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Zamek – Centrum Kultury

fo
to

: M
ar

ci
n 

W
itk

ow
sk

i

Maj i czerwiec to miesiące wielu przed-
sięwzięć kulturalnych. Są one dedyko-
wane mieszkańcom, ale i  odwiedza-
jącym nas turystom. W  tym wydaniu 
gazety staramy się m.in. zaprezento-
wać ofertę kulturalną naszej gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem Zamku.
Znamy go od zawsze, oglądamy przez 
całe życie, bywamy – bardzo często: siła 
przyzwyczajenia sprawia, że dla nas – 
mieszkańców, Zamek w  Toszku jest po 
prostu elementem krajobrazu. Czym 
tu się zachwycać? Zamek, jak to zamek: 
był, jest i  będzie. Ciekawostką może być 
fakt, że wielu turystów, którzy odwie-
dzają Zamek w  Toszku po raz pierwszy, 
szczerze zachwyca się tym miejscem. – 
Nie wiedziałam, że tak blisko Gliwic jest 
taki zamek!– powiedziała niedawno pani 
Renata, turystka z Tychów. – Ależ tu jest 
klimat! To niesamowite! – dopowiedział 
jej mąż Artur, wchodząc wieczorem na 
zamkowy dziedziniec. 
Zamek to przede wszystkim „dom kul-
tury”, w  którym – niezależnie od wieku 
– można zapisać się na zajęcia artystycz-
ne, edukacyjne, rekreacyjne i  inne. Na 
Zamku można skorzystać z  biblioteki, 
czytelni, można spędzić czas w  kawiarni 
lub na dziedzińcu. Można przychodzić na 
prelekcje, wystawy, spotkania, spektakle, 
plenery, koncerty, targi, można też wziąć 
udział w  konkursach. Na Zamku można 
zawrzeć związek małżeński lub zorga-
nizować rodzinne uroczystości. Tam też 
odbywają się doroczne toszeckie imprezy 
– te najważniejsze. Trochę inaczej odbie-
rają to miejsce turyści. Są u  nas zwykle 

kilka godzin. Ci zorganizowani, zwiedza-
ją Zamek z  przewodnikiem, zaopatrują 
się w  pamiątki, czasem korzystają z  po-
częstunku i udają się dalej. Turyści indy-
widualni przy okazji pobytu na Zamku 
chłoną klimat tego miejsca, podziwiają 
panoramę, która rozpościera się za mura-
mi dziedzińca, fotografują, czytają opisy, 
zadają pytania.
Rzadko zdajemy sobie sprawę ze związ-
ków między kulturą, turystyką, a gospo-
darką. Warto więc podkreślić, że Zamek 
w Toszku stwarza szanse rozwoju gospo-
darczego toszeckich przedsiębiorców. Ka-
wiarnie, pizzerie, restauracje czy hotele 
mogą czerpać wymierne korzyści z  roz-
woju oferty kulturalnej Zamku, zwłaszcza 
jeśli turystów go odwiedzających uda się 
zatrzymać u nas na dłużej. Dobrze zapo-
wiadają się plany dyrekcji Zamku i władz 
miasta, aby stworzyć w  naszej gminie 
nowoczesny szlak turystyki kulturowej. 
Chodzi o  oznaczenie kilkunastu miejsc, 
w  których można by szerzej prezento-
wać turystom ważne dla nas historycznie 
fakty, wydarzenia lub opowiadać o  spo-
łeczno–politycznych procesach, których 

świadkiem było nasze miasto. Toszek, 
jako historyczny obszar pogranicza, ma 
ku temu ogromny potencjał!
Inną korzyścią, jaka płynie z oferty kultu-
ralnej i edukacyjnej Zamku, jest obszerny 
wybór zajęć i  związane z  tym oszczęd-
ności czasu i  pieniędzy rodziców (dzieci 
nie trzeba dowozić do miast sąsiednich). 
Zamek jest także miejscem dodatkowego 
zatrudnienia dla osób, które chcą i mogą 
pomagać w  obsłudze organizowanych 
uroczystości. Organizowane są także na-
bory przewodników.
Jak prezentują się plany na przyszłość? 
Ścieżka spacerowa wokół Zamku, wspo-
mniany wyżej szlak turystyki kulturowej, 
zagospodarowanie poddasza budynku 
bramnego z  przeznaczeniem na pracow-
nie artystyczne i salę baletową, czy wresz-
cie docelowe przeniesienie biblioteki do 
miejsca bardziej przystępnego dla osób 
starszych – to tylko niektóre z nich. War-
to przychodzić na Zamek, warto bywać 
na zamkowych imprezach. I  jeszcze jed-
no: warto na Zamku dzielić się pomysła-
mi i nawiązywać współpracę!

LICZBA OSÓB
odwiedzających każdego 

roku Zamek w Toszku
ok. 20.000
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Wiele się u  nas 
dzieje, o  wielu 
sprawach warto 
i  trzeba miesz-
kańców informo-
wać. W bieżącym 
numerze chciał-
bym skupić się 
na wydarzeniach 
i  tematach kul-
turalnych. Czę-

