodu, że choć zmieniła się struktura zatrudnienia niektórych
naszych nauczycieli, to nikt z nich nie utracił pracy. Wyrażam
nadzieję, że wprowadzone w minionych latach zmiany przyczynią się do stworzenia lepszych warunków nauczania i zgodnie z założeniami podniosą efektywność nauczania. Póki co
– trzymam kciuki za naszych ósmoklasistów i ostatnich absolwentów gimnazjum, którzy w tych dniach ubiegają się o przyjęcie do szkół średnich!
Ważnym wydarzeniem były doroczne ćwiczenia naszych jednostek OSP. Bieżące angażowanie poszczególnych jednostek
jest zróżnicowane. Niektóre drużyny alarmowane są często,
a inne wyjeżdżają do akcji zaledwie kilka razy w roku. Dlatego tak ważne są wspólne ćwiczenia, podczas których strażacy
uczą się współdziałania i dzielą się doświadczeniem. Za trud
organizacji tegorocznych ćwiczeń dziękuję wszystkim zaangażowanym druhom i druhnom z Toszka, Ciochowic, Kotulina, Wilkowiczek i Pniowa (z gościnnym udziałem strażaków
z Widowa), a także komendantowi Ireneuszowi Giemzie, który
kierował ćwiczeniami 15 czerwca. Pisząc o strażakach, chcę też
wspomnieć, że trwa u nas procedura wyboru dostawcy dodatkowego wyposażenia sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kotulinie. Dzięki pozyskanym środkom unijnym
jednostka ta będzie mogła wkrótce znacznie podnieść swoje
szanse na włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Będzie to druga w naszej gminie – obok OSP Toszek
– jednostka spełniająca warunki udziału w systemie.
Pisząc z kolei o Kotulinie warto wspomnieć temat budowy
przedszkola w tym sołectwie. Decyzja, która w tej sprawie zapadła, pozostaje aktualna. Jednak ze względu na to, że pierwotny projekt budowy przedszkola okazał się dla samorządu ostatecznie zbyt drogi, konieczne jest dodatkowe przeanalizowanie
wszystkich istniejących możliwości. Ostateczna decyzja w tej
sprawie będzie znana jesienią. Podobne analizy trwają w odniesieniu do budowy targowiska w Toszku. Nie mogąc uzyskać
na rynku robót budowlanych odpowiedniej ceny, analizujemy
różne możliwości wykonania tej inwestycji uznając na podstawie zainteresowania mieszkańców, że targowisko funkcjonujące w dobrych standardach jest w Toszku potrzebne.
Trwają przygotowania do Dni Toszka. Wzorem roku ubiegłego
święto miasta zorganizujemy w formule dwudniowej imprezy
na Rynku. Plakaty są już rozpowszechniane, a szczegóły organizacyjne podajemy do wiadomości na bieżąco. Dokładamy
starań, aby zachować odpowiedni poziom zarówno pod kątem
programu imprezy, jak również pod kątem jej standardów organizacyjnych. W czasie całych rozpoczynających się wakacji
i sezonu urlopowego – życzę wszystkim mieszkańcom naszej
gminy udanego wypoczynku, a gościom, którzy spędzają ten
czas w naszej gminie – dobrego pobytu u nas.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Uśmiech i zadowolenie towarzyszyło dzieciom podczas zorganizowanego przez samorząd
i Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Gminnego Dnia Dziecka. Na zamkowym dziedzińcu czekała moc zabaw, atrakcji, smakołyków oraz wspaniała pogoda. Impreza cieszyła się dobrą frekwencją. Najmłodsi skakali w basenie z gumowymi piłeczkami,
nieco starsi wspinali się na zjeżdżalnię i skakali na trampolinie.
Ciekawą inicjatywą było również budowanie toszeckiego zamku z klocków lego. W międzyczasie przy scenie odbywały się
zabawy i konkursy. Animatorzy integrowali odważniejsze dzieci podczas zumby, zabawy z chustą, pokazu baniek mydlanych
i wielu innych. Było malowanie buziek, tatuaże, wata cukrowa,
gofry, popcorn, lody, frytki – to wszystko co dzieci tak bardzo
lubią. 
JR
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Nasza gmina znalazła się na liście rankingowej podmiotów, które otrzymają dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na
realizację Otwartych Stref Aktywności
- tym razem w miejscowościach Ciochowice, Płużniczka oraz Toszek. Realizacja
inwestycji zakończona zostanie jeszcze
w tym roku. Dofinansowanie na powyższe zadanie wyniesie 75 tyś. zł natomiast
całość inwestycji zamknie się w kwocie
150 tys. zł. 
JR

