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Międzynarodowo w Gminie Toszek
Gmina Toszek, podobnie jak 
wiele gmin w Polsce, nawiązu-
je kontakty z innymi miastami 
i regionami Europy w celu re-
alizacji wspólnych interesów 
i zacieśniania więzów przyjaź-
ni z uwzględnieniem europej-
skiej perspektywy. Od dłuż-
szego czasu magistrat toszecki 
dba o  dobre relacje związane 
ze współpracą międzynaro-
dową z  miastami Hohenau 
(Niemcy) i Olewsk (Ukraina). 
Na mocy podpisanych umów 
partnerskich z  Gminą Ho-
henau (18 kwietnia 2004  r.) 
i miastem Olewsk (4 paździer-
nika 2014  r.) podejmowane 
są  wspólne inicjatywy, które 
mobilizują do działania lokal-
ną społeczność w  tym dzieci 
i  młodzież poprzez poznanie 
tradycji, wymianę poglądów 
oraz wzmocnienie postaw 
obywatelskich. Celem współ-
pracy jest szeroka możliwość 
wymiany kulturowej, sporto-
wej, edukacyjnej, biznesowej, 
a zarazem wzajemne poznanie 
osiągnięć naszych miejscowo-
ści. Poza tym bardzo ważnym 

aspektem tego międzynaro-
dowego partnerstwa jest po-
szerzenie zwykłych kontaktów 
międzyludzkich i  poznanie  
życia codziennego, świątecz-
nych obyczajów, folkloru, re-
ligii.  Powyższe działania wy-
nikają z  przekonania trzech 
gmin, że dążenie do takiej 
współpracy przyczyni się po-
zytywnie i prawdziwie do bu-
dowy wspólnoty europejskiej, 
a w dodatku jest ważnym kro-
kiem dla przyjaźni, narodowe-
go porozumienia i odważnego 
działania dla przyszłości.
W  październiku magistrat to-
szecki odwiedziły jednocze-

śnie dwa partnerskie miasta 
- z  Olewska (Ukraina) oraz 
z  Hohenau (Niemcy), a  to za 
sprawą wydarzenia pn. „Okto-
berfest”, który po raz dwunasty 
organizowany był w  Gminie 
Toszek.
Podczas krótkiej wizyty goście 
z  Ukrainy mieli okazję zapo-
znać się z  funkcjonowaniem 
toszeckiego magistratu, spółki 
Remondis oraz zwiedzić ko-
palnię srebra w  Tarnowskich 
Górach. Wszystko to, co wi-
dzieli  jest dla nich nowym 
doświadczeniem, a  zarazem 
stanowi przykład pozytywnych 
zmian (nowych rozwiązań) ja-

kie mogą wdrożyć, aby popra-
wić warunki życia w  swojej 
społeczności lokalnej. Partne-
rzy z Niemiec zwiedzili Opole 
oraz Stary Rynek w Gliwicach 
i  Gliwicką Radiostację, a  tak-
że uczestniczyli w  uroczystej 
kolacji w  gospodarstwie agro-
turystycznym „Ranczo” w Pro-
boszczowicach. Wszyscy chęt-
nie uczestniczyli w  licznych 
konkursach organizowanych 
podczas lokalnego święta - 
Oktoberfest oraz wsłuchali się 
w dźwięki fletni pana podczas  
niedzielnego występu Edwarda 
Simoniego.
Partnerstwo miast jest for-
mułą otwartą. Od nas, czyli 
w  równym stopniu od miesz-
kańców Toszka,  mieszkańców 
Olewska i  Hohenau zależy, 
czym będziemy tę współpracę 
wypełniać. Władze samorzą-
dowe podtrzymują regularne 
kontakty, składają robocze wi-
zyty, wymieniają okazjonalne 
uprzejmości. Najważniejsze, 
aby udało się zbudować trwałe, 
stabilne i  pożyteczne obszary 
współpracy.



2 Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Mijające tygodnie to dla mnie i  moich 
współpracowników czas kontynuowa-
nia i  podejmowania wielu zadań. Część 
z nich jest nierozerwalnie związana z ka-
lendarzem - zawsze we wrześniu nasze 
sołectwa sporządzają plan wydatków 
w  ramach funduszu sołeckiego, zawsze 
w  październiku staramy się zaplanować 
„akcję zima”. Wrzesień i  październik to 
także czas intensywnych prac nad przy-
szłorocznym budżetem. Dochody i  wy-
datki gminy są z roku na rok porównywal-
ne, ale oprócz zadań stałych, takich jak 
utrzymanie czystości w gminie, czy płat-
ności za oświetlenie uliczne, podejmuje-
my także szereg zadań różnych. Niektóre 
z nich finansujemy w całości ze środków 
własnych gminy, dla innych poszukujemy 
współfinansowania w środkach unijnych, 
ministerialnych czy innych. Wszystkie 
wydatki wymagają szczegółowego zapla-
nowania, zarówno co do ich przeznacze-
nia, wysokości, jak i  czasu, kiedy mają 
zostać poniesione. Pani skarbnik dokłada 
najwyższych starań, aby przygotować bu-
dżet odpowiedzialny, nastawiony na roz-
wój gminy.
Warto podkreślić, że w  minionym cza-
sie podjęliśmy kilka wartościowych 
przedsięwzięć w  zakresie współpracy 
międzynarodowej. Uczniowie toszeckiej 
szkoły podstawowej spędzili kilka inte-
resujących dni w  Hohenau, a  nasz chór 
„Tryl” pod kierunkiem pani Marii Garbal 
uczestniczył w Festiwalu Kultury Polskiej 
w  Olewsku. Nasi partnerzy z  kolei za-
szczycili nas wizytą w ramach Oktoberfe-
stu. Partnerstwo obejmuje więc nie tylko 
kontakty samorządowców, robocze wizy-
ty i okazjonalne uprzejmości. Zależy nam 
w  szczególności na tym, aby udało się 
zbudować trwałe, stabilne i  pożyteczne 
obszary faktycznej współpracy. Edukacja 
i kultura mogą być dobrą formą partner-
skich relacji między mieszkańcami Tosz-
ka, Hohenau i Olewska. Czy pojawią się 
kolejne dobre pomysły i czy uda się wcie-

