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Toszecki Jarmark Adwentowy za nami

Smak pieczonych jabłek, zapach pierników i grzanego wina, magia choinki…
Dominika Gmińska

D

ziesiąty grudnia. Księżyc chowa swą twarz
do poduszki – budzi się dzień… Ciszę pogrążonego jeszcze we śnie miasta przerywa
od 6.00 warkot traktora… zwożą domki wystawiennicze. Przyległymi do rynku uliczkami przemykają strażacy i urzędnicy rozstawiający barierki. Na Chrobrego
pracownicy Remondisu w zwartych grupach ustawiają
drewniane kramy. Dominuje atmosfera spokoju i skupienia, a lekki mróz rumieni zalotnie policzki. Otwierają się drzwi „Złotej Kaczki”. W progu staje właściciel
trzymając w jednej ręce termos z herbatą, a w drugiej
kanapki dla rannych ptaszków. Spogląda w niebo, zza
chmur nieśmiało wychodzi słońce. „Chyba dobrze
modliliście się o pogodę” – mówi.
Z dala słychać głosy grupy ludzi. Idą pełni energii
i zapału członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Toszeckiej i DFK Toszek. Z minuty na minutę dochodzą kolejni pomocnicy. Lekkie zdziwienie następuje,
gdy do grona dołącza ubrany w dżinsy i gruby sweter
Burmistrz. Wszyscy, bez wyjątku, zabierają się do pracy. Nawet nie trzeba inspektora nadzoru – każdy wie,
co ma robić. Z okna „Złotej Kaczki” płyną dźwięki
kolęd, a na ulicach – jak w mrowisku - jedni noszą
choinki i drewno, inni stroją stragany, jeszcze inni
rozkładają scenę i namiot. Pojawiają się snopy siana,
harcerze rozkładający ławki, stoły... Kolejni przechodnie przystają i z błyskiem w oku spoglądają…
Ostatnie poprawki, przesunięcia, wędrówki z namiotem. Pojawiają się pierwsi wystawiennicy. W skupieniu rozkładają swoje wyroby. W tle słychać żarty
Przewodniczącego Rady, który rozpala koksowniki.
Może choć one rozgrzeją zaniepokojone myśli organizatorów. Czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik,
czy pogoda nie zrobi nam psikusa? Na scenie – próby
dźwięku. Dyrektor Zamku obsługuje nagłośnienie
- wszystko ma pod kontrolą i ciepłym uśmiechem
dodaje otuchy, że będzie dobrze.
Słońce powoli chowa się za chmury. Przybywają
coraz to liczniejsze grupy gości. Zapadający zmrok rozświetlają przyozdobione choinki i płonące koksowniki.
Straganiarzom przygrywa kataryniarz. Atmosferę rozgrzewa unoszący się w powietrzu zapach grzanego wina.

Wywiad

Praca socjalna jest
sednem pomagania
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Jeden mały jarmark, a ile nastrojów...
Jeden mały jarmark, a ile nastrojów… Śmiech dzieci kręcących się na karuzeli. Zakupowe przedświąteczne szaleństwo, ale jakie… lokalne wyroby i rękodzieło. Przyjaciele, znajomi zgromadzeni wokół stolików
– mają czas na rozmowę, śmiech, jest czas na przekąskę
w postaci pieczonych jabłek z bakaliową wkładką, świeżego kołacza, pierników. Goście z gminy partnerskiej
przekonują, że u nas grzaniec smakuje zdecydowanie
lepiej. Na niektórych twarzach pojawia się zaduma, refleksja, a czasem nawet w oku zakręci łza. Rodzice małych artystów podziwiają swoje występujące pociechy.
Inni nucą pod nosem kolędy, gdy na scenie pojawiają
się artyści Opery Śląskiej w Bytomiu. W misterium
Świąt bez wątpienia przenosi większą część widowni

Kultura

Jesienne święto
muzyki chóralnej
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Ewa Uryga z repertuarem gospel. Uwieńczeniem programu artystycznego staje się występ Gabrieli de Silva
i Krzysztofa Stera. Prawie wszystkie oczy zwrócone są
ku scenie, kilka rzędów trzyma się za ręce i kołysze,
stojący przedreptują z nogi na nogę w rytm muzyki.
Zapada zmrok. Time to say goodbye? - Czas
się pożegnać? Powoli wszyscy odchodzą do swoich
domów. W powietrzu nadal unosi się zapach grzanego wina, w ustach pozostaje smak zapiekanych
jabłek i aromatycznych pierników. Magiczne choinki – symbol życia i odradzania się długo jeszcze
będą rozświetlać ciemności nocy w oczekiwaniu
na nadchodzące Boże Narodzenie…