Toszeccy artyści
docenieni
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Międzynarodowy konkurs plastyczny
Sztuki Dziecięcej „Złota Sztaluga” we
Lwowie (International Children’s Art
Competition ‘Golden Easel’) to konkurs
wieloetapowy. Aby znaleźć się wśród najlepszych trzeba było przejść kilka etapów.
Jesteśmy bardzo dumni z toszeckich uta-

lentowanych artystów: Aleksandry Falborskiej (l. 15), Joanny Szkolik (l. 8), Martyny Weis (l. 12), Dominika Kobinskiego
(l. 17), którzy pod okiem pani instruktor
Agaty Przewieźlik zakwalifikowali się do
tak renomowanego konkursu i reprezentowali naszą gminę oraz nasz kraj na
Ukrainie. Wyniki konkursu już wkrótce,
a my życzymy samych sukcesów i licznych inspiracji w realizacji swoich artyJR
stycznych pomysłów.

100-lecie Powstań
Śląskich
Na toszeckim zamku, została zorganizowana uroczysta sesja historyczna poświęcona obchodom 100-lecia Powstań
Śląskich. Wydarzenie rozpoczęło się od
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

uroczystego zagrania hymnu państwowego oraz utworu powstańczego “Już zachodzi czerwone słoneczko” przez trębacza z
orkiestry p. Janusza Jarzine. Uczestnicy
wysłuchali prelekcji historyka p. Grzegorza Kamińskiego pn.“Plebiscyt i Powstania na Górnym Śląsku”, ze szczególnym
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podkreśleniem wydarzeń jakie miały
miejsce w Powiecie Gliwickim. Uczestnicy mogli zobaczyć w wieży zamku wystawę sztandarów i proporców z okresu
powstań śląskich, dokumenty i zdjęcia z
okresu plebiscytu, a także wzięli udział
w akcji edukacyjnej „Plebiscyt na Górnym Śląsku”. Działaniem towarzyszącym
sesji była autorska wystawa modelarsko-historyczna (1500 modeli żołnierzyków)
historyka p. Grzegorza Kamińskiego w
Centrum Ekspozycji Historycznych toszeckiego zamku. Organizatorem i koordynatorem wydarzenia był historyk p.
Grzegorz Kamiński, współorganizatorem
Gmina Toszek. Patronat honorowy wydarzenia objęło Muzeum Powstań Śląskich
oraz Burmistrz Toszka. JR

Raport o stanie gminy
Począwszy
od bieżącego roku
bu r m i st r z
Toszka zobowiązany
jest przedstawiać
R a d z i e
Miejskiej
tzw. "Raport o stanie gminy".
Zainteresowanym polecamy lekturę tego opracowania. Choć
jest ono bogate w treści, ilustracje i wykresy, stanowi tylko wybór ważniejszych
zagadnień związanych z działalnością naszego samorządu w roku 2018 r. Raport
jest dostępny na stronie www.bip.toszek.
pl – zakładka raport o stanie gminy.  PK

Hybrydowe radiowozy

Na dziedzińcu pyskowickiego komisariatu odbyło się przekazanie nowych radiowozów z napędem hybrydowym marki
Toyota Corolla, zakupionych dla policji
ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
samorządów Pyskowic, Toszka, Rudzińca i Wielowsi oraz budżetu policji. Nowe
pojazdy nie tylko podniosą komfort służby naszych stróżów prawa, ale także pozwolą im działać z większym poszanowaniem środowiska.
PK

Budżet obywatelski
Trwają
konsultacje
społeczne
projektu Toszeckiego
Budżetu
Obywatelskiego.
W
porównaniu
do minionej edycji zmiany nie
są duże: wszyscy
mieszkańcy gminy (nie tylko mieszkańcy Toszka) będą mogli zgłaszać projekty
i głosować, minimalnym wiekiem głosujących będzie 13 lat, a lista poparcia projektów będzie zawierać min. 20 nazwisk.
Projekt regulaminu został obszernie
przedyskutowany przez naszych radnych.
Projekty zgłoszone i wybrane w ramach
tegorocznej procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego zostaną wpisane do
zadań budżetowych na rok 2020 i wtedy
zostaną zrealizowane. Nabór projektów
rozpocznie się w lipcu. Szczegóły: https://
toszek.budzet-obywatelski.org
PK

