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Z życia gminy 100 lecie sportu
w Gminie Toszek Klub Seniora
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Ten klub, to było dla mnie wszystko! 

- Kiedy zaczął Pan interesować się to-
szecką piłką nożną?
- Kartę zawodnika miałem od roku 1956, 
miałem 14 lat i  grałem wtedy regularnie 
w juniorach. Wcześniej też grałem w dru-
żynie, która nie była zgłoszona oficjalnie 
do rozgrywek, a  którą prowadził Hubert 
Klugius, pierwszy trener piłkarskiej mło-
dzieży w Toszku, jakiego pamiętam. 
- Proszę powspominać najstarszych za-
wodników i  działaczy, których Pan po-
znał.
- W  tym czasie w  pierwszym zespole 
grali moi bracia: Józek na bramce i  Ja-
nek - w  ataku. Trenerem był wtedy pan 
Urszulka (imienia nie pamiętam) z Rudy 
Śląskiej. To był dobry szkoleniowiec! Pre-
zesem klubu był wtedy Jan Posacki, za-
wodowo związany z przetwórstwem mię-
snym, co nie było bez znaczenia także dla 
motywowania zawodników z  pierwsze-
go zespołu (umiał zorganizować mięsne 
deputaty dla zawodników, co w  tamtych 
czasach było bardzo ważne).
- Mówi się o 100-leciu Zamkowca w roku 
2017. Skąd ta data?
- To jest ustalenie, które wynika z moich 
rozmów ze starszymi działaczami Zam-
kowca. Najwięcej na ten temat opowie-
dział mi nieżyjący już pan Gałązka (imie-
nia nie pamiętam). On przeprowadził się 
do Toszka chyba z Bytomia, i pamiętał, że 
mówiło się, że być może nawet wcześniej 
niż w 1917 mecze w Toszku były rozgry-
wane. Potwierdził to też trener Hubert 
Klugius.
- W jakich latach Pan sam grał i preze-
sował klubowi?
- Grałem w latach 1956 - 1972 z przerwą 
na czas pobytu w wojsku, ale tam też gra-
łem. Po 1972 zmieniłem sposób zaan-
gażowania w  klubie - byłem w  różnych 
okresach czasu prezesem, wiceprezesem, 
trenerem lub zaopatrzeniowcem. Preze-
sem byłem od stycznia 1978 przez dwie 

pięcioletnie kadencje. W  czasie mojej 
prezesury trenerem był Herbert Nowara, 
znakomity taktyk i dobry człowiek, który 
prowadził nas przez pięć sezonów, wtedy 
m.in. jeździło się na obozy i zgrupowania 
treningowe. Z  czasów, kiedy wspierałem 
mój klub jako zaopatrzeniowiec, pamię-
tam taki dzień, kiedy pojechaliśmy „Ny-
ską” do Wałbrzycha po buty piłkarskie. 
Tam się nas pytali, w  jakiej gramy lidze. 
A były to czasy, kiedy graliśmy w „B” kla-
sie, ale awansowaliśmy do „A” klasy, a po 
krótkim czasie do ligi okręgowej - to był 
najwyższy poziom rozgrywkowy, jaki 
osiągnęliśmy. A warto podkreślić, że były 
to czasy, kiedy funkcjonowała jeszcze „C” 
klasa. Pamiętam z tego okresu, że w przy-
padku otrzymania przez zawodnika żółtej 
kartki, trzeba było jechać (i to też należa-
ło do moich obowiązków) do Katowic na 
ul. Francuską składać wyjaśnienia w sie-
dzibie komisji dyscyplinarnej okręgu. Za 
żółte kartki klub płacił karę, a za czwartą 
lub piątą z rzędu - zawodnik był dyskwa-
lifikowanym z dwóch meczów. 
- A sojusznicy klubu: ludzie, instytucje, 

organizacje, sponsorzy…? Na przestrze-
ni lat z pewnością było ich wielu…
- Takich sojuszników było bardzo wielu. 
Zawsze coś dołożył Karol Dworaczek, po-
dobnie Helmut Steinhoff, który prowadził 
lokal w Dąbrówce - on potrafił zorganizo-
wać na swój koszt np. uroczystość z okazji 
zakończenia sezonu. Hubert Gryska (kie-
dyś świetny zawodnik - stoper) się do-
kładał, tak samo Edward Stala. Pomaga-
ło też miasto, czy to poprzez dotacje (na 
pokrycie kosztów wyjazdów czy na opłaty 
za sędziowanie), czy inaczej - kiedy np. 
jechaliśmy do wspomnianego Wałbrzy-
cha po buty, tamta „Nyska” była własno-
ścią Zakładu Gospodarki Komunalnej. To 
były czasy, kiedy naczelnikiem był pan 
Janusz Sokoła. Chciałbym też podkreślić, 
że rozpoczęcie budowy budynku przy bo-
isku (1996), to zasługa ówczesnego bur-
mistrza pana Jacka Zarzyckiego. Bardzo 
się angażowałem w  to przedsięwzięcie, 
bywało i  tak, że siedziałem na boisku od 
8:00 do 20:00. Ten klub to było dla mnie 
wszystko!
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Rozmowa z Jerzym Szostokiem, długoletnim piłkarzem, prezesem, wiceprezesem, trenerem 
i zaopatrzeniowcem KS Zamkowiec Toszek, z okazji 100-lecia sportu w Toszku
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Kończące się wa-
kacje kierują naszą 
uwagę na dzieci 
wracające do szkół 
i  na same szkoły, 
przygotowujące się 
do wznowienia pra-
cy w  normalnym 
trybie. Wprowa-
dzona na przełomie 
poprzedniego i  bieżącego roku rządo-
wa reforma oświaty powoduje, że szkoły 
podstawowe znów będą ośmioklasowe, 
a  gimnazja w  ciągu trzech lat wygasną. 
W  czasie tegorocznych wakacji wraz 
z  naszymi dyrektorami zadbaliśmy więc 
o  niezbędne do uruchomienia nowych 
oddziałów adaptacje i zakupy wyposaże-
nia. Aby zwiększyć dostępność miejsc dla 
dzieci przedszkolnych, po uzgodnieniach 
z sanepidem, strażą pożarną i starostwem 
powiatowym, przygotowaliśmy miejsce 
na dwa dodatkowe oddziały przedszkolne 
w budynku przy ul. Dworcowej 27 (gim-
nazjum). W budynku przy ul. Dworcowej 
uczyć się będą gimnazjaliści klas II i  III, 
wszyscy toszeccy VII-klasiści w  ramach 
„nowej” szkoły podstawowej oraz - w wy-
dzielonej części budynku - przedszkola-
ki. Planujemy rozbudowę przedszkola 
w  Toszku i  budowę nowego przedszkola 
w  Kotulinie, ale te procesy inwestycyj-
ne wymagają przynajmniej kilkuletnich 
przygotowań. Rządowe zmiany oświa-
towe będziemy starali się wprowadzać 
w  sposób jak najbardziej przyjazny, ale 
w okresie przejściowym potrzebna będzie 
wyrozumiałość.
Sprawą, która rozpoczęła się w czasie tych 
wakacji i  która - nie ukrywam - rozwija 
się optymistycznie, jest Toszecki Budżet 
Obywatelski. Złożone wnioski, a  łącznie 
jest ich 14, świadczą o bardzo dobrym po-
dejściu mieszkańców do rozwiązania za-
uważonych wokół siebie mankamentów 
lub do realizacji powziętych pomysłów. 
Pisząc te słowa nie znam jeszcze wyni-
ków weryfikacji złożonych wniosków. 
Z  wstępnych ustaleń wynika, że kilka 
z nich (ze względów formalnych) prawdo-
podobnie nie będzie mogło zostać podda-
nych pod głosowanie mieszkańców. Chcę 
zadeklarować, że gdyby tak było, wówczas 
przeanalizuję inne możliwości skierowa-
nia tych dobrych pomysłów do realizacji, 
o ile będzie to możliwe z punktu widzenia 
przepisów.
Czas tegorocznych wakacji był mnie i mo-
ich współpracowników czasem wytężonej 
pracy nad kilkoma ważnymi przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi. Stajemy wo-
bec konieczności rozbudowy przedszkola 
w Toszku (oddziały przedszkolne w szko-
łach podstawowych, które znów mają być 
ośmioletnie, traktuję jako rozwiązanie 
przejściowe) oraz budowy nowego przed-
szkola w Kotulinie. Odbywamy konsulta-
cje w sprawie znalezienia takiego modelu 
finansowania tych przedsięwzięć, który 
byłby jak najbardziej przyjazny dla bu-