sto są to sprawy, które nie dają się łatwo 
przeliczyć na pieniądze: generują koszty, 
ale nie przynoszą finansowych zysków, 
bo dotyczą naszych wrażeń, wyobrażeń, 
poczucia piękna, estetycznej przyjemno-
ści. Na pierwszej stronie obszernie pisze-
my o Zamku. Myślę, że przynajmniej raz 
w roku warto w ten sposób podsumować 
działalność naszego Centrum Kultury. 
Oprócz Zamku jest także wiele innych 
podmiotów i  środowisk, które wnoszą 
dużo dobrych pomysłów i  inicjatyw do 
naszego życia kulturalnego. Mam na my-
śli przede wszystkim szkoły, które – jak 
przeczytamy na dalszych stronach – dzię-
ki kreatywności ich dyrektorów, nauczy-
cieli i  często także wsparciu rodziców 
sporo czynią, aby od wczesnej młodości 
wdrażać uczniów do udziału w  kulturze 
(projekty, konkursy, wyjazdy, spotkania 
– sporo się dzieje poza zwykłym planem 
lekcji!). Jest u  nas także kilka instytucji 
i organizacji pozarządowych, których ini-
cjatywy w  dużym stopniu kształtują ob-
licze kulturalne naszego miasta. Mam na 
myśli m.in. nasze parafie, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, naszych 
Harcerzy, Mniejszość Niemiecką z Tosz-
ka i z Kotulina oraz szereg innych orga-
nizacji, których pomysły w dużej mierze 
kształtują życie kulturalne naszej gminy. 
Istotne znaczenie odgrywają poszczegól-
ni ludzie kultury. Jest to zarówno grupa 
twórców indywidualnych (muzyków, 
plastyków, malarzy, pisarzy, różnego ro-
dzaju artystów i animatorów) jak również 
zespołów: chórów „Tryl” z Toszka i „Ce-
cylia” z Pniowa, orkiestr dętych z Toszka 
i z Kotulina, grup teatralnych działających 
na Zamku i przy szkołach, unikatowego 
w skali regionu Zespołu Muzyki Dawnej 
„Tibiarum scholares”, grup tanecznych, 
gimnastycznych i  wielu innych. Stara-
my się także promować i regularnie  or-
ganizować stałe wydarzenia kulturalne. 
Do najważniejszych można zaliczyć Dni 
Toszka, Oktoberfest, Jarmark Adwento-
wy. Duże znaczenie mają także uświęcone 
wieloletnią tradycją Brewerie Toszeckie 
czy z roku na rok rozwijający się Toszec-
ki Festiwal Muzyki Organowej i  Kame-
ralnej. Przykładam dużą wagę także do 
innych imprez kulturalnych, takich jak 
dożynki w  poszczególnych sołectwach, 
dożynki gminne (w  tym roku, wspólnie 
z  Powiatem Gliwickim, zorganizujemy 
w  Ciochowicach Dożynki Powiatowe), 
różne przemiłe okazjonalne imprezy or-
ganizowane przez nasze parafie, kluby 

PROSTO 
Z URZĘDU
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Mobilna aplikacja

Uruchomiliśmy mobilną aplikację dla 
mieszkańców naszej gminy! Oprócz 
szeregu ważnych informacji, aktualno-
ści, ostrzeżeń pogodowych, usługa daje 
możliwość bezpośredniego zgłaszania 
różnego rodzaju zdarzeń lub problemów 
do rozwiązania (niebezpieczne miejsce, 
awaria oświetlenia ulicznego, problem 
z  wywozem odpadów czy dzikie wysy-
pisko śmieci). Zachęcamy do testowania 
tego narzędzia! Szczegółowe informacje 
na ten temat dostępne są na stronie www.
toszek.pl Aplikację można bezpłatnie po-
brać w  Google Play lub Windows Store 
jako „Gmina Toszek”.               JR

Otwarcie strażnicy 
w OSP Toszek

W dniu 4 maja odbyła się uroczystość po-
święcenia nowej strażnicy OSP w Toszku 
oraz przyjęcia przez toszecką jednostkę 
OSP sztandaru, który – w  imieniu para-
fian – podarował strażakom proboszcz 
toszeckiej parafii ks. Sebastian Bensz. 
W  uroczystości udział wzięli samorzą-
dowcy, wysokiej rangi komendanci, pre-
zesi, druhny i  druhowie z  OSP Toszek, 
przedstawiciele innych jednostek OSP 
naszej gminy, na czele z Prezesem Zarzą-
du Miejsko – Gminnego Związku OSP 
RP Jerzym Sulewskim, strażacy w  służ-
bie czynnej oraz w stanie spoczynku, ale 
także krewni strażaków i  zainteresowani 
mieszkańcy. Dowódcą uroczystości był 
Naczelnik OSP Toszek  Ireneusz Giemza. 
Przemówienia i  podziękowania w  imie-
niu strażaków toszeckiej jednostki wy-
głosił  Prezes Leszek Zabłocki. Nowa 
strażnica OSP Toszek powstała na prze-
łomie lat 2016/2017, wg projektu, który 
wykonał Ernest Powrósło. Łączna war-
tość inwestycji wyniosła 899.810,60 zł. 
Całość kosztów sfinansowano z  budże-
tu toszeckiego samorządu. Warto pod-
kreślić, że wokół nowej strażnicy szereg 
prac wykonali społecznie sami toszeccy 
strażacy i  ich sojusznicy. Łączną wartość 
tych prac należy wycenić na nie mniej niż 
kilkadziesiąt tysięcy złotych! Toszeckim 
strażakom życzymy, aby nowa strażnica 
spełniała oczekiwania i  sprawnie służyła 
w codziennych działaniach.              JR

Jubileusz OSP 
w Kotulinie

Jubileusz 130 lat swojej działalności ob-
chodzili druhny i  druhowie z  OSP Ko-
tulin. Za datę powstania OSP przyjmuje 
się 17 lutego 1888 r., kiedy to został po-
twierdzony statut założycielski Związ-
ku Sikawkowego w  Kotulinie Wielkim. 
Na przestrzeni lat kotulińscy strażacy 
zmagali się z różnymi zdarzeniami, brali 

sportowe, działkowców czy inne organi-
zacje.
Wiele z  tych przedsięwzięć staram się 
wspierać. Dokładam starań, aby każdy 
patronat honorowy Burmistrza Toszka 
był – w  miarę możliwości – powiązany 
z choćby skromnym wsparciem. Wyrazy 
uznania kieruję także do wielu naszych 
przedsiębiorców i  innych ludzi dobrej 
woli, którzy wspierają finansowo różne 
dziedziny kultury! 

