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Drodzy Mieszkańcy
naszej Gminy, mili Goście!
Święta Bożego Narodzenia to czas
niezwykły, pełen uroku i rodzinnych
spotkań. Niech będzie to też chwila
wytchnienia i refleksji nad cudem,
jaki się wydarzył dwa tysiące lat temu
w grudniową noc w Betlejem.
W tych wyjątkowych dniach pragniemy
życzyć świąt wolnych od pośpiechu
i niepokoju, spędzonych w zdrowiu,
radości i wśród najbliższych. Niech Pański
opłatek, którym dzielimy się przy wigilijnym
stole, wniesie w Wasze życie zgodę, miłość
i pojednanie oraz sprzyjać będzie okazywaniu
dobra i wzajemnej życzliwości.
Życzymy by światło płynące z tajemnicy narodzenia
Mesjasza, rozświetlało mroki dnia codziennego,
a nadchodzący Nowy Rok 2018 sprzyjał spełnianiu
marzeń i planów oraz przynosił wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku

Burmistrz
Toszka

Krzysztof Klonek

Grzegorz Kupczyk
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Do życzeń, które wraz
z
przewodniczącym
Rady Miejskiej składamy na Państwa ręce,
chcę dziś dodać garść
podsumowań. Pisząc
te słowa pod koniec
roku 2017 chciałbym
w tym miejscu wymienić przedsięwzięcia, projekty, inwestycje,
które w mijającym roku zrealizowaliśmy,
a które uważam za znaczące dla naszej
wspólnoty samorządowej. Zadań tych było
oczywiście więcej, na bardziej szczegółową
ich prezentację przyjdzie czas w niedalekiej przyszłości. Dziś zwracam Państwa
uwagę na wybrane zadania z roku 2017.
Wśród przedsięwzięć inwestycyjnych
podkreślić należy dokończenie budowy
strażnicy OSP w Toszku. Łączna wartość zadania to blisko 900.000 zł, z czego
w roku 2017 wydatkowaliśmy ok. 480.000
zł. Przeprowadziliśmy też pierwsze etapy
remontu naszego zabytkowego ratusza.
Remont parteru to wydatek ok. 360.000 zł,
a gzyms na elewacji kosztował ok. 50.000
zł. W bieżącym roku zrealizowaliśmy też
pierwszą partię przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze ekologicznym. Posadowiliśmy ogniwa fotowoltaiczne na dachach
8 budynków użyteczności publicznej, co
kosztowało ponad 250.000 zł. Przystąpiliśmy też do prac nad kolejnym takim
przedsięwzięciem - tym razem z myślą
o budynkach osób fizycznych. W tym zakresie kontynuowaliśmy w mijającym roku
program budowy przydomowych oczyszczalni, na który wydatkowaliśmy 240.000
zł. Kilka dni temu podpisałem też umowę
na bardzo potrzebny remont dachu budynku przy ul. Strzeleckiej 23, wartość tej
inwestycji to blisko 450.000 zł, część tej
kwoty wydamy jeszcze w tym roku. Za ok.
470.000 zł przeprowadziliśmy modernizację Alei Kasztanowej w Pawłowicach, zbudowaliśmy ogrodzenie boiska KS Zamkowiec za ok. 56.000 zł. Długo wyczekiwany
plac zabaw w Pisarzowicach powstał za
kwotę ok. 50.000 zł. Ok. 200.000 zł pochłonęły adaptacje i modernizacje obiektów oświatowych w związku z rządową
reformą edukacji. Część z wymienionych
przedsięwzięć realizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, rządowych lub z innych źródeł.
Realizacja inwestycji wymaga wielu żmudnych przygotowań. W bieżącym roku równolegle pracowaliśmy więc nad szeregiem
projektów, które umożliwią wykonywanie
zadań inwestycyjnych w przyszłości. Opracowaliśmy dokumentację projektową na
modernizację basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie. Zaktualizowaliśmy i przygotowaliśmy dokumentację projektową
do I etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wykonaliśmy program funkcjonalno - użytkowy umożliwiający zlecenie
budowy nowego targowiska. Przejęliśmy
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Życzymy, by w tym pięknym
czasie Świąt Bożego Narodzenia
nasze domy były pełne radości
i błogosławieństwa, a miłość, pokój i Boża łaska,
dały nam wszystkim wielką moc, by codziennie czynić
dobro.
Ks. Sebastian Bensz
Proboszcz parafii św. Katarzyny Al. w Toszku
wraz z wszystkimi duszpasterzami

które możemy w tym czasie pozyskiwać
dofinansowanie, muszą być traktowane
priorytetowo. Za wszelkie przekazywane
w ciągu roku uwagi i sugestie - serdecznie
dziękuję. Wraz ze współpracownikami dołożę starań, aby w roku 2018 jeszcze bardziej efektywnie realizować ważne dla nas
przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z ŻYCIA GMINY

