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30 lat minęło

foto.: Andrzej Morciniec

Pod hasłem „30 lat minęło” toszeckie
koło DFK z rocznym opóźnieniem świętowało okrągłą rocznicę założenia organizacji. Dwudniowe uroczystości zgromadziły ponad 150 uczestników, w tym
kilku gości z Niemiec.

foto.: Archiwum UM Toszek

foto.: Andrzej Morciniec

Gminne Obchody Święta Niepodległości
czytaj na str. 3
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Dzień Edukacji

Erasmus + „Recykling dla życia"
czytaj na str. 4
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gazeta bezpłatna

Gminna Gazeta Samorządowa

Turniej Piłki Nożnej

czytaj na str. 5

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

15 października członkowie, sympatycy i współpracownicy toszeckiego DFK
zgromadzili się tam, gdzie spoczywa
dzisiaj większość inicjatorów powołania
koła – na cmentarzu parafialnym. Znicze zapłonęły m. in. przy grobach trzech

pierwszych przewodniczących – Huberta
Zieglera, Wilhelma Stobrawe i Jana Schostoka. Mszę świętą w intencji zmarłych
odprawił ks. Piotr Tarlinski, duszpasterz
mniejszości narodowych diecezji opolskiej. Po nabożeństwie w koncercie poświęconym pamięci tych, którzy odeszli,
wystąpił duet instrumentalny Dominik
Sowa (skrzypce) i Jakub Zawodny (gitara)
oraz młodzieżowy zespół wokalny „Con
Colore” pod dyrekcją Kariny Kupczyk, od
6 lat działający przy DFK Toszek. Występ
młodych muzyków w przepięknej scenerii kościoła św. Barbary stanowił prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy.
Dzień później miejscem spotkania
uczestników jubileuszu stał się najważniejszy zabytek miasta – zamek. W programie znalazła się prezentacja siedmiu
najważniejszych obszarów tematycznych,
na których koncentruje się działalność
koła. Na liście znalazły się: kultura, historia lokalna, mniejszość jako pomost międokończenie na str. 3

Jesteśmy z wami już 10 lat!
Szanowni Czytelnicy, w listopadzie
2021 r., minęło dokładnie 10 lat od
chwili ukazania się pierwszego numeru gazety samorządowej „Po troszku
o Toszku”. Jest to swoista kronika wydarzeń z życia społecznego, kulturalnego
i gospodarczego naszej gminy. Od 10 lat
piszemy o tym, co może być ważna dla
naszych mieszkańców.
Przez 10 lat zmieniały się standardy tworzenia naszego miesięcznika, zespoły redakcyjne, logo ale nie zmienia się jedno
najważniejsze, bez czego gazeta istnieć
by nie mogła - Czytelnicy. Dlatego ten
skromny jubileusz to także wasza zasługa i wasze święto. Dziękujemy, że sięgacie
po naszą gazetę jako źródło informacji
o tym, co dzieje się w naszej wspólnocie
samorządowej. Dziękujemy wam, drodzy
Czytelnicy, za zaufanie i przyjaźń jakimi
obdarzacie naszą lokalną gazetę.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie naszego miesięcznika, przede wszystkim koordynatorom
z ramienia oświaty, jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom, felietonistom
Tomaszowi Sobani i Adamowi Wrazidło

za czas poświęcony na pisanie artykułów.
Przy tej okazji zapraszamy również osoby
zainteresowane do współpracy, a także do
dzielenia się pomysłami i uwagami, które
pomogą nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Jesteśmy do dyspozycji pod adresem
gazeta@toszek.pl.
Redakcja
g a z e ta
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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer gminnej gazety samorządowej pod nazwą „Po troszku
o Toszku”. Jak wszystkim wiadomo, przez ostatnie pięć lat
w naszej Gminie ukazywał się samorządowy biuletyn informacyjny „Kurier Ziemi Toszeckiej”, którego Wydawcą było
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Skąd zatem zrodziła się
idea zmiany i czemu miała służyć?...
Zespół Redakcyjny
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o objęciu urzędu przez nowego Burmistrza,
wybranego decyzją większości w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, wielu mieszkańców przychodziło z inicjatywą i prośbą o zmianę
gazety… Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej
społeczności i idąc za przykładem innych gmin, gdzie
czasopismo samorządowe wydawane jest przez Urząd,
a nie jednostkę organizacyjną Gminy, Uchwałą Rady
Miejskiej podjęto inicjatywę wydawania gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”.
Nasze czasopismo ma w swoim zamyśle pełnić
funkcję nie tylko samorządowego biuletynu informacyjnego, ale także, a może przede wszystkim, prezentować życie codzienne mieszkańców pod względem
zaistniałych wydarzeń, występujących problemów
oraz, co ważniejsze, potrzeb naszej lokalnej społeczności. Do charakteru czasopisma nawiązuje sam jego
tytuł „Po troszku o Toszku” – nietypowy i oryginalny, który ma wskazywać, że gazeta jest kierowana
do szerokiego grona czytelników (od najmłodszych
do najstarszych) i będzie poruszać inne tematy, niż
większość publikacji samorządowych, opisujących
wyłącznie sprawy związane z działalnością i aktywnością włodarzy – Rady i Burmistrza. Naszym celem
jest przede wszystkim informowanie Państwa o bieżących wydarzeniach związanych z życiem w naszej
Gminie. Chcemy przedstawić możliwie szeroki wachlarz tematyczny. Dla bacznych obserwatorów życia
publicznego - będzie troszkę naszej lokalnej polityki,
dla miłośników sztuki i rozrywki – troszkę kultury,

Kultura

Nowy Dyrektor
CK „Zamek w Toszku”
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Logo gazety zaprojektowała toszanka, ewa sobania. na zdjęciu w chwili odbierania nagrody.

skupimy się także, po trosze, na oświacie, sporcie,
sprawach społecznych i problemach mieszkańców.
Pospolite wydały nam się takie tytuły jak: „Kurier”, „Wieści”, „Echo”, „Nowiny” – większość wydawnictw samorządowych je stosuje. My postawiliśmy na prostotę i nawiązanie do tradycji naszego
regionu. Wyrażenie „po troszku” odnotowuje bez
zastrzeżeń słownik języka polskiego, a słownik poprawnej polszczyzny uznaje owe sformułowanie
za potoczne, pojawiające się w języku wielu Polaków.
Tak naprawdę jego źródłem jest polszczyzna regionalna, gwarowa, charakterystyczna dla południa
Polski, w tym m.in. gwary śląskiej.
Dążymy do tego, aby naszą gazetę współtworzyli
mieszkańcy, dlatego jednym z pierwszych podjętych
przez nas działań było ogłoszenie konkursu na wybór
logo czasopisma. Nagrodzona została mieszkanka
Toszka Pani Ewa Sobania, która przedstawiła projekt nawiązujący, podobnie jak tytuł, do charakteru
naszej Gminy.
Tu i ówdzie pojawiły się już głosy krytyczne sugerujące, że tytuł gazety jest banalny, a informacje
w niej zawarte będą niepełne i zmanipulowane. Ujmując w możliwie najbardziej trafny sposób sytuację,
która zaistniała jeszcze przed wydaniem pierwszego
numeru, można stwierdzić, że „Jeszcze kura jaja nie
zniosła, a już ją chcą zadusić”.
Stare powiedzenie mówi „O gustach się nie dyskutuje” – my, jako Zespół Redakcyjny zdajemy sobie
z tego sprawę, że zarówno tytuł gazety, jak i jego nowa
szata graficzna oraz publikowane artykuły mogą nie
spotkać się z powszechną przychylnością wszystkich