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Toszek w Metropolii

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej 
radni jednogłośnie opowiedzieli się za 
przyłączeniem naszej gminy do Gór-
nośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. 
Ofertę ubiegania się członkostwo w  tym 
gremium złożył nam (oraz kilku innym 
gminom) przewodniczący zarządu me-
tropolii Kazimierz Karolczak. Jeśli nasz 
wniosek zostanie zaaprobowany, możli-
we będzie przyjęcie u nas (na sprawiedli-
wych zasadach) metropolitalnych warun-
ków organizacji transportu publicznego. 
Członkostwo naszej gminy w  metropolii 
może także w przyszłości przynosić inne 
korzyści. O niektórych szczegółach pisze-
my na stronie toszek.pl.            PK
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11-13 maja 2018r.  W rajdzie udział wzięła kadra Szczepu Har-
cerskiego „IGNIS” 
w  Toszku wraz 
z  przyjaciółmi i  ro-
dzinami. Uczestni-
cy odwiedzili m.in. 
Pałac w  Javorniku, 
Jaskinię Na Pomezi 
oraz Stare Miasto 
w  Czechach oraz 
Kopalnię Uranu 
w  Kletnie i  Kopal-
nię Złota w  Złotym 
Stoku. Rajd odbył 
się dzięki wsparciu pozyskanemu w  ramach hufcowego mini-
grantu „Na zewnątrz i do wewnątrz” oraz toszeckiemu ks. Pro-
boszczowi, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 

Monika Buchalik
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udział w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r., 
a w 2008 roku usuwali skutki trąby powietrznej, która przeszła 
nad rejonem Kotulina. W 2011 roku przez szereg dni brali udział 
w  gaszeniu pożaru w  toszeckiej firmie Gumitex. Podczas uro-
czystości gratulacje i okolicznościowe życzenia od zaproszonych 
gości przyjmowali Prezes jednostki Ernest Kocem i  Naczelnik 
Marek Zientek. Jubileusz był okazją do przypomnienia historii 
tej strażackiej formacji, w której ważną rolę odegrał m.in. pan 
Krystian Kiełbasa, a także do wręczenia odznaczeń i wyróżnień 
osobom zasłużonym. Prężnie działająca kotulińska drużyna 
strażaków stale się rozwija, nabiera doświadczeń oraz organizu-
je cenne akcje na rzecz ratowania życia ludzkiego. Gratulujemy 
jubileuszu i życzmy niezmiennie tylu powrotów ilu wyjazdów!

JR

Oddaj krew nie bądź żyła..
Cenną akcją, którą 
cyklicznie przepro-
wadzają strażacy 
z  OSP Kotulin, jest 
zbiórka krwi dla 
osób potrzebują-
cych. W  akcji pod 
nazwą „Oddaj krew 
nie bądź żyła” ak-
tywnie biorą udział  
mieszkańcy Kotuli-
na. Koordynatorem  
i  pomysłodawcą 
działania jest  Ma-
teusz Leśniewski, 
który krew oddaje 

od kilku lat i do tego samego skutecznie zachęca innych. Punkt 
poboru organizowany jest w remizie strażackiej, a profesjonal-
ną obsługę gwarantuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Katowic.               JR

Młodzież w Olewsku
W  ramach organi-
zowanej przez sa-
morząd partnerskiej 
współpracy miast 
Toszek – Olewsk, 
młodzież ze Szko-
ły Podstawowej im. 
Ireny Sendler wraz 
z  opiekunami – pa-
nią Joanną Falbor-
ską i panem Mariu-
szem Podbrożnym 
w  dniach 14 – 20 
maja gościła w Olewsku na Ukrainie. W czasie pobytu u naszych 
partnerów nasza młodzież realizowała bogaty i atrakcyjny pro-
gram edukacyjno – kulturalny przygotowany przez gospodarzy. 
Nasi uczniowie m.in. mieli okazję pojechać do Kijowa, wzięli 
udział w  obchodach lokalnych świąt Junaków, Haftu Ukraiń-
skiego oraz Dniach Miasta, wzięli także udział w  warsztatach 
czytania słów zapisanych cyrylicą. Ponadto odnowili i poszerzy-
li przyjaźnie zawiązane podczas ubiegłorocznej wizyty młodzie-
ży z Olewska w Toszku.             JR

I harcerski rajd samochodowy
Około 500-kilometrowa trasa prowadząca przez 2 kraje przeje-
chana w 3 dni przez 3 samochody, w których podróżowało 15 
osób w wieku 3 – 33 lat, do tego zwiedzona 1 jaskinia, 1 zamek, 
2 kopalnie i kilka miast – tak najkrócej można opisać I harcer-
ski rajd samochodowy „Obieżyświat”, który miał miejsce w dn. 

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom
małym, średnim i dużym, życzę uśmiechu, radości oraz uf-
nej, dziecięcej wiary pozwalającej podejmować zadania, które 
z  punktu widzenia dorosłych wydają się niemożliwe. Niech 
w  każdym momencie życia otacza Was niezawodna miłość 
najbliższych. Życzę nieustannego spotykania wspaniałych 
przyjaciół i sojuszników, którzy zawsze pomogą rozjaśnić na-
wet najbardziej pochmurne dni. Wszystkiego dobrego!