Ćwiczenia strażaków
W sobotę 15 czerwca br. na terenie leśnym między sołectwami Ligota Toszecka i Proboszczowice odbyły się gminne
ćwiczenia naszych jednostek OSP. Scenariusz ćwiczeń przewidywał gaszenie
pożaru młodnika sosnowego. Na miejsce
skierowano wszystkie jednostki OSP z terenu naszej gminy. Korzystając z naturalnych ujęć wody, nasi strażacy starali się
opanować sytuację i ugasić pożar. Celem
ćwiczeń było m.in. utrwalenie dobrej
współpracy gminnych jednostek OSP,
sprawdzenie czasu i możliwości dojazdu
z różnych stron na miejsce akcji, sprawdzenie funkcjonowania łączności radiowej w terenie leśnym.
PK
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Oświata
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Przedszkole w Toszku

Jubileuszowe „Ranczo”

foto: Archiwum UM Toszek

60. urodziny pana Krystiana Kiełbasy oraz 25-lecie "Rancza" świętowaliśmy 10 czerwca w Proboszczowicach. Burmistrz Grzegorz Kupczyk
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik skierowali na ręce
dostojnego Jubilata życzenia nieustającej pogody ducha, niewyczerpanych pokładów energii, tylko miłych
niespodzianek losu oraz satysfakcji
wśród licznych spraw podejmowanych każdego dnia! Wśród gości tej
miłej uroczystości byli m.in. samorządowcy z sąsiednich gmin oraz
delegacja z partnerskiego Hohenau,
której przewodził burmistrz Eduard
Schmid.
PK

Wernisaż Wojciecha Kotylaka

foto: Archiwum CK Zamek w Toszku

Wernisaż malarstwa Wojciecha
Kotylaka można uznać za niezwykle udany. Licznie przybyli
miłośnicy sztuki i wysoki poziom
mal arstwa sprawiły, że atmosfera
spotkania z artystą była bardzo
twórcza i obfitująca w wiele ciekawych rozmów. Miłym akcentem
muzycznym okrasił wernisaż pan
Tadeusz Strassberger, za co bardzo
dziękujemy. Wystawę można oglądać do końca czerwca – polecamy.

ACz

Woda i śmieci
Przypominamy, że zmianie uległy ceny opłat za odbiór śmieci. Od maja wynoszą one
odpowiednio 40 zł (za odpady zmieszane) i 20 zł (za segregowane). W związku z zatwierdzeniem przez Wody Polskie nowej taryfy cen wody, od 17 czerwca zmianie ulegają również opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Harmonogram zmian
tych cen przedstawia tabela.
PK
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VI.2019 - V.2020
Abonament
zł/m3 brutto
zł/punkt poboru
5,36
5,18
10,61
X

VI.2020-V.2021
Abonament
zł/m3 brutto
zł/punkt poboru
5,38
5,18
10,76
X

Dzień Rodziny

foto: Angelika Pissulla

Stowarzyszenie Miłośników Koni Hubertus było organizatorem i gospodarzem
zawodów konnych dla osób z niepełnosprawnościami, które odbyły się w sobotę
25 maja w rejonie dawnych kortów (tzw.
Dolina Neli). W zawodach, które były
formą prowadzonej przez to stowarzyszenie hipoterapii, wzięli udział uczestnicy, m.in. z Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej,
powiatu będzińskiego. W przygotowaniu
kolejne wydarzenia oferowane przez stowarzyszenie: kurs hipoterapii (początek – 29
czerwca), I Toszeckie Amatorskie Zawody w Powożeniu (3 sierpnia) i X Konna Pielgrzymka do Goja (4 sierpnia). Szczegóły na profilu stowarzyszenia. Gratulujemy wartościowych inicjatyw!
PK