Sport i rozrywka

„Toszek Cup”
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mieszkańców i nie zaspokoją potrzeb każdego z czytelników. Nie mamy monopolu na mądrość życiową, nie jesteśmy wszechwiedzący, a nasza ocena nie
zawsze może być trafna, stąd też jesteśmy otwarci
na nowe pomysły, chęć współpracy. Z pokorą przyjmiemy także konstruktywną krytykę.
Na dobry początek proponujemy Państwu wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej www.toszek.pl, w której każdy będzie mógł
przedstawić swoje oczekiwania i opinie dotyczące
kształtu i publikowanych treści w naszej gazecie.
Wstępnie założyliśmy, że czasopismo będzie
ukazywać się kwartalnie w nakładzie 2000 egzemplarzy (więc dwukrotnie więcej niż „Kurier Ziemi
Toszeckiej”) i nadal będzie kolportowane bezpłatnie.
„Po troszku o Toszku” ma być rzetelnym źródłem informacji dla mieszkańców naszej Gminy
(po trosze z każdej dziedziny życia, bowiem nie
sposób opisać wszystkiego). Skupimy się na tym,
co warte uwagi. Jako gazeta z pewnością nie unikniemy poruszania spraw o podłożu politycznym,
które w sposób nieunikniony mocno polaryzują
wzajemne relacje mieszkańców oraz przedstawicieli
samorządu. Postaramy się jednak, aby nasza lokalna
prasa nie została zdominowana przez tematy polityczne – ma to być gazeta o Nas i dla Nas. Mamy
świadomość, że pierwszy numer nie jest doskonały,
bo taki być nie może. Początki zawsze są trudne, ale
tylko trening czyni mistrza. Dlatego też oczekujemy
na Państwa cenne uwagi i zachęcamy do współpracy
i do pisania listów do Redakcji… a tymczasem życzymy ciekawej lektury...

W kolejnym numerze...
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Wywiad z Anną Pawlak

Kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
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prosto z urzędu
Minął kolejny miesiąc naszej pracy, w którym prowadziliśmy kilka inicjatyw
bardzo ważnych z punktu
widzenia bliższej i dalszej
przyszłości. Jak już informowaliśmy, ubiegamy się
o przyjęcie naszej gminy do Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu. Jest to porozumienie gmin,
w ramach którego zbiorowo realizowana
jest usługa odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych. Naszym celem jest
przystąpienie do związku w drugim kwartale przyszłego roku. Trwają analizy, które
mają sprecyzować datę naszego przystąpienia do nowego systemu. Porozumienie
wielu gmin działających łącznie – i to jest
najważniejsze – pozwala na korzystniejsze warunki cenowe dla mieszkańców niż
usługa świadczona przez konsorcjum podmiotów gospodarczych wobec jednej gminy. O szczegółach poinformujemy, kiedy
staną się one znane.
W okresie wakacji wzięliśmy udział w naborze wniosków do pilotażowego rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
Zgodnie z ogólnymi wytycznymi naboru
przygotowaliśmy trzy wnioski, z których
jeden dotyczył modernizacji dróg gminnych (wartość inwestycji 10 mln zł), drugi – termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie (wartość inwestycji 1,5 mln), a trzeci
– budowy nowoczesnej hali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka (wartość inwestycji – 8 mln). Z zainteresowaniem oczekiwaliśmy na wyniki tego
naboru. W dniu 25 października ogłoszono wyniki – akceptację oceniających
zyskał nasz wniosek dotyczący termomodernizacji budynku szkoły w Pniowie. To
bardzo dobra wiadomość, jest to bowiem
ostatni nie zabytkowy budynek szkolny,
który oczekuje na termomodernizację. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że prace
termomodernizacyjne uda się przeprowadzić w bliskiej perspektywie z gazyfikacją
sołectwa. W kolejnym naborze tzw. „Polskiego Ładu”, który jest planowany jeszcze
w tym roku, będziemy ponownie aplikować w celu uzyskania dofinansowania na
infrastrukturę drogową i oświatową.
Jeszcze innym funduszem, w którym ubiegamy się dofinansowanie zadań samorządowych jest program „Cyfrowa Gmina”,
w ramach którego będziemy ubiegać się
o dofinansowanie systematycznej modernizacji urządzeń i programów informatycznych, na jakich na co dzień pracujemy
w urzędzie. Chcę też podkreślić, że choć
dalsze etapy prac remontowych naszego
zabytkowego ratusza nie są obecnie prowadzone, to systematycznie pracujemy nad
poprawą warunków, w jakich jesteśmy dostępni dla naszych mieszkańców.
Z zainteresowaniem wspieram też udane
inicjatywy podejmowane we współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z naszym
Zamkiem i parafią oraz z innym sojusznikami, w tym z niezawodną grupą wolontariuszy skupionych wokół pani Gizeli
Popek i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny
2
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Sendler. Szereg pomysłów, zwłaszcza adresowanych do seniorów, świadczy o dobrym
rozpoznaniu potrzeb naszej samorządowej
społeczności i właściwym doborze inicjatyw. W listopadzie także my, jako samorząd, zwrócimy się do naszych seniorów
z zaproszeniem do współpracy w utworzeniu Gminnej Rady Seniorów. Zależy mi na
tym, aby powstało tego rodzaju gremium
doradcze. Uwagi, pomysły i oczekiwanie
formułowane w tym gremium będą głosem, w który jako samorząd, będziemy
uważnie się wsłuchiwać.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

opinia ta jest pozytywna. Chciałbym jeszcze
wrócić do wrześniowej sesji RM podczas
której stowarzyszenie TPZT ogłosiło wynik
plebiscytu „Człowiek Roku Ziemii Toszeckiej A.D. 2020” i pogratulować serdecznie
Pani Sabinie Olbrich Szafraniec otrzymania
tak zaszczytnego wyróżnienia.