Od Redakcji

Nasza gazeta
w oczach mieszkańców
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PROSTO
Z URZĘDU
JJ Powiedziały jaskółki,
że niedobre są spółki…

W stosunkach pomiędzy udziałowcami w spółce
powinna obowiązywać, podobnie jak w przepisach
ruchu drogowego, zasada „ograniczonego zaufania”. Nadmierna ufność może prowadzić bowiem
do braków w urzędowym portfelu. Tak też się stało
w przypadku naliczania przez REMONDIS AQUA
TOSZEK Sp. z o.o. opłat za wywóz nieczystości stałych z Mieszkaniowego Zasobu Gminy. Od trzech lat
Gmina Toszek płaciła firmie REMONDIS dodatkowo
za koszty ogólnozakładowe oraz zysk kalkulacyjny.
Partner w spółce postanowił wcielić w życie przysłowie, że „grosz do grosza, a będzie kokosza”?...
Czujne oko włodarzy, którzy wbrew krążącym pogłoskom, jakoby przeglądali stare akta z nadmiaru
wolnego czasu, dostrzegło tę drobną pomyłkę Partnera, która kosztowała Gminę ponad 40 tys. złotych.
Sięganie do historii i szukanie w dokumentach może
przynieść wymierne korzyści (?). Burmistrz zobligował REMONDIS do zwrotu doliczanych niezgodnie
z prawem kosztów za okres ostatnich trzech lat.

JJ Wielki Brat patrzy!

Oku Wielkiego Brata nie umknęły również braki
w dokumentacji budynków mieszkalnych Gminy.
Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę
obowiązek poddania obiektów budowlanych okresowym kontrolom i tym samym prowadzenia książek
obiektów budowlanych, stanowiących dokument
przeznaczony do zapisów przeprowadzanych badań
i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Administratorem zasobów mieszkaniowych w Gminie
Toszek jest REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.,
który, jak się okazało, nie prowadził na bieżąco książek administrowanych budynków mieszkalnych.
Władze Gminy Toszek poleciły swojemu Partnerowi
w spółce uzupełnienie i wyprowadzenie wszystkich
książek obiektów będących w zasobie mieszkaniowym. Uzgodniono, że nastąpi to w dogodnym dla
stron terminie, tj. do końca bieżącego roku.

skim w Toszku jest jeszcze wiele białych plam, gdzie
nie dotarło pasmo informatyzacji. Jedną z nich jest
ewidencja środków trwałych i wyposażenia, która
do dziś prowadzona jest w wersji papierowych ksiąg
i zawiera wiele braków. Koniec roku to dobry czas
na przedświąteczne porządki. W celu uporządkowania ewidencji majątku Gminy, zarządzono doraźną
inwentaryzację środków trwałych. Po zakończeniu
spisu wszystkie dane zostaną wprowadzone do zakupionego w tym celu elektronicznego programu
umożliwiającego szczegółową ewidencję środków
trwałych oraz wyposażenia.

JJ Kwitnący Toszek

Swego czasu krążyły pogłoski, jakoby postawione
na początku października w Toszku kosze kwiatowe
zostały przygotowane jedynie na pokaz dla gości z zaprzyjaźnionych gmin Niemiec i Ukrainy. Mało kto
przypuszczał, że powyższe działanie miało na celu
badanie opinii publicznej – czy mieszkańcom podoba
się koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej figurami kwiatowymi. Idea ta spotkała się z powszechną aprobatą lokalnej społeczności. Korzystając
z okazji złożono zatem wniosek o dofinansowanie ze
środków unijnych PROW na ukwiecenie płyty toszeckiego rynku. „Kwitnący Toszek” (bo tak nazywa się
powyższy projekt) sam nie rozkwitnie, wodą życia są
działania promocyjne. Stąd w tym samym naborze
aplikowano o środki na stworzenie profesjonalnej
oferty promocyjnej Gminy Toszek.