W naszym przedszkolu odbył się kolejny "Dzień Rodziny". Podczas występów
przedszkolaki zaprezentowały swe talenty
wokalne, taneczne oraz znajomość języków obcych, angielskiego i niemieckiego,
budząc zachwyt w oczach najbliższych
i zaproszonych gości. Po części artystycznej odbyły się wspólne zabawy i konkursy
sprawnościowe przygotowane dla dzieci
i rodziców przez wodzireja. Dla uczestników zabawy przygotowano wiele atrakcji:
loterię fantową, kącik malowania twarzy,
kawiarenkę, pieczone kiełbaski i pyszne
ciasta. Dzień Rodziny to wspaniała okazja także do integracji przedszkolaków,
rodziców i pracowników naszego przedszkola. Serdecznie dziękujemy rodzicom
za zaangażowanie i pomoc w organizacji
uroczystości.
AA
SP KOTULIN

Podsumowanie
w kotulińskiej
podstawówce…

foto: Mateusz Szłapa

foto: Stowarzyszenie Miłośników Koni Hubertus

Zawody konne

Rok szkolny 2018/19 dobiegł końca. Dla
naszej społeczności uczniowskiej był
ważny i to z kilku powodów. Pierwszy
z nich to 70 – lecie szkoły. Drugim istotnym wydarzeniem był III Bieg im. Marka Pawłowskiego. Odbył się 27 kwietnia
2019 roku w Kotulinie wraz z imprezą
towarzyszącą – Dniem Rodziny „BIEG
PO ZDROWIE”. Z roku na rok uczestników biegu jest więcej, szczególnie cieszy
udział uczniów z ościennych szkół. Trzeci
powód, dla którego można powiedzieć, że
ten rok szkolny był wyjątkowy to fakt, że
mury naszej szkoły opuszczają ósmoklasiści. Nasi absolwenci to: Łukasz Kampa,
Marcin Kokoszka, Wiktoria Orzechowska, Patryk Stenchły, Gabriel Sojka, Agata Szewczyk i Julia Woźnica. Przed nimi
nowy etap, na którym życzymy im wielu
sukcesów i pomyślności.

Beata Grochla
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Oświata

W Szkole Podstawowej w Paczynie odbył
się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Miś Bezpieczeństwa". Wydarzenie
miało charakter edukacyjny - propagowało bezpieczeństwo ruchu drogowego
wśród dzieci z Powiatu Gliwickiego. Honorowym patronatem objął konkurs Starosta Gliwicki Waldemar Dombek oraz
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk.
W finale wzięło udział 8 najlepszych zespołów z terenu całego powiatu.
Agnieszka Kural

Nauka Sznupka
18 czerwca zorganizowany został we
współpracy z Policją cykl zajęć o bezpieczeństwie dla młodszych i starszych
uczniów. Mówiliśmy o bezpiecznym zachowaniu nad wodą, w górach, w środkach transportu miejskiego, na drodze.
Przypomnieliśmy sobie o bezpiecznym
poruszaniu się rowerem i o zasadach podróży dziecka samochodem osobowym.
Do zebranych uczniów przybył sam...
SZNUPEK! Rozdał on najmłodszym odblaski z numerami alarmowymi!
Agnieszka Kural

Indie w Paczynie

Foto: Jolanta Korczak

W naszej szkole
odbył się finał Międzywojewódzkiego
Konkursu Języka
Angielskiego "Indie". Przedstawiciele szkół z Błotnicy
Strzeleckiej, Kotulina, Pławniowic,
Pniowa oraz Paczyny wykazywali
się znajomością kultury i geografii Indii - kraju, w którym język angielski jest
jednym z języków urzędowych. Najlepiej
z rozwiązaniem zadań dały sobie radę nasze przedstawicielki - Ola i Julia. Drugie
miejsce zajęła drużyna z Kotulina, a trzecie z Pniowa oraz z Błotnicy Strzeleckiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
wspaniałe nagrody ufundowane przez
Gminę Toszek, Nadleśnictwo Rudziniec
oraz Wydawnictwo Oxford. Sponsorami
poczęstunku dla uczestników konkursu
byli Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz Sp. z o.o. oraz Zakład
Produkcyjno-Usługowy Tadeusz MarciAgnieszka Kural
niszyn. 
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