Dorośli - dzieciom:
przed nami wyjątkowe
jasełka!
fot. Archiwum UM Toszek

Z URZĘDU

też od PKP budynek dworca kolejowego
w Toszku. Część z tych projektów (kanalizacja, targowisko) objęta jest wnioskami
o dofinansowanie unijne, część chcemy realizować ze środków własnych.
Poza inwestycjami dużą wagę przykładam
do przedsięwzięć społecznych. Część z nich
staram się - wraz ze współpracownikami inspirować, a część z radością wspieram!
Na podkreślenie zasługuje pierwszy Toszecki Budżet Obywatelski, który wyzwolił
wśród mieszkańców wiele dobrych pomysłów. Bardzo udana była czerwcowa wizyta
u nas uczestników kongresu Europejskiego
Komitetu Paraolimpijskiego, która pozwoliła docenić i wypromować Toszek, jako
miejsce urodzenia Ludwiga Guttmanna.
Znakomitą imprezą okazał się zorganizowany w ramach pucharu polski przełajowy
wyścig kolarski. Kontynuujemy programy
prozdrowotne i profilaktyczne z których
nasi mieszkańcy z chęcią korzystają. Sporo
wydarzyło się także na gruncie pielęgnowania naszego dziedzictwa kulturowego.
Wydaliśmy książkę o obozie NKWD, który
działał w toszeckim szpitalu w roku 1945
(jest to pierwsza publikacja na ten temat
w j. polskim!). Wydaliśmy pierwszy numer Rocznika Toszeckiego, oraz polskojęzyczną broszurę poświęconą Ludwigowi Guttmannowi (na razie tylko w wersji
elektronicznej). Wsparliśmy wydanie kolejnej książki Tomka Sobani, wsparliśmy
organizację koncertu kompozytorskiego
Aleksandry Garbal. Powstał portal turystyka.toszek.pl szeroko prezentujący walory turystyczne i historyczno - kulturowe
naszej Gminy. W urzędzie uruchomiliśmy
punkt certyfikacji profilu zaufanego, dzięki czemu wszelkie sprawy urzędowe, które
można załatwić przez internet, można załatwiać u nas. W mijającym roku z przyjemnością objąłem też bezpośrednim patronatem 17 wydarzeń, które za każdym
razem staram się przynajmniej symbolicznie wesprzeć rzeczowo lub finansowo.
Nie udało nam się w tym roku przystąpić
do utworzenia Domu Dziennego Pobytu
dla osób starszych. Mimo starań, jakich
dołożyliśmy, nasze projekty nie zostały
wybrane do dofinansowania, w związku
z tym realizację tego zadania musimy nieco odłożyć w czasie.
Mam świadomość, że zadań do podjęcia
w naszej Gminie każdego roku zawsze jest
i będzie więcej, niż można wykonać. Staram się z uwagą wsłuchiwać w Państwa
głosy, aby wszystkie potrzebne przedsięwzięcia realizować w optymalnej kolejności. Warto pamiętać, że te zadania, na

Mając w pamięci dobre doświadczenia
sprzed dwóch lat, także w bieżącym okresie bożonarodzeniowym dorośli mieszkańcy naszej Gminy przygotują przedstawienie jasełkowe dla najmłodszych i nie
tylko. Szczegółów scenariusza i obsady
jeszcze nie ujawniamy. Możemy za to poinformować, że przedstawienie planowane jest w dniu 6 stycznia. Już dziś zapraszamy! 				
PK

Obradowała Społeczna
Komisja Mieszkaniowa

W dniu 7 grudnia
odbyło się posiedzenie Społecznej
Komisji Mieszkaniowej. Zadaniem komisji jest
opiniowanie dla Burmistrza Toszka wniosków o przydział lub zamianę mieszkań,
a także innych spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej. Po dyskusji i szczegółowej analizie komisja pozytywnie zaopiniowała trzy wnioski o rozłożenie na
raty zaległości czynszowych i dwa o przydział mieszkania, jeden wniosek natomiast zaopiniowała negatywnie. Omówiono także szereg spraw bieżących. Komisja

fot. Gazeta Prawna

PROSTO

„Słowo stało się Ciałem”
(J 1,23). Pełni Bożego
Błogosławieństwa od nowonarodzonego
Chrystusa oraz wszelkiej pomyślności na
drogach naszego życia!
Ks. Andrzej Plaskowski
Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sierotach
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Jeszcze w listopadzie odbyło się szkolenie
dla rolników z terenu Powiatu Gliwickiego, a w szczególności dla producentów
trzody. Tematem były m.in. możliwości
przeciwdziałania chorobom trzody chlewnej. Spotkanie zostało zorganizowane
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
KRUS, ARiMR oraz Śląską Izbę Rolniczą.
W szkoleniu udział wzięli powiatowy lekarz weterynarii Szczepan Błachut, szefowa gliwickiego biura KRUS Krystyna
Kręgiel, kierownik powiatowego biura
ARiMR w Pyskowicach Andrzej Frejno
oraz prezes Śląskiej Izby Rolniczej Roman
Włodarz.			
PK

fot. liderbudowlany.pl

Fotowoltaika
- inwestycja
w oszczędności

Trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie (85%) budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków osób fizycznych na ternie naszej
Gminy. Jesteśmy gotowi, aby w nie mniej
niż 100 gospodarstwach zainstalować
ogniwa fotowoltaiczne, które powinny
w dużej mierze pokryć zapotrzebowanie