JJ Strażacy, TAAK,
przedszkolaki
– nasz Toszek nie byle jaki

Lokata w infrastrukturę przyniesie w przyszłości
większe korzyści, jeżeli prócz pozyskiwania funduszy unijnych na projekty inwestycyjne, ulokowane

zostaną także środki w rozwój kapitału ludzkiego.
W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności w ramach naboru PO KL opracowano i złożono projekt
dla Ochotniczej Straży Pożarnej na przeprowadzenie
kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a dla pań
z TAAK! – zajęcia aktywizujące, w tym kurs samoobrony i nordic walking.
Nie zapomniano także o toszeckiej młodzieży i przedszkolakach. Dla gimnazjalistów aplikowano w partnerstwie o fundusze na zajęcia pozalekcyjne z zakresu
dziennikarstwa, realizacji dźwięku w celu stworzenia
mini rozgłośni radiowej. A najmłodsi?... - językowa
akademia przedszkolaka z propozycją zajęć z języka
angielskiego prowadzonych metodą „Teach and Play”
oraz multimedialne warsztaty logopedyczne.

JJ Mój jest ten kawałek podłogi…

W sierpniu Gmina otrzymała dotację z Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bloku mieszkalnego położonego w Paczynie przy ul. Wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nie czekając
długo, zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji oraz
ekspertyzy technicznej obiektu, która wykazała,
że budynek ten jak najbardziej kwalifikuje się do przebudowy na cele mieszkalne. Rozpisano zatem przetarg
na wyłonienie Wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową pod wykonawstwo. W wyniku rozstrzygnięcia spośród 30 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą. Dokumentacja będzie gotowa na początku przyszłego roku. Budynek ma uwzględniać
nowoczesne rozwiązania projektowe, dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Inwestycja w zasoby
mieszkaniowe jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności – kilkadziesiąt rodzin będzie miało
szansę na własny „kawałek podłogi”.

JJ Schetyna poza rządem,
„schetynówki” poza zasięgiem?

Od 24 lat w Gminie podjęto 10 uchwał o przyjęciu
dróg do zasobu gminnego. W 2005 r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nałożono na gminy
obowiązek prowadzenia ewidencji dróg gminnych.
Samorządy miały czas na wcielenie w życie powyższych przepisów do 2008 r. Od tego czasu minęły
raptem 3 lata, a w Gminie Toszek ewidencji jak nie
było, tak nie ma. Dokument ten prócz tego, że jest
wymagany prawem, stanowi dla organu zarządzającego drogami podstawową bazę danych, a jego
brak uniemożliwia działalność Gminy w tym obszarze, w szczególności ubieganie się o środki zewnętrzne na modernizację i budowę dróg lokalnych, w tym m.in. tzw. „schetynówki”. W listopadzie
zlecono wykonanie ewidencji dróg gminnych, która
będzie gotowa do końca I kwartału przyszłego roku.
Dzięki temu „schetynówki” nie będą nadal szerokim
łukiem omijać Gminy Toszek.

JJ Świąteczne porządki…

W dobie XXI w., gdzie światem rządzą nowoczesne
technologie informatyczne, które przyśpieszają i ułatwiają realizację szeregu zadań, w Urzędzie Miej-
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć
wszystkim Mieszkańcom i Gościom naszej Gminy najserdeczniejsze życzenia przeżywania tych chwil w zdrowiu i radości. Niech
przy żywicznym zapachu strojonej choinki, śpiewie radosnych kolęd, upłyną niezapomniane chwile wieczerzy wigilijnej, z upragnionym gościem przy stole, w pełnym
ciepła, rodzinnym gronie. Niech nadzieja płynąca z tajemnicy Narodzenia Pańskiego
rozprasza w naszych sercach wszelki mrok i stanie się źródłem trwałej radości i pokoju
ducha, a zbliżający się Nowy 2012 Rok będzie dla Państwa czasem obfitującym w osobiste doznania, spełnione oczekiwania oraz da siłę do podejmowania nowych wyzwań.
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk
wraz z pracownikami Urzędu
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Praca
socjalna
jest sednem
pomagania
– wywiad z Anną Pawlak,
kierownikiem OPS w Toszku

zespół redakcyjny

JJ Redakcja: 9 miesięcy temu objęła Pani
stanowisko kierownika OPS w Toszku.
Musiała Pani zapewne dokonać pewnej
oceny sytuacji zastanej. W jakiej kondycji znajdował się wtedy OPS?