lić je w życie – czas pokaże. Jesteśmy na 
tego typu pomysły otwarci.
Z prawdziwą przyjemnością, jak co roku, 
braliśmy udział w  dożynkach, które or-
ganizowali mieszkańcy poszczególnych 
sołectw. W  większości z  nich miałem 
zaszczyt uczestniczyć. Niezmiennie po-
zostaję pod wrażeniem pomysłowości, 
zaangażowania i świetnej atmosfery tych 
uroczystości. Chciałbym jeszcze raz po-
dziękować za trud włożony w  przygoto-
wanie dożynek: sołtysom, radom sołec-
kim, mieszkańcom, sponsorom, innym 
sojusznikom. Mimo, że struktura gospo-
darstw rolnych zmienia się u  nas w  ten 
sposób, że ich ubywa, coroczne Święto 
Plonów zawsze pozostanie w kalendarzu 
imprez gminnych, jako jedno z najważ-
niejszych świąt.
Postępują prace nad zmianą Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i  Gminy 
Toszek wraz z  prognozą oddziaływania 
na środowisko. Zgodnie z  informacjami 
publikowanymi na urzędowych tabli-
cach ogłoszeń, na stronie internetowej - 
do 24 października całość dokumentacji 
była wyłożona do wglądu. Przypominam 
jeszcze, że do 14 listopada można skła-
dać pisemnie do mnie uwagi dotyczące 
studium. Mam nadzieję, że każdy, kto 
jest tym specjalistycznym dokumentem 
zainteresowany, skorzysta z  okazji, aby 
się z  nim zapoznać. Zainteresowanych 
informuję także, że zbyliśmy nierucho-
mości gminne. Łączny metraż sprzeda-
nych lokali to 128,02 m2, a  łączna war-
tość sprzedanych nieruchomości, w  tym 
dwóch niewielkich działek rolnych, to 
34.293,70 zł.
Trwają prace inwestycyjne. Po nieuda-
nym dla nas przetargu na remont dachu 
budynku przy ul. Strzeleckiej 23 (brak 
chętnych do podjęcia prac oraz zbyt 
wysokie ceny oferowane przez przedsię-
biorców, z  którymi negocjowaliśmy in-
dywidualnie) podjąłem decyzję o skiero-
waniu do realizacji remontów kilku dróg 
gminnych: Górnej w Wilkowiczkach oraz 
Parkowej w  Pniowie. Szacowana war-
tość obydwu inwestycji to nieco ponad 
200.000  zł. Nie powiódł się też przetarg 
na remont ul. Zamkowej w Toszku - jedy-
ny wykonawca, który złożył ofertę, był za 
drogi. Rozpoczęliśmy remont pomiesz-
czenia przy ul. Strzeleckiej 35, w  któ-
rym mieścić się będzie Centrum Usług 
Wspólnych - jednostka obsługująca m.in. 
pod kątem księgowym nasze szkoły, OPS 
i Zamek. Wartość tej modernizacji sięga 
300.000  zł. Zgodnie z  harmonogramem 
postępuje budowa remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Zakończyliśmy pierw-
szy etap niezbędnej modernizacji base-
nu w  szkole podstawowej w  Paczynie, 
w  przyszłym roku chcemy go konty-
nuować. Nie udało nam się w  tym roku 
przystąpić do konkursu na środki z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego na remont 
bloku mieszkalnego w Paczynie. Do tego 
naboru musimy lepiej się przygotować. 
Kolejną okazję będziemy mieć we wrze-
śniu przyszłego roku - tę szansę wykorzy-
stamy!

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

PROSTO 
Z URZĘDU

Z ŻYCIA GMINY

„Europejski Dzień 
Przywracania 
Czynności Serca” 
na rynku w Toszku

W październiku na toszeckim rynku została 
zorganizowana akcja pn. „Europejski Dzień 
Przywracania Czynności Serca”. Koordyna-
torem, a  zarazem pomysłodawcą inicjaty-
wy był dyrektor publicznego Gimnazjum 
w  Toszku Waldemar Pigulak, a  współor-
ganizatorem Rowerowy Patrol Pierwszej 
Pomocy PCK. Akcja była odpowiedzią 
na powstałą inicjatywę Europejskiej Rady 
Resuscytacji (ERC), a  zarazem impulsem 
w  ramach podnoszenia świadomości spo-
łecznej o  problemie nagłego zatrzymania 
krążenia (NZK). Celem inicjatywy jest po-
wszechne uświadomienie społeczeństwu 
jak ważne jest udzielanie pierwszej pomo-
cy i nauczanie udzielania jej osobie, u któ-
rej wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia 
w warunkach pozaszpitalnych. W niniejszą 
kampanię społeczną włączyły się placówki 
oświatowe, a honorowy patronat tej cennej 
akcji objął Burmistrz Toszka.

JR

Spotkanie „G8”

We wrześniu w  Sośnicowicach odbyło 
się kolejne spotkanie starosty gliwickiego 
i włodarzy gmin Powiatu Gliwickiego, tzw. 
„G8”. 
Podczas obrad zostały poruszone  dwa 
główne zagadnienia: analiza umów na 
konserwację oświetlenia ulicznego oraz 
ustalenie stanowiska w  sprawie propozy-
cji wsparcia rodziców dzieci w  wieku od 
pierwszego do ukończenia trzeciego roku 
życia (tzw. bonu opiekuńczego). Rozma-
wiano także na inne tematy interesujące 
samorządowców gminnych i powiatowych, 
wymieniając uwagi i doświadczenia.       JR
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Z Toszka do 
OIewska: kwitnie 
współpraca 
międzynarodowa 
w obszarze 
kultury!

Czas pobytu w Olewsku był bardzo szcze-
gółowo wypełniony przede wszystkim pró-
bami. Chór występował dwa razy: w sobotę 
na Festiwalu Kultury Polskiej oraz w  nie-
dzielę po mszy św. w miejscowym koście-
le. Każdy z występów obejmował inny re-
pertuar - każdy wymagał więc odrębnego 
przygotowania. Dodatkowym wyzwaniem 
było wspólne wykonanie wybranych wcze-
śniej fragmentów Nowenny do Matki Bożej 
Toszeckiej oraz ukraińskiej wersji „Ojcze 
nasz” przez chór „Tryl” i  zespół wokalny 
Związku Polaków. Wykonanie obydwu 
utworów udało się znakomicie. Zarówno 
w  sobotę w  olewskim Domu Kultury, jak 
również w  niedzielę w  kościele chórzyści 
zostali nagrodzeni owacją na stojąco. Do-
datkowo warto podkreślić, że w  galowym 
koncercie festiwalowym, w  którym udział 
brało łącznie kilkanaście zespołów (w tym 
zespoły wokalne, taneczne, instrumental-
ne), chór „Tryl” wyróżniał się znakomitym 
przygotowaniem muzycznym!                PK