PROSTO 
Z URZĘDU
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dżetu gminy. Konkretne rozwiązania zo-
staną zapisane w budżecie na rok 2018.
Jestem pod wrażeniem znakomicie zorga-
nizowanych obchodów 100-lecia Sportu 
w  Toszku. Cieszę się, że trudności z  po-
twierdzeniem dokładnej daty założenia 
pierwszego klubu sportowego w  Toszku, 
nie zniechęciły działaczy Zamkowca do 
świętowania tej pięknej rocznicy. Na ręce 
pani prezes Darii Podkowy oraz licznych 
sojuszników składam jeszcze raz podzię-
kowania i  gratulacje za świetny poziom 
organizacyjny tych obchodów! Atmos-
fera uroczystości przekonująco pokazała 
wspólnototwórczą rolę sportu, który łą-
czy tych najwcześniej urodzonych z tymi, 
którzy swoją przygodę z  piłką dopiero 
rozpoczynają. Wraz z  współpracownika-
mi z  urzędu, jednostek samorządowych 
oraz sympatykami włączyliśmy się także 
w  program sportowy obchodów. Z  tego, 
co wiem, wyniki rozgrywanych przez nas 
meczów pozwoliły nam w pewnym sensie 
przejść do historii toszeckiego Turnieju 
Dzikich Drużyn… Jestem przekonany, że 
w  przyszłym roku nasza gra będzie bar-
dziej wyrównana!
Z  okazji organizowanych w  tych dniach 
obchodów dożynkowych chciałbym po-
dziękować wszystkim rolnikom za trud 
wkładany każdego dnia w  rozwijanie 
swoich gospodarstw, którego rezultatem 
są obfite plony w czasie żniw! Życzę zdro-
wia, wytrwałości i  satysfakcji z  wykony-
wanej pracy, a przy okazji dożynek - do-
brego, wspólnego świętowania!

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

- Mówiąc Zamkowiec myślimy dziś wy-
łącznie o  drużynie piłkarskiej, ale kie-
dyś były także inne sekcje.
To prawda, były też sekcje piłki ręcznej, 
w  której sam grałem, była sekcja tenisa 
stołowego (oni grali w III lidze), a preze-
sem tej sekcji był dr Krawczyk ze szpitala, 
który sam też grał. Grali tam m.in. Józef 
Sztyrc, leworęczny, bardzo dobry zawod-
nik, a także Tadeusz Bania, który przez ja-
kiś czas był też bramkarzem Zamkowca, 
był tam też Jan Jędrysik. Byli też siatkarze 
i siatkarki - panie grały w II lidze. Te sek-
cje trenowały w sali Jarosz, która mieściła 
się tam, gdzie dziś funkcjonuje przychod-
nia Remedium, a  także w Szkole Podsta-
wowej nr 2. Tam też trenowali czasem pił-
karze, a warunki mieli dobre, bo były tam 
m.in. prysznice. Te pozapiłkarskie sekcje 
Zamkowca zawiesiły działalność na po-
czątku lat 70.
- Czy i jak zmienia się frekwencja kibi-
ców na meczach na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci?
- Kiedyś niedawno poszedłem przypad-
kowo na mecz Zamkowca, to zliczając 
wszystkich kibiców, wyszło mi, że jest ich 
32. Kiedy myśmy rozgrywali mecz z Gór-

nikiem Zabrze, kibiców było 1500. Trochę 
inaczej wyglądał wtedy teren wokół bo-
iska - wtedy mogło się tam tylu kibiców 
pomieścić. 
- Jak to możliwe, że do Toszka przyje-
chał ten wielki Górnik Zabrze, żeby 
rozegrać mecz z naszą drużyną z okrę-
gówki czy „A” klasy?
- Takie wydarzenie można było zorgani-
zować. Górnik przyjechał wtedy po pro-
stu na nasze zaproszenie, po meczu był 
oczywiście poczęstunek. Na podobnych 
zasadach zorganizowano również mecz 
z  Ruchem Chorzów. Mówię o  czasach, 
kiedy grałem, jako zawodnik.
- Co dziś robią znani Panu byli zawod-
nicy Zamkowca - czy przynajmniej nie-
którzy zrobili, jak to się mówi, „karierę” 
sportową?
- Przykładem takiej kariery jest Krystian 
Morski. Po wyjeździe na zachód, grał 
w  Duisburgu - klub był wtedy w  nie-
mieckiej II lidze. Przez jakiś czas miałem 
z  nim kontakt. Dziś mam kontakt tylko 
z jego bratem, Wernerem, który był u nas 
królem strzelców. Innym przykładem jest 
Edward Krygiel, który poszedł od nas do 
Unii Racibórz, stamtąd poszedł do Pro-
mienia Żary, a  na końcu grał w  Stilonie 
Gorzów - to wszystko kluby drugoligowe. 
Świetnym naszym zawodnikiem był także 
Kazimierz Lisiewicz, który grał w Stilonie 
Gorzów przez kilka sezonów. 
- Sportowe i  organizacyjne sukcesy 
Zamkowca na przestrzeni lat - co zapa-
miętał Pan najlepiej?
- Przychodzi mi na myśl najlepszy mecz, 
jaki Zamkowiec rozegrał - był to mecz 
z  rezerwą Górnika Zabrze, która nawia-
sem mówiąc była naszpikowana zawod-
nikami z  pierwszej drużyny Olszówką, 
Kapcińskim, Kowolikiem. Pamiętam, jak 
dzisiaj tamten wynik 3:1 dla Zamkowca. 
To mógł być rok 1966 lub 1967, wtedy też 
było mnóstwo kibiców. To były czasy, kie-
dy, jak to mówiliśmy, „groził nam” awans 
do III ligi regionalnej (nie było wtedy 
okręgówki). Prezes Józef Krawiec mówił 
nam, „Chłopy, co my zrobimy, jak awan-
sujemy? Kto nas będzie woził tak daleko 
na mecze?” Miał na myśli wyjazdy do 
m.in. Bielska, Raciborza.
- Kiedyś Zamkowiec ocierał się o wyso-
kie klasy rozgrywkowe, które dziś wyda-
ją się poza zasięgiem.
- Było to wtedy możliwe, bo nie było roz-
powszechnionych rozrywek, takich jak 
internet, telewizja. Na treningi juniorów 
przychodziło 30 - 40 zawodników, z któ-
rych trzeba było wybrać 11 - dla trenera 
było to z jednej strony urwanie głowy, ale 
z  drugiej - sama przyjemność. Z  tej ju-
niorskiej drużyny ponad 80% zawodni-
ków przechodziło później do pierwszego 
składu grającego w „A” klasie. 
- Podobno zgromadził Pan najbogatsze 
w Toszku archiwum Zamkowca, co ono 
zawiera?
- Zbierałem materiały przez długie lata. 
Jako zawodnik starałem się mieć jakąś 
pamiątkę po każdym meczu, a  później, 
kiedy już byłem trenerem, robiłem za-
piski z każdego meczu: składy, strzelcy - 
i trochę się tego uzbierało. 
- Dziękujemy za rozmowę!

Ten klub, to 
było dla mnie 
wszystko!

dokończenie na str. 3



3www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Nagrodzone Sołectwa!
Paczyna, Pniów, 
Sarnów i  Pisarzo-
wice znalazły się 
wśród laureatów 
konkursu „Powiat 
przyjazny środo-
wisku”. Dzięki pozyskanym środkom fi-
nansowym mieszkańcy naszych sołectw 
zyskają nowe, ekologiczne przestrzenie 
rekreacyjno - wypoczynkowe. Skutecz-
nym Paniom Sołtyskom Annie Rutce, 
Sylwi Cebuli,  Gabrieli Ziaji oraz Monice 
Błażytko gratulujemy dobrych pomysłów 
i inicjatywy.               JR

Konsultacje budżetu 
obywatelskiego

W  momencie oddania 
do druku tego nume-
ru naszej gazety, trwała 
weryfikacja złożonych 
wniosków. Złożono ich 
14, w  tym 7 inwesty-

cyjnych i  7 przedsięwzięć społecznych. 
Łączna wartość przedsięwzięć zgłoszo-
nych w  ramach naboru to 292.046.41 
zł. Czy wszystkie zostaną poddane pod 
głosowanie mieszkańców? O  tym prze-
sądzą wyniki weryfikacji. Wyniki ogło-
simy 1 września, później projektodawcy 
będą mieli czas na promowanie swoich 
projektów i  szukanie dla nich poparcia 
wśród mieszkańców. Decydujące głoso-
wanie przeprowadzone zostanie w dniach 
15 - 27 września. Będzie miało ono formę 
wyłącznie elektroniczną, każdy głosujący 
będzie mógł zagłosować maksymalnie na 
2 projekty. Przypominamy, że Toszecki 
Budżet Obywatelski jest narzędziem skie-
rowanym do mieszkańców Toszka, którzy 
nie dysponują środkami tzw. funduszu 
sołeckiego.              PK