Z prac Rady Miejskiej
W październiku Radni
obradowali na 2. posiedzeniach Komisji stałych RM
oraz podczas Sesji która
odbyła się 27.10. Na Sesji
podjęto uchwały w sprawie:
1. przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, 2. zmiany uchwały RM
w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gliwickiemu na przygotowanie projektu na
budowę chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej w Sarnowie, 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta i gminy Toszek, 4. opłaty targowej pobieranej na terenie miasta
i gminy Toszek, 5. zmian w budżecie Gminy
Toszek na rok 2021, 6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek.
Jeżeli chodzi o uchwały podatkowe to nastąpiła zmiana wysokości stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
tj. o 3,6%. Stawki podatku od środków
transportu pozostały na niezmienionym
poziomie. Do naszej Gminy zwrócił się
czeski inwestor z propozycją dzierżawy (3
ha) gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej. Ten temat był przedmiotem dyskusji
podczas 2. posiedzeń komisji, na dzień dzisiejszy temat jest otwarty, Radni nie podjęli
jeszcze ostatecznej decyzji.
W dniach 15. i 16. października uczestniczyłem w obchodach 30-lecia rocznicy
założenia toszeckiego koła DFK, wszystkim
członkom mniejszości niemieckiej gratuluję, dziękuję za ich aktywną obecność w życiu naszej Gminy, wspólnie zrealizowane
przedsięwzięcia, życzę wszystkiego dobrego
na kolejne lata działalności.
W minionym miesiącu została wykonana
przebudowa odcinka chodnika łączącego
chodnik na ul. Wilkowickiej z ul. Krasińskiego. Ten problem i prośbę zgłosili sami
mieszkańcy, a jego realizację przeprowadził
Zarząd Dróg Powiatowych za co zarówno
Zarządowi Dróg jak i Powiatowi Gliwickiemu serdecznie dziękuję. Otrzymaliśmy informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Toszka informacji o przebiegu
wykonania Budżetu za I półrocze 2021 –

Pozwolę sobie podzielić się z wami jeszcze
pewną refleksją ze spotkania z Państwem
Maria i Johann Ziedel z naszej partnerskiej gminy Hohenau (honorowi obywatele Toszka), których miałem przyjemność
przyjąć w swoim domu 2. października
podczas ich krótkiej wizyty w naszej Gminie. Powiem szczerze, że byłem trochę onieśmielony kiedy dowiedziałem się od Pana
Krystiana Dudy, że Państwo Zeidel chcą
nas odwiedzić, a szczególnie moją młodszą
córkę Dominikę żeby jej coś przekazać. Historia z córką sięga jeszcze jej czasów przedszkolnych a więc lat 2008-2010, bowiem już
wtedy Państwo Zeidel przyjeżdżali corocznie w okolicy świąt Bożego Narodzenia do
naszej Gminy z prezentami dla wszystkich
przedszkolaków. Podczas mojej wizyty
w Hohenau w styczniu 2019 roku opowiedziałem wszystkim pewną historię jak córka Dominika będąc przedszkolakiem otrzymała od takich Państwa z Niemiec małego
pluszowego pieska o imieniu Puszek, który
towarzyszył jej przez całe dzieciństwo aż
po dzień dzisiejszy i często wspominała to
wydarzenie z przedszkola. Państwo Zeidel
bardzo się wtedy wzruszyli i powiedzieli, że chcieli by kiedyś poznać moją córkę.
Tak oto po niespełna 3. latach do takiego
spotkania właśnie doszło, a Państwo Zeidel
przywieźli córce nową już maskotkę tj. małego rysia równie ważną dla Nich, bo sami
ją otrzymali podczas ubiegłorocznego Pucharu Świata paranordyckiego narciarstwa
(maskotka Igrzysk) w Finsterau (Niemcy).
Pan Johann dał każdej córce jeszcze po stalowej podkowie, które własnoręcznie wykonał w kuźni i powiedział, że muszą być
otworem do góry, tak by podkowa szczęściem mogła się napełniać. Podsumowując to spotkanie chciałbym powiedzieć, że
poznałem ludzi bardzo życzliwych o dużej wrażliwości społecznej o czym zresztą
świadczy także wieloletnie zaangażowanie
w pomoc dla ochronki charytatywnej przy
bazylice w Piekarach Śląskich a także wiele
innych akcji pomocowych. Wiem, że Państwo Zeidel bardzo cenią sobie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami naszej Gminy, życzę by tych spotkań było jak najwięcej,
bo to buduje prawdziwe i trwałe partnerstwo gmin Hohenau i Toszka.
Tadeusz Kobiernik,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

foto: Facebook SP Pniów

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej
w Pniowie

W ramach pierwszej tury naboru wniosków inwestycyjnych do rządowego
funduszu „Polski Ład”, nasz samorząd
pozyskał środki w kwocie 1,35 mln zł
z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pniowie. Na podstawie regulaminu naboru jesteśmy zobowiązani
ogłosić postępowanie przetargowe na te
prace w ciągu 6 miesięcy od otrzymania
oficjalnej informacji w sprawie przyznanego dofinansowania.
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Samorząd toszecki wraz z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się
w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wraz z radnymi Rady Miejskiej
w Toszku, strażakami OSP Toszek harcerzami szczepu „IGNIS Toszek”, Orkiestrą
Dętą w Toszku, Mażoretkami „Magnolia”
z Kotulina oraz jednostkami organizacyjnymi chcemy w szerokim gronie świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Szczegółowy program zaplanowanych
wydarzeń opublikujemy wkrótce.
JR

Akcja zima
Wkrótce rusza Akcja Zima! Odśnieżaniem gminnych odcinków chodników
zajmować się będzie spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Spółka wystąpiła też z ofertą odśnieżania chodników
do zarządców wspólnot i prywatnych
właścicieli posesji. W momencie oddawania do druku tego numeru gazety trwa
postępowanie przetargowe na wyłonienie
podmiotu odpowiedzialnego za odśnieżanie dróg gminnych. Koordynatorem
Akcji Zima ze strony urzędu miejskiego
jest inspektor Krzysztof Morawiec, który przyjmuje strony w godzinach pracy
urzędu tel. 032-237-80-31 
PK

Strategia gminy
2021 -2027

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy na lata 2021-2027. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Określa
priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego,
prowadzonego
na obszarze danej jednostki. Dokument
ten zostanie opracowany z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych, zmie-

niających się potrzeb mieszkańców oraz
z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 20212027. Ponadto nowa strategia będzie
spójna z dokumentami strategicznymi na
poziomie regionalnym i ponadlokalnym,
tak abyśmy mogli w przyszłości ubiegać
się o środki zewnętrzne potrzebne do rozwoju naszej gminy. Planowane zakończenie przygotowania dokumentu przewidywane jest na grudzień br.
JR