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia życzę, aby Jezus
Chrystus nieustannie rodził się w Waszych
sercach, niech Was obdarza wewnętrznym
pokojem, radością i odwagą życia. Wszystkim
moim parafianom z Kotulina i Balcarzowic, a także
wszystkim mieszkańcom Gminy Toszek życzę
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia
i obfitości łask na każdy dzień nowego 2018 roku!
Ks. Lucjan Gembczyk
Proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Kotulinie

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Po wyczerpaniu czasochłonnych procedur uzgodnieniowych i przetargowych,
Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał
12 grudnia umowę na generalną modernizację dachu budynku przy ul. Strzeleckiej 23. Zakres robót obejmuje wymianę
konstrukcji i pokrycia dachu, a także modernizację sieci wentylacyjnej budynku.
Prace potrwają do maja 2018 r. Wartość
inwestycji to blisko 450.000 zł. Wykonawcą robót będzie firma „Hajduk Pokrycia
Dachowe R. Hajduk” z Warmątowic. PK

Es weihnachtet znakomity poziom
naszych uczestników!

Uczniowie z Kotulina przygotowani przez
panie Małgorzatę Powrósło, Klaudię Radziej i Barbarę Walczak oraz z Pniowa
przygotowani przez panią Iwonę Ewertowską - Mener i Justynę Kandorę, wzięli
udział w finale XIII międzywojewódzkiego konkursu „Es weihnachtet” organizowanego wraz z partnerami przez DFK
w Błotnicy Strzeleckiej. Uczestnicy wykonywali adwentowe i bożonarodzeniowe
pieśni w j. niemieckim, a także prezentowali wykonane międzypokoleniowo
ozdoby adwentowe i bożonarodzeniowe.
Na podkreślenie zasługuje wyróżniający się poziom artystyczny oryginalnych
opracowań muzycznych zaprezentowanych przez reprezentantów naszej Gmi-

Niech się weseli święty, bo
bliski jest zwycięstwa, niech
się raduje grzesznik, bo dane jest
mu przebaczenie. Niech powróci do życia
poganin, bo do życia jest powołany. W małym
Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech
Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo
tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy
Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy
Rok! Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
O. Mieczysław Jóźwiak CMF
Proboszcz parafii św. Marcina Biskupa w Paczynie

fot. Archiwum UM Toszek

Strzelecka 23: rusza
długo wyczekiwany
remont dachu!

ny. W koncercie uczestniczyła niemiecka
konsul z Opola Sabine Haake. Szerzej na
ten temat piszemy na stronie toszek.pl. PK

Darmowa komunikacja
dla dzieci i młodzieży
z naszej Gminy!
Po podjęciu stosownych aktów prawnych
przez władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i współpracujących z nią
związków komunikacji pasażerskiej, od
stycznia 2018 r. dzieci i młodzież do 16.
roku życia z terenu naszej Gminy będą
podróżować środkami komunikacji publicznej na terenie całego województwa
śląskiego ZA DARMO. Warunkiem korzystania z darmowej komunikacji będzie
jednak posiadanie karty ŚKUP oraz zarejestrowanie na niej zniżki (100%). Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci w wieku do 16 lat do wyrobienia karty (https://
portal.kartaskup.pl). Więcej informacji
na stronie www.toszek.pl lub w Referacie Organizacyjnym naszego urzędu, tel.:
32 237-80-17 lub 27.
SD

Powiat Przyjazny
Środowisku
fot. lArchiwum Powiatu Gliwickiego

fot. Archiwum UM Toszek

Rolnicze szkolenie
na Zamku

na pobór energii elektrycznej w poszczególnych gospodarstwach. Dla zainteresowanych przewidujemy zorganizowanie
jeszcze jednego spotkania roboczego poświęconego przygotowaniu tej inwestycji.
GP

fot. wikimedia commons

obradowała w składzie: Janusz Konopka,
Magdalena Krzepisz, Irena Klausa, Alicja
Kałmuk. W spotkaniu uczestniczyli też
Weronika Kruza i Piotr Kunce z Urzędu
Miejskiego. 			
PK