Nalywka 
z Proboszczowic 
ponownie nagrodzona!
W  urokliwej scenerii Górnośląskiego 
Parku Etnograficznego 
w  Chorzowie podczas 
Jarmarku Produktów 
Tradycyjnych Gospo-
darstwo Agrotury-
styczne Ranczo Korne-
lia i  Krystian Kiełbasa 
zajęli I miejsce w kate-
gorii produkt lokalny 
za nalewkę truskawkową. Już we wrześniu 
gospodarstwo z Proboszczowic powalczy 
o  Perłę Smaku na targach spożywczych 
w Poznaniu, a produktem nominowanym 
będzie - Nalywka z czarnej porzeczki z oł-
minego ogródka. Gratulujemy!

JR

Pielgrzymowali konno

6 sierpnia br. już po raz ósmy wyruszyła 
Konna Pielgrzymka do Goja. Jak się oka-
zuje jest to wydarzenie, które gromadzi 
nie tylko miłośników koni, ale i wiernych 
pątników, którzy na rowerach, pieszo i sa-
mochodami przybyli by razem się modlić 
oraz spędzić czas. Przypomnijmy: konna 
Pielgrzymka do Goja wyruszyła po raz 
pierwszy w  2010. Pomysłodawcą wspól-
nej modlitwy był ks. Rafał Przybyła, który 
wraz z Martą Swolany, Moniką Czyżowicz 
oraz Wojciechem Kampą zaprosił wszyst-
kich okolicznych jeźdźców do wspólnej 
modlitwy. W  tym roku, w  pielgrzymce 
wzięło udział 21 wierzchowców oraz  5 
powozów. Przyjechali z Kielczy, Tarnow-
skich Gór, Byciny, Błotnicy Strzeleckiej, 
z  Zabrza, z  Zbrosławic. Podczas piel-
grzymki zaprezentowano Sztandar Sto-
warzyszenia HUBERTUS, który został 
częściowo ufundowany z  ofiar pątników. 
Po powrocie do Toszka w „Dolinie Neli” 
– dawne korty, pątnicy mogli napić się 
dobrej kawy oraz skosztować wypieków 
przygotowanych przez naszych dobro-
dziejów. Wielką atrakcją był pokaz musz-
try ułańskiej, wykonaniu naszych Gości 
ze Szwadronu 3  Pułku Ułanów Śląskich 
ze Szczejkowic, Wodzisławia i Żor.  

Stowarzyszenie Miłośników Koni
HUBERTUS

www.st-hubertus.pl

Nieszczęśliwe skutki 
burzy w Kotulinie
Uderzenie pioruna 
w  komin było praw-
dopodobną przyczyną 
pożaru i  poważnych 
uszkodzeń dachu jed-
nego z  budynków 
mieszkalnych w  Ko-
tulinie. Do zdarzenia 
doszło 10 sierpnia. 
Właściciel niezwłocz-
nie zaalarmował służ-
by ratunkowe, w krótkim czasie z pomocą 
przyszli strażacy z  miejscowej jednostki 
OSP. Dzięki sprawnej interwencji udało się 
zmniejszyć rozmiar strat, które i tak pozo-
stają znaczne. Burmistrz Grzegorz Kup-
czyk polecił rozpoznać sytuację na miejscu 
i  niezwłocznie zadysponował środki na 
wykonanie doraźnego zabezpieczenia da-
chu. Aktywnej pomocy na miejscu udzie-
lili poszkodowanemu, oprócz strażaków, 
także mieszkańcy skoordynowani przez 
pana sołtysa Alberta Osmandę. Dalszą 
pomoc dla poszkodowanego koordynuje 
toszecki Ośrodek Pomocy Społecznej.  PK

100-lecie Sportu 
w Toszku
W  dniach od 4 do 6 
sierpnia odbywały się 
w Toszku uroczyste ob-
chody 100-lecia Spor-
tu w  naszym mieście. 
W  programie znalazły 
się m.in. msza św., ofi-
cjalna uroczystość połączona z  wręcza-
niem odznaczeń, turnieje piłkarskie, me-
cze derbowe, prezentacje multimedialne, 
zabawy taneczne i  wiele innych atrakcji. 
Organizatorom udało się znaleźć taką 
formułę obchodów, która znakomicie 
połączyła dawnych i  obecnych piłkarzy, 
działaczy i  sympatyków Zamkowca. Hi-
storia i  współczesność klubu przeplata-
ły się ze sobą przez cały czas, począwszy 
od prezentacji multimedialnych przy-
gotowanych przez historyka Grzegorza 
Kamińskiego i  trenera Krzysztofa Klon-
ka, poprzez turniej oldbojów o  puchar 
Starosty Gliwickiego, po mecze derbowe 
dawnych i  obecnych drużyn Zamkowiec 
Toszek i Przyszłość Ciochowice. 
Serdecznie wszystkim dziękuję za zaufa-
nie, wsparcie i pomoc. Dziękuje Krzyszto-
fowi Klonkowi, Grzegorzowi Kamińskiemu 
wraz z  żoną, Monice Woźniak, Julii Ma-
kowczyńskiej, Tomaszowi Białkowi, Mar-
kowi Kolochowi, Piotrkowi Rękorajskie-
mu, Christophowi Sacher oraz wszystkim 
tym bez których by nie było tak pięknych 
obchodów 100-lecia - powiedziała koor-
dynująca całość obchodów Daria Podko-
wa, prezes KS Zamkowiec. 
Prezentujemy listę nagrodzonych piłka-
rzy i działaczy KS Zamkowiec Toszek:
Odznaka honorowa za zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego
Klub Sportowy Zamkowiec Toszek, Maria 
Bukowska, Jerzy Szostok
Brązowa odznaka ŚLZPN
Adrian Wochnik, Roman Waloszek, Ma-
rek Koloch, Piotr Rękorajski, Adrian 
Klak, Adam Jaklowski
Srebrna odznaka ŚLZPN
Bruno Donnerstag, Krystian Gnacy, 
Herbert Grochla, Krzysztof Jaklowski, 
Krzysztof Klonek, Adrian Moj, Bogusław 
Popek, Arkadiusz Roter, Krzysztof Szo-
stok, Krzysztof Szwedka, Hubertus Tren-
czek, Krzysztof Zapalski.
Złota odznaka ŚLZPN
Roman Bulik, Janusz Gabor, Dieter Grze-
sik, Zdzisław Guz, Władysław Kijaczek, 
Stanisław Międzyrzecki, Michał Przywec-
ki, Tadeusz Rams, Zygfryd Rzepka, Ru-
dolf Szyga, Feliks Śmietański.
Brązowa odznaka WZLZS
Krzysztof Klonek, Maria Bukowska, Ma-
rek Koloch, Józef Przeklasa, Tadeusz 
Rams
Złota odznaka WZLZS
Dieter Grzesik, Alfred Droździk, Włady-
sław Kijaczek, Zdzisław Guz
Specjalna najwyższa odznaka honorowa 
LZS - Jerzy Szostok. 
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Klub Łuczniczy
A3D TOSZEK

Toszeccy Mistrzowie 
w Łucznictwie
Klub Łuczniczy A3D To-
szek, został założony 
w 2011 roku a od paździer-
nika 2014 r. funkcjonuje jako klub spor-
towy (stowarzyszenie kultury fizycznej) 
wpisany do ewidencji Starosty Gliwickie-
go. Klub jest członkiem i posiada licencję 
Polskiego Związku Łuczniczego od 2012r., 
jest zrzeszony w  Śląskim Okręgowym 
Związku Łuczniczym. Kadrę szkoleniową 
stanowi dwóch dyplomowanych i  licen-
cjonowanych PZŁucz trenerów z  licen-
cjami sędziowskimi klasy II i  III, Roman 
Krupa i Marcin Szeląg. 