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Bezpieczne Przedszkole

W  ramach realizacji programu „Bez-
pieczne Przedszkole”, toszecka placów-
ka zorganizowała „Dni Bezpiecznego 
Przedszkola”. Odbyły się m.in. spotkania 
i pogadanki na temat bezpieczeństwa na 
drodze, które przeprowadzili funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji w  Pysko-
wicach. Działaniem towarzyszącym był 
przemarsz ulicami Toszka z transparenta-
mi na temat bezpieczeństwa oraz ulotka-
mi dla mieszkańców pod hasłem „Prawa 
Dziecka”.              AK

SP Toszek im. Gustawa Morcinka

List do królowej 
Elżbiety II 

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podsta-
wowej im. Gustawa Morcinka w  Toszku 
zdecydowali o złożeniu życzeń urodzino-
wych królowej Wielkiej Brytanii – Elżbie-
cie II. Uczniowie chętnie zaangażowali się 
w ten niecodzienny projekt tworząc pięk-
ne urodzinowe kartki oraz listy dla Czci-
godnej Solenizantki. W listach uczniowie 
wspomnieli również o  swoich zaintere-
sowaniach oraz swojej szkole, dołączyli 
także ozdoby oraz portrety królowej. Wy-
różniony jeden list wraz z kartkami został 
wysłany do królowej – z niecierpliwością 
czekamy  na odpowiedź.      Adam Nowak

Nauka otwiera umysły 
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcin-
ka w  Toszku, zorganizowała „Dzień Na-
uki”. W sposób interaktywny dzieci mogły 
poznać tajemnice przyrodniczo-naukowe 
oraz zaprzyjaźnić się z  królową nauk - 
matematyką. W tym dniu działo się wiele 
ciekawych i  atrakcyjnych pokazów i  za-
jęć. Uczniowie poprzez bliskie spotkanie 
z nauką mogli doświadczyć np. jak działa 
spadochron, dron, wsiąść do symulatora 
jazdy i poczuć się jak prawdziwy kierow-
ca. Posłuchać ciekawych wykładów m.in. 

pani dr hab.inż. Danuty Gillner na temat 
„Co w powietrzu mamy i czym je zanie-
czyszczamy”. Obejrzeć i samemu spróbo-
wać przeprowadzić doświadczenia przy-
gotowane przez pana Mirosława Szpaka, 
uczniów klasy 4c i  6c naszej szkoły oraz 
uczniów ZSO nr 8 w  Gliwicach. W  tym 
dniu nikt na nudę nie narzekał. Każdy 
znalazł coś dla siebie interesującego...
Szkoda, że wszystko co fajne tak szybko 
się kończy...     Monika Pondo
 

XVII Spotkania 
Zamkowe
Na zamku w  Toszku odbył się kolejny 
konkurs recytatorski „XVII Spotkania 
Zamkowe” pod honorowym patronatem 
starosty gliwickiego Waldemara Dombka, 
burmistrza Toszka Grzegorza Kupczy-
ka i  Centrum Kultury Zamek w  Toszku. 
W  konkursie wzięło udział 35 uczestni-
ków z  powiatu gliwickiego. Jury w  skła-
dzie: pani Zofia Brzezińska, Sabina Ol-
brich – Szafraniec i  pan Artur Czok 
wyłonili zwycięzców.
W kategorii klasy 4-5:
• I miejsce: Michał Kołodziejczyk
• II miejsce: Magdalena Zarzecka
• III miejsce: Marcelina Ścieranka
Wyróżnienia: Paulina Kozik
i Bianka Bohm.
W kategorii klas 6 -7:
• I miejsce: Paula Paszkowska
• II miejsce: Mateusz Kos
• III miejsce: Olga Krzyzińska
Wyróżnienia: Grzegorz Będzichowski,
Julia Bidzińska
Grand Prix: Adam Frueauff. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i zapraszamy za rok.

Monika Pondo

Podziękowania 
dla działkowców
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie 
szkoły składają serdeczne podziękowania  
Zarządowi ROD „Nadzieja” w  Toszku 
oraz wszystkim działkowiczom   za nie-
odpłatne przekazanie w  użytkowanie na 
cele edukacyjne jednej z działek. Ucznio-
wie szkoły pod opieką nauczycieli roz-
poczęli zagospodarowanie przekazanej 
działki. Zapewniamy, że będziemy użyt-
kować działkę zgodnie z  regulaminem 
ROD „Nadzieja”   w  celu wszechstronnej 
edukacji uczniów i propagowania wiedzy 
ogrodniczej.

Agata Zawadzka  

SP Toszek im. Ireny Sendler

„Sendlerówka” 
i „Tajemniczy Toszek”
Szkoła Podsta-
wowa im. Ireny 
Sendler zajęła 
I  miejsce w  III 
etapie IX edycji 
Wojewódzkiego 
Konkursu - edu-
kacja regionalna 
w szkole „Proszę 
Was, pozostań-
cie wierni temu 
dziedzictwu ...” 
(Jan Paweł II) w  kategorii „uczniowie 
oddziałów gimnazjalnych”. W  III etapie 
należało zrealizować projekt edukacyjny 
pod hasłem: „Na tropie lokalnej tajemni-
cy” i  przygotować numer szkolnej gaze-
ty poświęcony temu wydarzeniu. Nasza 
gazetka „Sendlerówka” i  opis projektu: 
„Tajemniczy Toszek”, zostały docenione 
przez jury – przed nami finał! 6 czerwca 
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
w Koszęcinie odbędzie się Święto Eduka-
cji Regionalnej i finał konkursu, do które-
go zakwalifikowało się po 5 szkół w każ-
dej kategorii wiekowej. Potyczki  między 
drużynami i  gra terenowa pozwolą jury 
ocenić i  nagrodzić uczestników finału. 
Przed nami jeszcze sporo pracy, ale dru-
żyna w  składzie: Dominika Skawińska, 
Natalia Puchała, Patrycja Thomalla, Alek-
sandra Golombek, Eulalia Müller i  Piotr 
Sikora, szykuje się do dzieła!