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach
podsumowany został konkurs „Powiat
Przyjazny Środowisku”, w ramach którego Powiat Gliwicki, co roku udziela
gminom pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
Z przyjemnością informujemy, iż w tym
roku zostały wyróżnione nasze sołectwa:
Paczyna za projekt dotyczący zagospodarowania terenu wokół świetlicy, Pniów
za projekt „W Pniowie – zielono nam
i spokojnie!”, Sarnów za realizację przedsięwzięcia „Ekologiczne Serce Sarnowa”,
Pisarzowice za projekt pt. „Dla ochrony
środowiska to projekt światowy, powstanie u nas zielony plac wypoczynkowy”.
Paniom sołtyskom serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych tak owocnych
przedsięwzięć. 			
JR
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Mikołajkowe wyjazdy
SP w Kotulinie

fot.: Archiwum UM w Toszku

wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych. Kluczowym elementem kampanii było spotkanie informacyjne dla
przedsiębiorców sprzedających wyroby
alkoholowe oraz dystrybucja przez pracowników urzędu materiałów edukacyjno-informacyjnych do możliwie największej liczby punktów sprzedaży. Materiały
trafiły już do sklepów znajdujących się na
terenie miasta Toszek.
Właścicieli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z miejscowości położonych
na terenie naszej Gminy (z wyjątkiem
miasta Toszek), którzy nie otrzymali jeszcze w/w materiałów edukacyjnych, a są
zainteresowani uczestnictwem w kampanii, prosimy o skontaktowanie się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Toszku
pod numerem telefonu (32) 237-80-17
lub 27. 				
SD

Grudzień dla Szkoły Podstawowej w Kotulinie był czasem mikołajkowych wyjazdów. Klasy I – III pojechały do Muzeum
Chleba w Radzionkowie, w którym zobaczyli zbiory pocztówek, zdjęć, obrazów
oraz maszyny i urządzenia służące do
produkcji chleba. Dzieci miały możliwość
przygotowania własnego chlebka, który zabrały ze sobą. Najmłodsi uczniowie
uczestniczyli również w teatrzyku ekologicznym pt. „Smog wawelski” w Toszku.
Warto jeszcze wspomnieć o wyprawie do
Cieszyna, gdzie uczniowie zwiedzili wzgórze zamkowe i wystawę w galerii pt. „Tu
czy tam”, promującą prace ilustratorów
książek dziecięcych. Później podziwiali
Cieszyn z Wieży Piastowskiej, pochodzącej z XIV wieku i zwiedzili Rotundę p. w.
św. Mikołaja z XI wieku. Niektórzy przekroczyli granicę, gdy przeszli mostem na
drugi brzeg Olzy. Kulminacyjnym punktem wyjazdu była wizyta w Teatrze im.
Adama Mickiewicza na sztuce Zofii Kossak – Szczuckiej pt. „Gość oczekiwany ”.
Była to opowieść o wierze, nadziei i pokorze, ale także o zachłanności i głupocie.
W czasie przerwy dzieci mogły zwiedzić
stary, piękny gmach teatru. Tegoroczne
mikołajki były nieco inne niż zazwyczaj,
ale miłe i sympatyczne jak zwykle.
Beata Grochla

Toszeccy wolontariusze
z SP im. Ireny Sendler
Wolontariusze pod kierunkiem pani Gizeli Popek zorganizowali wieczór kolęd
i dzień św. Mikołaja dla pensjonariuszy DPS Wiśnicze, ponadto włączyli się
w akcję stowarzyszenia „Podaruj Serce”,
zbierając dary pod kościołami naszej die-

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku
2018 życzymy wszystkim mieszkańcom naszych sołectw radości oraz
wszelkiej pomyślności. By opłatek drżał ze wzruszenia, a nie z lęku i samotności;
wyjaśnienia sporów, przebaczenia. Niech moc wigilijnej nocy przyniesie
Państwu wzajemną życzliwość, spokój, a nadchodzący Nowy Rok stanie się
pasmem sukcesów zawodowych jak i osobistych.
Sołtysi Gminy Toszek

Mikołaj wśród
mieszkańców Toszka
– akcja SP im. Ireny
Sendler w Toszku
fot.: Archiwum SP Toszek im Ireny Sendler

Mając na uwadze dobro mieszkańców
naszej Gminy oraz wyniki przeprowadzonego w listopadzie audytu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych
Burmistrz Toszka zgłosił naszą gminę
do uczestnictwa w kampanii edukacyjno-informacyjnej „MASZ WPŁYW –
WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO”,
finansowanej ze środków Narodowego
Programu Zdrowia. Kampania na temat
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia adresowana jest do