W  chwili obecnej klub zrzesza 40 człon-
ków, dzieci, młodzieży i dorosłych z gmi-
ny Toszek i  okolic, w  tym 20 licencjono-
wanych zawodników PZŁucz. Zawodnicy 
klubowi uczestniczą w  krajowym i  mię-
dzynarodowym współzawodnictwie spor- 
towym dzieci, młodzieży i  seniorów, 
w różnych konkurencjach łucznictwa kla-
sycznego i  tradycyjnego osiągając bardzo 
wysokie wyniki indywidualnie, drużyno-
wo i klubowo. Do największych i znaczą-
cych osiągnięć klubu należy wyszkolenie 
3 członków Kadry Narodowej łucznictwa 
i  Reprezentantów Polski na największych 
imprezach łuczniczych oraz wielu wybit-
nych zawodników łucznictwa polskiego. 
Do najwyżej utytułowanych zawodników 
klubu należą:
◆ Łukasz Przybylski, wielokrotny Mistrz 

Polski i  Zdobywca Pucharów Polski 
łucznictwa bloczkowego w  konkuren-
cjach tarczowych i polowych FIELD i 3D 
w latach 2014-2017, członek Kadry Na-
rodowej z  mistrzowską klasą sportową 
od 2015r, powoływany do Reprezentacji 
Polski na zawody krajowe i  międzyna-
rodowe w  Polsce, Europie i  na Świecie. 
Reprezentant na Światowych Igrzyskach 
Sportów Nieolimpijskich - The World 
Games 2017, uczestnik Uniwersjad 
Młodzieży. Zawodnik zarejestrowa-
ny w  światowej organizacji łuczniczej 
World Archery.

◆ Filip Szeląg, wielokrotny Wicemistrz 
Polski i  Zdobywca Pucharu Polski 
w  konkurencji bloczkowej łucznictwa 
polowego FIELD i  3D w  latach 2012-
2015, medalista Pucharów Polski łucz-
nictwa tarczowego w  latach 2014-2016, 
członek Kadry Narodowej z  pierwszą 

klasą sportową od 2016r., powoływany 
do Reprezentacji Polski na zawody kra-
jowe i międzynarodowe w Polsce, Euro-
pie i  na Świecie. Zawodnik zarejestro-
wany w światowej organizacji łuczniczej 
World Archery, nr 17886.

◆ Rafał Dowhyluk, wielokrotny Mistrz 
Polski i  Zdobywca Pucharu Polski 
w  konkurencji barebow łucznictwa po-
lowego FIELD i 3D w latach 2013-2016, 
członek Kadry Narodowej i  Reprezen-
tant Polski na zawodach międzynarodo-
wych w 2015r. 

W  ubiegłych latach klub był organizato-
rem wielu krajowych zawodów sporto-
wych, w  tym rangi Mistrzostw i  Pucharu 
Polski. Jest twórcą i organizatorem corocz-
nego Bloczkowego Turnieju Korespon-
dencyjnego, cyklu Turniejów Łuczniczych 
promujących różne konkurencje łuczni-
cze i  będących podstawą szkoleniową do 
dalszego rozwoju sportu o  kierunku dys-
cypliny łuczniczej. Klub jest bardzo zaan-
gażowany we współpracę z  samorządem 
lokalnym przez realizację zadań publicz-
nych w  zakresie wspierania i  upowszech-
niania kultury fizycznej oraz rozwój 
sportów nieolimpijskich. Wykazuje stałą 
tendencję wzrostową i rozwojową oraz ro-
snący prestiż w  środowisku na poziomie 
krajowym.
Podstawowe treningi prowadzone są regu-
larnie 2 razy w  tygodniu po 3-4 godziny. 
Ponadto klub umożliwia dodatkowe tre-
ningi wg indywidualnych planów szkole-
niowych i ramach przygotowania do startu 
w zawodach. Rekrutacja nowych członków 
i  zawodników jest prowadzona w  trybie 
ciągłym, a bezpłatne szkolenia dla poczat-
kujących odbywają się w pierwszym tygo-
dniu każdego miesiąca. Łucznictwo nie 
stawia żadnych barier co do płci, a nawet 
niepełnosprawności, jedynie wymagany 
jest minimalny wiek 10 lat. Klub posiada 
i  oferuje własną bazę sprzętu sportowego 
dla szkolenia początkowego sukcesywnie 
poszerzaną i modernizowaną.
Dane klubu: Klub Łuczniczy A3D TO-
SZEK Siedziba: 44-180 Toszek, Boguszyce, 
ul. Leśna 1 Licencja PZŁucz: 3  Tory łucz-
nicze (treningi w  okresie wiosenno-je-
siennym): 44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 
53 Hala sportowa (treningi w  okresie zi-
mowym): brak. Strona internetowa: www.
Archery3D.pl email: klub@archery3d.
pl Fanpage: https://www.facebook.com/
A3DTOSZEK/ Telefon: 607346467

Roman Krupa
Prezes Klubu Łuczniczego A3D TOSZEK

Klub LKS
Orzeł Paczyna

Dzień od 
gry w piłkę 
rozpoczyna!
Klub LKS Orzeł Paczyna funkcjonuje 
od lat pięćdziesiątych ubiegłego stule-

cia. W latach dziewięćdziesiątych działał 
i rozwijał się bardzo prężnie.   Za czasów 
poprzedniego zarządu klubu została wy-
budowana szatnia na terenie obiektu, oraz 
wykonano wiele prac modernizacyjnych. 
Przez długi okres czasu były prowadzone 
dwie drużyny seniorów i  juniorów. Wy-
jazdy zarobkowe za granicę spowodowały 
zawieszenie drużyn, jednakże klub funk-
cjonuje do dnia dzisiejszego, prowadzo-
ne są spotkania dla osób chcących grać 
w piłkę nożną i nie tylko. 
Od stycznia 2017 roku klub prowadzi 
nowy zarząd - Tomasz Glosz – Prezes, Ro-
bert Kościelny - Wiceprezes, Piotr Brzóz-
ka – skarbnik, którego głównymi celami 
jest odbudowa drużyn w  2018 roku jak 
i dalsze prace modernizacyjne obiektu.
Nabory do drużyny planowane są na wio-
snę 2018 r., a warunkiem koniecznym jest 
chęć gry w piłkę nożną.

Tomasz Glosz, Robert Kościelny 

LKS Przyszłość 
Ciochowice

Gotowi do 
wielkich 
rzeczy!

