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Łączy nas piłka!
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W dniu 22 sierpnia Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał list intencyjny w sprawie współpracy między
naszą gminą, a Górnikiem Zabrze.
Dokument jest zwieńczeniem rozmów
i spotkań, które prowadzone były między przedstawicielami naszej gminy
a 14-krotnym piłkarskim Mistrzem
Polski.
Dobra atmosfera roboczych spotkań
i otwartość na sympatie sportowe naszych mieszkańców sprawiły, że Toszek
okazał się pierwszym samorządem,
z którym władze zabrzańskiego klubu podpisały list intencyjny w sprawie partnerskiej współpracy. Ze strony
klubu jest to forma wyjścia naprzeciw
oczekiwaniom wielu środowisk kibiców i sympatyków klubu 14-krotnego
Mistrza Polski. Mieszkańcy naszej gminy - kibice biało-niebiesko-czerwonych
zyskają natomiast szereg udogodnień,
dzięki którym będą mogli podtrzymywać i rozwijać swoje sportowe sympatie.
W ramach partnerskiej współpracy zaoferowaliśmy wsparcie w promowaniu materiałów informacyjnych klubu, w szczególności plakatów informujących o meczach
i relacji z rozgrywek. Chcemy też pomóc
w promocji oferty Programu Trójkolorowi - informacje o tych możliwościach
przekażemy już niebawem - powiedział
Burmistrz Grzegorz Kupczyk. Ze strony klubu otrzymaliśmy ofertę „eskorty

dziecięcej”, dzięki której młodzi adepci
piłki nożnej z naszej gminy zyskają nie
mniej niż raz w sezonie motywującą
okazję, aby wyjść na stadion ekstrakla-
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sy w towarzystwie piłkarzy. Klub oferuje
także zniżki dla kibiców z gminy partnerskiej, bezpłatne 2 karnety na wszystdokończenie na str. 2
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dokończenie ze str. 1

kie mecze danego sezonu, a także m.in.
reklamy gminy podczas meczu oraz dystrybucję ulotek informujących o gminie
(np. o Zamku) i nie tylko. Jeden z meczów danego sezonu będzie dedykowany
gminie. Oznacza to między innymi promocję Toszka w obrębie stadionu, strefie
rodzinnej, bandach reklamowych. Dodatkowo to właśnie najmłodsi kibice z tego
miasta stanowić będą dziecięcą eskortę,
a liczni kibice z Toszka i okolic otrzymają
dedykowane miejsca na wybranym meczu - powiedział Andrzej Pasek, wice-

z życia gminy
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Pozyskany sprzęt
ratowniczy!

Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Sprawiedliwości jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymały nowoczesny
sprzęt ratowniczy! W ramach wyżej wymienionego dofinansowania zakupiono
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Łączy nas piłka!

prezes klubu, który w imieniu zarządu
podpisał list intencyjny. W czasie roboczych rozmów Burmistrz Toszka wyraził
także zainteresowanie współpracą między szkoleniowcami zabrzańskiego klubu a młodzieżą trenującą w Toszeckiej
Akademii Piłkarskiej. Do perspektyw
takiej współpracy przychylnie odnieśli się obecni w Toszku przedstawiciele
Górnika Zabrze.
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Szanowni Państwo,
końcówka sierpnia,
a także wrzesień to
u nas czas obchodów
dożynkowych. Z radością uczestniczę
w tym dorocznym
świętowaniu wspólnie z naszymi rolnikami i mieszkańcami
sołectw i Toszka. W tym roku główne
gminne święto plonów połączyliśmy
z Dożynkami Powiatu Gliwickiego - za
przygotowanie tegorocznych wyjątkowo uroczystych Dożynek oraz za udział
w tym wydarzeniu serdecznie dziękuję
wszystkim zaangażowanym, w szczególności CK „Zamek w Toszku” oraz LKS
Przyszłość Ciochowice! Mam nadzieję,
że tegoroczne Dożynki dobrze zapiszą
się w naszej pamięci. Tegoroczny wrzesień jest też miesiącem, w którym chcemy po raz kolejny upamiętnić postać Ludwiga Guttmanna. Postanowiliśmy tym
razem wznowić organizowaną w ubiegłych latach „Integrę” - integracyjne
zawody sportowe oraz zorganizować
II Międzynarodową Konferencję Praktyczną „Między rehabilitacją a sportem”.
Dwudniowa impreza przybrała nazwę
„Memoriału im. dr. Ludwiga Guttmanna”. Wszystkich zainteresowanych
mieszkańców serdecznie zapraszam do
udziału - liczę, że spotkamy się 7 września (piątek) na zawodach sportowych
na Orliku, a 8 (sobota) na konferencji na
Zamku.
Pragnę podzielić się jeszcze dwoma informacjami z życia samorządu. Wśród
głosowanych na ostatniej sesji Rady
Miejskiej uchwał, dwa z projektów zostały potraktowane dość szczególnie.
Po czerwcowej decyzji większości radnych w sprawie obniżenia wynagrodzenia burmistrza, grupa radnych (Adam
Konieczny, Inga Potkowa, Tadeusz Kobiernik, Ewald Laksa, Sylwia Cebula
z poparciem Herberta Kocura) złożyła
projekt uchwały w sprawie obniżenia
diet radnych. Miał to być gest solidarności z burmistrzem, choć uzasadnienie
projektu było znacznie szersze. Podczas posiedzenia komisji wywiązała się
dyskusja, w której pan Krzysztof Klonek zaproponował, aby ze względu na
końcówkę kadencji radni nie zmieniali
wysokości diet, ale kwotą postulowanej
obniżki każdego miesiąca wspierali jakiś
wybrany cel społeczny. Pan Przewodniczący nie zgłosił jednak podobnej propozycji i podobnego uzasadnienia dwa
miesiące wcześniej, kiedy radni wbrew
praktyce wielu okolicznych samorządów skutecznie obniżyli wynagrodzenie
burmistrza Toszka. Co ciekawe, podczas
posiedzenia komisji radni wyrazili pozytywną opinię na temat projektu obniżki diet (większość radnych wstrzymała
się od głosu - wnioskodawcy głosowali
„za”). Podczas sesji większość radnych