4

cezji. Dary przekazane zostaną do Domu
Dziecka i DPS. Wzięli również udział
w spotkaniu kolędowym toszeckiego
Klubu Seniora, a dla najmłodszych pensjonariuszy toszeckiego szpitala zebrali
i wykonali prezenty. Więcej o działalności
naszych wolontariuszy na stronie szkoły:
http://sp-isendler-toszek.edupage.org/
fot.: Małgorzata Mękal

fot.: Archiwum UM w Toszku

Masz wpływ – wybierz
marzenia nie ryzyko

OŚWIATA

Stało się już tradycją, że szkolny Mikołaj
ze swoją świtą odwiedza 6 grudnia instytucje, mieszkańców, sklepy i władze
w naszym mieście. Sprawiedliwie rozdawał także w tym roku drobne upominki,
a czasami rózgi.
Dyrekcja Szkoły
fot.: Archiwum SP Toszek im Ireny Sendler
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Grudniowe sukcesy
w SP w Paczynie
Sukcesy w konkursach, imprezy szkolne,
wydarzenia środowiskowe, akcje społeczne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
zdominowały początek grudnia w Szkole Podstawowej w Paczynie. Okres ten
przyniósł znaczące sukcesy naszych wychowanków. Jan Gwozdek, Olaf Michalik i Marcel Wawrzynosek wywalczyli I.
miejsce w Powiatowym Konkursie Dwujęzycznym, organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka
w Toszku. Uczennica klasy I. Natasza Sopała zajęła I. miejsce w konkursie manualnym organizowanym przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach. Prace dwóch naszych uczennic – Wanesy Prymuli i OliPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

OŚWIATA

fot.: Szkoła Podstawowa w Paczynie

Do tradycji, tym razem szkolnych, należy coroczna Inwazja Mikołajów.
Mali pomocnicy Mikołaja – uczennice
i uczniowie – wyruszyli w odwiedziny do
wszystkich paczyńskich rodzin. Składali
obecnym życzenia świąteczne w imieniu
całej szkolnej społeczności i obdarowywali Ich wykonanymi
przez
siebie prezentami. Tym, których nie spotkali, zostawiali, jak
na Mikołajów
przystało, zawieszony upominek
przy wejściu do
domostwa. AK

fot.: Szkoła Podstawowa w Paczynie

Inicjatywa ogólnopolska
„Serce za odwagę”
w SP w Paczynie

spotkali się w świątecznym nastroju

fot.: Lidia Skowron–Ritau

Inwazja Paczyńskich
Mikołajów

Emeryci i Renciści ZNP

Od lewej siedzą: Natalia Szpak, Barbara Bendkowska, Ludwika Jasińska, Jadwiga Heise,
Bronisława Kunysz, Maria Cieślik.
Stoją od lewej: Stefania Siwczyk, Maria Garbal, Hanna Popieluch, Krystyna Grzona, Monika
Bałaga, Maria Grabiec, Mariola Podbrożna, Irena Kołodziejczyk, Regina Zienć, Halina Paul,
Helena Cuber, Małgorzata Matyja-Golis, Elżbieta Zdrzałek, Alicja Osmanda, Zofia Brzezińska,
Krystyna Walczak i Zofia Brych.

W czwartek 7 grudnia na Zamku w Toszku odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toszku. W spotkaniu udział wzięli emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Była to okazja, aby
się spotkać, powspominać, przełamać opłatkiem, poczęstować wigilijną potrawą. Miły
nastrój stworzyły wspólnie zaśpiewane kolędy. Czas szybko minął. Wszyscy pożegnali
się w świątecznym nastroju. 					
Joanna Wróblewska
W ten symboliczny sposób mogliśmy
podziękować za wielką odwagę, jaką odznaczali się bohaterowie w najcięższych
czasach historii naszej Ojczyzny.
AK

Czas świąteczny to okres, w którym
w sposób szczególny staramy się pomagać
innym, być otwartymi na ich potrzeby.
Sprzyja temu angażowanie się w różne akcje społeczne. Do takowych należała inicjatywa ogólnopolska „Serce za odwagę”,
w ramach której nasi uczniowie wykonywali kartki świąteczne dla kombatantów,
żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę w czasie II wojny światowej.

Szlachetna zbiórka
– akcja Szkoły
Podstawowej
w Paczynie.
Do końca stycznia trwa zbiórka niepotrzebnych lub zepsutych telefonów komórkowych „Telefon pierwszej pomocy”
dla podopiecznych Fundacji Szlachetny
Gest, wspierającej swoimi działaniami

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych zapachem
świątecznych wypieków, nutą wspólnie śpiewanych kolęd, ciepłem
kochających serc, bliskością, pokojem i radością oraz szczęścia i pomyślności
w nadchodzącym 2018 roku wszystkim mieszkańcom naszych sołectw.
życzą Sołtysi Gminy Toszek
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

ciężko chore dzieci. Telefony należy przekazać do sekretariatu w Szkole Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 44.
AK

Witaj Warszawo!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku przekonali się,
jak piękna jest nasza stolica. W ramach
zorganizowanej dla nich wycieczki dzieci zwiedziły Stare Miasto, gdzie znajduje
się Kolumna Zygmunta III Wazy, bazylikę

fot.: Adam Nowak

wii Dusińskiej zostały wyróżnione w XV
Ogólnopolskim Konkursie „Ozdoba choinkowa”.
Agnieszka Kural (AK)

archikatedralną św. Jana Chrzciciela, Rynek Starego Miasta z warszawską Syrenką.
Punktem kulminacyjnym wycieczki była
wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Jest
to wspaniały ośrodek nauki, którego misją jest rozbudzenie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata
i uczenia się. To była świetna nauka przez
zabawę!
Monika Pondo
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OPS • harcerze