Klub w  Ciochowicach został założony 
w  1948 roku z  inicjatywy nauczyciel-
ki, pani Skibińskiej oraz pana Kozła. 
Pierwsze potyczki sportowe miały cha-
rakter rozgrywek towarzyskich z  sąsied-
nimi wioskami. W  1952 roku odbyły się 
pierwsze zawody mistrzowskie - wtedy to 
Ciochowice posiadały drużynę juniorów 
i seniorów w klasie D. W 1954 roku pre-
zesem został pan Jan Laksa. W 1955 roku 
drużyna piłkarzy awansowała do klasy C, 
co było pierwszym znaczącym sukcesem 
sportowym klubu. LZS posiada wówczas 
dwie drużyny seniorów w  klasach C i  D 
oraz drużynę juniorów. W 1956 roku za-
wiązała się sekcja łucznicza, która z  po-
wodzeniem występowała w szeregu zawo-
dów łuczniczych. W roku 1957 kolejnym 
prezesem został Antoni Kuchta. W latach 
1960-1964 drużyna ,,Przyszłości” wystę-
powała w  licznych turniejach, festynach, 
zajmując w nich czołowe lokaty. Efektem 
dobrej gry w tych latach był w 1964 roku 
awans do rozgrywek klasie B. W  tym 
czasie popularnością w  Ciochowicach 
i  okolicach cieszyła się żeńska drużyna 
piłki siatkowej (rozgrywała mecze towa-
rzyskie), a później także sekcja tenisa sto-
łowego. W  latach 70. sekcje te zawiesiły 
działalność. Kolejnymi prezesami klubu 
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zostali Teodor Dziuba oraz Paweł Kuchta, 
a od 1979 roku Horst Materla.
W  1979 drużyna seniorów dotarła do 
finału Wojewódzkiego Turnieju Piłki 
Nożnej  o  Puchar Rady Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS i Prezesa OZON Katowi-
ce rozgrywanego w  Imielinie, gdzie na-
sza drużyna zajęła II miejsce. W sezonie 
1979/80 piłkarze awansowali do klasy A. 
Z  upływem czasu zespół stał się czoło-
wą drużyna w  tej klasie rozgrywkowej. 
W 1984 roku prezesem został Ewald Lak-
sa, a później Rainhard Morawiec, który tę 
funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego. 
Dobra postawa drużyny w  klasie A  zo-
stała nagrodzona w  1985 roku awansem 
do klasy terenowej. Był to wtedy najwięk-
szy sukces sportowy, a  był on udziałem 
między innymi takich zawodników jak: 
Horst Materla, Joachim Smolka, Joachim 
Grobosz, Piotr Morawiec, Rainhard Mo-
rawiec, Piotr Jagła, Józef Romańczyk, Jan 
Szkatuła, Czesław Kamiński. Jako małej 
wiosce przyszło nam wtedy rywalizować 
z  rezerwami takich klubów jak: Górnik 
Zabrze, Ruch Chorzów, Zagłębie Sosno-
wiec, Polonia Bytom, Szombierki Bytom. 
Z  biegiem czasu drużyna „Przyszłości” 
grała coraz lepiej i pięła się w tabeli oraz 
wyżej. W  roku 1990, przy reorganizacji 
klasy terenowej, drużyna LKS-u  zajęła 
6 miejsce i  tym samym rozpoczęła grę 
w  klasie okręgowej – posiadała wówczas 
także drużynę seniorów w klasie B i dru-
żynę juniorów. W  klasie okręgowej po-
czynała sobie coraz lepiej, zdobywając na 
koniec rozgrywek coraz wyższe pozycje, 
by w sezonie 2008/2009 awansować do IV 
ligi. Był to największy sukces sportowy - 
sukces naszych zawodników, trenerów, 
działaczy i  wszystkich mieszkańców na-
szej małej miejscowości... Graliśmy w niej 
do 2016 roku. Obecnie drużyna występu-
je w  klasie okręgowej. Dwóch naszych 
zawodników awansowało swoją postawą 
do klubów Ekstraklasy, a są to Piotr Żaba 
i Grzegorz Kasprzik. 
W  1991 roku został powołany Społecz-
ny Komitet budowy Domu Sportowca  
z  zapleczem dla zawodników. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło w  listopadzie 1998 
roku. Jest to niewątpliwie klubu i miesz-
kańców wielki sukces nie sportowy, ale 
jakże ze sportem związany. Kolejną in-
westycją było rozpoczęcie w  1999 roku 
remontu boiska. Jego otwarcie nastąpi-
ło w  2001 roku. Od momentu oddania 
głównego boiska do użytku w Ciochowi-
cach swoje sparingi, mecze towarzyskie, 
zgrupowania i  treningi rozgrywały takie 
kluby Ekstraklasy jak: Górnik Zabrze, 
GKS Bełchatów, Banik Ostrawa, Ruch 
Chorzów, Polonia Bytom, Widzew Łódź, 
Szczakowianka, Jaworzno. Przewinęło się 
również przez Ciochowicki obiekt wielu 
znanych piłkarzy, reprezentantów Polski 
i trenerów.
Działalność klubu została doceniona, 
w  dniu 26.11.2008 roku Uchwałą Za-
rządu, PZPN przyznał klubowi Brązową 
Odznakę Honorową, a w 2012 roku Rada 
Powiatu Gliwickiego przyznała Ciocho-
wickiej ,,Przyszłości” nagrodę BENE ME-

RITUS. Klub utrzymuje się z  środków 
dotacji Gminy oraz sam prowadzi dzia-
łalność gospodarczą związaną z organizo-
waniem wszelkiego rodzaju imprez oko-
licznościowych. Siłą tego klubu są jego 
ludzie – ludzie gotowi do wielkich rzeczy, 
jeśli jest potrzebna pomoc to pomaga się 
po to by sport w  Ciochowicach rozwijał 
się, a o drużynie piłki nożnej było jeszcze 
długo głośno. 
Klub serdecznie zaprasza chłopców 
z rocznika 2004, 2005 i 2006 do zapisów 
w grę w piłkę  nożną (tel.: 607246425).

LKS Przyszłość Ciochowice

U.L.K.S „Ruch” 
Pniów

Klub z tradycjami
Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Ruch” Pniów 
z  siedzibą w  Pniowie pro-
wadzi głównie – wyczyno-
wą sekcję tenisa stołowego 
posiadając drużynę żeńską  
oraz dwie drużyny męskie.
Najwyższy poziom reprezentuje druży-
na kobiet występująca w  II  Lidze, która 
obejmuje teren województwa śląskie-
go i  opolskiego – łącznie występuje tam 
16 drużyn.

I  drużyna mężczyzn występowała w sezo-
nie 2016/2017 w Lidze Okręgowej - grupa 
I-wsza (Katowice, Gliwice, Częstochowa). 
II drużyna męska występowała w  Lidze 
okręgowej województwa Śląskiego w oby-
dwu ligach występuje po 16 drużyn. 
Ponadto  zawodniczki i zawodnicy biorą 
udział w  Wojewódzkich Turniejach Kla-
syfikacyjnych organizowanych przez Ślą-
ski Związek Tenisa Stołowego w Katowi-
cach. 
Turnieje odbywają się w  kategoriach ża-
ków, młodzików, kadetów, juniorów, oraz 
seniorów  i  młodzieżowców. Zawodni-
cy i  zawodniczki naszego Klubu startują 
głównie w  kategorii żaków, młodzików, 
kadetów, juniorów, oraz seniorów i mło-
dzieżowców (w  tych kategoriach biorą 
udział dzieci i młodzież). Kadra naszego 
klubu bierze również udział w  Mistrzo-
stwach pionu sportowego Zrzeszenia: 
„Ludowe Zespoły Sportowe” na szczeblu 
Powiatu Gliwickiego  i województwa ślą-
skiego. Na przestrzeni ostatnich 10-ciu 
lat Klub nasz wygrał 3 razy łączną kla-
syfikację na szczeblu Powiatu Gliwickie-
go. Klub jest również organizatorem za-
wodów w  tenisie stołowym na szczeblu 
Gminy Toszek oraz szkolnych-gimna-

zjum. W  minionym sezonie rozgrywek 
2016/2017 Klub posiadał 32 zawodni-
ków (zawodniczek) z  Licencją Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego w  Warszawie 
w tym 16 w kategoriach młodzieżowych.
W dotychczasowej historii Klubu (ponad 
50 lat) drużyny w sezonie 2016/2017 gra-
ły  w najwyższych klasach rozgrywek, tzn.
 II liga kobiet, mężczyźni – pierwsza dru-
żyna w Lidze III, II drużyna w lidze okrę-
gowej (rezerwa). 
Za sezon 2016/2017 U.L.K.S „Ruch” 
Pniów w  klasyfikacji Ligowej Śląskiego 
Z.T.S zajmuje:
9 – miejsce w klasyfikacji klubowej w ka-
tegorii seniorskich, 16 – miejsce oraz 
w klasyfikacji generalnej 28 miejsce z ilo-
ścią 2455 punktów na 79 Klubów sklasy-
fikowanych. 
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież 
do wstąpienia w  szeregi naszego klubu. 
Zapisy rozpoczną się od września br. 
w tym celu prosimy o kontakt z trenerem 
Marcinem Kwaśniokiem   tel. 607 986 309

Marcin Kwaśniok 
Trener U.K.L.S. „Ruch” Pniów

Toszecka 
Akademia 
Piłkarska

Sportowa siła 
w młodości!
Toszecka Akademia Pił-
karska powstała w  2015 
roku i  jest stowarzysze-
niem miłośników sportu, 
chcących upowszechnić 
kulturę fizyczną wśród dzieci w  gminie 
Toszek. Prezesem stowarzyszenia jest 
Robert Krzemiński, a  rolę wiceprezesów 
pełnią Dominik Gabrysiak oraz Piotr Ka-
sprzak. Organizacja liczy 90 wychowan-
ków.

Akademia organizuje zajęcia sportowe, 
zawody i  imprezy pod okiem wykwalifi-
kowanej kadry trenerskiej z uprawnienia-
mi PZPN. Zadaniem stowarzyszenia jest 
również szerzenie wśród dzieci właści-
wego modelu wychowania i zachowania. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność 
przede wszystkim na społecznej pracy 
swoich członków i działaczy oraz pomocy 
rodziców zawodników i miasta Toszek. 
Dzieci będące członkami naszej społecz-
ności mają także możliwość uczestni-
czenia w  organizowanych przez KS TAP 
Toszek różnego rodzaju imprezach towa-
rzyszących takich jak:

Toszecka
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100-lecie sportu w Gminie toszek

- wyjazdy na zawody sportowe,
- turnieje piłkarskie,
- obozy sportowe,
- wyjazdy wakacyjne,
- zajęcia sportowe podczas wakacji oraz 

poznawanie innych dyscyplin sporto-
wych.