zagłosowała jednak „przeciw”, przez co
projekt solidarnościowej obniżki diet
upadł.
Ta sama większość radnych zdecydowała wczoraj o jeszcze jednym. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, dla
pokrycia wydatków w ciągu roku, burmistrz może zaciągnąć kredyt do wysokości 1 mln. To rutynowy zapis, który
widnieje w kolejnych budżetach, przy
czym od roku 2014 r. skorzystano z niego tylko raz, angażując kwotę ok. 100 tyś
złotych. Na sesji 22 sierpnia większość
radnych, mimo zapisów w uchwalonym
przez tych samych radnych budżecie
gminy, odrzuciła możliwość ubiegania
się o dodatkowe finansowanie zadań
w tym roku. Wiedząc o wielu zaplanowanych na ten rok inwestycjach odebrali
oni możliwość finansowego zabezpieczenia niektórych z tych zadań. Wszystko po to, żeby uniemożliwić realizację
obiecanych przedsięwzięć! Chcę wyrazić
zdecydowany sprzeciw wobec tak krótkowzrocznych działań osób, w których
rękach spoczywają obecnie ważne decyzje dotyczące naszej samorządowej
wspólnoty! Działanie przeciw zaplanowanym inwestycjom jest działaniem
na szkodę mieszkańców - powinniśmy
odrzucić takie podejście. Osobiście
chciałbym móc oczekiwać od większości
radnych większej konsekwencji w podejmowanych decyzjach! Deklaracja
comiesięcznej zrzutki na cele społeczne
przy jednoczesnym blokowaniu bieżącej
realizacji zaplanowanych w budżecie zadań wygląda co najmniej niepoważnie.
Oczekuję od większości radnych odpowiedzialnego podejścia do spraw gminy,
mimo końcówki kadencji.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Z URZĘDU

dla OSP Toszek: defibrylator AED, zestaw
PSP R1 z deską oraz szynami Kramera;
dla OSP Ciochowice: zestaw PSP R1 z deską oraz szynami Kramera; dla OSP Kotulin: zestaw szyn Kramera; dla OSP Pniów:
defibrylator AED. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko podczas
zdarzeń drogowych, ale również w przypadkach codziennego ratowania życia
ludzkiego.
JR
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy
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Hejnał Toszka i Hymn Toszka

Rada Miejska Toszka postanowiła zająć
się tematem hejnału i hymnu Toszka.
Obydwa utwory skomponowała Aleksandra Garbal w roku 2008 na prośbę
pani Marii Nowak-Kowalskiej, ówczesnej zastępczyni burmistrza Toszka. Od

Dotacja na prace
przy zabytkach!
Do 15 września można składać
wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku
ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Województwa Śląskiego. O przyznanie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna
lub inna jednostka organizacyjna, w
tym także organizacje pozarządowe
(np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), posiadająca tytuł prawny
do zabytku. Dotacja może zostać
udzielona wyłącznie na zabytek, który: znajduje się na stałe na obszarze
Gminy Toszek, jest w złym stanie
technicznym, posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
kulturowe dla mieszkańców Gminy
Toszek i jest wpisany do rejestru zabytków. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w pokoju nr 8 (parter), tel.
(32) 237-80-17 lub 27, e-mail: org@
toszek.pl.
SD

tamtego czasu utwory były wykonywane
podczas różnych miejskich i gminnych
uroczystości. Kilka lat temu Orkiestra Dęta Toszek nagrała Hymn Toszka
(śpiew: Lidia Badura), a od dwóch lat
utwór ten jest całościowo prezentowany
na stronie turystyka.toszek.pl, zarówno
jego zapis nutowy, słowa oraz opracowanie multimedialne, którego autorem jest
pan Piotr Łazaj. Jeśli chcą się państwo
podzielić opiniami na temat tych kompozycji - prosimy o kontakt z urzędem
- listowny, mailowy (zrp@toszek.pl) lub
bezpośredni. Uchwały w sprawie hejnału i hymnu Toszka są zaplanowane do
podjęcia na jubileuszowej pięćdziesiątej
sesji Rady Miejskiej Toszka, która najprawdopodobniej odbędzie się w drugiej połowie września.
PK