Dzień Edukacji
Narodowej

foto.: UM Toszek

foto.: Andrzej Morciniec

dokończenie ze str. 1
dzy Polską i Niemcami, turystyka i krajoznawstwo, język niemiecki, projekty dla
dzieci i dla młodzieży. O najważniejszych
projektach minionego 30-lecia opowiadali świadkowie czasu, w bloku poświęconym najmłodszemu pokoleniu wystąpiły
dzieci z Niemieckiego Klubu Malucha
prowadzonego obecnie przez Sarę Maron
oraz z Kursu Sobotniego (Samstagskursu)
od 11 lat działającego pod opieką Weroniki Anioł. Przedstawiciele Zarządu złożyli
podziękowania na ręce osób i instytucji,
które w ciągu trzech dziesięcioleci wspierały rozwój koła.
Głos zabrali reprezentanci: Konsulatu
Niemiec w Opolu – wicekonsul Kubilay
Topal, władz samorządowych – Grzegorz
Kupczyk, rodzin ofiar obozu NKWD –
Sybille Krägel oraz CK „Zamek w Toszku” – Katarzyna Prawda.
Po przerwie na urodzinowy tort na scenie
pojawiła się młodzieżowa grupa teatralna,
od kilku lat odnosząca sukcesy w ramach
projektu „Jugendbox”. Tym razem młodzi
aktorzy pracujący pod opieką Aleksandry
Kupczyk przygotowali bardzo dojrzały
już spektakl zatytułowany „Am Scheideweg” („Na rozdrożu”).
Zgodnie z tytułem artykułu zapowiadającego uroczystości, a zamieszczonego
w poprzednim numerze samorządowej
gazety – „Wdzięczność i nadzieja”, uroczystości jubileuszowe pokazały, że w 30
lat po założeniu koła członkowie toszeckiego DFK mogą z szacunkiem spoglądać
w przeszłość, ale i z optymizmem w przyszłość.
Michał Matheja

Gminne obchody
Narodowego Święta
Niepodległości

foto: Piotr Krysiak - Obiektyw PK

30 lat minęło

Stało się tradycją, iż z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Grzegorz Kupczyk nagrodził zasłużonych nauczycieli
i dyrektorów z naszych placówek oświatowych. W tym roku nagrodami Burmistrza
Toszka wyróżnieni zostali:
• Kornelia Rzepka – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler
w Toszku,
• Justyna Kandora – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Pniowie,
• Anna Zarzecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
• Grażyna Myszak – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Toszku,
• Agata Zawadzka – Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku,
• Waldemar Pigulak – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler
w Toszku.
Serdecznie gratulujemy!
JR

Drogi w Kotulinie
Zakończyła się długo oczekiwana inwestycja polegająca na remoncie nawierzchni dróg gminnych w Kotulinie w
rejonie ulic Skalna, Skały, Nakło. Nowa
nawierzchnia i pobocza oraz nowe zjazdy do posesji znacząco poprawią warunki
korzystania z dróg w tej części naszej gminy, a przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo kierowców. Inwestycja została
zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 543 tys. zł. Całość inwestycji wyniosła 988 tys. zł. PK

Gminny Dzień Seniora
Na terenie Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” odbyło się spotkanie, podczas
którego obchodziliśmy gminny Dzień Seniora. Nasi toszeccy Seniorzy nie zawiedli
dokończenie na str. 4
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z życia gminy

Koncert organowy

VI Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej im. ks. Mariana Piotrowskiego odbył się w tym roku w formie
skróconej do dwóch koncertów. We wrześniu wystąpili Waldemar Krawiec (organy) i Michał Mogiła (obój) a w październiku Wacław Golonka (organy) i Marcin
Wolak (bas). Serdecznie dziękujemy dyrektor artystycznej festiwalu, dr Marioli Brzosce, za koordynację koncertów,
repertuarów i artystów. Dziękujemy ks.
proboszczowi Sebastianowi Benszowi za
otwartość i bardzo dobrą współpracę przy
organizacji festiwalu, który jest wspólnym przedsięwzięciem toszeckiej parafii
i samorządu. Wszystkim uczestnikom
koncertów dziękujemy za udział w tych
wydarzeniach – mamy nadzieję, że ta forma spędzania kilku niedzielnych wieczorów w roku na stałe wpisze się w zwyczaje
zainteresowanych mieszkańców i gości.
PK

Poezja i proza
Eichendorffa

foto: Klub Sportowy "Zamkowiec Toszek"

Klub Sportowy "Zamkowiec Toszek" podpisał umowę partnerską
z klubem FC Luxbor
Pyskowice. Na mocy
porozumienia
kluby
będą współpracować
na wielu płaszczyznach
między innymi w sferze
marketingowej,
promocyjnej, sportowej oraz organizacyjnej. Gratulujemy i życzymy realizacji
wspaniałych Inicjatyw!
JR

Odszedł Janusz Bekus
Z najgłębszym żalem
i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
społecznika i radnego
Powiatu Gliwickiego Janusza Bekusa.
Janusz Bekus urodził się
15 stycznia 1951 r., pochodził z Turowa
koło Olsztyna w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W 1973 r. skończył studia
na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Lublinie. Przez wiele lat pracował
w Państwowym Gospodarstwie Rolnym
w Paczynie, w Agencji Rolnej, a następnie
prowadził hurtownię farmaceutyczną.
Był radnym i wiceprzewodniczącym Rady
Miasta i Gminy Toszek (1998-2002), w la4
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foto: Beata Cieślik

W partnerstwie siła!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler była gospodarzem Pierwszego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy Josepha von Eichendorffa.
Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców - oddział Gliwice (DFK – Kreis Gleiwitz) a patronatem objęli go Konsul RFN
w Opolu Birgit Fisel-Rösle, starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz burmistrz
Grzegorz Kupczyk. Organizatorkami
konkursu były m.in. Agnieszka Dłociok,
szefowa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Gliwicach, Anna Badura, nauczycielka j. niemieckiego i Donata Podkowa, nauczycielka historii z SP
nr 1 w Toszku. Gratulujemy laureatom
konkursu, którymi zostali:
w kategorii klas I-III:
• Jakub Koszer z SP nr 1 w Toszku –
I miejsce
• Zofia Graetsch z SP nr 13 w Rudzie Śląskiej – II miejsce
• Laura Grochla z SP nr 1 z Toszka – III
miejsce
w kategorii klas IV-VI:
• Jan Heller z SP nr 13 w Gliwicach –
I miejsce

• Lena Lipińska z SP nr 2 w Toszku – II
miejsce
• Anna Bradecka z SP nr 13 w Gliwicach
– III miejsce
w kategorii klas VII-VIII:
• Hanna Garczorz z SP w Sierakowicach
– I miejsce
• Karolina Andrzejczyk z SP w Sierakowicach – II miejsce
• Anna Bradecka z SP nr 13 w Gliwicach
– III miejsce
PK

Erasmus + „Recykling
dla życia”

foto: UM Toszek

tach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego.
Przez dwie kadencje piastował urząd sołtysa Paczynki. Pogrążonej w smutku rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.
JR

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Gustawa Morcinka w Toszku, w ostatnim tygodniu października gościliśmy
w naszej gminie grupę uczniów i nauczycieli ze szkół w Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Sycylii. Razem z uczniami z toszeckiej
SP2 pod kierunkiem Magdaleny Rychalskiej i Moniki Pondo szkoły te, działając
w ramach programu Erasmus +, tworzą
zespół projektowy, w ramach którego
w międzynarodowej współpracy zgłębiają temat recyklingu poszerzony o szereg
wątków towarzyszących. Gratulujemy
zaangażowania w tę nowoczesną formę
szkolnej współpracy!
PK