Opieka i przygotowanie do konkursu
Donata Podkowa

Dni Europy w „starej” 
szkole

Dni Europy obchodziła toszecka Podsta-
wówka im. Ireny Sendler. Każda klasa 
przygotowała prezentację dotyczącą wy-
branego przez siebie kraju Unii Europej-
skiej. Na poszczególnych stanowiskach 
można było skosztować miejscowych spe-
cjałów, m.in. tortu Sachera, szkockich cia-
steczek, maltańskiego kinni, sera i czeko-
lady ze Szwajcarii. Prezentowano również 
barwne stroje, taniec irlandzki, muzykę 
Mozarta. Podsumowaniem podróży był 
quiz wiedzy o zaprezentowanych krajach, 
a uwieńczeniem dnia –spektakle teatralne 
w j. angielskim i w niemieckim Gratuluje-
my laureatom!               SP Toszek

W
yk

on
an

ie
 o

kł
ad

ki
 D

om
in

ik
a 

Sk
aw

iń
sk

a



5www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

oświata kultura

REDAKTOR NACZELNY:
piotr Kunce

redakcja zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian i skrótów 
w nadesłanych listach i artykułach.
nadesłane materiały nie będą zwracane.

KONTAKT DO REDAKCJI:
tel.: 32 237 80 37 lub 30
e-mail: gazeta@toszek.pl
naKłaD: 2000 egzemplarzy

ŁAMANIE I DRUK:
Drukarnia epIgraF 
ul. bernardyńska 19, 44-100 gliwice
tel. 32 279 08 56; www.epigraf.com.pl

WYDAWCA:
gMIna tOSzeK
ul. bolesława Chrobrego 2, 44-180 toszek

SP Pniów

„Przyroda Polska” 
w Pniowie

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. 
Królowej Jadwigi w  Pniowie gości-
ła uczniów powiatu gliwickiego wraz 
z opiekunami, którzy przyjechali na kon-
kurs przyrodniczy pt. „Przyroda Polska”. 
Konkurs składał się z dwóch części: teo-
retycznej (test) oraz praktycznej (rozpo-
znawanie rodzimych gatunków roślin 
i  zwierząt). Poziom był bardzo wyso-
ki i  wyrównany. Rywalizowali ze sobą 
uczniowie z  gminy: Toszek, Rudziniec, 
Pyskowice i Pilchowice. Najlepszymi oka-
zali się: 
• Aleksandra Dajka z Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wilczy (I miejsce), 
• Adam Osadnik ze Szkoły Podstawowej 

w Pniowie (II miejsce), 
• Julia Pikul ze Szkoły Podstawowej nr 6 

w Pyskowicach (III miejsce). 
Zwycięzcom i nauczycielom gratulujemy! 
Wszystkim uczestnikom i  opiekunom 
dziękujemy i zapraszamy ponownie. Go-
rące podziękowania składamy również 
fundatorom nagród – Gminie Toszek, 
Powiatowi Gliwickiemu i  Nadleśnictwu 
Rudziniec.     Anna Zarzecka

SP Kotulin

Sukcesy Agaty Powrósło 
– uczennicy szkół 
w Kotulinie i w Opolu
Wśród uczniów naszej 
szkoły jest wielu, którzy 
mają różne talenty i osią-
gają sukcesy. Jedną z nich 
jest Agata Powrósło - na 
co dzień wzorowa pią-
toklasistka.  Uczęszcza 
również  do Państwowej 
Szkoły Muzycznej I  i  II 
stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. 
Pogodzić naukę i obowiązki, które wyni-
kają z faktu bycia uczennicą dwóch szkół, 
zapewne nie jest łatwo. Z  tym większą 
przyjemnością informujemy o indywidu-
alnych osiągnięciach Agatki, które zdoby-
ła w obecnym roku szkolnym. Są to:
• IV Świętokrzyski Festiwal Klas Instru-

mentów Dętych Kielce – I miejsce.
• IV Ogólnopolski Konkurs Fletowy 

Gdów 2017  - I miejsce.
• XVII Ogólnopolski Wiosenny Festiwal 

Fletowy – Sochaczew 2018 – III miej-
sce.

• Konkurs Śląski w Dąbrowie Górniczej – 
III miejscea

• XXIII Międzynarodowy Konkurs Mu-
zyczny w Belgradzie – I miejsce.

Agata Powrósło jest stypendystką Krajo-
wego Funduszu na Rzecz Dzieci Wybitnie 
Uzdolnionych oraz stypendystką Mar-
szałka Województwa Opolskiego, przez 
którego  została wyróżniona za osiągnię-
cia artystyczne.       Beata Grochla

SP Paczyna

Miś Bezpieczeństwa 
2018

Z inicjatywy nauczycielki Szkoły Podsta-
wowej w  Paczynie, pani Patrycji Dudy, 
17  maja odbyła się VI już edycja Po-
wiatowego Konkursu Wiedzy z  Zakre-
su Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym 
„Miś Bezpieczeństwa”. W  finałowych 
zmaganiach spotkały się trzyosobowe 
drużyny ze szkół podstawowych w  Wie-
lowsi, Gierałtowicach, Paczynie, Wilczy, 
Pławniowicach, Świbiu, Kotulinie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. 
Uczestnicy musieli rozwiązać szereg te-
stów sprawdzających wiedzę, a  także 
m.in. wykazać się praktyczną znajomo-
ścią zasad udzielania pierwszej pomocy 
i wykonywania resuscytacji oddechowo - 
krążeniowej. Wyniki finału przedstawiają 
się następująco:
• I miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Paczynie,
• II miejsce: Szkoła Podstawowa 

im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach,
• III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 

w Pyskowicach II. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki. 
Honorowy Patronat niniejszego wydarze-
nia objęli Burmistrz Toszka oraz Starosta 
Gliwicki.   Agnieszka Kural

320 km w 7 dni
Dystans 320 km z  finałem 
w  Santiago de Composte-
la zamierza już wkrótce 
pokonać Tomasz Soba-
nia. Nie będzie to jednak 
przygoda wyłącznie bie-
gowa. Fundacja „Biegamy 
z  Sercem” przekaże 10 zł 
za każdy pokonany przez 
Tomka kilometr (maksymalnie 3200 zł) 
na leczenie 12-letniej Laury z dziecięcym 
porażeniem mózgowym. O  szczegółach 
piszemy na stronie toszek.pl. Zapraszamy 
do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy!
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Hymn, hejnał (i flaga) 
Toszka
Wszystko wskazuje na to, że symbole na-
szego miasta i naszej gminy, które mogą 
i powinny stanowić nieodłączne elemen-
ty ceremoniału gminnych uroczystości, 
zostaną wkrótce przyjęte przez Radę 
Miejską. Niedawno pisaliśmy o woli zor-
ganizowania specjalnego konkursu. Po 
dyskusji na posiedzeniu komisji Rady 
Miejskiej okazało się jednak, że większość 
radnych przychyla się do przyjęcia hejna-
łu i  hymnu Toszka (chodzi kompozycje 
pani Aleksandry Garbal) bez przeprowa-
dzania konkursu. O  finale tego ważnego 
tematu z przyjemnością poinformujemy.