W podziękowaniu 
za tegoroczne 
plony – Dożynki 
Gminne 2016

Za nami tegoroczne „Dożynki Gminne”. 
Sołectwo Paczyna – ich koncepcyjny orga-
nizator – spisali się znakomicie: było po-
mysłowo, dostojnie, a momentami bardzo 
dowcipnie. Dożynki to święto dziękczynie-
nia za plony, ale aby świętować dożynki nie 

trzeba koniecznie być rolnikiem! Wdzięcz-
ność za dostatek pożywienia mogą, a nawet 
powinni wyrażać wszyscy. Dlatego cieszy-
my się, że na gminne dożynki zaproszenie 
przyjęło wielu mieszkańców Paczyny, in-
nych sołectw naszej gminy, Toszka, a także 
gości.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. 
w  kościele św. Marcina w  Paczynie, któ-
rej przewodniczył nowy proboszcz parafii 
o. Mieczysław Jóźwiak CMF. Po liturgii, 
w  barwnym korowodzie, w  towarzystwie 
Orkiestry Dętej i  Mażoretek z  Kotulina, 
dzieci i  młodzieży naszych szkół podsta-
wowych oraz pomysłowo zorganizowanych 
przedstawicieli sołectw, uczestnicy przeszli 
na boisko LKS „Orzeł” Paczyna.
Gminne Dożynki, jak co roku, były okazją 
do uhonorowania wyróżnieniem „Zasłużo-
ny dla rolnictwa”. W tym roku te zaszczytne 
nagrody z rąk Burmistrza Grzegorza Kup-
czyka otrzymali: Sylwia Badura, Ryszard 
Bochenek, Dorota Dobiosz, Damian Go-
lombek, Gerard Janysek, Adrian Klonek, 
Marcin Kwaśniok, Hubert Miozga, Gertru-
da Musioł, Michał Palus, Marcin Przowski, 
Danuta Ruda, Hubert Wienchol, Marek 
Wypych.
Zaszczytne funkcje starostów dożynko-
wych pełnili Andżelika i Paweł Kokoszka. 
Nad całością czuwały Anna Rutka – Sołtys 
Paczyny i  Sylwia Cebula – Sołtys Pniowa. 
Dziękujemy!         PK

Pożar pałacu 
dworskiego 
w Kotliszowicach
We wrześniu nasi strażacy interweniowali 
przy pożarze zabytkowego pałacu dwor-
skiego w sołectwie Kotliszowice.
W  pożarze nikt nie ucierpiał jednak stra-
ty materialne są znaczne (zapadła się m.in. 
połowa dachu oraz część stropów we-
wnątrz budynku) - ich dokładnym osza-
cowaniem zajmie się prywatny właściciel 
obiektu. Strażakom udało się nie dopuścić 
do rozprzestrzenienia się ognia na wie-
żę. Według wstępnych ustaleń przyczyną 
pożaru był „czynnik ludzki”, szczegóły 
wyjaśnią odpowiednie służby.  W akcji ga-
śniczej uczestniczyło łącznie 12 zastępów 
strażackich, w tym jednostki OSP z Toszka, 
Pniowa, Wilkowiczek i Ciochowic, a także 
z Wielowsi, Świbia oraz jednostki PSP z Py-
skowic i z Gliwic. Dziękujemy za sprawną 
akcję pożarniczą! 

PK

Mała architektura 
na toszeckim 
rynku i nie tylko…
W  naszej przestrzeni publicznej pojawiło 
się kilka nowych elementów tzw. „małej 
architektury”: dwa stojaki na rowery na 
rynku i kilka nowych ławek, które zastąpiły 
ławki wysłużone, niezdatne już do użytku. 

Mamy nadzieję, że będą się podobać i oka-
żą się przydatne!         PK

Wiaty na 
przystankach

Dwie nowe wiaty przystankowe zostały po-
stawione w Boguszycach i w Kotulinie. Ini-
cjatywa  powstała przy dobrej współpracy 
z  mieszkańcami sołectw, którzy przepro-
wadzili niezbędne prace przygotowawcze. 
Dobrą organizację współpracy zapewnili 
sołtysi: Krystyna Miozga i Albert Osman-
da. Dziękujemy!

PK

Bezpieczniej 
w Gminie Toszek

Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk wraz 
z  włodarzami Gmin Rudziniec oraz Wie-
lowieś przekazali komendantowi policji 
w Pyskowicach nowy radiowóz marki Opel 
Corsa. Na zakup samochodu samorządy 
przeznaczyły łącznie połowę kosztów zaku-
pu czyli ok. 22 tys. zł, drugą połowę dołoży-
ła KWP Katowice.
Pojazd na co dzień będzie wykorzystywa-
ny w służbach na terenach wymienionych 
gmin (Toszek, Rudziniec, Wielowieś). 
Przed siedzibą Komisariatu Policji w  Py-
skowicach zostały wręczone klucze do no-
wego radiowozu mł. insp. Rafałowi Grzeni, 
komendantowi pyskowickiej policji.       JR
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GOSPODARKA i ROLNICTWO

Reaktywacja 
przydomowych 
oczyszczalni…
Realizowany program budowy przydomo-
wych oczyszczalni w Gminie Toszek cieszy 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
W latach 2013 - 2015 wspólnie z właścicie-
lami nieruchomości zrealizowano aż 200 
tego typu inwestycji. W tym roku rozpoczął 
się kolejny etap budowy.
Burmistrz Grzegorz Kupczyk podjął decy-
zję w  sprawie kontynuacji „Programu bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Toszek”. W tym roku wznowiono 
realizację tych ważnych ekologicznie inwe-
stycji. Łącznie na terenie gminy powstanie 
50 kolejnych instalacji w latach 2016 – 2017, 
po 25 w każdym roku. Zgodnie z przyjęty-
mi w naszej gminie warunkami dofinanso-
wania tych przedsięwzięć ustalono, że tzw. 
koszt kwalifikowany całej inwestycji będzie 
wynosił 12.000 zł. Ta kwota obejmuje za-
kup oraz montaż przydomowej oczyszczal-
ni. Każdy inwestor może liczyć na dofinan-
sowanie na poziomie 80% kosztów, czyli 
w  kwocie 9.600,00  zł. W  tym roku gmin-
ne dofinansowanie wynosi 240.000,00  zł 
i dotyczy 25 osób, które złożyły wnioski na 
przełomie 2013 i 2014 roku. Obecnie gmina 
podpisała 24 umowy na 25 przewidzianych 
(1 osoba wezwana została do uzupełnienia 
brakujących dokumentów potrzebnych do 
zawarcia umowy). Kompleksowo zreali-
zowano już 7 inwestycji, pozostałe etapy 
przedsięwzięcia czekają na ustalenia, co do 
terminu ich odbioru przez przedstawiciela 
gminy. 
Podstawowe warunki uczestnictwa w pro-
gramie:
•	 Inwestor	 jest	 właścicielem	 lub	 posiada	

inny tytuł prawny do nieruchomości ob-
jętej wnioskiem, zlokalizowanej w grani-
cach gminy,