Ten rok dla Szczepu Harcerskiego
„IGNIS” w Toszku był wyjątkowy. Pod
koniec z rąk fundatorów otrzymaliśmy sztandar. W ten sposób staliśmy się
pierwszym w Hufcu Ziemi Gliwickiej
szczepem, który posiada swój własny
sztandar. Toszecka gromada w ciągu całego roku zdobyła 10 sprawności, zuchy
przeżyły niezliczoną ilość przygód, harcerze i harcerze starsi oraz wędrownicy byli
na kilku biwakach, spędzili 3 tygodnie
na współorganizowanym przez nas obozie w Imiołkach. Zorganizowaliśmy sztab

Rok 2017 w OPS

żego Narodzenia i Nowego 2018 roku
chcielibyśmy życzyć zdrowia, spełnienia
marzeń, odwagi i uśmiechu na twarzy,
który potrafi zburzyć niejedne mury.
Monika Buchalik

KULTURA

Toszecki zespół muzyki dawnej
na koncercie w Czechach

Fot. Archiwum CK „Zamek w Toszku”

Rok 2017 dla toszeckiego Ośrodka Pomocy Społecznej był rokiem innowacji.
Sami doświadczyliśmy zmian kadrowych, ale także wprowadziliśmy kolejne
udogodnienia: programy opiekuńczo
- wychowawcze, rozszerzyliśmy działalność Klubu Seniora, wdrożyliśmy konsultacje z zakresu budżetu domowego,
stworzyliśmy Centrum Wolontariatu,
pracujemy nad powołaniem Toszeckiej
Rady Seniorów, uruchomiliśmy Bank
Potrzeb i Możliwości, zorganizowaliśmy
wspólnie z naszymi harcerzami Zimową
Profilaktyczną Grę Terenową. Na Święta Bożego Narodzenia życzymy naszym
klientom, współpracownikom oraz kontrahentom wszystkiego, co najlepsze,
ciepła rodzinnego, bliskości i chęci do
wyznaczania kolejnych celów życiowych
oraz siły i gotowości do ich osiągania.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

WOŚP oraz przedstawienie dla toszeckiego
przedszkola, pomogliśmy w sprzątaniu wieży
kościelnej i cmentarza.
Jak co roku nie zabrakło
nas na obchodach Dnia
Dziecka oraz 1 i 11 listopada. Odwiedziliśmy
również DPS w Wiśniczu. Zorganizowaliśmy
dwie gry dla mieszkańców w kwietniu (w ramach Rajdu św. Jerzego)
oraz Zimową Profilaktyczną Grę Terenową.
Istotną sprawą okazał
się dla nas Toszecki Budżet Obywatelski,
w którym nasz projekt na remont harcówki zajął trzecie miejsce. Dziękujemy
wszystkim, którzy oddali na nas swój
głos! Z okazji zbliżających się Świąt Bo-

Fot. Adrian Doleżyczek

Wyjątkowy rok dla Szczepu Harcerskiego „IGNIS”
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Zespół Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares był gościem specjalnym XII Konkursu im.
J. v. Eichendorffa na Zamku Silherovice w Czechach. Dzieci pojechały wraz z panią
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Za kilka dni zasiądziemy przy wigilijnym stole z tej okazji, łamiemy się
z Państwem opłatkiem życząc zdrowych, radosnych, i spokojnych, świąt Bożego
Narodzenia. Niech te święta staną się niezapomnianym czasem spędzonym w gronie
najbliższych bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a nadchodzący Nowy Rok stanie się rokiem
nadziei , spełnienia marzeń i planów.
Sołtysi Gminy Toszek
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

KULTURA

Fot. Archiwum Gminy Toszek

Najpiękniejsze pierniki
i wyśmienite potrawy

W dniu 10 grudnia na zamku w Toszku
odbył się doroczny konkursu na najlepszą
potrawę i najpiękniej udekorowane pierniczki. W tym roku w konkursie brało
udział aż 18 uczestników z dużą przewagą
dzieci (16/2). Nagrodzone zostały potrawy – ryba po grecku przygotowana przez
Sylwię Ocziepkę oraz siemieniotka przygotowana przez Monikę Ćwienk. Wydarzenie było organizowane przez Stowarzyszenie Toszek Nasza Gmina i Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”. W trakcie
oceny potraw przez jury, w skład którego
w tym roku wchodzili Maria Bukowska
(przedstawiciel Stowarzyszenia), Artur
Czok (Dyrektor CK „Zamek w Toszku”)
i Marcin Rams (osoba z publiczności
wybrana na drodze losowania), trwały
występy sekcji artystycznych z Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”. Prezentacje
baletu, tańca nowoczesnego i sekcji wokalnej zauroczyły licznie zebraną publiczność i wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Wydarzenie prowadziły
Joanna Falborska (członek Stowarzyszenia Toszek Nasza Gmina) i Dominika
Witkowska (Zastępca Dyrektora CK „Zamek w Toszku”).
Dominika Witkowska

Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej AD. 2017

VII edycja plebiscytu
na Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej

Nadeszła już pora na ogłoszenie kolejnej,
siódmej już edycji plebiscytu „Człowiek
Roku Ziemi Toszeckiej”. Zatem w telegraficznym skrócie najważniejsze informacje
na temat zasad przyjętych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – inicjatora i organizatora głosowania – oraz wyników dotychczasowych rozstrzygnięć.
Celem jest wyróżnienie mieszkańców
naszej gminy, którzy w opinii współobywateli zasługują na szczególne
uznanie ze względu na swoje sukcesy, postawę, czy też zasługi dla lokalnej
społeczności. W roku 2011 pierwszym
laureatem został Stanisław Dielehner,
w roku 2012 wybrany został Józef Musielok, a laureatem w roku 2013 został
śp. ks. Prałat Marian Piotrowski. Rok
2014 to zaś tryumf pani Marii Garbal.
W roku 2015 Człowiekiem roku został
Grzegorz Kupczyk – włodarz naszej gminy a roku poprzednim Człowiekiem Roku
została Dorota Matheja. Rok 2017 mija
bezpowrotnie – czas na wybór kolejnego
Człowieka Roku.
Kandydatów zgłaszać może każdy. Na kuponie zamieszczonym poniżej wystarczy

wpisać imię i nazwisko zgłaszanej osoby
wraz z krótkim uzasadnieniem.
Tak jak w roku ubiegłym wypełnione kupony będzie można składać w 5 punktach:
◆ Zakładzie Fotograficznym „Promafot”
w Toszku /ul. Tarnogórska/,
◆ Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku
/ ul. Gliwicka/,
◆ sklepie „Auto części” w Toszku
/ ul. Bolesława Chrobrego/,
◆ sklepie p. Prause w Kotulinie
/ ul. Gliwicka/,
◆ „Semi-Markecie” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekiwać
będą do 20 stycznia. Pięć najpopularniejszych kandydatur przedstawionych zostanie 11-osobowej kapitule, w skład której
wejdą dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciele organizacji i grup działających
na terenie naszej gminy. Członkowie kapituły w tajnym głosowaniu większością
głosów rozstrzygną o tym, kto 8 lutego
2018 roku (czyli tradycyjnie już w Tłusty
Czwartek) uhonorowany zostanie tytułem Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej
A.D. 2017.

„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
Imię i nazwisko kandydata: …......................................................................................................
Zwięzłe uzasadnienie …................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Organizator

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Niespokojny czas
Wojciech Cejrowski w materiale nagrywanym w Jerozolimie mówi, co nie podoba mu się w Bożym Narodzeniu. W tle
widać panoramę miasta ze słynną złotą
Kopułą na Skale i w takiej scenerii słynny podróżnik wygłasza dosyć kontrowersyjne na pierwszy rzut oka stwierdzenie,
że życzenie komuś spokojnych Świąt to
głupota. Totalna bzdura. Dlaczego? Bo to
tak, jakby życzyć komuś wesela, na którym nic nie będzie się działo!
Przyznam, że podpisuję się pod tym rękami i nogami, jeśli uznamy, że „spokojne” oznacza zwyczajne, codzienne. Święta nie mają być spokojne! To szczególny
czas w roku, który nie może minąć tak
po prostu, bez wrażeń i refleksji, jak kilka
zwyczajnych dni. W Święta powodów do
radości jest całe mnóstwo. Jest ten najbardziej oczywisty – świętujemy Narodzenie Chrystusa, a w tym roku będą to już
jego dwa tysiące siedemnaste urodziny.
Nienajgorszy wynik, prawda? W wielu
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

śląskich domach Święta to czas, kiedy ojcowie wracają zza granicy i rodzina przez
kilka dni jest w komplecie. Oprócz tego
wreszcie można odpocząć! Ja przynajmniej staram się przez te kilka dni zapomnieć o tym, co jeszcze do zrobienia,
a pyszne jedzenie i dobre towarzystwo
skutecznie mnie od tego odstrasza.
O spokoju mogą jednak myśleć ludzie,
w których domach powodów do radości w Święta jest mniej, niż by sobie tego
życzyli. Dla tych ludzi mam małą poradę - jeśli ktoś z powodu kłopotów nie
potrafi cieszyć się Świętami, to myślę, że
powinien przyjrzeć się Józefowi i Maryi.
Im też nie było do śmiechu, kiedy szli
przez Betlejem i nie mogli znaleźć noclegu, a przecież dziecko miało się zaraz
urodzić. Niedługo później w śmierdzącej
szopie, w zimnie i w towarzystwie zwierząt urodził się Bóg. Wszystko to musiało być dla Józefa i Maryi skomplikowane
i trudne – jak to możliwe, żeby król całej ziemi urodził się w brudzie i zimnie?
Pytań bez odpowiedzi musiało być w ich
głowach całe mnóstwo. Z czasem jednak