Warsztaty dla seniorów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku wraz
z CK „Zamek w Toszku” serdecznie zaprasza
wszystkich uczestników Programu profilaktycznego dla Seniorów w Toszku i Kotulinie
na szkolenie z zakresu aktywności obywatelskiej, które odbędzie się 4 września br. od
godz. 17.00 do 20.00 w sali Peterswaldskiej
na Zamku w Toszku.		
OPS Toszek

Szanowni Państwo,
Powoli dobiega końca
kolejna kadencja rady
miejskiej. Pozwólcie zatem Państwo, że podzielę się z Wami moim doświadczeniem i dorobkiem
w Radzie Miejskiej Toszka. Mam za sobą już
prawie drugą kadencję, ale przede wszystkim, wspólnie z Państwem - mieszkańcami,
mamy za sobą wiele spraw i działań, które udało się nam przez ten czas wspólnie
przeprowadzić. Pozwolę sobie wymienić
niektóre z nich: budowa chodników: ulica
Wąska („nowa I etap, stara II etap”), ulica
Dzierżonia, chodnik łączący ulice Krasińskiego z Wilkowicką, przekładka chodnika
na ulicy Poprzecznej, remont nawierzchni
drogi oraz jej przedłużenie na ulicy Mickiewicza, naprawa ubytków w drodze, poprawa bezpieczeństwa poprzez usytuowanie
znaków „Strefa zamieszkania”, uzupełnienie
brakujących znaków, usytuowanie koszy na
śmieci, tablicy ogłoszeń, przycinanie drzew,
krzewów, wykaszanie poboczy, zamiatanie
ulic, liczne interwencje i spotkania dotyczące uciążliwości firmy Hawex, gazyfikacja
ulic: Wilkowicka, Eichendorffa, Słowackiego, Skłodowskiej i Mickiewicza i wiele innych mniejszych lub większych spraw, ale
wszystkich nie sposób tutaj wymienić. Jednak jeżeli ktoś byłby zainteresowany to zapraszam do urzędu, gdzie w trybie dostępu
do informacji publicznej każdy mieszkaniec
może sprawdzić wszystkie zgłaszane przeze mnie Interpelacje, zapytania, czy wnioski do Budżetu Gminy. Chciałem Państwa
zapewnić, że wszystkie zgłaszane do mnie
sprawy traktowałem poważnie i zawsze były
przeze mnie zgłaszane do dalszej realizacji.
Zdarzały się też takie sprawy, których realizacja wymagała dłuższego czasu i są jeszcze
niezałatwione, jednak nie zawsze ja, czy
Urząd Miejski miał na to wpływ. Nie byłbym sobą gdybym teraz nie skierował słów
podziękowania do mieszkańców za Waszą
życzliwość podczas wzajemnych spotkań
i rozmów oraz za wszystkie zgłaszane sprawy i uwagi. To dzięki aktywności i wsparciu
mieszkańców dokonało się wiele dobrych
zmian, których efekty służą wszystkim
mieszkańcom naszego miasta.
Z wyrazami szacunku,
Tadeusz Kobiernik
Radny Rady Miejskiej

POżEGNANIA

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Ks. Damian Kubiński

Emerytura dyrektora

Do posługi przy gliwickiej parafii Chrystusa Króla
oddelegowany został toszecki wikariusz, ks. Damian
Kubiński. W toszeckiej parafii posługiwał przez
7 lat. Za spędzony z nami czas, za poświęcaną uwagę i życzliwość okazywaną przede wszystkim naszej
młodzieży (i nie tylko!), a także za pokazywanie, iż
dobry humor i uśmiech są przydatne w kontaktach
z Panem Bogiem i bliźnimi - dziękujemy! Na dalszą
drogę kapłańskiego posługiwania życzymy niesłabnącej pogody ducha i wiele ludzkiej satysfakcji! JR

Na emeryturę przeszedł Jan Osman,
wieloletni dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach. Dziękujemy za owocną współpracę
i wsparcie w realizacji inwestycji
drogowych w naszej gminie. Na
dalsze lata życzymy dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w realizowaniu swoich osobistych pasji!
JR
3

Inwestycje ● Ekologia ● Rolnictwo

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców i dużej części społeczności sołectwa, Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał umowę na zaprojektowanie budynku nowego
przedszkola w Kotulinie. W ramach prac
nad projektem przewidziane są także konsultacje z mieszkańcami, o których z wyprzedzeniem poinformujemy. Ogłosiliśmy przetarg na modernizację pierwszej
części ul. Świbskiej. W ramach inwestycji,
przy tej uczęszczanej drodze, powstaną
także chodniki (w momencie redagowania tego numeru gazety czekamy na oferty
wykonawców). W przyszłym roku planujemy kolejne inwestycje drogowe w Kotulinie.				
PK