Trudno jednoznacznie ocenić kondycję jednostki, gdyż
składa się ona z wielu płaszczyzn. Myślę, że częściowo
udało mi się zmodyfikować pracę Ośrodka w kwestii
stosunku do klientów i mam nadzieję, że jednocześnie zmienił się sposób postrzegania OPS przez społeczeństwo. Wiem jednak, iż takie zmiany nie dzieją
się od razu i wymagają czasu. Trudną kwestią od początku mojej pracy był brak pracownika finansowo-płacowego. Sytuacja ta w dużym stopniu utrudniała
pracę Ośrodka poprzez nadmiernie obciążenie księgowego jednostki.

JJ Jakie są najważniejsze punkty na liście
problemów, które należałoby rozwiązać i największa „bolączka” prowadzonej przez Panią instytucji?

Ciągle staramy się być jednostką, do której będą
przychodzić ludzie nie tylko po to, by uzyskać wsparcie finansowe. Praca socjalna, którą świadczymy
stanowi ważniejszą część współpracy z mieszkańcami. Ta forma działania wymaga zaangażowania
obu stron. Tak naprawdę praca socjalna to przysłowiowe uczenie klienta, jak obsługiwać wędkę
i samemu łowić ryby, zamiast czekać tylko na złowioną przez kogoś innego i podarowaną rybę. Niestety,
tradycja pracy socjalnej w Polsce jest krótka i ciągle
jeszcze spychana na margines. Staramy się, by nasz
OPS przełamywał ten stereotyp.
Jednym z większych utrudnień jest baza lokalowa OPS,
która wymaga pewnych zmian. Obecnie pomieszczenia Ośrodka nie stwarzają przestrzeni do otwartych
rozmów z klientami. Instytucja pomocowa powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i intymności,
umożliwiać rozmowy o rzeczach trudnych, z którymi człowiek sam sobie nie potrafi poradzić. Obecnie
nie zawsze mamy możliwość rozmowy z klientem we
właściwych warunkach – wskazane jest zatem wyodrębnienie mniejszych pokoi, gdzie klient bez obaw,
iż usłyszy go osoba postronna, mógłby się otworzyć
i szczerze opowiedzieć o swoich problemach.

JJ Czy ma Pani jakieś pomysły, które należałoby wdrożyć, by poprawić obecną sytuację?

Czasami okazuje się, że sama praca socjalna
to za mało. Często człowiek potrzebuje także pomocy innych specjalistów. Standardem organizacji
ośrodków pomocy społecznej staje się zatrudnianie
psychologa, specjalisty pracy z rodziną czy prawnika, którzy wzbogacają ofertę OPS, a jednocześnie są
w stanie uzupełniać działania pracowników socjal-
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nych. Co prawda mieszkańcy naszej Gminy mogą
korzystać z usług psychologa i prawnika np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,
ale ze względu na znaczną odległość, czas i środki
finansowe, które trzeba przeznaczyć na dojazd, robią
to niezwykle rzadko. Szczególnie ważna byłaby współpraca OPS z psychologiem, gdyż bardzo często przekonujemy się, iż jego wsparcie ułatwiłoby i być może
przyśpieszyło pewne działania. Bardzo ubolewam,
iż w obecnej chwili ograniczenia finansowe nie pozwalają na zatrudnienie wymienionych specjalistów.

JJ Gdyby miała Pani stworzyć uproszczoną mapę problemów i potrzeb, z jakimi
przychodzą do OPS mieszkańcy Gminy
Toszek, które z nich okazałyby się najczęściej zgłaszanymi?

Mieszkańcy naszej Gminy zgłaszają się najczęściej
po pomoc finansową. Dotyczy to zarówno osób samotnych, jak i rodzin. Zdarza się, że nie posiadają
one żadnego źródła dochodu. Najczęściej jednak
posiadane zasoby finansowe są zbyt małe, by zaspokoić podstawowe potrzeby klienta i jego najbliższych.
Spotykamy się również z osobami, które okresowo
zwracają się po pomoc, np. w związku z koniecznością
zakupu opału, odzieży czy obuwia.
Poza kwestiami finansowymi współpracujemy
z mieszkańcami, dla których świadczona jest praca
socjalna nakierowana na maksymalne aktywizowanie człowieka w rozwiązywaniu swoich problemów.
W takim podejściu do klientów samo świadczenie
pieniężne stanowi tylko jeden z wielu sposobów wspierania rodziny. Doświadczenie pokazuje, że ludzie traktowani z godnością, którzy czują wiarę pracownika
socjalnego w ich możliwości, sami nabierają szacunku
do siebie, a chęć niezawiedzenia innych, motywuje
te osoby do dalszej pracy nad sobą.