Z Częstochowy
do Rzymu
foto: Facebook Tomasz Sobania Maraton do Rzymu

dokończenie ze str. 3
i licznie stawili się gotowi do świętowania.
Brawurowo poprowadzona impreza przez
animatorów spowodowała, że przez trzy
godziny było słychać tylko śpiew i dobrą
zabawę. Wspólnie z toszeckimi Seniorami bawili się zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego klubu seniora z Bytomia.
Mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą
cykliczne i będzie nam dane co roku tak
dobrze się bawić. W tym miejscu należy
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości,
tj. Burmistrzowi Toszka - Grzegorzowi
Kupczykowi za wsparcie organizacyjne
oraz finansowe. Składamy podziękowania dla ks. Proboszcza Sebastiana Bensza
oraz ks. Adriana Kurzal, który porwał tłumy do zabawy. Dziękujemy pracownikom
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Toszku im.
Ireny Sendler, Gizeli Popek oraz Katarzynie Jendrysik, które wniosły niewyczerpaną ilość energii. Wspaniałym uzupełnieniem całej imprezy byli wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ireny
Sendler, którzy pomogli przy organizacji
oraz świetnie bawili się wraz z seniorami.
Składamy ogromne podziękowania dla
pracowników obsługi Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” - ich zaangażowanie
było ogromne. Kończąc długą listę podziękowań pragnę również podziękować
pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
Ireneusz Maleński Dyrektor OPS

Między końcem sierpnia a początkiem
października Tomasz Sobania pokonał biegiem dystans z Częstochowy do
Rzymu. Biegnąc 1500 km w rytmie kilkudziesięciu maratonów z rzędu, przy
bezpośrednim wsparciu kilku oddanych
przyjaciół i rzeszy sojuszników, którzy
pomogli mu zrealizować ten projekt, wymiernie wsparł zbiórkę pieniędzy na leczenie Hani Zając zmagającej się z chorobą nowotworową. Fantastycznym finałem
biegu było spotkanie i chwila rozmowy
z papieżem Franciszkiem. Z całego serca
gratulujemy!
PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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foto: A.A.

foto: Gizela Popek

Drzewo - najlepszy
superbohater na całym
świecie!

Wkręceni w wolontariat

To hasło było tematem przewodnim
w toszeckim przedszkolu oraz w Szkole
Podstawowej nr 1, które to placówki obchodziły Światowy Dzień Drzewa. Przedszkolaki ze wszystkich grup podczas zajęć
i zabaw poznały różne gatunki drzew, ich
budowę oraz rolę jaką pełnią w przyrodzie. Dzieci wykonały prace plastyczne
pt. "Jesienne drzewa".
Uczniowie klas 1-3 ze szkoły podstawowej
uczestniczyli w zajęciach, w trakcie których poszerzyli swoją wiedzę o drzewach,
ich znaczeniu w życiu człowieka, a także dowiedzieli się skąd wzięło się święto
drzewa i dlaczego je obchodzimy. Dzieci
obejrzały film edukacyjny pt.: „Co kryją drzewa” oraz oglądały wystawę: dary
drzew, ich rodzaje, książki o drzewach
z naszej szkolnej biblioteki i wiele innych.
Pod koniec lekcji przyznały jednogłośnie,
że żaden znany superbohater z bajek czy
filmów nie ma takich zdolności i "mocy"
jakie mają drzewa.
Jako podsumowanie Święta Drzewa każda
klasa wykonała pracę plastyczną - wielkie
drzewo, którego liśćmi były pomalowane wcześniej farbą odbite dłonie dzieci.
Prace teraz wspaniale zdobią nasze sale.
Wszyscy uczniowie zostali mianowani
przyjaciółmi drzew i obiecali o nie dbać
i szanować, a nawet posadzić wspólnie
z rodzicami własne drzewko.
Katarzyna Jendrysik
A.A.

Po covidowej przerwie ruszyliśmy z wolontariatem. Zaczynamy działać. Chcemy
być wszędzie tam, gdzie nasza obecność
będzie podnosiła na duchu i dawała radość. Chcemy być pomocni w organizacji
wydarzeń kulturalnych, patriotycznych,
religijnych, ale chcemy być także wśród
tych najbardziej potrzebujących np. poprzez systematyczne wyjazdy do Domu
Pomocy Społecznej w Wiśniczach.
20 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. I. Sendler w Toszku zameldowało
się na toszeckim zamku, by pomóc w organizowanym przez Ośrodek Pomocy
Społecznej i Parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dniu Seniora. Pomogliśmy
w przygotowaniu poczęstunku i przeprowadzeniu zabawnych konkurencji,
zatańczyliśmy kilka tańców integracyjnych, ale przede wszystkim towarzyszyliśmy naszym Seniorom w dniu ich święta. Chcieliśmy poświęcić swój czas, chęci
i młodzieńczy entuzjazm drugiemu człowiekowi, by choć na chwilę oderwać się
od pandemicznej samotności i po prostu
cieszyć się z wzajemnej obecności. Młodość i życiowe doświadczenie zaowocowały udaną imprezą.
Gizela Popek

„Wirusoochrona”

filaktycznych na temat higieny oraz zdrowia. Podczas zajęć zwrócono szczególną
uwagę na profilaktykę zdrowotną, rolę
szczepień ochronnych, prawidłowe odżywianie, ważną rolę aktywności fizycznej
w życiu każdego człowieka.
Anna Havemeister
SP NR 2 im. Gustawa Morcinka

Turniej piłki nożnej

foto: Archiwum UM Toszek

SP nr 1 im. Ireny Sendler

Na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się turniej piłki nożnej
chłopców, którego celem było wyłonienie
drużyny reprezentującej naszą gminę na
rozgrywkach na szczeblu powiatowym.
Zawody odbyły się w dwóch kategoriach:
- Igrzyska Dzieci, gdzie startowali uczniowie z rocznika 2009 i młodsi. W tej konkurencji nasi zawodnicy w składzie: Kamil Jensz, Adam Klonek, Filip Kaczorek,
Olivier Księzopolski, Paweł Łabuz, Igor
Urjasz, Krzysztof Wanat i Dawid Zych
zdobyli pierwsze miejsce.
- Igrzyska Młodzieży, w których startowali chłopcy z rocznika 2007 i 2008 różnicą
jednej bramki przegrali ze Szkołą Podstawową nr 1.
Uczniowie SP w Kotulinie uklasyfikowali
się na miejscach III w młodszej i starszej
kategorii wiekowej. Wydarzenie zostało
objęte honorowym patronatem burmistrza Toszka, który ufundował wszystkim
grającym drużynom komplet piłek.
Karina Jarmułowicz-Łozińska

Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom

W czerwcu 2021 r. minęło 110 lat od
otwarcia naszej szkoły. Ze względu na
pandemię i ograniczenia z tym związane, nie mogliśmy zorganizować hucznego
jubileuszu, tak jak to było w 2011 r., gdy
świętowaliśmy 100 - lecie. 110 "urodziny" SP nr 1 na Dworcowej chcemy uczcić
przypominając historię budynku i ludzi,
którzy ją tworzyli. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej prezentacji umieszczonej na
stronie szkoły www.sp-isendler-toszek.
edupage.org
Donata Podkowa
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: Monika Pondo