•	 Inwestor	 nie	 posiada	 zaległości	 z  tytułu	

Po zakończeniu realizacji projektów unij-
nych bardzo ważnym zadaniem Beneficjen-
ta jest utrzymanie oraz urzeczywistnienie 
wskaźników priorytetowo zakładanych na 
początku zaplanowanych działań. Niniej-
sze rezultaty są skrupulatnie sprawdzane i 
kontrolowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. 
Gmina Toszek w ramach realizacji projek-
tu pozyskanego ze środków europejskich 
pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
kompleksową termomodernizację wraz z 
wymianą źródła ciepła i montażem kolek-
torów słonecznych w budynkach Szkoły 
Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w 
Toszku”  nie tylko uzyskała zaplanowaną 
wartość wskaźników, ale i przewyższyła ich 
osiągnięcie, co stanowiło wartość dodaną 
inwestycji projektowej. Kompleksowa ter-
momodernizacja z wymianą pomp ciepła 
i instalacji grzewczej w budynkach Przed-
szkola Publicznego w Toszku i Szkoły Pod-

stawowej w Paczynie miała na celu popra-
wę jakości powietrza atmosferycznego oraz 
pozostałych komponentów środowiska 
naturalnego przez ograniczenie pochodzą-
cych z niskiej emisji zanieczyszczeń powie-
trza. Realizacja projektu miała się przy-
czynić do zmniejszenia energochłonności 
budynków, zmniejszenia ilości spalanego 
paliwa grzewczego, ograniczenia ilości 
wydalanych do atmosfery zanieczyszczeń, 
do poprawy warunków termicznych oraz 

komfortu użytkowania obiektów, a także 
do poprawy ich stanu technicznego, wize-
runku i estetyki otoczenia. Zrealizowany 
przez Gminę Toszek projekt miał w swoim 
założeniu spełnić określone wskaźniki. Jak 
się okazało, co nas niezmiernie cieszy, osią-
gnięte wskaźniki uzyskały wyższe wartości 
niż te zakładane na etapie projektowym. 
Cel projektu został osiągnięty!
Poniższa tabela obrazuje wartość zaplano-
waną i wartość osiągniętą wskaźników:

Nazwa wskaźnika Wartość 
zaplanowana

Wartość 
osiągnięta j.m.

Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 0,53 0,599 Mg/rok
Ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu 
energii promieniowania słonecznego

15 15 MWh/rok

Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx 0,20 0,2817 Mg/rok
Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 120,30 245,84 Mg/rok
Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów 1,11 1,119 Mg/rok

Osiągnięte wskaźniki projektowe

podatków i innych opłat względem gmi-
ny;

•	 W przypadku	 likwidacji	 instalacji	przed	
upływem 5 lat od daty zakończenia za-
dania lub w przypadku eksploatacji nie-
zgodnej z zaleceniami producenta i wa-
runkami eksploatacji, inwestor zwróci 
otrzymaną dotację wraz z odsetkami. JR

Ranczo Krystiana 
Kiełbasy na Święcie 
Lasu w Kaletach

We wrześniu Lokalna Grupa Działania Le-
śna Kraina Górnego Śląska zaprosiła Gmi-
nę Toszek do włączenia się w  festyn pro-
mujący  jej walory turystyczne i  lokalne. 
Z przyjemnością informujemy iż, reprezen-
tantem gminy był Krystian Kiełbasa, który 

w  sposób oryginalny przedstawił stoisko 
gminne podczas niniejszego święta.
Krystian Kiełbasa wieloletni działacz sa-
morządowy, pierwszy w  naszej gminie 
Radny Sejmiku Śląskiego V Kadencji, pro-
fesjonalista i perfekcjonista we wszystkich 
działaniach i  powierzonych zadaniach na 
rzecz rozwoju Gminy Toszek. Człowiek, 
który z  pasją podchodzi do życia i  z  sza-
cunkiem do innych. Jego gospodarstwo 
agroturystyczne odwiedzane  jest przez 
gości i  turystów z  całego świata. Sylwetka 
toszeckiego działacza oraz innych podmio-
tów  promujących produkty lokalne i ofertę 
turystyczną zostanie zaprezentowana w na-
stępnym wydaniu naszego periodyku.  JR

Konsultacje zmian 
do studium 
Od września do października br. trwały 
konsultacje projektu zmian studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Toszek.  
Wszystkie dokumenty  są nadal udostęp-
nione w wersji elektronicznej na stronie 
www.toszek.pl. Ewentualne uwagi do pro-
jektu studium można zgłaszać pisemnie do 
Burmistrza Toszka do 14 listopada (decy-
dująca jest data wpływu pisma do urzędu).

JR
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Czerwonego Krzyża, Koordynatorem i In-
struktorem Pierwszej Pomocy przedme-
dycznej PCK, Ratownikiem Kwalifikowa-
nej Pierwszej Pomocy, członkiem komisji 
dyscyplinarnej przy Wojewodzie Śląskim. 
Od lat związany jest z czterema kobietami – 
żoną i  trzema córkami, z którymi jak mówi 
kontakt ma wyśmienity.
Dyrektorom życzymy pomyślności i  wiele 
wytrwałości w  spełnianiu wszystkich za-
mierzeń i planów.

JR

Erasmus+ 
„Mobilność kadry 
edukacji szkolnej”
Z  inicjatywy nauczyciela wychowania fi-
zycznego,  Kariny Jarmułowicz-Łozińskiej, 
która jest współautorem projektu pt. „Dwa 
narody, jedna ojczyzna – upowszechnienie 
nauczania języka niemieckiego w  Szko-
le Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Toszku”, szkoła ta przystąpiła na począt-
ku tego roku do konkursu w ramach pro-
gramu Unii Europejskiej Erasmus+ „Mo-
bilność kadry edukacji szkolnej”.
Erasmus+ to program na lata 2014-2020 
w  dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu. Projekty realizowane w ramach tej 
akcji mają na celu podniesienie jakości pracy 
szkoły oraz wdrożenie rozwiązań i  wiedzy 
zdobytej przez jej pracowników w  trakcie 
wyjazdów zagranicznych - mówi Karina 
Jarmułowicz - Łozińska, autorka i koordy-
natorka projektu. Udział w projekcie umoż-
liwia nawiązanie lub pogłębienie współpra-
cy międzynarodowej, dzięki czemu zarówno 
pracownicy szkoły, jak i sama szkoła zyskują 
szanse poznania nowoczesnych i  innowa-
cyjnych rozwiązań w  obszarze edukacji 
szkolnej, które będą wykorzystywane w  co-
dziennej pracy dydaktycznej, jak również 
przyczynią się do lepszego funkcjonowania 
placówki - dodaje koordynator.
Na 695 projektów biorących udział w kon-
kursie zakwalifikowanych zostało 152, 
w tym projekt szkoły podstawowej w Tosz-
ku, który otrzymał 88 punktów na 100 
możliwych i znalazł się na 100 miejscu.
W projekt zaangażowanych jest 9 nauczy-
cielek z czego dwie to  nauczycielki języka 
niemieckiego, które chcą podnieść swoje 
kwalifikacje metodyczne w  zakresie sku-
teczności nauczania językowego oraz pod-
nieść atrakcyjność swoich zajęć.  Drugą 
grupę osób bezpośrednio zaangażowanych 
w projekt stanowią nauczycielki nauczania 
początkowego oraz jedna nauczycielka wy-
chowania fizycznego. W  ramach projektu 