Zanieczyszczenie
między Sarnowem
a Kotliszowicami
Na drodze polnej Sarnów-Kotliszowice została wylana nieznana substancja.
Odór, który unosił się wśród zabudowań
w sołectwie Sarnów, zaniepokoił mieszkańców, którzy jako pierwsi zaalarmowali o zaistniałej sytuacji. Sprawę szybko
podjęła pani sołtys Gabriela Ziaja. Przy
pomocy pracowników Urzędu Miejskiego
zaalarmowane zostały służby: Straż Pożarna, Policja. Krótko po ujawnieniu zanieczyszczenia pracownicy toszeckiej stacji
benzynowej powiadomili Policję o białej
furgonetce stojącej na terenie stacji, która
jest otwarta i do której przez dłuższy czas
nikt się nie zgłasza. Przybyli na miejsce
policjanci stwierdzili, że w samochodzie
znajduje się substancja, która może być
tożsama z rozlaną na polnej drodze koło
Sarnowa. Samochód został zabezpieczony
na jednym z policyjnych parkingów celem ustalenia właściciela - sprawcy zanieczyszczenia. Pobrano próbki zanieczyszczonej gleby oraz rozlanej substancji
w stanie ciekłym. Wyniki laboratoryjne
wskazały, iż zanieczyszona substancja zawiera związki ropopochodne z domieszką
innych środków chemicznych. Ponadto
wskazały, iż dwa ze zidentyfikowanych
związków mieszczą się w normie metody
badawczej, a dwa kolejne normę tę znacznie przekraczają. Na dzień dzisiejszy nadal zalecamy, aby w rejonie zanieczyszczenia zachować szczególną ostrożność.
W szczególności należy wystrzegać się
bezpośredniego kontaktu z rozlaną sub4

Kaczka Tosia o eko-zasadach
W ramach prowadzonej kampanii ekologicznej, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zlecił wykonanie książeczek dla
dzieci, których bohaterką jest Kaczka Tosia. Tosia oprowadza dzieci, Anię i Tomka (mieszkańców Toszka) po naszym
mieście i opowiada o eko-zasadach. Książeczki skierowane są dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Pierwsza
z książeczek, zatytułowana “Kaczka Tosia
dzieciom radzi, jak z odpadami sobie poradzić”, opisuje zasady segregacji śmieci.
Druga, “Kaczka Tosia opowiada o eko-zasadach”, to przekazanie dzieciom na czym
polega zasada 3R: Reduce (ogranicz),
Reuse (wykorzystaj ponownie), Recycle
(odzyskaj).
Publikacje te, mają na celu kształtowanie w dzieciach poczucia świadomości
i odpowiedzialności za otaczające środowisko. Kaczka Tosia w sposób prosty,

stancją, a także z zanieczyszczoną glebą.
Sprawę prowadzą Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska oraz prokuratura.
JR

Po trudzie pracy
czas na świętowanie
i dziękczynienie
Tegoroczne dożynki gminno-powiatowe
rozpoczynają się już w sobotę 1 września
br. W tym szczególnym dniu Burmistrz
Grzegorz Kupczyk podziękuje rolnikom
za dary ich rąk oraz owoce pracy, jakże
ciężkiej i mozolnej. Laury za całoroczny
trud włożony w pracę na roli, za gospodarność i troskę o lepsze jutro otrzymają
przedstawiciele całej dobrze gospodarującej rzeszy rolników
naszej gminy. W tym
roku będą to państwo
Joachim Lucja, Dorota Dobiosz, Marian
Gwozdek, Grzegorz
Oblonczek, Marcin
Kulik, Roman Janysek, Krystian Kandziora, Norbert Styrc,
Marcin
Przowski,
Damian Golombek, Gerard Kwaśniok,
Michał Palus, Rudolf Wienchol, Maria
Kotitschke, Artur Mendla. Ponadto ordery Zasłużeni dla Rolnictwa otrzymają:
Wiesława Mrzygłód, Maria Stranczyk,
Zygfryd Oblonczek, Aleksander Czyżowicz Joachim Dada, Bernard Knopek, Józef Gałązka, Wojciech Kiełbasa, Krystian
Wycisk, Sonia Sopalla, Augustyn Macionczyk, Krystian Anioł. Gratulujemy
i życzymy wszystkim rolnikom zdrowia
i wytrwałości w codziennej pracy. Oby
zawsze spotykała się ona z życzliwością
i uznaniem. 			
JR
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Inwestycje w Kotulinie

ciekawy i zrozumiały przekazuje wiedzę
związaną z segregacją odpadów. Atutem
książeczek są rysunki, na których poznajemy charakterystyczne dla Toszka miejsca. W rozpoczynającym się roku szkolnym przeprowadzone zostaną konkursy
związane z tematyką ochrony środowiska, w których nagrodami będą te właśnie
książeczki.
EC

kultura

Bezpłatne zwiedzanie
CEH
Dwa razy w roku istnieje możliwość bezpłatnego zwiedzania
Centrum Ekspozycji
Historycznych
na toszeckim Zamku. Pierwsza jest już
dawno za nami - Noc
Muzeów, natomiast
najbliższa
możliwość
darmowego
zwiedzania baszty to 8-9 września, kiery
przypadają Europejskie Dni Dziedzictwa
2018. Serdecznie zapraszamy naszych
mieszkańców oraz odwiedzających gminę gości do skorzystania z tej specjalnej
turystycznej oferty zamku. CEH będzie
dostępne 8 i 9 września w godzinach od
11.00 do 17.15 (ostatnie wejście z przewodnikiem).		
JR