KS Toszecka Akademia Piłkarska wraz 
z  nowym rokiem szkolnym ogłasza na-
bór dla roczników 2010 i  młodszych. 
Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzie-
ci do Toszeckiej Akademii Piłkarskiej 
proszeni są o kontakt  z Romanem Klak 
tel. 696446113
Zapraszamy również do odwiedzenia 
strony http://www.akademiatoszek.pl/ na 
której znajdują się wszystkie niezbędne 
informacje o naszym klubie.

Piotr Kasprzak
Wiceprezes Toszeckiej Akademii Piłkarskiej

Toszecka Grupa 
Kolarska

Młodzi (nie) 
gniewni!
Toszecka Grupa Kolarska 
funkcjonuje od pięciu lat 
i specjalizuje się w kolarstwie szosowym. 
W tym okresie w klubie działały 83 osoby. 
Założycielem, pomysłodawcą i  trenerem 
grupy jest Arkadiusz Łuków (od stycz-
nia 2017 r. Przewodnicy Prezydium Rady 
Trenerów Śląskiego Związku Kolarskiego, 
a także członek Komisji Przełajowej przy 
Polskim Związku Kolarskim). TGK po-
siada licencję Polskiego Związku Kolar-
skiego. Wśród dotychczasowych sukce-
sów klubu należy więc wymienić:

◆ Antoni Antonio Łuków (junior młod-
szy) -  to 5 zawodnik Pucharu Polski 
w Kolarstwie Przełajowym 2016 r. i wi-
cemistrz śląska LZS w Kolarstwie Prze-
łajowym 2016 r., zdobywca 4 miejsca 
Mistrzostw Polski w  Kolarstwie Prze-
łajowym Słubice 2017r. oraz 5 miejsce 
Bike Maraton MTB Obiszów; 

◆ Klaudia Popek (młodziczka) - to 
Mistrzyni Śląska w  Kolarstwie Prze-
łajowym, zdobywczyni 6 miejsce 
w  Mistrzostwach Polski w  Kolarstwie 
Przełajowym Sławno 2017 r.

◆ Nadia Wojtaszczyk (żaczka) - to brą-
zowa medalistka Mistrzostw Śląska ze 
startu wspólnego Pińczyce 2017 r.

◆ Martyna Kowalewska - brązowa meda-
listka Mistrzostw Polski Szkółek Kolar-
skich MTB Jelenia Góra 2016 r.

◆ Dawid Zadrożny - 22 zawodnik Mi-
strzostw Polski w  Kolarstwie Przełajo-
wym Sławno 2017 r.

◆ Jan Johny Łuków - zdobywca Mistrzo-
stwa Polski w  Kolarstwie Przełajowym 
Sławno 2017 r., wicemistrz Polski 
w  Kolarstwie Torowym w  konkurencji 
scratch Pruszków 2017 r., mistrz śląska 
w  Kolarstwie Przełajowym Katowice 
2016 r., wicemistrz śląska w Jeździe In-
dywidualnej na Czas Koziegłowy 2017 
r., zdobywca 2 miejsca w Pucharze Pol-
ski w  Kolarstwie Szosowym Gostyń 
2017 r., mistrz śląska Szkółek Kolar-
skich ze startu wspólnego Rydułtowy 
2017 r.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej stro-
ny www.facebook.com/ToszeckaGru-
paKolarska, gdzie zainteresowani mogą 
prześledzić nasze zmagania oraz uzyskać 
numer telefonu w  celu zgłoszenia się do 
szkółki kolarskiej.  

Arkadiusz Łuków 
Trener Toszeckiej Grupy Kolarskiej

KS Zamkowiec 
Toszek

Toszecka sportowa 
tradycja
Dokładnej daty powołania 
klubu sportowego w Tosz-
ku nie udało się ustalić. 
Z  informacji i  wiedzy pana Jerzego Szo-
stoka, wieloletniego działacza i  prezesa 
klubu wynika, że około roku 1915 ów-
czesny właściciel tartaku w  Toszku, pan 
Wiosna, ofiarował teren pod boisko spor-
towe. Osoby do których dotarł pan Jerzy 
Szostok, a  mianowicie panowie Jan Szo-
stok, Ignacy Galonska, pan Ochman, pa-
miętali pierwszego założyciela i  trenera, 
pana Pirske. Oni również wspominali, że 
pierwszy klub powstał w 1917 roku przy 
kościele parafialnym w  Toszku. Na pod-
stawie opracowań pana Damiana Halme-
ra można przypuszczać, że klub sportowy 
w Toszku powstał na bazie sportu szkol-
nego. W  okresie międzywojennym dzia-
łało w  Toszku więcej klubów z  różnymi 
sekcjami. Swoje pierwsze mecze drużyna 
seniorów rozegrała w 1919r., zaś najwięk-
szym sukcesem klubu w okresie między-
wojennym było zdobycie w 1937 r. awan-
su do ligi terenowej, w  której toszecka 
drużyna występowała do 1942 r.
Po zakończeniu działań wojennych w   
Toszku powstały dwa kluby: Rodło To-
szek i  LZS Toszek. W  tak małym mia-
steczku dwa klubu nie przetrzymały 
próby czasu i  doszło do ich fuzji: dnia 
17.07.1949r. Powołany został Ludowy Ze-
spół Sportowy Zamkowiec Toszek (LZS 
,,Zamkowiec” Toszek). W  skład zarządu 
powołani zostali: Przewodniczący mgr 
Kazimierz Miksiewicz, wiceprzewod-
niczący Jan Lekki, wiceprzewodniczący 
Andrzej Machcik, sekretarz Jan Paluch, 
sekretarz Józef Hansla, kierownik sekcji 

piłki nożnej Jan Posacki, gospodarz Jó-
zef Iwan. Dnia 20.07.1949 zarząd wysłał 
pismo do Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w  Zabrzu, dotyczące zatwierdze-
nia nowo powstałego Klubu Sportowego. 
Jak napisał redaktor Waldemar Lisowski 
w  artykule ,,Piękny Jubileusz” w  prasie 
sportowej: Klub przystępuje do rozgry-
wek piłkarskich gruby ,,B” gdzie wystę-
powały takie drużyny jak: Silesia Miecho-
wice, Bobrek Karb, Polonia II Bytom. Już 
w  1950r. Zamkowiec został przydzielony 
do ligi województwa Katowickiego. Klub 
wystawiał do rozgrywek zespoły trampka-
rzy i juniorów rezerwę i pierwszą drużynę 
seniorów. W tym okresie odbyło się także 
towarzyskie spotkanie piłkarzy Zamkow-
ca z  drużyną Ruchu Chorzów, w  której 
grały takie gwiazdy jak: Cieślik, Wyrobek, 
Bartyla czy Bomba.
W  1957r. Patronat nad klubem objął 
Związek Zawodowy Służby Zdrowia przy 
Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Pre-
zesem został wówczas Stefan Wilczkowski 
Za jego kadencji powstały nowe sekcje: 
siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego 
i  szachów. Piłkarze rozgrywali towarzy-
skie spotkania z Górnikiem Zabrze. Naj-
większy sukces odniosły w 1960 r. sekcje 
żeńska i  męska siatkówki, awansując do 
II ligi. Dobrze spisywali się też piłkarze 
ręczni. Podopieczni trenera Herberta No-
wary zdobyli awans do klasy A. W 1967r. 
na zaproszenie Dynamo Berlin sportowcy 
z Toszka udali się do NRD, gdzie rozgrali 
towarzyski mecz piłkarski, pokonując go-
spodarzy 2:1. Podczas rewizyty Niemców 
w  Toszku, piłkarze Zamkowca ponow-
nie wygrali 5:2. Było to ich ostatnie takie 
zwycięstwo w  tamtym okresie. W  klasie 
A grali jeszcze do 1968 r. Potem najlepsi 
piłkarze odeszli do innych klubów, a sek-
cje zaczęły upadać. Po tym okresie docho-
dziło do częstych zmian na stanowisku 
prezesa. W 1981 r. działalność klubu zo-
stała zawieszona.
Nowy okres w  historii ,,Zamkowca” roz-
poczyna się w  roku 1984, kiedy to dzia-
łalność klubu reaktywowali Jan Szostok 
i Hubertus Trenczek. Już w 1984 r. piłka-
rze trenowani przez Jerzego Szostoka zdo-
byli awans do klasy A, natomiast w roku 
1990 futboliści grali już w klasie okręgo-
wej. Funkcje prezesa w  tym czasie pełnił 
Józef Przeklasa oraz przez parę kadencji 
Jerzy Szostok. W  1995 r. Piłkarze spadli 
do klasy A, gdzie grali przez kolejne 20 
lat, na jeden sezon awansując do klasy 
okręgowej. Wyróżniającymi się działa-
czami w  tym okresie byli min: Zdzisław 
Guz, Ryszard Trochimowicz, Władysław 
Kijaczek, Alfred Droździk, Dieter Grzesik 
i wielu innych. W 1997r. klub uroczyście 
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100-lecie sportu w Gminie toszek