biorąca w nich udział kadra pedagogiczna 
wyjedzie w  okresie wakacji letnich - tak, 
aby nie zakłócić pracy w szkole - na dwu-
tygodniowe kursy językowe i  metodycz-
ne do Austrii i  Niemiec. Choć planowane 
wyjazdy odbędą się dopiero w  przyszłym 
roku, to trwają już przygotowania w formie 
samokształcenia językowego. Uczestniczki 
projektu spotykają się po zajęciach w szkole 
aby utrwalić i doskonalić swoje umiejętno-
ści i doświadczenia językowe.                KJŁ

Gminne obchody 
Dnia Edukacji 
Narodowej
Bukiety kwiatów, podziękowania, nagro-
dy i  gratulacje – 13 października 2016  r.  
w  Toszku upłynął pod znakiem życzeń 
składanych nauczycielom z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Stało się tradycją, 
że podczas obchodów Dnia Edukacji na-
uczyciele otrzymują nagrody za codzienną, 
ciężką pracę. W tym roku nagrodami Bur-
mistrza Toszka wyróżnieni zostali:

Donata Podkowa – nauczyciel Gimnazjum 
im. Ireny Sendler w Toszku,
Iwona Ewertowska – Mener – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Pniowie,
Małgorzata Ogonowska – nauczyciel Szko-
ły Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Toszku,
Agnieszka Kural – nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie,
Anna Pawłowska – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Kotulinie,
Elżbieta Wójcik – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
Grażyna Myszak – Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Toszku,
Bogdan Dutkiewicz – Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Paczynie,
Agnieszka Szalińska – Kierownik ZOPO 
w Toszku.       ASZ

OŚWIATA

Nowi dyrektorzy
Przedstawiamy sylwetki dyrektorów, któ-
rzy od 1 września br.  pełnią swoje funkcje  
w  Szkole Podstawowej im. Gustawa Mor-
cinka w  Toszku (Agata Zawadzka) oraz 
w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sen-
dler w Toszku (Waldemar Pigulak).
Agata Zawadzka
była wicedyrektorem 
w  Gimnazjum nr 11 
w  Gliwicach, jest ab-
solwentką kierunku 
filologia rosyjska na 
Uniwersytecie Śląskim 
oraz filologia pol-
ska na Uniwersytecie 
Opolskim. Od 2009 r. mediator sądowy 
przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Pry-
watnie mama dorosłych synów Mateusza 
i  Piotra, współorganizatorka i  propaga-
torka wydarzeń  tj. Gliwicki Bieg Uliczny, 
Rodzinny Turniej Pływacki oraz Miejska 
Giełda Inicjatyw Młodzieżowych.  Od wie-
lu lat przewodniczy jury wielu konkursów 
literackich,  a od 2006 r. w  konkursie pn.:  
„Kalendarz w  każdej klasie” na rzecz Ho-
spicjum im. Miłosierdzia Bożego w Gliwi-
cach.  Współorganizatorka mediacji rówie-
śniczych w  ZSOE w  Gliwicach w  ramach 
akcji społecznej Pozytywni.gliwice.pl.
W latach 2006 – 2016 prezes ogniska ZNP  
w Gliwicach. W plebiscycie Dziennika Za-
chodniego Kobieta na medal 2015, decyzją 
czytelników zajęła 3 miejsce w  Gliwicach 
i powiecie.
Waldemar Pigulak
ukończył Wyższą Ofi-
cerską Szkołę Wojsk 
Radiotechnicznych 
na kierunku zauto-
matyzowane systemy 
dowodzenia, studia 
magisterskie na Uni-
wersytecie Opolskim 
w  specjalności podstawy techniki z  in-
formatyką oraz studia podyplomowe:  na 
Uniwersytecie Opolskim w zakresie infor-
matyki,  na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w  Katowicach  w  zakresie Edukacji 
Obronnej, na Politechnice Śląskiej w  Gli-
wicach w  zakresie Zarządzania Placówką 
Oświatową. Doświadczenie w zakresie za-
rządzania i kierowania oraz dydaktyki zdo-
bywał na kolejnych stanowiskach między 
innymi jako: dowódca  w szkole wojskowej, 
jako oficer ds. mobilizacji jednostek służby 
zdrowia, szef logistyki szpitala wojskowego, 
nauczyciel, zastępca dyrektora szkoły oraz 
dyrektor policealnej szkoły służb ochrony 
i dyrektor liceum ogólnokształcącego. Poza 
szkołą jest aktywnym członkiem Polskiego 

Informujemy, iż w dniu
31 października autobusy linii

203, 204, 205, 206, 207, 208
będą kursowały tak jak w dni 

robocze w ferie i wakacje.
1 listopada linie 203, 204, 205, 206, 
207, 208 będą kursowały jak w dni 

wolne. W tym dniu wszystkie kursy 
są bezpłatne.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Toszek
Burmistrz Toszka serdecznie zaprasza mieszkańców  na obchody Święta 
Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 11 listopada br. Święto roz-
pocznie się od Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Toszku o godz. 11.00. Po celebrze  o godz. 12.00 nastąpi uroczysty 
przemarsz do pomnika przy ul. Strzeleckiej, gdzie przedstawiciele władz 
samorządu gminnego oraz  delegacji poszczególnych jednostek, organizacji 
pozarządowych  złożą kwiaty.
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XII Oktoberfest na Zamku w Toszku – 
święto dobrej zabawy i przyjaźni

Powiatowy Festiwal 
Chórów

XII Oktoberfest na Zamku w Toszku  zebrał 
miłośników biesiadowania i dobrej zabawy. 
Dopisało wszystko - od wyśmienitych gości 
z gmin partnerskich Toszka: z Gminy Ho-
henau (Niemcy) i Miasta Olewsk (Ukraina) 
- przez wspaniałych artystów - po wyma-
rzoną na wydarzenia plenerowe pogodę 
i niesamowitą publiczność. 
Organizatorzy wydarzenia: Centrum Kul-
tury „Zamek w  Toszku” i  Telewizja TVT 
Rybnik starali się aby program artystyczny 
był różnorodny. Wystąpiły mażoretki Ma-
gnolia z  Kotulina działające w  Centrum 
Kultury „Zamek w  Toszku” przy współ-
pracy Stowarzyszenia Razem dla Kotulina, 
zespoły muzyczne De Silvers, Hanys Bynd, 
Time, Paweł Polok, a  nad całością czuwał 
w roli kabareciarza i konferansjera Leonard 
Malcharczyk.
Uroczyste otwarcie odbyło się o  godzinie 
17.00. Obok Burmistrza Toszka Grzegorza 
Kupczyka pierwszy powitalny toast wzno-
sili Mer Olewska Oleg Omelczuk Wasile-
wicz, Burmistrz Hohenau Eduard Schmid, 
Dyrektor Biura Zarządu Telewizji TVT 