JJ Czego, w kontekście pracy socjalnej, życzyłaby Pani sobie, swoim pracownikom
oraz mieszkańcom Gminy z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia?

Myślę, że dla każdego z nas ważne jest, by Święta spędzić w gronie bliskich, w spokoju i radości. Dla większości z nas to oczywiste, że w domu będzie ciepło,
a stół zostanie suto zastawiony, dostaniemy prezenty,
będzie rodzinnie i miło. Pamiętajmy jednak, że nie
w każdym domu tak jest. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy, którzy nie będą świętować przy bogatych
stołach, którzy mimo chęci, nie znajdą środków nawet
na mały upominek dla dziecka. Praca socjalna podpowiada mi, żeby życzyć wszystkim chęci do działań
w rozwiązywaniu swoich problemów. Często okazuje
się, że nie były one tak straszne, jak się zdawało na początku. Po prostu miejmy w sobie zapał do nauki obsługiwania wędki, a nie tylko gotowość oczekiwania
na rybę złowioną przez kogoś innego.

Pracowicie
między sesjami
JJ Nowe statuty, nowi sołtysi

Zmiany personalne sołtysów zapoczątkowano już na sesji 28 września, kiedy
to zarządzono wybory sołtysa w Pniowie,
w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Ewalda
Migasa. W wyniku przeprowadzonych wyborów
na zebraniu wiejskim wybrano nową Panią Sołtys
– Sylwię Cebulę.
Na wrześniowej sesji zarządzono także wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Płużniczki
z powodu złożenia rezygnacji przez jednego z jej
członków. Zebranie wiejskie wybrało nowego
członka – Pana Radosława Makowczyńskiego oraz
odwołało dotychczasowego sołtysa z pełnionej
funkcji. Konieczne stało się zatem zarządzenie
wyborów uzupełniających, które miało miejsce
na kolejnej (październikowej) sesji. Nowym sołtysem Płużniczki został wybrany Pan Radosław
Makowczyński. Radni uchwalili wówczas także
statuty dla poszczególnych sołectw.

JJ Czy szykują się zmiany
w podatkach w 2012 roku?

Na Sesji 23 listopada Rada Miejska w Toszku podjęła uchwałę, w której obniżyła do kwoty 59,34 zł
średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 r., a co za tym idzie,
w przyszłym roku kwoty należnego podatku będą
niższe o około 20 %.
Ponadto radni ustalili jednogłośnie zwolnienia oraz w ysokości stawek podatku
od nieruchomości, środków transportowych
i opłaty targowej na terenie Gminy Toszek, zwiększając je średnio o 4,2 %.

JJ Toszeccy strażacy wreszcie
będą mogli kupić wóz

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Toszku w wysokości 90 tys. złotych na zakup
samochodu pożarniczego marki TATRA. Ponadto Straż otrzyma dodatkowe środki na pokrycie
kosztów ekspertyzy i przystosowania samochodu
do działań gaśniczych.

JJ Niecodzienny Jubileusz

Na ubiegłej sesji Przewodniczący Rady, Burmistrz,
radni i zgromadzeni na sali złożyli Panu Marcinowi Kwaśniokowi najserdeczniejsze gratulacje
z okazji 70 urodzin. Jubileusz ten jest o tyle niezwykły, że stanowi również uwieńczenie długoletniej pracy w samorządzie. Pan Kwaśniok pełni
bowiem najdłużej funkcję radnego w Toszku.
Do życzeń dołączono także podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz działalności
społecznej i samorządowej.

W imieniu własnym i Rady Miejskiej w Toszku, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pięknych,
pełnych ciepła i magii, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia, które
przyniosą radość i wzruszenie oraz wzajemną życzliwość i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Oświata

PACZYNA

KOTULIN

PNIÓW

##Mają moc i nakręcają ##IX Dzień Regionu
się z uśmiechem
- ''Rodzinne

świętowanie''