POMOC SPOŁECZNA

obchodził 80-lecie swojego istnienia. Pod-
czas akademii wręczono puchary oraz od-
znaczenia dla zasłużonych działaczy i za-
wodników. Z okazji tego jubileuszu ukazał 
się w  prasie sportowej artykuł redaktora 
Waldemara Lisowskiego pt.: ,,Piękny Ju-
bileusz”, z którego zaczerpnięto powyższe 
informacje o klubie.
W  końcu lat 90-tych zbudowana została 
przez Gminę Toszek nowa szatnia wraz 
z  zapleczem. Prace postępowały przy 
ogromnym wsparciu działaczy klubu, któ-
rzy każdą wolną chwilę poświęcali budo-
wie nowego obiektu. W roku 2007 nowy 
budynek został oficjalnie przekazany wła-
dzom klubu. Prezesem w  tym czasie był 
Dieter Grzesik. Klub doczekał się też wła-
snego trenera z  pełnymi kwalifikacjami 
w osobie Krzysztofa Klonka, Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w  Toszku w  ka-
dencji 2014 - 2018. W  roku 2017 nastą-
piła kolejna zmiana w zarządzie - funkcje 
prezesa aż do czerwca 2017 r. pełnił Ta-
deusz Rams, wtedy też zastąpiła go Daria 
Podkowa. Na barkach obecnego zarządu 
spoczął wielki ciężar - przygotowanie ob-
chodów 100-lecia istnienia Klubu Sporto-
wego w  Toszku. Z  tej okazji wystąpiono 
z wnioskami o przyznanie odznaczeń dla 
35 najbardziej zasłużonych i najstarszych 
działaczy i  zawodników klubu do PZPN 
w Warszawie i Śl. ZPN w Katowicach. Ho-
norowych patronat nad jubileuszem ob-
jęli: Starosta Powiatu Gliwickiego Walde-
mar Dombek, Burmistrz Toszka Grzegorz 
Kupczyk, toszecki proboszcz ks. Sebastian 
Bensz oraz  Podokręg Zabrze, LZS Kato-
wice i Śl. ZPN w Katowicach.

Maria Bukowska

Mażoretki 
Magnolia

Kobieca siła i wdzięk!
Sekcja mażoretek „MAGNOLIA” dzia-
łająca przy współpracy Centrum Kultu-
ry „Zamek w  Toszku” i  stowarzyszenia 
„Razem dla Kotulina” istnieje od 2012 
roku. Obecnie w  grupie jest 26 dziew-
cząt w różnym wieku.  We wrześniu 2016 
został przeprowadzony nabór do sekcji 
mażoretek. Zgłosiło się 15 dziewczynek 
z Kotulina i nie tylko.  Sekcja podzielona 
jest na trzy grupy wiekowe: seniorki, ju-

niorki i  kadetki. Koordynatorką zespołu 
została Magdalena Jaruszowic, obejmując 
tą funkcję po Halinie Kokoszce, która była 
koordynatorem od początku istnienia 
sekcji. W  roku 2016 sekcja wzięła udział 
w  „Mistrzostwach Polski Zespołów Ma-
żoretkowych” w Kędzierzynie Koźlu. Sek-
cja występuje na różnych imprezach i po-
kazach. Obecnie instruktorem jest jedna 
z  mażoretek, Wiktoria Tischbier, która 
ukończyła kurs instruktora mażoretek. 
Zastępuje Agatę Chlodek która przebywa 
na urlopie wychowawczym. 
Kontakt telefoniczny z  koordynatorem 
sekcji - 795 552 484.

Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”

Toszanka Nordic 
Team

Pasja, zdrowie, 
integracja!

Toszanka Nordic Team powstała w 2014r. 
Pomysłodawcą powstania grupy jest Bar-
tłomiej Woźniak, (licencjonowany in-
struktor Nordic Walking, pomysłodaw-
ca i  organizator „Biegu o  Złotą Kaczkę” 
w Toszku) wraz żoną Małgorzatą Pawłow-
ską-Woźniak. Zaraził swoją pasją najbliż-
szych, a  następnie wspólnie propagowali 

tą formę ruchu podczas prowadzonych 
w  Toszku w  2015r. zajęć prawidłowej 
techniki nordic walking w  ramach ogól-
nopolskiego projektu „Chodzę prawidło-
wo”. Nasze zajęcia są oczywiście bezpłat-
ne, każdy nowoprzybyły uczestnik jest 
pod szczególną opieką prowadzących za-
jęcia. Podczas marszu jest informowany 
o  prawidłowej technice i  popełnianych 
błędach. Należy podkreślić, że dla nas 
nordic walking to nie tylko zawody ale 
przede wszystkim wszechstronna forma 
ruchu, skierowana do wszystkich grup 
wiekowych, dzięki której dbamy o  swoje 
zdrowie i  samopoczucie. Nordic walking 
jest trzecim sportem zaraz po pływaniu  
i narciarstwie biegowym, gdzie przy pra-
widłowej technice pracuje do 90% mięśni. 
Dotychczasowe osiągnięcia zawodników 
Toszanki Nordic Team to m.in.:
◆ Klaudia Woźniak – 1 miejsce w Koro-

nie Śląska 2014/15, Mistrzyni Polski Ju-
niorek Osielsko 2015, 1 miejsce w Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach Polski 
2015 r. w Lubinie, 1 miejsce w  Europe-
an Nordic Walking Cup w Elblągu 2015, 
Zdobywczyni Pucharu Polski 2015, wi-
cemistrzyni Polski juniorek 2016 Osiel-
sko, zdobywczyni Pucharu Polski 2016, 
1 miejsce w  Mistrzostwach Zagłębia 
Miedziowego 2017 Polkowice, 1 miejsce 
w Mistrzostwach Ziemi Opolskiej 2017 
Głogówek.

◆ Małgorzata Pawłowska-Woźniak – 
2  miejsce w  Koronie Śląska 2014/15, 
3  miejsce w  Pucharze Polski 2015, 3 
miejsce podczas I  Lublinieckiej 5-ki, 1 
miejsce w Pucharze Polski 2016, 1 miej-
sce w  Pucharze Wielkopolski 2016 r., 
3 miejsce w  European Nordic Walking 
Cup w  Elblągu 2016, 2 miejsce w  Mi-
strzostwach Zagłębia Miedziowego 
Polkowice 2017, 2 miejsce w  Mistrzo-
stwach Ziemi Opolskiej 2017 Głogówek.

◆ Daria Woźniak – 2 miejsce w  Mi-
strzostwach Powiatu Lublinieckiego, 
1 miejsce w  Mistrzostwach Zagłębia 
Miedziowego Polkowice 2017, 2 miejsce 
w Mistrzostwach Ziemi Opolskiej 2017 
Głogówek. 

Zapraszamy wszystkich chcących zadbać 
o swoje zdrowie do tej właśnie formy ru-
chu, wspólne zajęcia rozpoczynamy od 
września. Zachęcamy też do wspólnych 
wyjazdów na zawody. Znajdziecie nas 
w FB www.facebook.com/toszanka     

Toszanka Nordic Team

Klub Seniora w Toszku
OPS i  nasza parafia pracują nad utwo-
rzeniem „Klubu Seniora” w  Toszku. Za-
interesowane osoby będą miały możliwość 
spotykania się przy ciastu i  kawie, będzie 
można porozmawiać na interesujące te-
maty, wymieniać opinie, uczestniczyć 
w  zajęciach, projekcjach filmowych itp. 
Przebieg spotkań będzie uzależniony od 
potrzeb uczestników - powiedziała Bożena 
Ziarnik, z-ca kierownika OPS. Aby wziąć 
udział w  spotkaniach należy zgłosić się 

w OPS (można już teraz), pobrać i wypeł-
nić kartę zgłoszenia. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 13 września br. w toszeckiej 
salce parafialnej o  godz. 17.00. Więcej 
szczegółów: www.ops.toszek.pl, www.to-
szek.pl.