15 lat w Unii

Zielona szkoła

W tym roku obchodziliśmy 15. lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej
okazji odbyły się 07 czerwca br. warsztaty europejskie prowadzone przez Edukatorów z Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct w Katowicach. Młodsi
uczniowie przypominali sobie czym jest
UE, jakie są jej symbole, a starsi nie tylko
sięgali do historii Wspólnoty, ale i przypatrywali się jej teraźniejszości, w której funkcjonują od 15 lat Polacy. Nasi
uczniowie zdobytą wiedzę utrwalali podczas przerw dzięki prezentom od naszych
wspaniałych Edukatorów.
Agnieszka Kural

Uczniowie klas trzecich pod opieką swoich wychowawczyń przebywali na „zielonej szkole” w Pogorzelicy. W tym nadmorskim uzdrowisku dzieci mieszkały
w Ośrodku Wypoczynkowym położonym
kilka kroków od morza. W ramach „zielonej szkoły” uczniowie korzystali z wielu
rozrywek i wycieczek. Odwiedzili Kołobrzeg, Międzyzdroje, Rewal i Niechorze.
Poznali faunę i florę Morza Bałtyckiego,
historię latarni morskiej oraz zawody
typowe dla miejscowej ludności. Niezapomnianych wrażeń dostarczył rejs statkiem po Bałtyku oraz wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifie w Trzęsaczu.
Zwiedzili również Fort Gerharda, gdzie
przeszli przyśpieszony kurs wojskowy.
Słoneczna, pogoda i świeże powietrze zachęcały do spacerów i wesołych zabaw na
plaży. Dla dzieci była to niezwykła przygoda.
Ewelina Wojewodzic, Sabina Paździor

Bezpieczne wakacje
Aby wakacje były udane, muszą być
przede wszystkim bezpieczne. 14 czerwca
nasi zerówkowicze i uczniowie klas I i II
uczestniczyli w zajęciach dotyczących
bezpieczeństwa w czasie wakacji. Prelegentki z Państwowej Inspekcji Pracy skupiły się na omawianiu zasad bezpiecznego
zachowania się w gospodarstwie rolnym.
Ostrzegały m.in.: przed nieuważnym
zbliżaniem się do maszyn rolniczych czy
narzędzi. Mówiły też o niebezpiecznych
miejscach w gospodarstwie rolnym, zagrożeniach chemicznych, czynnościach
szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Agnieszka Kural

Przedszkolaki z wizytą
u strażaków

SP im. G. Morcinka w Toszku

Festyn Rodzinny

Foto: Aneta Jachimczuk

foto: Agnieszka Kural

Miś Bezpieczeństwa

Foto: Adam Nowak

SP PACZYNA

W słoneczne popołudnie odbył się kolejny festyn rodzinny w naszej szkole. Na
przybyłych gości czekały liczne atrakcje.
Na scenie odbyły się pokazy wokalnych
i tanecznych talentów uczniów. Można
było skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni,
pomalować twarz i paznokcie oraz zrobić
sobie piękną fryzurę. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszył się pokaz
przygotowany przez strażaków. Wsparciem dla podniebienia były domowe wypieki, grill i wiele innych smakołyków.
Zabawa była wyśmienita! Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji festynu. Dziękujemy!
Monika Pondo

W ramach zajęć z preorientacji zawodowej przedszkolaki z grupy „Misie” i „Promyczki” odwiedziły strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście.
Dzieci miały okazję poznać z bliska ciężką i niebezpieczną pracę strażaków. Podziwiały popisy umiejętności strażackich, poznały wyposażenie samochodów
oraz dowiedziały się, jak wygląda strażak
ubrany w strój zabezpieczający go przed
wysoką temperaturą. Ogromną atrakcją
dla dzieci był pokaz lania wody z węża
strażackiego. Niespodzianką przygotowaną przez strażaków była wizyta w nowoczesnej remizie, wyposażonej w różnorodne sprzęty i samochody gotowe
w każdej chwili do akcji ratowniczej. Na
koniec wizyty nie obyło się bez podziękowań, drobnych upominków dla naszych
dzielnych strażaków i oczywiście wspólnych zdjęć. Jesteśmy przekonani, że po tej
wycieczce społeczność strażacka zyskała
nowych ochotników do służby w Straży
Pożarnej.
Aneta Jachimczuk
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Letni teatr objazdowy!