Elżbieta Podkańska i Dyrektor CK „Zamek 
w Toszku” Artur Czok. Sobota upłynęła na 
tańcach, spotkaniach i rozmowach.
Drugi dzień Oktoberfestu to koncert 
Edwarda Simoniego, polsko – niemieckie-
go muzyka  grającego na fletni. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez DFK Toszek 
we współpracy z toszeckim zamkiem. Sala 
Peterswaldska była wypełniona po brzegi, 
a  najwybitniejszy panflecista świata każ-
dego oczarował swą muzyką. Dziękujemy 
wszystkim, którzy nas odwiedzili. To był 
wspaniały czas.

DW

Organizowany od kilkunastu już lat, z ini-
cjatywy Marcina Kwaśnioka, Powiatowy 
Festiwal Chórów odbył się tym razem 16 
października. W ramach galowego kon-
certu w Sali Peterswaldskiej toszeckiego 
zamku zaprezentowało się sześć zespołów: 
z Gierałtowic (Chór „Skowronek”, dyr. Be-
ata Stawowy), z Paniówek (Chór „Cecylia”, 
dyr. Beata Stawowy), z Przyszowic (Chór 
„Słowik”, dyr. Henryk Mandrysz), dwa chó-
ry z Wielowsi („Veni Cantare” i  „Canto”, 
dyr. Iwona Ewertowska - Mener) oraz nasz 
toszecki Chór „Tryl” pod dyrekcją Marii 
Garbal. Chóry wystąpiły w różnorodnych 
układach z bogatym repertuarem pieśni 
religijnych, ludowych i patriotycznych. 
Współorganizatorzy festiwalu, reprezento-
wani przez Grzegorza Kupczyka - Burmi-
strza Toszka i Jacka Zarzyckiego - Członka 
Zarządu Powiatu Gliwickiego, wręczyli dy-
rygentom pamiątkowe statuetki oraz wią-
zanki kwiatów.                     PK

VI Targi ślubne na 
Zamku w Toszku
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, ser-
decznie zaprasza wszystkie zainteresowane 
osoby, które planują zorganizować wyjątko-
wy dzień w swoim życiu, uroczystość ślub-
ną. Już 27 listopada w Sali Peterswaldskiej 
toszeckiego zamku zaplanowane są Targi 
Ślubne, które staną się ściągą organizacyjną 
dla przyszłej Młodej Pary. 
Przypominamy, iż 400 par w ubiegłym roku 
odwiedziło te wydarzenie. Jak co roku cze-
kamy na wystawców chętnych do udziału. 
Zapisy, informacje o kosztach, i wszelkie 
inne ustalenia można uzyskać pod nr tele-
fonu 32 233 44 93. Targi koordynuje Domi-
nika Witkowska. Szczegóły na www.zamek-
toszek.eu lub www.weselenazamku.pl       JR

Rodzeństwo 
na medal!!!
Pisaliśmy o  kolarzach, piłkarzach oraz 
łucznikach. Nadszedł czas aby wspomnieć 
o następnych zdolnych mieszkańcach gmi-
ny, którzy spełniają się w dyscyplinie spor-
towej jaką jest karate. Rodzeństwo Domi-
nik i  Alicja Guzdek, 
którzy od niedawna 
rozpoczęli swoją przy-
godę sportową, odno-
szą liczne zwycięstwa 
na turniejach między-
narodowych. Należą 
do Klubu Karate „NI-
DAN”.
Dominik trenuje do-
piero dwa sezony i zdał egzamin na brązo-
wy pas.
Jego największe sukcesy to:
- srebro - „Otwarte Mistrzostwa Opolsz-
czyzny” Prudnik,
- srebro - Otwarte Mistrzostwa Łodzi 
w Karate,
-brąz-XXII turniej karate „Rada Regentów” 
2016, oraz powołanie i udział w XXXVI Mi-
strzostwach Polski Seniorów Karate WKF.
Alicja, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Toszku pasję do karate przejęła od star-
szego brata Dominika. Startuje w  konku-
rencjach kata i kumite. Jej największe suk-
cesy to m in.:
- złoto i brąz - Międzynarodowy turniej ka-
rate „Puchar Gór Opawskich” Prudnik,
- złoto- Mistrzostwa Łodzi w  karate, tam 
też otrzymała Puchar Komendanta Policji 
Łodzi dla najmłodszego zawodnika,
- złoto i  brąz - Międzynarodowy turniej 
karate „Rada Regentów”-Zawadzkie dwa 
srebra - turniej karate „Vamberecky Lvicek” 
Czechy,
- złoto - „25 Popradzki puchar w  karate” 
Poprad Słowacja,
- 2 brązowe medale – Grand Prix Poland 
w Łodzi.
Na dzień dzisiejszy posiada 44 medale! 
Rodzicom gratulujemy, a  młodym spor-
towcom życzymy powodzenia w kolejnym 
sezonie.           JR

A3D Toszek na  
Mistrzostwach 
Świata
Łukasz Przybylski - zawodnik Klubu Łucz-
niczego A3D TOSZEK, członek Kadry Na-
rodowej, został powołany i  reprezentował 
Polskę na Mistrzostwach Świata w łucznic-
twie Field WA w kategorii CM – Compo-
und Men (łuk bloczkowy seniorzy) w  Ir-
landii. Ostatecznie został sklasyfikowany 
na 45 miejscu. Na uznanie zasługuje fakt, 
że Łukasz w rundzie kwalifikacyjnej strze-
lił najwyższe wyniki z całej polskiej repre-
zentacji, jednak wobec światowej czołówki 
łucznictwa oraz największej frekwencji 
w tej kategorii, nie mógł przejść do dalsze-
go etapu zawodów.
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Wyprawki szkolne 
z Toszka na 
Ukrainę!
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 
grupa szkół zrzeszonych w inicjatywie 
pozytywni.pl, w tym szkół z terenu naszej 
gminy (Kotulin, Paczyna, Pniów, Toszek),  
podjął się zebrania pomocy szkolnych dla 
uczniów z Olewska. Za otrzymane wy-
prawki szkolne w dowodzie wdzięczności 
został przesłany list przez Mera Miasta 
Olewsk Oleg Omelchuk  w którym dziękuje 
za dobroć i szlachetną inicjatywę.