500+ po nowemu
Drobne zmiany zaszły w procedurze ubie-
gania się o  świadczenie „500+”. Doku-
menty złożone do 31 sierpnia gwarantują 

rozpatrzenie wniosku do 31 październi-
ka. Złożone później - zostaną rozpatrzo-
ne w  terminie późniejszym. Ostateczny 
termin złożenia dokumentów: 31 grudnia 
2017. Zmiany dotyczą m.in. konieczności 
ustalenia alimentów na dziecko (od dru-
giego rodzica), w przypadku ubiegania się 
o świadczenie przez osobę samotnie wy-
chowująca dziecko, a także ustalania utra-
ty lub uzyskania dochodów. Szczegółowe 
informacje: tel. 32 332-67-02, 32 332-67-
14 lub www.ops.toszek.pl.

OPS w Toszku
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Sport to zdrowie!
Nie wiem, jak dla 
Ciebie, Drogi Czy-
telniku, ale dla mnie 
sport jest ważną czę-
ścią życia. Powodów 
jest całe mnóstwo, 
a  pierwszym z  pew-
nością może być to, że 
od małego w niedzie-
le chodziłem z  bra-
tem i  tatą na boisko. 
Taka była niedzielna 
tradycja: msza, obiad, 

a  potem boisko, które do dzisiaj mam 
zresztą tuż pod nosem. Pamiętam jeszcze 
jak w pierwszych korkotrampkach prze-
skakiwałem barierki, ogradzające toszec-
ki plac gry i  dopiero niedawno zdałem 
sobie sprawę z jednego ważnego faktu – 
rzadko zdarzało się, że na boisku oprócz 
mnie, mojego brata i  kilku kolegów był 
ktoś jeszcze. Ludzie przychodzili, to jest 
pewne, ale kiedy niedawno usłyszałem, 
że kiedyś trzeba było czekać na swoją ko-
lej, żeby zagrać w piłkę, byłem w zupeł-
nym szoku.
Nie mogę sobie tego wyobrazić – za mło-
dy chyba jestem – że kiedyś na boisku 
rozgrywało się kilka meczów jednocze-
śnie, a  za liniami na swoją kolej czekali 
następni chętni do gry. Taki widok przy-
pominam sobie, kiedy myślę o turniejach 
piłkarskich, a  nie o  zwyczajnym dniu 
w wakacje.
Pewien pan opowiadał mi, że za jego nie 
tak dawnej młodości plac przed blokiem 
pustoszał zwykle tylko w  momentach, 
kiedy w  telewizji emitowano mecz Re-
prezentacji albo akurat leciał kolejny 
odcinek serialu. Wszystko zmieniło się 
z  nadejściem pierwszych ogólnodostęp-
nych komputerów. Wtedy ludzi sprzed 
bloku wymiotło, i to nie na moment, jak 
w  przypadku meczu czy serialu, ale na 
długi czas, który w  jakimś stopniu trwa 
do dzisiaj.
Wydaje się, że można oburzać się na taki 
stan rzeczy albo go zaakceptować. Ale 
jest jeszcze jedno, moim zdaniem naj-
lepsze wyjście, które wymaga trochę za-
angażowania od dorosłych. Rozwiązanie 
polega na tym, żeby pójść za przykładem 
mojego taty i od małego zabierać dzieci 
na boisko, plac zabaw czy na orlika. Moż-
liwości jest całe mnóstwo, a  z  doświad-
czenia wiem, że zaszczepienie pasji może 
owocować przez całe życie. Zasianie ziar-
na jest najważniejsze – jeśli dobrze się to 
zrobi, niedługo dzieciom nie będzie trze-
ba przypominać, że na dworze jest cie-
pło, a boisko jest całe do ich dyspozycji.
Bo pewnego dnia dorosłe już dzieci 
będą wspominały swoje młodzieńcze 
lata, a wtedy lepiej, żeby oprócz historii 
o  ukończonych grach i  obejrzanych se-
rialach, pojawiły się też słowa o zdartych 
kolanach, ubłoconych rękach i szerokim 
uśmiechu na twarzy.

Tomasz Sobania

ZAPROSZENIE
24 września o godzinie 19.00 odbędzie 
się premiera drugiej książki toszeckiego 
pisarza, Tomka Sobanii. Książka nosi 
tytuł „Nowy świt” i  powstawała przez 
ostatnie trzy lata. „Nowy świt” to wizja 
świata przyszłości, w którym masoneria 
wprowadza w  życie swój plan Nowe-
go Porządku Świata. Plan zakłada, że 
20-50% ludzkości zginie, a  pozostała 
część zostanie zamknięta w ogromnych 
miastach, w których będzie od rana do 
nocy kontrolowana. Tomasz Sobania 
do tej koncepcji stworzył historię ludzi, 
którzy wymknęli się z  miasta i  ukry-
wając się w  lesie, zaczynają odnosić 
pierwsze zwycięstwa w  nierównej wal-
ce. O szczegółach książki i kulisach jej 
powstawania między chodzeniem do 
szkoły i promowaniem pierwszej książ-
ki, opowie sam autor już 24 września 
o 19.00 w Sali Peterswaldskiej na Zam-
ku w Toszku. Zapraszamy. 

Redakcja

Gminna oświata 
w przeddzień nowego 
roku szkolnego
Okres wakacji to niezwykle pracowi-
ty czas dla dyrektorów poszczególnych 
placówek oświatowych, szczególnie dla 
tych, które w  wyniku reformy oświaty 
zmieniają swoją strukturę lub otwiera-
ją dodatkowe oddziały przedszkolne. 
W trakcie przygotowań do nowego roku 
szkolnego złożono do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej wnioski o dofinansowa-
nia w zakresie:
- doposażenia świetlic w  gimnazjach 

publicznych prowadzonych (dotowa-
nych) przez jednostki samorządu te-
rytorialnego, funkcjonujących w roku 
szkolnym 2016/2017 jako szkoły sa-
modzielne, a od września 2017 r. prze-
kształcanych w szkoły podstawowe,

- doposażenia pomieszczeń do nauki 
w  meble (np. ławki, krzesła) w  gim-
nazjach publicznych prowadzonych 
(dotowanych) przez jednostki samo-
rządu terytorialnego, funkcjonujących 
w roku szkolnym 2016/2017 jako szko-
ły samodzielne, a od września 2017 r. 
przekształcanych w  szkoły podstawo-
we,

- remontów sanitariatów w  gimna-
zjach publicznych prowadzonych 
(dotowanych) przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, funkcjonu-
jących w  roku szkolnym 2016/2017  
jako szkoły samodzielne, a  od wrze-
śnia 2017 r. przekształcanych w szkoły 
podstawowe.

Wszystkie wnioski zostały przez mini-
sterstwo rozpatrzone pozytywnie. W su-
mie udało się pozyskać 156.320,00 zł, 
które zostały przekazane na dostoso-
wanie Gimnazjum im. Ireny Sendler 

w  Toszku. Z  dniem 1 września br. gim-
nazjum przekształci się w Szkołę Podsta-
wową im. Ireny Sendler w  Toszku wraz 
z oddziałami przedszkolnymi.

Agnieszka Szalińska
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Żegnajcie wakacje…

W  naszej gminie z  wakacji organizowa-
nych przez Centrum Kultury „Zamek 
w  Toszku” oraz toszecki Ośrodek Po-
mocy Społecznej skorzystało 170 dzieci. 
Zajęcia odbywały się w Toszku, Pniowie 
oraz Kotulinie. Każdy dzień wakacji był 
tak zorganizowany, aby dziecko znalazło 
w  nim coś interesującego dla siebie. Na 
dziedzińcu zamkowym uczestnicy brali 
udział w zawodach sportowych, miłośni-
cy kulinariów przygotowywali owocowe 
sałatki, a  dla pasjonatów historii i  geo-
grafii  można było posłuchać ciekawych 
wykładów w Centrum Ekspozycji Histo-
rycznej. Beneficjenci programu opiekuń-
czo-wychowawczego organizowanego 
przez OPS Toszek spędzili wolny czas 
w szukaniu swoich pasji, hobby czy zain-
teresowań.Wszystko co dobre szybko się 
kończy, w tym wakacje. Mimo to, koniec 
oznacza zawsze początek czegoś nowego.. 
Do zobaczenia za rok!             JR