PK

turystyka.toszek.pl

Strona kultury
Przypominamy o  nasze stronie interne-
towej turystyka.toszek.pl. Jest to miejsce, 
w którym staramy się gromadzić i publi-
kować większość ważnych informacji do-
tyczących także kultury w naszej gminie. 
Na stronie widnieje ekskluzywny spis „lu-
dzi kultury” czyli osób zaangażowanych 
w  różnorodną działalność kulturalną, 
które wyraziły zgodę na publikację swo-
ich biogramów i  wizerunków. Jest tam 
również wykaz ważniejszych publikacji 
związanych z  Toszkiem (książek i  płyt 
CD), do których dotarliśmy, są elementy 
naszego ceremoniału (hymn i hejnał pani 
Aleksandry Garbal), jest obszerny roz-
dział poświęcony Ludwigowi Guttman-
nowi i  wiele innych kulturalnych mate-
riałów. Polecamy!             PK
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Szkoła Podstawowa 
im. G. Morcinka 
w Toszku

Dbamy o rozwój kultury poprzez organi-
zowanie np. akcji „Znani i nieznani czy-
tają książki dzieciom”. W  związku z  tym 
w  szkole gościliśmy toszeckiego pisarza 
Tomasza Sobanię oraz piosenkarkę Je-
sikę  Piętak. Oprócz tego organizujemy 
konkursy plastyczne i  fotograficzne np. 
„Toszek w  obiektywie wiosną”. W  szko-
le prężnie działa Klub Odkrywców Nie-
mieckiego. Uczniowie poznają kulturę 
i tradycję państw sąsiednich.

Monika Pondo

Kotulin 
W  ciągu każdego roku szkolnego po-
dejmujemy wiele działań promujących 
szeroko pojętą kulturę. Regularnie stwa-
rzamy uczniom okazje do spotkań z cie-

kawymi ludźmi – w ostatnim czasie byli 
u nas m.in. młody pisarz Tomasz Sobania, 
Mistrz Europy i  dwukrotny rekordzista 
Księgi Guinnessa w  żonglowaniu piłką 
Dariusz Kołodziejczyk, górnicy: panowie 
Walter Szewczyk i  Grzegorz  Krzyszty-
niak, misjonarz – ks. Joachim Leszczyna. 
Uczniowie biorą licznie udział w konkur-
sach i  kiermaszach, m.in. promujących 
czytelnictwo. Organizujemy również wy-
jazdy też na różne imprezy kulturalne. W  
listopadzie przedszkolaki oraz uczniowie 
klas 1-3 wzięli udział w  przedstawieniu 
ekologicznym „O  smogu wawelskim”. 
Starsze klasy pojechały na wycieczkę do 
Cieszyna do Teatru im. Adama Mickiewi-

cza, ale zwiedzili też wzgórze zamkowe, 
Rotundę św. Mikołaja, obejrzeli wystawę 
„TU CZY TAM”,  promującą ilustracje 
w  książkach dziecięcych oraz podziwiali 
Cieszyn z  XIV-wiecznej Wieży Piastow-
skiej. Najstarsi uczniowie wzięli udział 
w  interaktywnym widowisku telewizyj-

nym „Talent Show” w Gliwicach, a młod-
si pojechali do Muzeum Chleba, Szkoły 
i  Ciekawostek w  Radzionkowie. Wyda-
rzeniem z  pogranicza edukacji i  kultury 
był spektakl przygotowany przez grupę 
„Rekonstrukto”, która zaprezentowała 
żywą lekcję historii nt. „Staropolski sar-
matyzm i  epoka szlachecka”. Uczniowie 
naszej szkoły uczestniczą ponadto w  lo-
kalnych wydarzeniach kulturalnych, a dla 
mieszkańców Kotulina  przygotowują co 
roku „Dzień Regionu”. W  tym roku cze-
ka nas jeszcze jedno ciekawe wydarzenie 
– Noc Bibliotek, do którego już się przy-
gotowujemy.

Beata Grochla

Szkoła kultury
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Pniów

Szkoła Podstawowa w Pniowie podejmuje 
szereg działań w dziedzinie kultury. Są to 
zarówno inicjatywy wynikające z  planu 
pracy szkoły (uroczystości, apele, warsz-
taty oraz imprezy szkolne), jak również 
z  lokalnych tradycji: Jasełka, Kiermasz 
Świąteczny, Wieczór kolęd, Dzień Babci 
i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Historii 
Pniowa. Włączanie uczniów w  wydarze-
nia kulturalne dokonuje się także przez 
ich udział w  licznych konkursach i  festi-
walach kulturalno – artystycznych szcze-
bla gminnego, powiatowego i wojewódz-
kiego. Celem nadrzędnym jest wdrażanie 
uczniów do aktywnego obcowania z kul-
turą. Nasi uczniowie często stykają się ze 
sztuką teatralną, czemu służą wyjazdy do 
Bytomskiego Centrum Kultury i  Teatru 
Muzycznego w  Gliwicach na spektakle 
pt. ,,Balladyna”, ,,Mały Książę”, ,,Zemsta”, 
,,Hobbit”, ,,Mała Syrenka”, ,,Król Maciuś 
I” i  wiele innych. Oryginalnym i  bardzo 
ważnym przedsięwzięciem kulturalnym 
dla naszej szkoły jest doroczny Dzień Ta-
lentów, który wpisany jest w projekt „po-
zytywni.pl”. Inicjatywa ta jest doskonałą 
formą promowania kultury bardzo szero-
ko pojętej, poprzez spotkania z  ciekawy-
mi ludźmi, dla których pasją jest sztuka 
(np. muzyka, plastyka, rękodzieło, foto-
grafia), sport czy bezinteresowna pomoc 
innym. Warto również wspomnieć o róż-
norodnych akcjach  podejmowanych każ-
dego roku przez Bibliotekę szkolną i  Sa-
morząd Uczniowski.