110 „urodziny” SP 1
im. Ireny Sendler –
starej szkoły

Na przełomie września i października
uczniowie klas 1-3 SP nr im. Ireny Sendler w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno–edukacyjnej pt.: „Wirusoochrona” organizowanej przez Śląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego wzięli udział w zajęciach pro-

W ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, uczniowie młodszych klas mieli okazję spotkać się z ulubionym misiem, słuchając głośnego
czytania „Kubusia Puchatka” A.A. Milne.
Szczególną atrakcją była prezentacja, której bohaterem była cała gromadka przyjaciół „misia o bardzo małym rozumku”
oraz wystawa książek i maskotek. Klasy 5
dokończenie na str. 6
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Badminton

Foto: Joanna Morciniec

W październiku odbył
się Gminny Turniej
Badmintona klas starszych (rocznik 2007
i 2008) w kategoriach
dziewcząt i chłopców.
Reprezentantami naszej szkoły byli: Wiktoria Maicher, Zosia
Rams, Wiktoria Poloczek oraz Nico Cuber i Xavier Klonek.
Nasi chłopcy uzyskali III miejsce, natomiast w kategorii dziewcząt I miejsce zdobyły uczennice naszej szkoły, tym samym
będą reprezentować nasza szkołę na etapie
powiatowym. Serdecznie gratulujemy!

Joanna Morciniec

Hipoterapia

mięci. To był wyjątkowy dzień i wspaniałe
doświadczenie!
Monika Gruszka

Jestem Mistrzem
a nie „miszczem”!
Podczas zorganizowanego konkursu drużynowego promującego poprawną polszczyznę wśród uczniów naszej szkoły wyłoniliśmy najlepszych Mistrzów poprawnej
polszczyzny czyli znawców związków
frazeologicznych. Spośród siedmiu klas,
które brały udział w rozgrywkach, najlepszymi okazali się Julia Skandy, Natalia Ponikiewicz i Milan Skubisz z klasy 8c oraz
Oliwia Berda, Ania Golisz i Natalia Bytomska z klasy 8b. Uczniowie i uczennice rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Tak jak obiecałam, był
również czas na uśmiech – podczas zabawy w kalambury! Ich herkulesowa siła
woli połączona z pracowitością mrówek
przyniosła efekty. Okazało się, że frazeologia dla większości naszych uczniów nie
stanowi problemu. Wszyscy zawodnicy
wykazali się dobrą ich znajomością i najczęściej trafiali w dziesiątkę, czyli dobrze
rozwiązywali powierzone im zadania.
Mieli oczy szeroko otwarte, nie pracowali na kolanie ani nie łapali dwóch srok za
ogon. Wszystko po to, żeby udowodnić,
że nie są Polakami od siedmiu boleści,
którzy nie znają swojego języka, a wręcz
odwrotnie – grają pierwsze skrzypce i zawsze są najlepsi. Takiej mobilizacji i wyników życzymy im podczas majowego
egzaminu! Korzystając z okazji, dziękuję
Milenie, Kindze, Agatce i Lenie z klasy
5b, które dzielnie pomagały w organizacji
konkursu. Wyrazy podziękowania kieruję
również do Ani Skandy – za projekt i wykonanie dyplomów.
Katarzyna Kurdasińska
Sportowe życie szkoły w Kotulinie

Foto: Monika Gruszka

Nasz Plac na Wasz Plac

Uczniowie toszeckiej szkoły uczestniczyli w spotkaniu terapeutycznym w którym
główną role odgrywały konie. Przedszkolaki i uczniowie klas I-III mogli dowiedzieć się czym żywią się konie, jak należy
o nie dbać i się nimi opiekować. Wielką
atrakcją dla dzieciaków była możliwość
skorzystania z przejażdżki pod okiem
instruktora. Emocje, które towarzyszyły
wszystkim na pewno zostaną długo w pa6
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotulinie wzięli udział w pierwszym powiatowym turnieju w Proboszczowicach ,,Nasz
Plac na Wasz Plac’’. Młodzi zawodnicy
dzielnie bronili ,,swojego placu”, rywalizując z drużynami z Toszka, Pyskowic,
Ciochowic i Żernicy. Na uczestników turnieju czekało wiele atrakcji. Zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale, drużyny
dodatkowo piłki, a trzy najlepsze zespoły
puchary. Po skończonej rywalizacji sportowej na każdego czekał ciepły poczęstunek. Wydarzenie okazało się bardzo udane, mamy więc nadzieję, że w przyszłym
roku będzie jego druga edycja.
Adam Henne

Najlepsi w powiecie

Uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze
miejsce w turnieju powiatowym w badmintonie. Patryk Maśnica, Szymon Gro-

chla i Szymon Kruppa wygrali w finale
z drużyną z Pyskowic. Uczniowie szkoły
w turnieju powiatowym reprezentowali
szkołę w Kotulinie i gminę Toszek. Sportowcy czekają z niecierpliwością na kolejny etap rozgrywek w badmintonie.
Adam Henne

KSG w Kotulinie!

Foto: Adam Henne

dokończenie ze str. 5
i 6 słuchały powieści Rafała Kosika „Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych
Ludzi”. W rolę lektorów wprowadzających naszych uczniów w świat literackich
przygód wcielili się nauczyciele: Renata
Swolany, Izabela Makuch, Monika Pondo, Joanna Wróblewska, Natalia Sawicka
i Robert Krzemiński. Wszystkie czytane
teksty ilustrowały prezentacje multimedialne przygotowane przez panią Izabelę
Makuch i zostały poprzedzone filmem
animowanym pt. „Fantastyczne latające
książki pana Morrisa Lessmore”. W ostatnim dniu wspólnego czytania fragmenty
powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza usłyszeli uczniowie klas 7 i 8, a interpretatorami tekstu byli wiceburmistrz
Piotr Kunce, prof. Sabina Olbrich-Szafraniec oraz dyrektor szkoły Agata Zawadzka.
Monika Pondo

W ramach współpracy samorządu toszeckiego z klubem sportowym Górnik
Zabrze do szkoły w Kotulinie przyjechali
piłkarze wraz ze swoją maskotką - Jorgusiem. Podczas spotkania uczniowie mieli
możliwość zadawania piłkarzom pytań.
Dzięki temu dowiedzieli się m.in. jak
wygląda dzień takiego sportowca. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali
autografy oraz plany lekcji z logotypami
klubu. Uczniowie mogli wykonać sobie "selfie" z piłkarzami i Jorgusiem oraz
zdjęcia grupowe klas. Bardzo dziękujemy
piłkarzom Górnika Zabrze za odwiedziny
w murach naszej szkoły. Adam Henne
SP PACZYNA