wszystko stało się jasne i klarowne, a imię
dziecka, leżącego w żłobie, poznał cały
świat.
Twoje kłopoty też pewnego dnia staną
się tylko przeszłością, szczególnie jeśli
poprosisz o pomoc Króla, którego narodziny świętujesz. Pamiętaj o tym i poproś,
żeby pomógł Ci dźwigać Twoje ciężary.
Powiedz mu, co Cię trapi, wyrzuć to z siebie, a powody do radości same szybko
wypłyną na wierzch.
Wtedy Twoje Święta staną się niespokojne
radością z wszystkiego, co dostałeś, wtedy okaże się, że powody do dziękowania
mnożą się dokoła jak grzyby po deszczu.
Podziękujesz, bo w domu są ludzie, bo
wielu jest zupełnie zdrowych, bo jest, co
jeść, gdzie spać i w co się ubrać. Podskoczysz z radości na myśl, że tyle otrzymałeś. W takiej atmosferze Święta nie będą
spokojne i zwyczajne. Będą radosne i dobre – czyli takie, jakie być powinny. Niech
takie będą!
Radosnych Świąt!
Tomasz Sobania
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W świątecznym nastroju

Świątecznie i nastrojowo

Toszecki Jarmark Adwentowy

W minioną sobotę 9 grudnia już po
raz ósmy zorganizowaliśmy Toszecki
Jarmark Adwentowy. Impreza udała się
dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców i licznie przybyłych mieszkańców i gości. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk.
Stylowe kramy z nietuzinkowym rękodziełem znajdujące się w zaułkach uliczek
stworzyły urokliwą i niepowtarzalną atmosferę. W tym roku dużym powodzeniem cieszyły się wśród odwiedzających
lokalne świąteczne pyszności m.in. jabłka serwowane na gorąco nadziewane
czekoladą i bakaliami, śląsko „moczka”,
aromatyczne pierniczki. Rękodzielnicy
przygotowali oryginalne wyroby - idealne jako świąteczne upominki lub elementy dekoracyjne. Atrakcją dla dzieci była
wiedeńska karuzela i warszaty zdobienia
pierników, które przeprowadziła Aleksandra Kucharczyk.
Na scenie ustawionej w centralnym punkcie jarmarku z wielką pompą zagrała Toszecka Orkiestra Dęta, zaprezentowały
się również dzieci z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”, teatr Deja Vu z przedstawieniem „Co widzieli Aniołowie”, artyści sceny śląskiej z dziecięcym chórem
Con Colore. Wyjątkowe owacje otrzymał
zespół AVOCADO, który wprowadził
słuchających w przedświąteczny klimat.
Energiczny i z rozmachem wystapiła również wyczekiwana przez fanów i mieszkańców Toszka gwiazda wieczoru - Antek
Smykiewicz, który zaśpiewał największe
swoje przeboje.
Każdego roku Toszecki Jarmark Adwentowy odwiedza coraz więcej naszych mieszkańców i gości z terenu Powiatu Gliwckiego i nie tylko. To właśnie od gości słyszałem
w tym roku, że wyróżnia nas niepowtarzalna atmosfera jarmarku - nie festynu,
nie koncertu, ale właśnie jarmarku. Podobno nie zawsze udaje się zbudować tego
typu atmosferę w podobnych imprezach
organizowanych w okolicy. Taki odbiór
cieszy i motywuje do dalszego rozwijania
Toszeckiego Jarmarku Adwentowego - powiedział burmistrz Grzegorz Kupczyk.
Współorganizatorami jarmarku byli jak
co roku Urząd Miejski w Toszku, CK Zamek w Toszku oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. Składamy podziękowania wszystkim ludziom dobrej
woli – darczyńcom, którzy przyczynili
się do wsparcia tego wydarzenia: Cukiernia i Restauracja „Grzybek” Dorota i Andrzej Grzybek, Restauracji „Złota Kaczka” – Wojciech Krupień, Dom Biesiadny
„Bumerang” – Bożena Tarka-Kandziora, JB. Elektronik Janusz Błaszczyński,
N.Z.O.Z „Puls” Bożena Błaszczyńska,
Elżbieta Kołodziej, Hotel Restauracja
Herbert Grochla, Remondis AQUA To8

szek, Roland Wieczorek Sklep Spożywczy
Toszek, Remondis Tarnowskie Góry, Danish Farming Consultants Sp. zo.o, GAZ
SYSTEM, POOR S.A, Domax, BILPOL,
ATEX. Ponadto dziękujemy strażakom
z OSP z Ciochowic na czele z Jerzym Sulewskim , którzy zabezpieczali imprezę.
JR
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