Uczą grać na
instrumentach dętych

Orkiestra Dęta Kotulin zaprasza chętne dzieci w wieku
od 6 do 12 lat na
bezpłatne
lekcje
gry na instrumentach dętych. Zajęcia organizacyjne
odbędą się 1 września br. od 9.00
do 12.00 w Szkole
Podstawowej
w Kotulinie.
Katarzyna Muszyńska
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Kultura

Memoriał im. dr. Ludwiga Guttmanna
Trwałe zagospodarowanie dorobku i inspiracji
Ludwiga
Guttmanna
w Toszku stanowi wyzwanie dla naszej lokalnej
społeczności.
Z jednej strony żyjemy
na co dzień wieloma
sprawami innymi niż
postać i dorobek Ludwiga Guttmanna, z drugiej
- to w naszym mieście
urodził się twórca ruchu
paraolimpijskiego, więc powinniśmy
i chcemy o tym pamiętać. W dniach 7 i 8
września (piątek, sobota) odbędzie się pierwszy Memoriał im. dr.
Ludwiga
Guttmanna.
Będzie to połączenie organizowanej wcześniej
Integry (piątek) z międzynarodową konferencją praktyczną „Między
rehabilitacją a sportem”
(sobota). Połączenie elementów praktycznych
- sportowych (Integra)
z bardziej teoretycznymi
(konferencja) jest pomysłem nowym, który
będziemy doskonalić,
aby docelowo przyjął się
u nas na stałe.
PK

Kończy się tegoroczny Toszecki Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej. Dyrektor artystyczna festiwalu, dr Mariola
Brzoska, do udziału w koncertach zaprosiła w tym roku 9 solistów - organistów
i wokalistów oraz 3 zespoły kameralne.
W dniu 9 września o godz. 19:00 podczas koncertu finałowego wystąpi Urszula
Jasiecka - Bury (organy) oraz Zespół BB
Baroque Trio (klawesyn, flet traverso, teorba). W programie - muzyka barokowa
i romantyczna. Zapraszamy do kościoła
parafialnego w Toszku!
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: portal katowicki

„Kot i wszystko jasne”

Ryszard Dasiewicz - gliwiczanin, humanista, pasjonat literatury, teatru i muzyki,
który jako dziecko zmagał się z autyzmem
i do 8 roku życia w ogóle nie mówił, jest
autorem linorytów, które do końca września można oglądać w Kawiarni Colonna
na Zamku w Toszku. Bohaterami eksponowanych wizerunków są koty. Tytuł wystawy: „Kot i wszystko jasne”. Polecamy!
DW

„Pod rzęs firaną.”
Katarzyna
Szopa - Wycisk
wydała tomik poezji

foto.: Archiwum UM Toszek

foto.: Mariola Brzoska

Festiwalowy finał

nie jest pierwszym wydawnictwem pani
Katarzyny Szopy - Wycisk. Wcześniej
ukazały się jej utwory dla dzieci (samodzielnie) lub wiersze - w innych zbiorach.
Niektóre z tych wydawnictw są dostępne
w zamkowej kawiarni.
PK

Wieczorem 10 sierpnia w zamkowej
Kawiarni Colonna swój tomik wierszy
zaprezentowała pani Katarzyna Szopa
- Wycisk, toszecka poetka, na co dzień
radca prawny. Wieczór autorski zgromadził liczne grono przyjaciół autorki oraz
osób zainteresowanych poezją. Wśród
tematów rozmowy pojawiały się wątki
techniczne (jak, kiedy, gdzie powstają
wiersza), ale także bardzo osobiste, wchodzące w głąb prezentowanej w wierszach
tematyki. Warto dodać, że wydany tomik
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remont świetlicy w ligocie toszeckiej