Po pierwsze: higiena!
Kolejne dystrybutory środków dezynfekcyjnych, nawet te najnowocześniejsze,
wywieszone instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, plakaty, nie przyniosą zamierzonego efektu, jeśli nie będziemy posiadać
niezbędnej wiedzy na temat wagi przestrzegania podstawowych zasad higieny na co dzień. Jak wiadomo, najlepiej
uczymy się przez działanie i przeżywanie.
Bez wątpienia obchody Światowego Dnia
Mycia Rąk – przypadającego 15 października – dały naszym uczniom okazję tak
do poszerzania wiedzy, jak i do działania.
W ramach tej akcji edukacyjnej, której
celem jest upowszechnienie wiedzy na
temat wpływu mycia rąk na ograniczenie
roznoszenia się chorób, zerówkowicze
i uczniowie wszystkich klas wykonywali różne doświadczenia pokazujące, jak
dbać o skórę, jak usunąć bród, dlaczego
warto myć ręce...
Najwięcej frajdy sprawiło wszystkim samodzielne robienie mydeł w płynie - eksperymentowanie z kolorem i zapachem.
Każdy z uczestników naszych mydlarskich warsztatów wziął ze sobą do domu
przygotowane przez siebie mydło. Pamiętajmy, że mycie rąk mydłem przez co
najmniej 30 sekund pozwala nam pozbyć
się większości bakterii i wirusów, w tym
koronawirusa SARS-CoV-2.
Agnieszka Kural
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

czytōmy po naszymu

Jaki znak Twōj? Orzeł (...)
Kŏżdy z nŏs mŏ wbite do gowy jakeś bele
jake rzeczy, kere w ni sōm ôd nie wiadōmo
kedy (ale dojś dugo) i ciynżko je z ty gowy
wyciepnōnć, choby sie fest chciało. Czynsto sōm to rzeczy, kerych nauczyli my sie,
jak my chodziyli do szkoły podstawowy
– a to, że „uje się nie kreskuje”, a to, że
kwiŏtka nic nie muszōm jeś, bo umiōm
zrobić fotosynteza, abo w kōńcu, że „Ich
heiße Adam und ich wohne in Kotulin”.
Co by sie w życiu nie zrobiōło, take rzeczy nigdy już nōm z gowy nie powyłażōm,
możno do samego kōńca.
Jak wto mie znŏ, to możno kojarzy, że
dojś sie interesuja historyjōm – i z historyje tyż mōmy bele co powbijane. I tak
stwierdziōłech, że dzisiej poôsprawiōm
trocha ô jedny z takich rzeczy, a pomyślołch ô tym, bo za niedugo w Sejmie
bydōm dyskutować nad ustawōm ô pol-

skich znakach państwowych – godle, fanie, hymnie i barwach. Do przeciyntnego
czowieka, co miyszkŏ w gminie Toszek,
nie je to możno sprawa nojważniejszŏ, ale
jak je ôkazja, to czamu by sie nad tym nie
zaczimać i możno trocha... zdziwić?
Ôdpowiydzcie se na pytanie: co to je
godło? Jak wyglōndŏ godło polske?
A co to je herb? Jak wyglōndajōm herby
wojewōdztwa ślōnskego abo gminy Toszek? Proste pytania, pra? To tera bydzie
trocha gorzi – czym sie rōżni herb ôd godła?
Nojczynści, jak żech se bele kogo ô to pytoł, to mi gŏdoł tak: „nooo, godło to chyba ôd państwa, a herb ôd czegoś innego”.
Wyglōndŏ to całkym logicznie, jak ôd
bajtla sie kŏżdy uczy, że godło polske to
bioły orzeł na czerwōny tarczy. Niestety,
nie je to prŏwda. Jakbyście weźli piyrszŏ
lepszŏ ksiōnżka ô heraldyce (nauka
pōmocniczŏ historyje, kerŏ sie zajmuje herbami), to byście wyczytali tam, że
herb skłŏdŏ sie z dwōch elymyntōw: godła i tarczy. W przipadku znaku polskego,

godło to sōm bioły orzeł, a jak sie za nim
dŏ czerwōnŏ tarcza, to wtedy bydzie herb.
Niestety, w polskym prawie na tyn tymat
je już kupa lŏt błōnd i skiż tego wszyske
bajtle w szkołach sie uczōm, że bioły orzeł
na czerwōny tarczy to godło, a polske heraldyki regularnie przeżywajōm hercszlagi. W nowym projekcie ustawy tyn błōnd
dali nie je poprawiōny, ale że bydōm nad
tym dyskutować, to licza, że wtoś to zmiyni!
To terŏzki, jak już kŏżdy z Wŏs wiy,
czym sie rōżni godło ôd herbu, polecōm
zacznōnć sie interesować herbami w naszy okolicy – bo bele kaj idzie je znejś
i richtich ciekawych rzeczy idzie sie dowiedzieć, jak sie niymi pointeresuje. Np.
w herbie naszy gminy tyż je orzeł – bo
w na zōmku w Toszku panowały Piasty, bocznŏ linia ty familie, co panowała
w cołki Polsce. Skuli tego, że bōła to innŏ
linia niż np. w Wielkopolsce, kolor naszego orła tyż je inny. A to yno kōnsek ciekawy historyje naszego Ślōnska – jeszcze
kedy co poôsprawiōm! Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...

Konsekwencja kluczem
Na profilu „Toszek – moje miasto rodzinne” na Facebooku pojawił się niedawno wpis na mój temat, w którym autor
wspomina moje osiągnięcia i pisze, że to
wszystko to nie był przypadek, nie – łut
szczęścia. „To była realizacja planu. Konsekwentna realizacja profesjonalnie przygotowanego planu.” Wreszcie ktoś odgadł,
dlaczego udało mi się odnieść sukces.
To naprawdę nie jest łatwe – być konsekwentnym. Postanowić coś sobie, a potem przez lata się tego trzymać. Niełatwo jest przez rok przygotowywać wielki
Bieg, a potem odłożyć go na kolejny rok
i w momencie startu być tak samo albo
nawet lepiej przygotowanym. Raz jeszcze
załatwić wszystkie sprawy – zebrać ekipę,
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sponsorów, wynająć kampera, zaplanować trasę, eskortę policji, przygotować
i rozpromować zbiórkę charytatywną…
Tak było w przypadku mojego Biegu
z Częstochowy do Rzymu, który w zeszłym roku z powodu pandemii musiałem odwołać, a który w tym roku zakończyłem dobiegnięciem na Plac św. Piotra
na Watykanie i spotkaniem z papieżem
Franciszkiem.
I choć jest tutaj miejsce na łut szczęścia,
to jednak jak napisano na wspomnianym
profilu na Facebooku, to wszystko to był
mój konsekwentnie realizowany plan. Ja
przez dwa lata trenowałem nawet po sześć
razy w tygodniu, ja dowiedziałem się, jak
dostać się na audiencję do papieża, zdobyłem numery telefonów i zadzwoniłem
do odpowiednich ludzi, a potem doprowadziłem sprawę do szczęśliwego finału.
Nie dostałem gwiazdki z nieba, sam sobie
na nią zapracowałem.
Najciekawsze jest to, że specjalnie nie różnię się od większości ludzi i dobrze wiem,