Mariola Kałuska

Paczyna
Nasza placówka od kilku lat uczestniczy 
w  projekcie Internetowy Teatr TVP dla 
szkół. Jest on oparty na idei promowa-
nia i przybliżania teatru poprzez realiza-
cje transmisji spektakli z  teatrów w całej 
Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich 
oferty jest ograniczony.  Nasi ucznio-
wie w  bieżącym roku szkolnym wyjeż-
dżali także na spektakle do „Mrowiska” 
i Opery w Bytomiu. Oglądnęli „Dynastię 
Miziołków”, „Pana Kleksa”. Brali udział 
w  multimedialnych projektach „Talent 
Show”  i „Szewczyk Dratewka”. W swoich 
murach gościliśmy także duet akordeono-
wy, który prowadził koncert – lekcję mu-
zyki. Przybliżając kulturę innych krajów 
organizowaliśmy Dzień Języków Obcych 

i  Dzień Dziękczynienia. Przypominamy 
polskie tradycje w ramach okolicznościo-
wych apeli i  spotkań środowiskowych, 
a  także z okazji świąt narodowych, Dnia 
Seniora, Bożego Narodzenia czy Wielka-
nocy. W bieżącym roku szkolnym rozpo-
częliśmy naszą przygodę z  bookcrossin-
giem – uwalnianiem / wymianą książek. 
Czytelnictwo upowszechnialiśmy tak-
że uczestnicząc w  ogólnopolskiej akcji 
CzytajPL. Nasi uczniowie biorą udział  
w  konkursach plastycznych, fotograficz-
nych, artystycznych – tak o zasięgu szkol-
nym,  gminnym, jak i ogólnopolskim.

Agnieszka Kural
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Tegoroczna majówka obfi-
towała w  łucznicze imprezy 
i  wydarzenia. W  dniach 28-
29 kwietnia w Świebodzicach 
odbyła się I  runda Pucharu 
Polski w  Łucznictwie Blocz-
kowym & Barebow. Srebrny 
medal (kat. Barebow) zdobył 
Marek Serwinowski, a  brą-
zowy (kat. compound open) 
Filip Szeląg. Nasi zawodni-
cy, Władek Andruszkiewicz 
i  Mirosław Sobiesiak, star-
towali też 1 maja w Legnicy, 
zajmując bardzo dobre miej-
sca w strzelaniach kwalifika-
cyjnych.
W  dniu 5 maja w  Rybniku odbyła 
się I  Edycja Terenowych Zawodów 

Łuczniczych Field wg. PFAA. Wy-
sokie miejsca zajęli Rafał Dowhyluk 
(1) i Marek Serwinowski (3). W kla-
syfikacji generalnej (kat. hunter - ko-

biety) Karolina Serwinowska zajęła 
3 miejsce, a wśród mężczyzn Andrzej 
Jarczewski 4. W  niedzielę 6 maja 
w  Stolarzowicach przeprowadzona 
została I  Runda Śląskiej Ligi Dzie-
ci i  Młodzików.  W  zawodach pod 
okiem trenera Romana Krupy udział 
wzięły debiutantki, młode reprezen-
tantki A3D Toszek, 10-letnia Julia 
Krupa, która w  kat. dzieci młodsze 
świetnym wynikiem zdobyła 1 miej-
sce i  złoty medal oraz 14-letnia Ka-
mila Pilarska, która zajęła wysokie 
6 miejsce w kat. młodziczek. 
Zachęcamy wszystkich do uczest-
nictwa w  szkoleniach i  treningach 
z  łucznictwa, a  szczególnie dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym 9-16 lat. 
Zapisy odbywają się w każdy wtorek 
od 17-19 w  Toszku, ul. Wilkowicka 
53 (firma GEES, tory łucznicze A3D 
TOSZEK), trener prowadzący na-
bór: Roman Krupa tel. 607  346  467, 
email: klub@archery3d.pl , Facebook: 
https://www.facebook.com/A3DTO-
SZEK/  

Roman Krupa

sport

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON
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Gdyby wyobrazić sobie, że dochodzi do 
globalnej katastrofy, a  ludzie muszą bu-
dować wszystko od nowa, łatwo było-
by odrzucić wszystko, co wykraczałoby 
poza pracę dla stworzenia jak najlepszych 
warunków do życia. Bo przecież głodny 
będzie szukał jedzenia, a  nie najbliższej 
biblioteki, dlatego tworzenie i wydawanie 
książek nie ma w takich warunkach więk-
szego sensu, co najwyżej po to, by na-
skrobać parę słów i przekazać przyszłym 
pokoleniom historię o tym, co się wyda-
rzyło. Co jednak dzieje się po tym, jak 
człowiek ma już jedzenie, dach nad głową 
i tyle ciepła, żeby przespać spokojnie noc?
Wtedy zaczyna myśleć o mniej przyziem-
nych sprawach i  odkrywać w  sobie pra-
gnienie oglądania i  tworzenia piękna. 
To dlatego to coś, co nazywamy kulturą, 
a czego definicję można co najwyżej przy-