Przyjaźnie i życzliwie w świetlicy w Ligocie Toszeckiej

fot. Katarzyna Muszyńska

fot. Henryk Krupa

fot. Henryk Krupa

Spełniło się marzenie mieszkańców Ligoty Toszeckiej. Mają wyremontowaną, piękną świetlicę. Kilka miesięcy ciężkiej pracy za nami, ale
dzięki temu powstało miejsce przyjazne i życzliwe mieszkańcom – mówią autorki projektu, Grażyna Wallus i Katarzyna Muszyńska.
Przypomnijmy, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej w porozumieniu z opiekunkami świetlicy oraz sołtysem Ligoty pozyskało
30 000 zł z Fundacji BGK w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”.
Od marca do połowy sierpnia trwał remont sali, toalety oraz instalacji grzewczej w budynku, w którym mieści się świetlica wiejska.
W sobotę, 25 sierpnia, odbyło się uroczyste otwarcie, na które przybyli partnerzy zadania – burmistrz Grzegorz Kupczyk, kierownik
OPS-u Arkadiusz Łuków, dyrektor CK „Zamek w Toszku” Artur
Czok. Wstęgę przecięły ligockie dzieci, aby poczuły, że to miejsce
powstało dla nich. Podziękowania złożono także mieszkańcom, którzy zechcieli pomóc w porządkowaniu świetlicy po remoncie: Aleksandrze i Bogadanowi Żelaznym, Sabinie Szczepek, Kornelii Wrazidło, Beacie Kobińskiej, Zygrydowi Koziołkowi, Adrianowi i Gabrieli
Stolarczykom.
Na najmłodszych uczestników czekało wiele atrakcji – balony z helem, tatuaże dla dzieci, rodzinny turniej sportowy, bańki mydlane,
konkurs plastyczny. Niektóre dzieci od dłuższego czasu przygotowywały się do zaprezentowania swoich talentów. Najmłodsi mieszkańcy śpiewali, opowiadali kawały, zadawali trudne zagadki, podbijali
paletką piłeczkę, tańczyli i recytowali. Najlepszych nagrodziło jury
– burmistrz Grzegorz Kupczyk, redaktorka „Strzelca Opolskiego”
Sabina Grzesik oraz pan Henryk Krupa z TPZT. Również dla pań
zorganizowano konkurs kulinarny na najsmaczniejsze ciasto w Ligocie Toszeckiej. Najlepsze okazało się ciasto ze śliwkami upieczone
przez panią Anetę Stenchły. Mieszkanki Ligoty, panie Elfryda Cuber
i Katarzyna Walus, przyniosły stare fotografie przedstawiające Ligotę
dawniej. Wystawa była dobrą okazją do wspomnień. Mieszkańcy próbowali odnaleźć siebie na zdjęciach szkolnych, komunijnych sprzed
kilkudziesięciu lat. Na mieszkańców czekały również bezpłatne stoiska grillowe i kołocz.
Dzieci teraz chętniej będą odwiedzać wyremontowaną i wyposażona
świetlicę. Czeka na nich nowy sprzęt sportowy, biblioteczka bogata
w różnorodne książki, gry planszowe i edukacyjne, projektor do wyświetlania filmów. Ważne, że zimą będzie ogrzewanie w świetlicy. Również dorośli znajdą coś dla siebie – piłkarzyki, stół do ping ponga, czyste
miejsce do organizacji spotkań, ćwiczeń oraz lokalnych imprez. Liczymy na dużą aktywność mieszkańców i wykorzystywanie potencjału
tego miejsca - podsumowują autorki projektu remontu świetlicy.
Katarzyna Muszyńska

aktywne wakacje

Toszecki Ośrodek Pomocy wspólnie z CK
„Zamek w Toszku” zorganizował zajęcia
wakacyjne pn. „Zdrowie i zabawa to wakacji podstawa”. Zajęcia odbywały się na
toszeckim Zamku. Wśród atrakcji można wymienić: wycieczki, słuchowisko
teatralne, warsztaty czekoladowe, warsztaty fotograficzne i wiele, wiele innych.
Na tym nie koniec, ponieważ Ośrodek
Pomocy Społecznej w Toszku pamiętał
też o dzieciach i młodzieży mieszkających w sołectwach gminy. W trzech strategicznych miejscach (Pniów, Sarnów,
Kotulin) zostały przeprowadzone letnie
programy opiekuńczo – wychowawcze.
Są one rozbudowaną kontynuacją zajęć
całorocznych prowadzonych w tych miejscowościach, ale także w Toszku, Ligocie
6

fot. Archiwum OPS

Aktywne wakacje dla
toszeckich dzieci

Toszeckiej, Płużniczce i Paczynie. W dwutygodniowych warsztatach wzięło udział
łącznie 90 dzieci. Temat przewodni tegorocznych warsztatów brzmiał: Umiem
reagować w sytuacjach zagrożenia! Podczas zajęć dzieci chętnie dzieliły się posiadaną wiedzą, ale także przyswajały nową
z zakresu wzywania służb ratunkowych,
zgłaszania sytuacji zagrożenia życia lub

zdrowia, reagowania w przypadku pożaru, powodzi, wypadku komunikacyjnego,
zgłaszania przemocy stosowanej wobec
innych osób, ale również zagrożenia ich
zdrowia np. w wyniku omdlenia, ukąszenia przez groźne owady, zaatakowania
przez agresywne zwierzęta. Podjęto także
tak ważne w czasie wakacji tematy związane z profilaktyką handlu dziećmi oraz
zachowania zasad bezpieczeństwa nad
wodą, w parku i w ruchu drogowym. Nie
zabrakło także emocji i wrażeń, zwłaszcza
podczas rejsu statkiem po Kanale Gliwickim oraz doświadczeń słuchowo-wzrokowych w Parku Sensorycznym, mieszczącym się przy radiostacji Gliwickiej.
Cieszymy się z tego, że nasze propozycje
spotykają się każdego roku z tak dużym
zainteresowaniem! Wspólnie z CK Zamek w Toszku zadbaliśmy w tym roku,
aby łączyć naukę z zabawą, profilaktykę
z rekreacją, przyjemne z pożytecznym.
OPS Toszek
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