W trzech miejscowościach naszej Gminy,
w Pniowie, Kotulinie i Sarnowie, ruszyły
cykliczne zajęcia teatralne dla dzieci połączone z wyjazdami do Teatru Miejskiego
w Gliwicach oraz Filharmonii Opolskiej.
Zajęcia odbywają się w ramach projektu
Letni teatr objazdowy! Dofinansowanego
w konkursie Śląskie Lokalnie 2018-2019
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. 14 maja zakończyliśmy
nabór, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W projekcie bierze udział 45
dzieci z trzech miejscowości – mówi autorka projektu, Katarzyna Prawda. Za nami
już pierwszy wyjazd do Teatru Miejskiego
w Gliwicach na spektakl „Malutka Czarownica” połączony z lekcją teatralną nt.
elementarnych zadań aktorskich. Przed
nami, w czerwcu i lipcu, warsztaty małych
form teatralnych, spotkanie z logopedą
i rysownikiem, a po wakacjach wycieczka
do Filharmonii Opolskiej w Opolu. W każdej miejscowości dzieci przygotują minispektakl kamishibai, teatru pacynkowego
i teatru cienia – dodaje druga autorka
projektu, Grażyna Wallus. Udział w projekcie jest bezpłatny. Informacje o terminach kolejnych warsztatów pojawią się na
fanpag’u projektu pn. „Letni teatr objazdowy” oraz na plakatach w każdej miejscowości. 
Grażyna Wallus

oświata
Foto: Archiwum SP im. I.Sendler w Toszku

SP IM. IRENY SENDLER W TOSZKU

Dzień Patronki

W czwartek 30 maja obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Patronki. Z tej okazji odbyły się różne przedsięwzięcia i działania upamiętniające bohaterskie
czyny Ireny Sendler. Samorząd uczniowski złożył
kwiaty pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia Ireny Sendler. Na korytarzu można było
podziwiać wystawę prac plastycznych uczniów klas I – II "Jak Irena Sendler ratowała
dzieci". W czasie występów artystycznych w sali gimnastycznej uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali wiersze, piosenki, inscenizacje a nawet taniec żydowski. Nie
zabrakło także prezentacji multimedialnej oraz quizu Kahoot o życiu i działalności
Ireny Sendler. W obchody Dnia Patronki wpisało się również wydarzenie z dnia 7 maja
br., kiedy to uczniowie klas 3a, 3c, 8b i 8c przebywając na wycieczce w Warszawie,
odwiedzili grób Ireny Sendler na Starych Powązkach i zapalili znicze krótko przed
rocznicą jej śmierci.
Donata Podkowa

Warsztaty w języku niemieckim
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mieckiej:
„Bilingua – łatwiej
z niemieckim!“,
realizowany jest
jako kampania na
rzecz polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Warsztaty prowadziła
Iwona Breguła –
Hanysek, doradczyni ds. dwujęzyczności w woj. śląskim.

Iwona Breguła – Hanysek

Foto: Iwona Breguła–Hanysek

W dniu 13.06.2019 Dom Współpracy
Polsko – Niemieckiej odwiedził po raz
kolejny Szkołę Podstawową im. I. Sendler
w Toszku. Przeprowadzono warsztaty
„Deutsch ist Dein Plus! - Niemiecki –
Twoim atutem”. Tym razem uczestnikami
byli uczniowie z klas 7, 8 oraz 3 gimnazjum. Podczas warsztatów wykorzystano
możliwość nauki interaktywnej z różnymi aplikacjami oraz wiele animacji i gier
rozwijających słownictwo. Nastolatkowie byli bardzo aktywni i zaangażowani.
Projekt Domu Współpracy Polsko-Nie-
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Sport

TOMASZ PISZE O NAS...
FELIETON

Nominacja do reprezentacji

Foto: Polski Związek Łuczniczy

Żyć na pełnej petardzie

Reprezentacja Polski w Łucznictwie otrzymała nominacje na Igrzyska Europejskie
Mińsk 2019. Wśród nominowanych jest nasz Łukasz Przybylski z Klubu A3D Toszek - łuk bloczkowy. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za następne osiągnięcia sportowe.
JR

ops

Świadczenie „Rodzina 500+”
na nowych zasadach

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie
wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu
na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia
lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Nie ulegają natomiast zmianie zasady przyjmowania wniosków o pozostałe świadczenia tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie z programu „Dobry start”. Wnioski o ustalenie prawa do wszystkich świadczeń drogą tradycyjną można składać w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku ul. Rynek 11, w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. Od 8.00 do 14.00, a w czwartki w godz. 10.00 do 16.00.
OPS Toszek