JR

Pomagamy… 
o wolontariacie 
w kotulińskiej 
podstawówce 
W tym roku szkolnym działania w ramach 
wolontariatu znalazły się wśród prioryte-
tów Ministerstwa Oświaty, w związku z po-
wyższym Szkoła Podstawowa w Kotulinie 
postanowiła poszerzyć zadania. We współ-
pracy z samorządem gminnym zorganizo-
wała zbiórkę darów dla miasta partnerskie-
go Olewsk na Ukrainie (wyprawki szkolne, 
zabawki, artykuły spożywcze). Co roku 

bierzemy również udział w akcjach „Góra 
Grosza” oraz „Pomóż i Ty” . Od kilku lat or-
ganizujemy akcję na rzecz misji Ks. Joachi-
ma Leszczyny – misjonarza pochodzącego 
z naszej parafii, obecnie posługującego na 
Madagaskarze, a w czasie wakacji zorgani-
zowaliśmy zbiórkę rzeczy dla siostry Benia-
miny Misz, która również od wielu lat ra-
zem z innymi siostrami prowadzi ochronkę 
dla dzieci w niewielkiej miejscowości nie-
daleko Lwowa na Ukrainie.       BG

OŚWIATA

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Z Toszka do Hohenau: międzynarodowa 
edukacja w klasach dwujęzycznych

Wytrwać
„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zba-
wiony ” – tak mówi Ewangelia wg św. Mar-
ka. Jedno niesamowite zdanie, które daje 
nadzieję, że wszystko, przez co przecho-
dzimy, naprawdę ma sens i że każda, nawet 
najtrudniejsza walka będzie miała swój ko-
niec, a wygra ten, kto do końca utrzyma się 
na nogach.
I nie chodzi tu tylko o duchowy aspekt ży-
cia człowieka. Wszystkie wielkie pomysły, 
genialne idee nigdy nie doszłyby do skutku, 
gdyby za pomysłem nie poszła wytrwała 
praca. Samochód, komputer, telefon, radio, 
aparat – można by bez końca wymieniać 
rzeczy, których nigdy byśmy nie zobaczy-
li, gdyby nie ludzie, którzy wykorzystali 

swój pomysł i wytrwale pracowali, dopóki 
ostatnia próba nie przyniosła rezultatu. Ro-
zejrzyj się i  zobacz, że świat wciąż nagra-
dza wytrwałych. Ludzie wciąż zaczynają 
wielkie biznesy w garażach, ciągle od zera 
budują niesamowite przyrządy, które będą 
w przyszłości zmieniały świat. Więc czemu 
ty z twoim pomysłem miałbyś do nich nie 
dołączyć? Jeśli wybierasz trudniejszą drogę, 
wymagasz od siebie i  wytrwale dążysz do 
celu, niewiele jest rzeczy, które kiedykol-
wiek będą mogły cię zatrzymać.
Kiedyś wyobraziłem sobie pewną sytuację, 
która od tego czasu systematycznie mi się 
przypomina. Zobaczyłem w głowie rozbit-
ka na środku morza w łódeczce przypomi-
nającej łupinę orzecha w  porównaniu do 
bezmiaru wody. Do dyspozycji ma tylko 
proste wiosło, a w głowie myśl, że nie prze-

stanie wiosłować, dopóki nie dopłynie do 
wymarzonego lądu. Nieważne, ile czasu 
to zajmie, nieważne, że nie wie, jak daleko 
do najbliższego skrawka ziemi, jeśli wie, że 
z każdym ruchem się do niego zbliża i nie 
podda się, dopóki nie osiągnie celu. Uda 
mu się; bez względu na wszystko, jeśli wy-
trwa, uratuje swoje życie.
Spróbuj, a zobaczysz, że tobie będzie łatwiej 
niż rozbitkowi. On jeszcze przez długi czas 
będzie widział to samo dookoła, a  ty już 
niedługo zobaczysz pierwsze efekty i  po-
czujesz niesamowitą satysfakcję. No, śmia-
ło! Skoro byli ludzie, którzy potrafili prze-
trwać ponad rok, dryfując po oceanie, to ty 
też możesz znieść to, co trudne i doczekać 
nagrody. Tylko uwierz, że to możliwe i pra-
cuj, wytrwale pracuj, dopóki się nie uda. Bo 
kto wytrwa do końca…     Tomasz Sobania

Dwa lata temu został otwarty pierwszy od-
dział dwujęzyczny w  Szkole Podstawowej 
w  Toszku. Od samego początku nauczy-
ciele tych klas zdają sobie sprawę, że naj-
lepszym sposobem na naukę niemieckie-
go jest kontakt z  żywym językiem, który 
daje także możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności w praktyce oraz przełamania 
barier językowych. Takie właśnie cele miał 
wyjazd do Hohenau, skąd niedawno wróci-
li uczniowie toszeckiej podstawówki.
W dniach 2 – 7 września br. klasy dwuję-
zyczne V c i VI c wyjechały na wycieczkę 
do partnerskiego miasta Hohenau. Na 
miejscu przywitał ich Burmistrz Eduard 
Schmid oraz jego zastępca Josef Gais. Ośro-
dek Jugendwaldheim-Wessely-Haus, który 
położony jest na terenie Bawarskiego Par-
ku Narodowego, stał się przez 5 dni domem 
dla gości z Toszka. W każdą wolną chwilę 
dzieci korzystały z  licznych atrakcji, m.in. 
pokoju gier i  zabaw ze stołem do tenisa 
i  grą w piłkarzyki, świetlicy, ścianki wspi-
naczkowej oraz cieszącego się największym 
powodzeniem boiska do gry w piłkę nożną. 
W  Hohenau czekał na nas bardzo bogaty 
program. Sam Burmistrz już pierwszego 
dnia oprowadził nas po gminie, pokazując 

nam Urząd Miasta, szkoły, kościoły, miej-
sca wypoczynku i  rekreacji mieszkańców 
Hohenau. W trakcie naszego pobytu przy-
gotowano dla nas wiele atrakcji. Poznali-
śmy florę i  faunę Bawarskiego Parku Na-
rodowego (zwierzyniec - Tier-Freigelände, 
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza - Baum-
wipfelpfad), zdobyliśmy szczyt Lusen (1373 
m n.p.m.), odwiedziliśmy szkołę oraz arty-
stów wyrobów szklanych. Ostatni wieczór 
spędziliśmy wraz z  naszymi przyjaciółmi 
przy grillu, w  iście rodzinnej atmosferze. 
Miłym akcentem wieczoru okazał się skecz 
„Kopciuszek” zaprezentowany przez na-
szych uczniów w języku niemieckim. 
Pobyt u  naszych zachodnich sąsiadów dał 