TOMASZ PISZE O NAS...
FELIETON

Wolność.
Prawdziwa
wolność

Przez długi czas wydawało mi się, że wolnym będę wtedy, kiedy będę mógł wykorzystywać czas w taki sposób, jaki sam
wybiorę. Kiedy nikt nie będzie mi mówił,
co mam robić o tej i tamtej godzinie, kiedy mam przyjść w wyznaczone miejsce
i kiedy wrócić do domu.
W czasie liceum wiele razy wyobrażałem
sobie, co będę robił, jak już skończę szkołę; że rano będę czytał wartościowe książki, potem będę pisał kolejną z moich książek, do tego znajdę w ciągu dnia czas na
trening, dobry film i udział we mszy świętej. I żałowałem, że zamiast tego przez pół
mojego dnia jestem uwiązany do miejsca
w Gliwicach, z którego z wielką chęcią jak
najprędzej bym czmychnął.
Wrażenie odbierania mi wolności w dysponowaniu własnym czasem było dla
mnie źródłem ogromnej frustracji. Próbowałem na różne sposoby z tym walczyć
i działać na przekór i choć odnosiłem
pewne sukcesy, trudno mi było o zachowanie prawdziwego spokoju w tej sytuacji. Tak naprawdę spokój do mnie powrócił, kiedy pewnego dnia zdałem sobie
sprawę, że źródło mojej wolności nie jest
gdzieś na zewnątrz, w okolicznościach,
które mnie spotykają. Wolność zawsze
jest we mnie, a przejawia się tym, że bez
względu na okoliczności, na to, co ktoś mi
narzuca, ja zawsze mam wybór, jak na to
zareagować.
Zamiast więc usuwać przeszkodę z drogi, postanowiłem ją obejść. Uznałem, że
skoro szkoła wymaga, bym wstał o szóstej
rano – bo inaczej się spóźnię – to będę
wstawał pół godziny wcześniej. Tego nikt
ode mnie nie wymaga ani mi nie narzuca.
To będzie mój własny wybór, moje trzydzieści minut, w trakcie których będę pisał, czyli robił to, w czym widzę ogromny
sens.
Jestem przekonany, że nasi przodkowie,
którzy żyli pod jarzmem zaborców, też
marzyli o prawdziwej wolności, bo jak
wiemy, próbowali ją na różne sposoby odzyskać. Występowali zbrojnie przeciw zaborcom czy pracowali z najmniej rozwiniętymi ze swoich rodaków i w ten sposób
znajdowali swoją furtkę do krótkiej chwili
wolności. To były ich dni, godziny, minuty wolności. Można więc powiedzieć, że
oni już wtedy byli wolni, choć Polski nie
było na mapach, a do niepodległości była
jeszcze długa droga.
Bo wolność to nie jest możliwość robienia, co nam się żywnie podoba. Prawdziwa wolność to możliwość wyboru w każdej sytuacji, nawet kiedy wydaje się, że
żadnego wyboru nie ma. Tak było sto lat
temu, tak jest i dzisiaj.
Tomasz Sobania
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

SMAKI LOKALNE

Toszeckie Umami

Zbliżająca się jesień to idealny czas na wykorzystanie owoców sezonowych, które najbardziej obfitują o tej porze roku. Proponujemy szybkie i smaczne ciasto ze
śliwkami, które na pewno w mig zniknie z talerza jak i z patery (przepis i wykonanie Joanna Rosikoń). Życzymy smacznego, i zachęcamy do przesyłania sprawdzonych przepisów (na adres: gazeta@toszek.pl), które zagoszczą na naszych stołach.

Jesienny pleśniak
śliwkowy

Składniki:
proszek do pieczenia (2 łyżeczki),
kisiel o smaku wiśniowym (1 opakowanie)
mąka (4 szklanki)
jajka (4 sztuki)
masło (1 kostka)
cukier (30 dag)
śliwki do dekoracji
kakao (4 łyżeczki)
Przygotowanie:
Mąka + masło + 4 żółtka + 2 łyżeczki
proszku do pieczenia + 5 dag cukru - zagnieść z tego ciasto. Jeśli nie będzie chciało się zagnieść, to należy dodać margaryny lub masła.
Wyrobione ciasto podzielić na 3 części.
Do jednej części dodać kakao i wygnieść
ciemną cześć. Ciemne części i jedną jasną
schować do zamrażalnika. Trzecią cześć

wyłożyć na spód blachy, ułożyć na niej
owoce.
Na owoce zetrzeć na tarce ciemną część
ciasta.
Z białek i 25 dag cukru ubić sztywną pianę, wsypać kisiel i dobrze wymieszać.
Powstałą masę wyłożyć na ciemne ciasto.
Na masę zetrzeć ostatnią część ciasta.
Piec w piekarniku około 45-60 minut,
w zależności od piekarnika.
Smacznego!
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Gminny konkurs z okazji 100-lecia Niepodległości Polski
Regulamin