Lato dla seniorów

Foto: Alicja Kałmuk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, uczestników Klubu Seniora w Kotulinie i w Toszku, począwszy od maja
2019 r., organizuje wycieczki do atrakcyjnych turystycznie miejscowości na terenie
kraju. Seniorzy byli już w Wiśle, Ustroniu, Brzegu i Bierkowicach. Zwiedzili m.in.
Skocznię im. Adama Małysza, Rezydencję Prezydenta RP – Zamek Dolny w Wiśle,
Zamek Piastów Śląskich i Zabytkowy Ratusz w Brzegu oraz Muzeum Wsi Opolskiej.
W lipcu planowana
jest wycieczka na
Jurę Krakowsko –
Częstochowską do
zamków królewskich w Mirowie
i Bobolicach. Zachęcamy seniorów
do
uczestnictwa
w spotkaniach klubowych i do skorzystania z naszej
oferty. OPS Toszek
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Amerykański zespół One Republic w piosence „I lived” śpiewa: „Przyrzekam na każdą złamaną kość – żyłem”. Ostatnio coraz
częściej myślę, że tylko takie życie, w którym
człowiek podejmuje wyzwania, czasem wykraczające poza ramy zdrowego rozsądku,
warte jest przeżycia.
To był wniosek m. in. po rozmowie z kolegą–fizjoterapeutą, któremu jakiś czas temu
opowiedziałem o moich planach na tegoroczną wyprawę biegową. Ostrzegł mnie,
że zasadniczo takie rzeczy nie wychodzą ludziom na zdrowie. Oboje doszliśmy jednak
do wniosku, że skoro kiedyś i tak będę stary
i niedołężny, to może warto teraz robić rzeczy z kategorii: ekstremalne i nie do końca
zdrowe. Po to, żeby kiedyś nie żałować, że
jak byłem młody i zdrowy, to nie podjąłem
ryzyka i nie wykorzystałem moich możliwości.
Dobrze przeżyć życie nie oznacza prześliznąć się przez nie, unikając ryzyka i otrzymując jak najmniejszą liczbę ciosów. W końcu nie wygrywa ten, kto oberwał mniej razy,
ale ten, kto dłużej utrzymał się na nogach.
Nie warto więc unikać ryzyka i za wszelką
cenę uchylać się przed porażkami. One i tak
przyjdą, ale pytanie jest takie – czy zmierzymy się z nimi z podniesionym czołem
na drodze do marzeń, czy zastaną nas ukrytych w kącie ze strachu? Trzeba podjąć ryzyko i zgodzić się na niewygody, żeby żyć na
pełnej petardzie, jak mawiał ś.p. ksiądz Jan
Kaczkowski, założyciel hospicjum w Pucku.
W jego przypadku życie na pełnej petardzie
oznaczało oddanie się na służbę drugiemu
człowiekowi. Ksiądz Jan mówił, że stara się
nie mieć prywatnego czasu. Cały swój czas
chciał poświęcać innym ludziom. To właśnie
jest druga rzecz, która prowadzi do życia
w pełni – podjęcie się czegoś wbrew temu,
co łatwe i wygodne. Ja największy sens swojego życia czułem właśnie w chwilach, gdy
daleko mi było do wygody - gdy znosiłem
ból podczas siedmiu dni Biegu do Santiago de Compostela i gdy przez dwa miesiące prowadziłem niełatwe życie na pokładzie
Daru Młodzieży. Właśnie te wyzwania dały
mi poczucie, że żyję na pełnej petardzie i nauczyły mnie, że jeśli chcę czuć, że moje życie
ma sens, to muszę zrobić dwie rzeczy: podjąć ryzyko i zgodzić się na niewygodę.
Nadszedł czas wakacji, może więc warto
pomyśleć w ich trakcie o niecodziennych
wyzwaniach? Bo to nie jest zwyczajny czas.
Okazji do wyjazdów i nowych wyzwań będzie pewnie sporo. Spróbujmy, każdy na
miarę swoich możliwości, wyznaczyć sobie
cel, podjąć ryzyko i zgodzić się na niewygodę. Kto wie, może dzięki temu narodzą się
jakieś nowe pasje i marzenia, a życie nabierze rumieńców?
Na zachętę zostawiam Was, Drodzy Czytelnicy, ze słowami księdza Kaczkowskiego,
który powiedział: „Zamiast ciągle na coś
czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest później,
niż ci się wydaje.”
Tomasz Sobania
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Serdecznie zapraszamy
do świętowania Dni Toszka!