dzieciom możliwość wykorzystania w prak-
tyce nabytych umiejętności językowych, 
poznania kultury bawarskiej, spróbowania 
regionalnych potraw, podziwiania piękna 
przyrody Parku Narodowego oraz doświad-
czenia wielkiej życzliwości ze strony miesz-
kańców Partnerskiej Gminy Hohenau - oce-
niają Aneta Gola i  Aleksandra Kupczyk, 
które wraz z  Anną Havemeister (wszyst-
kie panie to nauczycielki toszeckiej szkoły 
podstawowej) opiekowały się uczniami 
podczas pobytu w Niemczech.
Wycieczka została w  dużej części dofi-
nansowana przez Gminy Hohenau oraz 
Toszek. Raz jeszcze w  imieniu uczniów, 
rodziców oraz nauczycieli pragniemy po-
dziękować panu Burmistrzowi Eduardowi 
Schmid, pani kierownik ośrodka młodzie-
żowego Jugendwaldheim-Wessely-Haus 
Ricie Gaidies oraz mieszkańcom Gminy 
Hohenau, jak również panu Burmistrzowi 
Grzegorzowi Kupczykowi, pani Kierow-
nik ZOPO Agnieszce Szalińskiej oraz pani 
Joannie Rosikoń za pomoc, wsparcie oraz 
możliwość spędzenia niezapomnianych 
chwil w  Hohenau, które przez długi czas 
pozostaną w naszej pamięci.       AK
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Bractwo Kurkowe

Tematem spotkania była reak-
tywacja Bractwa Kurkowego 
w  Toszku, w  tym przedstawie-
nie historii bractw strzeleckich 
na Śląsku z ich aktualną struk-
turą organizacyjną i  działalno-
ścią w środowisku. 
Z  udziałem Burmistrza Tosz-
ka - Grzegorza Kupczyka, osób 
ze środowiska lokalnego i  za-
proszonych gości, m. in. KBS 
w  Tarnowskich Górach z  jego 
Hetmanem - dr Andrzejem 
Janickim oraz gościa honoro-
wego -Tadeusza Żyły - Prezesa 
KBS w Pszczynie, jednocześnie 
Prezesa Zarządu Okręgu Ślą-
skiego Zjednoczenia KBS RP, 
Europejskiego Króla Strzel-
ców Historycznych 2006–2009 
EGS (Europejskiej Wspólnoty 
Strzelców Historycznych), Kró-
la Kurkowego KBS w Pszczynie 
2005/2006, Króla Królów Okrę-
gu Śląskiego Zjednoczenia KBS 
RP, popularyzatora i  promoto-
ra historii Ziemi Pszczyńskiej, 
miłośnika narzędzi rolniczych 
i  broni historycznej, kolekcjo-
nera broni strzeleckiej, wła-
ściciela prywatnego muzeum 
w  Jankowicach koło Pszczyny, 
przedstawiono historię bractw 
strzeleckich. Zaprezentował ją 
dr Krzysztof Gwóźdź - Kaszte-
lan KBS w Tarnowskich Górach 
i  kustosz Muzeum w  Tarnow-

skich Górach wraz z Maciejem 
Mazurem - pasjonatem histo-
rii z  Pyskowic, który skupił się 
głównie na materiałach źródło-
wych dotyczących działalności 
Bractwa Strzeleckiego w  Tosz-
ku zapoczątkowanej w  1851  r. 
- prawdopodobnie w  wyniku 
przekształcenia wcześniejszej 
straży obywatelskiej w bractwo. 
W  przerwie uraczono gości 
smacznym gulaszem, który 
serwowała firma Krystiana 
Kiełbasy - Gospodarstwo Agro-
turystyczne "Ranczo" w  Pro-
boszczowicach. Sam właściciel, 
zarazem radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego był także 
obecny na spotkaniu.
Spotkanie zakończono ogłosze-
niem składu, aktualnie 10-oso-
bowej, grupy członków założy-
cieli KBS w  Toszku. Kolejnym 
etapem działania będzie zwo-
łanie zebrania założycielskiego 
i złożenie dokumentów do Sądu 
w  celu rejestracji stowarzysze-
nia.
Gospodarz spotkania – dr An-
drzej Cyprian Golis podejmując 
się niełatwego zadania organi-
zacyjnego zapewnił zebranych, 
że po zakończeniu bardzo kosz-
tochłonnej rewitalizacji Domu 
Bractwa Strzeleckiego w Toszku 
utworzy w  nim m.in. ekspozy-
cję stałą dotyczącą działalności 

bractw strzeleckich na Śląsku. 
Pokreślono istotną potrzebę 
odbudowy położonej niedaleko 
strzelnicy sportowej.
Zrealizowanie tych przedsię-
wzięć stanowiłoby ciekawe 
wzbogacenie oferty historyczno 

- turystycznej Ziemi Toszeckiej.
Więcej informacji o reaktywo-
waniu Toszeckiego Bractwa 
Kurkowego można znaleźć na 
stronie: www.toszek-dombrac-
twa-golis.com

Autor: A.C. Golis

Królowie, Kasztelan i Hetmani 
zjechali do Toszka...

W zabytkowym Domu Bractwa Strzeleckiego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 21, zwanego 
"Zameczkiem" zebrała się grupa 21 osób zaproszona przez organizatora  i gospodarza spo-
tkania - dr Andrzeja Cypriana Golisa - mieszkańca Toszka - specjalistę psychiatrę, który jest 
wraz z żoną właścicielem tego zabytkowego, urokliwego obiektu z 1848 r. i pomysłodawcą 
reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku. 
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Toszecki samorząd zdrowie 
promuje – darmowe 
szczepienia dzieciom funduje
Ruszyła realizacja programów darmowych szczepień 
profilaktycznych przeciw meningokokom serogrupy C 
i  pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie 
naszej gminy. Z całkowicie bezpłatnych szczepień mogą 
skorzystać:- przeciw meningokokom – 5-latki (dzie-
ci z  rocznika 2011) – przeciw pneumokokom – 3-latki 
(dzieci z rocznika 2013).Program w całości finansowany 
jest ze środków budżetowych Gminy Toszek. Szczepienia 
będą realizowane wyłącznie do grudnia br. w następują-
cych placówkach:

NZOZ „PLUS”
ul. Górnośląska 1, 44-180 Toszek, tel. (32) 233- 43-72,

NZOZ Centrum Usług Medycznych AA „Remedium”
ul. Gliwicka 26, tel. (32) 233-86-62,

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Kotulinie
ul. Świbska 17, 44-180 Toszek. tel. (32) 230-61-12,

Nie czekaj więc – już dziś zgłoś się do najbliższego ośrod-
ka zdrowia realizującego zadanie.