że właściwie każdy mógłby robić podobne rzeczy jak ja. Nie chodzi mi o bieganie
1500 kilometrów w miesiąc, ale o spełnianie marzeń, tak po prostu. Nie trzeba od
razu robić wielkich rzeczy, chodzi o coś,
co ja nazywam poszerzaniem kręgów. Co
mam na myśli? Kiedy biegłem do Santiago de Compostela, dowiedziała się o tym
garstka osób. Bieg przez Polskę odbił się
szerszym echem, a teraz o Biegu do Rzymu dowiedziało się pół Polski. To cały
czas nie jest jeszcze to, czego chcę, ale tutaj znów dochodzi do głosu konsekwencja. Jeśli konsekwentnie będę poszerzał
kręgi, to prędzej czy później dostanę to,
czego chcę…
Takie to moje przemyślenia z czasu trwającego 38 dni Biegu Maratonami do Rzymu, który był jedną z najwspanialszych
przygód mojego życia. Jestem pewien, że
mnie i wszystkich konsekwentnych ludzi
czekają jeszcze piękniejsze przygody.

Tomasz Sobania
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kultura

Od października ruszyły wszystkie zamkowe sekcje zainteresowań. Dla najmłodszych, czyli dzieci od 3 do 6 r.ż. mamy
logorytmikę. Dla nieco starszych dzieci
prowadzone są zajęcia wokalne, teatralne,
plastyczne, taneczne, baletowe, lekcje gry
8
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Drodzy Czytelnicy!

Uskrzydleni

Coraz częściej i głośniej mówi się o zapewnianiu dostępności do oferty kulturalnej osób ze szczególnymi potrzebami,
w tym osób z niepełnosprawnościami,
o przełamywaniu barier i potrzebie integracji społecznej. Projekt „Uskrzydleni
– aktywizacja osób z niepełnosprawnościami z Gminy Toszek” dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO 2021-2023 re-

alizowany przez grupę nieformalną „Support”, w której skład wchodzą mieszkanki
naszej gminy i lokalne animatorki: Katarzyna Prawda, Barbara Skawińska, Grażyna Świerczyńska, jest potrzebny w naszej
gminie, aby realizować założenia polityki
dostępności i integracji społecznej. W ramach zadania zaplanowano spotkanie integracyjne zarówno dla dorosłych i rodzin
z dziećmi z niepełnosprawnościami, dla
najbliższego otoczenia oraz osób w pełni zdrowych zainteresowanych tematyką
wspierania osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnicy biorą udział w warsztatach florystycznych, malowania na szkle,
tworzenia łapaczy snów i zdobienia toreb
i koszulek. W listopadzie zorganizowany zostanie Integracyjny Dzień Sportu.
Celem projektu jest nawiązanie dialogu
z osobami z niepełnosprawnościami i ich
najbliższym otoczeniem, a co najważniejsze „dodanie im skrzydeł”. Podsumowaniem projektu będzie wystawa prac
warsztatowych oraz wystawa fotograficz-

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy plakatów propagandowych z okresu powstań śląskich i plebiscytu, która
zagości we wszystkich bibliotekach powiatu gliwickiego. W naszej gminie wystawę można zobaczyć do 5 listopada br.
Plakaty pochodzą ze zbiorów Muzeum
Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
Wystawa powstała we współpracy ze Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Aleksandra Nowak
Kierownik Działu Bibliotek
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Bądź małym Majstrem!

foto.: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

foto.: Katarzyna Prawda

Zamkowe sekcje
zainteresowań

na pt. „Pozwólmy im latać” – bohaterami
zdjęć będą uczestnicy projektu. Partnerami zadania są: CK „Zamek w Toszku”, SP
nr 2 w Toszku, OPS w Toszku oraz toszecki samorząd.
Katarzyna Prawda

foto.: Jakub Broda

Zielony kącik aktywności społecznej
i półroczne regularne zajęcia dla grupy
seniorów – to działania, na które Centrum Kultury „Zamek w Toszku” pozyskało środki z Fundacji BGK w ramach
dwóch programów „Moja Mała Ojczyzna” i „Generacja 6.0”.
Co zostanie zrealizowane z pozyskanych
środków?
Część dziedzińca zostanie zagospodarowana w formie ogrodu kieszonkowego. Nasadzimy miododajną roślinność, zakupimy
nowe ławki i odnowimy stare, zainstalujemy domki dla ptaków i owadów oraz łapacz wody. Będzie można usiąść i poczytać
książkę, ponieważ wśród nasadzonej zieleni swoje miejsce znajdzie „Książniczka”
– domek dla książek. W porządkowanie
terenu i nasadzanie zieleni zaangażujemy
lokalną społeczność – mówi Katarzyna
Prawda.
Atrakcją CK stanie się mobilne boisko do
dysk golfa. W ramach zadania zakupione
zostaną kosze i dyski do gry. Zarówno
mieszkańcy, jak i turyści będą mogli aktywnie wypoczywać na toszeckim zamku. Prace zostały zaplanowane na wiosnę
przyszłego roku, a uroczyste otwarcie
ogrodu na koniec czerwca.
Natomiast dla seniorów przygotowana
została bogata oferta regularnych zajęć
oraz wyjazdów w ramach projektu „W seniorze siła!”. Uczestnicy od lutego do
czerwca będą brać udział w gimnastyce,
zumbie, bocci, spotkaniach z podologiem, zajęciach komputerowych, warsztatach florystycznych, card makingu, wikliny papierowej. Seniorzy zobaczą sztukę
w Teatrze Korez w Katowicach i udadzą
się na wycieczkę do Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu. Zadanie ma na celu
aktywizację społeczną i kulturalną seniorów oraz przeciwdziałanie negatywnym
skutkom pandemii, wykluczeniu cyfrowemu. Nabór do projektu ruszy w styczniu. Zachęcamy do udziału wszystkich
zainteresowanych! Katarzyna Prawda

na gitarze oraz mażoretki. Dorośli również mogą regularnie korzystać z oferty
zajęć – pilatesu, gimnastyki, spotkań chóru Tryl. Na Zamku prowadzone są zajęcia językowe przez szkołę Happy School. Jest w czym wybierać. W niektórych
sekcjach zostały ostatnie wolne miejsca.
Jeśli chciałbyś rysować, grać na scenie,
śpiewać, tańczyć, zgłoś się do nas! Więcej
informacji można uzyskać pod numerem
32 233 44 93, na stronie zamektoszek.eu.
Katarzyna Prawda

foto.: Katarzyna Prawda

Dobra passa na Zamku

Jak fajnie jest pomajsterkować w towarzystwie fachowców i stworzyć łódki wykonane z drewna. Organizatorzy - OPS
w Toszku, ruszyli z programem "Mały
Majster". Działanie jest świetnym połączeniem współpracy międzypokoleniowej i wzmocnienia u dzieci umiejętności
manualnych. Więcej szczegółów: www.
ops.toszek.pl.
JR
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