W poszukiwaniu śladów
trudnej historii

Wprawdzie kończy się dopiero pierwsza połowa roku
2019, w wielu instytucjach i organizacjach już teraz
trwają przygotowania do wydarzeń zaplanowanych
na rok kolejny, a nawiązujących do zbliżających się
okrągłych rocznic. Dla toszeckiego DFK bardzo ważną cezurą będzie jubileusz 30-lecia działalności koła,
oficjalnie założonego 28 kwietnia 1990 roku. Patrząc
jednak z szerszej perspektywy rocznicą – jeśli można to tak określić – wybijającą się na pierwszy plan,
będzie 75. rocznica zakończenia II wojny światowej.
W naszym lokalnym wymiarze obejmować ona będzie w zasadzie cały rok 2020, bowiem w styczniu
1945 roku rozpoczęły się wydarzenia określane dzisiaj mianem Tragedii Górnośląskiej, zaś aż do listopada tegoż roku funkcjonował obóz NKWD w Toszku.

Tablica poświęcona pamięci internowanych zmarłych po uwolnieniu z obozu NKWD w Toszku.

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.

Urodziny
Guttmanna

Dr Ludwig Guttmann, twórca igrzysk
paraolimpijskich, neurolog, który jako
pierwszy profesjonalnie połączył sport
z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
urodził się w Toszku z początkiem lipca
1899 r. W piątek 5 lipca zapraszamy na
dziedziniec zamkowy na symboliczne
„Urodziny Guttmanna”. W programie
m.in., oprócz urodzinowego tortu, także
plenerowa projekcja „The Best of Men” –
filmowej biografii najsłynniejszego toszanina. Wstęp wolny - zapraszamy!
PK
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Trzy ćwierćwiecza to z punktu widzenia wszelkich obchodów czas szczególny. Z jednej strony ostatecznie
przeminęło pokolenie, z którego wywodzili się sprawcy,
wszyscy ci, którzy w różnych okolicznościach i w różnym stopniu stali się winowajcami cierpień milionów
ludzi. Z drugiej – są z nami jeszcze świadkowie historii,
którzy jako bardzo młodzi ludzie, na ogół dzieci, przeżywali ten dramatyczny okres. To niemal ostatni moment, aby uchronić od zapomnienia te miejsca pamięci
i wydarzenia, które do tej pory nie zostały odpowiednio
udokumentowane.
Dlatego władze wojewódzkie stowarzyszenia mniejszości niemieckiej zwróciły się do lokalnych kół DFK
z apelem o sporządzenie wykazu wszystkich form
upamiętnienia ofiar Tragedii Górnośląskiej na terenie
poszczególnych gmin, ale także zebranie informacji
o takich aktach tego dramatu, które do dzisiaj znane są
nielicznym. W Toszku i okolicy jest takich miejsc pamięci co najmniej kilka. Najbardziej znane są te związane z obozem NKWD – pomnik w pobliżu grobów
masowych, tablica na murach szpitala, tablica upamiętniająca tych, którzy pochowani zostali na cmentarzu katolickim. W Kotulinie, Paczynie i Toszku o miejscowych
ofiarach wojny, w tym zamordowanych przez Armię
Czerwoną i deportowanych do Związku Radzieckiego
przypominają pomniki. W Wilkowiczkach do dzisiaj
pielęgnowany jest grób zastrzelonego mieszkańca Toszka pochowanego na cmentarzyku pod lasem. Być może
są jednak jeszcze inne miejsca, które związane są z wydarzeniami sprzed niemal 75 lat, a dzisiaj ich historia
znana jest tylko nielicznym. Jeżeli tak jest, to informacje
na ten temat przekazywać można albo do lokalnych kół
DFK (Toszek – mail: dfk.tost@onet.eu, Kotulin, Pyskowice) albo bezpośrednio do gliwickiego oddziału organizacji (mail: dfkoddzialgliwice@gmail.com).
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