Znani i nieznani

– lokalni bohaterowie
niepodległości i codzienności
Zapraszamy do udziału w konkursie na
wspomnienia o ludziach, którzy swoim
wysiłkiem i marzeniami zmieniali tak
bardzo doświadczaną przez historię
lokalną rzeczywistość naszego miasta,
naszej gminy i naszego regionu. Może
czasem walcząc, ale przede wszystkim
pracując i dając przykład postaw przepojonych otwartością na współmieszkańców różnych tradycji, narodowości
czy wyznań. W kontekście 100-lecia
Niepodległości Polski niezmierne ważne będzie sięgnięcie do wspomnień,
które łączą się z Powstaniami Śląskimi
i Plebiscytem (1921). Czy znajdą się
mieszkańcy, którzy zechcą podzielić się
zapamiętanymi opowieściami swoich
przodków o tamtych wydarzeniach?
Bardzo cenne byłoby bliższe poznanie
konkretnych postaw mieszkańców naszego śląskiego miasteczka i naszej gminy wobec odzyskania przez Polskę niepodległości i kształtowania się jej granic na Śląsku. W konkursie chodzi jednak o ludzi i wydarzenia nie tylko z czasów niemieckich, ale i polskich, zarówno sprzed ostatniej wojny,
z lat tuż powojennych, ale także sprzed niewielu lat.
W naszych rodzinach, wśród naszych krewnych, znajomych, sąsiadów, przy naszych
ulicach, w naszych społecznościach wiejskich, przy naszych parafiach, szkołach, organizacjach, instytucjach – wiele jest osób, znanych nam osobiście lub ze słyszenia,
które zasługują na trwałe upamiętnienie - bez ich przykładu, pracowitości, pomysłów,
odwagi, dążenia do prawdy, a czasem też olbrzymich cierpień – nasza niepodległość
i codzienność wyglądałaby zupełnie inaczej!
Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Toszek oraz naszych sympatyków do podzielenia się wspomnieniami, anegdotami, opowieściami o lokalnych, sąsiedzkich, rodzinnych, może mniej znanych osobistościach z Toszka i naszych sołectw, którym coś
wartościowego zawdzięcza nasza wspólnota samorządowa, nasza lokalna społeczność,
ale także konkretna ulica, szkoła, parafia, instytucja, grupa! Czasem samo wspomnienie kolei ich życia będzie rodzajem hołdu oddanego im za trudy życia. Chodzi o wspomnienia o zwykłych ludziach, czasem niedoskonałych, którzy wśród swoich codziennych spraw byli może trochę znanymi, ale najczęściej jedynie cichymi współtwórcami
dobra naszej małej ojczyzny. Niepodległość Polski zbudowana jest na dorobku takich
właśnie znanych i nieznanych lokalnych postaci z naszej codzienności. Wspominając
ich dokonania - oddajmy im szacunek. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nagrody
● Pisemne podziękowanie za udział w konkursie
● Publikacja wszystkich wspomnień w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami
regulaminu.
● Publikacja najlepszych wspomnień w Roczniku Toszeckim (wyboru dokona
redakcja RT)
● Publikacja trzech najlepszych wspomnień w kolejnych numerach „Po troszku
o Toszku” (listopad, grudzień, styczeń)
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1. Organizatorem konkursu jest
CK Zamek w Toszku.
2. Konkurs jest skierowany do
mieszkańców miasta i gminy Toszek
oraz sympatyków naszej gminy,
którzy chcą, aby wspomnienia
o znanych im osobach (krewnych,
znajomych, przyjaciołach), które
miały wkład w działania na rzecz
dobra naszej „małej ojczyzny”, na
rzecz odzyskania Niepodległości
lub w pracę na rzecz Wolnej Polski,
zostały spopularyzowane przez ich
opublikowanie.
3. Dla autorów wspomnień nie stosuje
się ograniczeń wiekowych, jednak
autorzy poniżej lat 18 obligatoryjnie
przekazują organizatorowi zgodę
rodziców/prawnych opiekunów na
udział w konkursie wraz z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.
4. Każdy może nadesłać dowolną ilość
wspomnień. Organizator dołoży
starań, aby opublikować jak największą
liczbę nadesłanych wspomnień,
nie może jednak zagwarantować,
że każde nadesłane wspomnienie
zostanie opublikowane. W przypadku
dużego zainteresowania konkursem,
organizator zastrzega sobie prawo
przyjęcia do publikacji jedynie 3
wspomnień od jednego uczestnika.
5. We wspomnieniach nie można
zamieszczać danych osobowych
osób, które nie wyraziły na to zgody
(nie dotyczy osób nieżyjących).
We wspomnieniach nie można też
zamieszczać treści sprzecznych
z prawem, dobrymi obyczajami ani
naruszających cudze dobra osobiste.
6. Opracowane wspomnienie może
liczyć maksymalnie 8.000 znaków
(ze spacjami) lub dwie strony formatu
A4 w przypadku rękopisu.
7. Wspomnienia przesłać należy przesłać
do 31 października 2018 r. na adres
dyrektor@zamektoszek.eu – w wersji
elektronicznej lub CK „Zamek
w Toszku”, ul. Zamkowa 10, 44-180
Toszek – pocztą tradycyjną
8. Ewentualne pytania związane
z konkursem można zadawać
telefonicznie 32 233 43 44 lub
pisemnie, kierując pisma na adresy
podane w punkcie 7.
9. Konkurs jest inspirowany akcją
„Nieznani bohaterowie naszej
niepodległości”, organizowaną
przez portal wyborcza.pl/
akademiaopowiesci.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