bliżyć, a  nie dokładnie określić, miało 
możliwość zaistnienia. Według chronolo-
gii sztuki prehistorycznej pierwsze ozdo-
by na kamieniach i kościach pojawiły się 
w  przybliżeniu 35000-30000 lat p.n.e. 
Wraz z upływem wielu tysięcy lat dążenie 
do tworzenia piękna nabierało bardziej 
skomplikowanych kształtów, aż doszli-
śmy do bliżej nam znanych czasów.
Po ludziach, którzy w  nich żyli, dostali-
śmy w spadku osiągnięcia, na podstawie 
których zaczęliśmy budować kolejne wy-
nalazki, żeby ułatwić sobie życie. Prze-
kazywane były też przykłady twórczości 
i  w  ten sposób dorobek kulturowy się 
zwiększał. Dlaczego to jest ważne? Bo 
tak jak dzięki wynalazkom człowiek ma 
więcej rzeczy do dyspozycji i dzisiaj może 
jeździć samochodem, zamiast podróżo-
wać na własnych nogach, tak dzięki roz-

wojowi kultury staje się bardziej kreatyw-
ny i  dzisiaj zamiast upiększać kamienie, 
tworzy wystawy niezwykłych dzieł. Do 
tego tworzy coś, na podstawie czego ko-
lejne pokolenia będą mogły tworzyć jesz-
cze lepsze i  ciekawsze formy wyrażania 
piękna, przy tym trudząc się niemało, bo 
w końcu sztuka wymaga poświęceń. 
I  po co to wszystko? Moim zdaniem po 
to, żeby zaopatrzony we wszystko, co mu 
potrzebne i jeszcze wiele nadto, człowiek 
o artystycznej duszy nie przestał się roz-
wijać i  dobrze wykorzystał wszystkie 
możliwości, jakie otrzymał. A  ten drugi, 
który może woli podłubać przy maszy-
nach niż pojawiać się na scenie, mógł 
przyjść i przez choć krótką chwilę przeżyć 
coś, co zabierze go w  krainę piękniejszą 
od codzienności. Tomasz Sobania

Kultura – po co to komu?
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SP Paczyna

Projekt Kinder+Sport

Uczniowie klas I – III, podczas zajęć z nauki pły-
wania, realizują projekt Kinder+Sport. Jest to mię-
dzynarodowy program edukacyjny przygotowany 
przez Grupę Ferrero. Ma on propagować aktyw-
ny styl życia wśród  młodszych i  starszych osób. 
Pomysłodawcy programu uważają, że ułatwiając 
dzieciom i  młodzieży dostęp do aktywności fi-
zycznej, kształcą  aktywnych dorosłych, wszak 
czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał! 
Hasło programu – Joy of Moving – wskazuje zaś 
na  to, że młodzi pływacy mają uczyć się pływa-
nia w oparciu o czerpanie radości płynącej z  ru-
chu. W Polsce Kinder+Sport realizowany jest od 
2008 roku i co sezon aktywizuje blisko 70 tysięcy 
dzieci. Jego ambasadorem jest Paweł Korzeniow-
ski. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Pa-
czynie otrzymała sprzęt ułatwiający naukę pływa-
nia – deski do nauki pływania, ósemki oraz matę, 
z  których mogą korzystać wszyscy użytkownicy 
basenu. Mali pływacy otrzymają czepki, trener 
bezpłatny dostęp online do platformy wsparcia 
oraz przewodnik trenerski. Organizator kampanii 
przygotował również atrakcyjne poradniki dla ro-
dziców. Propozycje nowych zabaw z wykorzysta-
niem otrzymanego sprzętu wyjątkowo spodobały 
się naszym młodym pływakom!

Agnieszka Kural

Łucznicza majówka A3D TOSZEK
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Polsko-Niemiecki 
Rajd Pamięci
Około 150 biegaczy, jeźdźców i rowerzy-
stów wzięło udział w nowej formule upa-
miętnienia zbrodni komunistycznych, 
popełnionych na terenie gmin Toszek 
i  Wielowieś. Pokonując 13-kilometrowy 
dystans między Pomnikiem Ofiar obozu 
NKWD w Toszku a Polaną Śmierci na Hu-
bertusie, uczestnicy w obydwu miejscach 
uczestniczyli w  krótkich ceremoniach 
(prelekcja dr. Sebastiana Rosenbauma 
z IPN, zapalanie zniczy, akcenty muzycz-
ne). „Rajd” jest szansą na podtrzymywa-
nie i przekazywanie pamięci o bolesnych 
wydarzeniach z naszych dziejów.          JR

To już majowa tradycja: Małgorzata 
i Bartłomiej Woźniak oraz Centrum Kul-
tury „Zamek w  Toszku” zorganizowali 
(12 maja) kolejną edycję Biegu o  Złotą 
Kaczkę. Ok. 10 km trudnej trasy, pokona-
ło ponad 200 uczestników w biegu głów-
nym, w tym najstarszy uczestnik miał 74 
lata, a najmłodszy ok. 1 roku. Ze względu 
na trwającą przebudowę ul. Zamkowej 
start i  metę zaplanowano tym razem na 
Rynku. Przypominamy wybrane ujęcia 
z tej bardzo udanej imprezy.             JR

IV Bieg o Złotą Kaczkę

XIII Brewerie Toszeckie 
i Noc Muzeów
W  tym roku (20 maja) ponad 600 osób, 
mieszkańców i  gości, wzięło udział w  szere-
gu wydarzeń przygotowanych przez Centrum 
Kultury „Zamek w Toszku”. Był średniowiecz-
ny obóz rycerski, pokazy rycerskich walk, 
strzelanie z łuku, dawna kuchnia, 4 wystawy, 
5 spotkań i prelekcji historyczno – kultural-
nych, dwa koncerty: (obchodzący jublileusz 
25-lecia działalności Zespół Muzyki Dawnej 
„Tibiarum Scholares” oraz Zespół „Redlin”), 
gry, zabawy i  zajęcia dla najmłodszych. Oj 
działo się na naszym Zamku!    DW