Listopad był miesiącem, w którym uczniowie
Szkoły Podstawowej w Paczynie włączyli się do udziału w kolejnych akcjach. Tym razem 8 listopada w Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania,
uczniowie klas I- III wraz ze swoimi wychowawcami
– p. Beatą Rain, p. Anną Waniczek oraz p. Jolantą Dutkiewicz – uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Celem akcji, odbywającej się pod
patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej, jest uświadomienie dzieciom,
iż śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dający
energię niezbędną do nauki i zabawy. Jak powiedziała
szkolna koordynatorka akcji, Anna Waniczek: „Konieczne jest ciągłe kształtowanie właściwych nawyków
żywieniowych, zwłaszcza wśród najmłodszych. Czujemy się szczególnie zobowiązani, jako Szkoła Promująca Zdrowie, do przypominania, że dieta zapewnia
dziecku harmonijny wzrost i dojrzewanie, sprawność
fizyczną i zdolność do nauki, a także zabezpiecza przed
niedoborami pokarmowymi. Nie sądziliśmy, że wspólne
przygotowanie posiłku, a potem zajadanie się, pachnącą mieszanką warzyw, serów, wędlin, mleka, miodu
i innych smakowitości, przyniesie nam wszystkim tyle
pozytywnych emocji. Mamy nadzieję, że udało nam się
zachęcić wszystkich naszych uczniów do regularnego
zjadania, może nawet w gronie klasowym, drugiego
śniadania, a nie odnoszenia go do domu”.
Pozytywnie zakręceni uczniowie SP w Paczynie
przyłączyli się także do akcji zbierania plastikowych
nakrętek na rzecz przewlekle chorych dzieci. Małe
plastikowe dary serca przekazywane są katowickiej
fundacji „Pomagamy z uśmiechem”, która zamienia
je na fundusze potrzebne na rehabilitację lub zakup
sprzętu medycznego. Szczegóły dotyczące działań
fundacji i sposobów pomocy chorującym dzieciom,
można znaleźć na www.pomagamyzusmiechem.pl

Podziękowania

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Paczynie, serdecznie dziękują każdemu,
kto przyczynił się do zorganizowania obchodów
80-lecia istnienia Szkoły, które miały miejsce
1 października. Zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości nie byłoby możliwe bez pomocy Rodziców, uczniów, zaangażowania wszystkich pracowników oraz wsparcia Sponsorów.
Dziękujemy za każdy gest, wsparcie finansowe,
rzeczowe i nieocenioną pomoc.
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Pod takim tytułem odbyła się 4 grudnia w Szkole Podstawowej w Kotulinie impreza środowiskowa,
w której wzięli udział mieszkańcy i goście. Dzieci
w programie artystycznym przypomniały te tradycyjne śląskie zachowania, którym towarzyszyła radość
i wyjątkowa oprawa. Przedstawiono „polter abend”,
wywodziny, „bezuch” czyli odwiedziny bliskich,
a dzieci odwiedził św. Mikołaj. Program dopełniły
zabawne dialogi oraz tańce i piosenki. Tegoroczny
Dzień Regionu połączono z bożonarodzeniową akcją
dla misjonarza ks. Joachima Leszczyny, pracującego
już czwarty rok na Madagaskarze. Od momentu, gdy
ks. Joachim odwiedził uczniów w szkole, przed swoim
odjazdem i opowiedział o trudnej i niebezpiecznej
pracy misjonarza, ci zapewnili go o swej pamięci,
no i słowa dotrzymują. „Gdy dostaję listy od dzieci,
to wiem dokładnie, co się w moim kochanym Kotulinie
dzieje – żartuje misjonarz. – Ich uwadze nie umknie
żadne ważne wydarzenie”. Uczniowie zaś dzięki korespondencji z księdzem mają możliwość poznania życia
swoich rówieśników, Malgaszów, na dalekiej wyspie.
Szczególnie interesujące były prezentacje, które pokazano na nabożeństwie poprzedzającym występy dzieci
w kościele. Organizatorzy akcji pragną podziękować
wszystkim, którzy włączyli się w jej przygotowanie
(zrobienie wieńców adwentowych, ozdób świątecznych, pieczenie pierników itd.).

Ostatnie miesiące w szkole
w Pniowie były
bardzo interesujące i pracowite. Chwile
wzniosłe, patetyczne, przeplatały się z dobrą
zabawą i humorem. Prócz
uroczystej akademii z okazji święta KEN oraz obchodów odzyskania
przez Polskę Niepodległości, na uwagę zasługują jeszcze
Święto Biblioteki i Dzień Życzliwości. Podczas Święta
Biblioteki uczniowie wzięli udział w prezentacji multimedialnej pt .,,Lokomotywa Tuwima”, a przedstawiciele
samorządu uczniowskiego przygotowali wiersze poety.
Z okazji obchodów Dnia Życzliwości na sali gimnastycznej
odbył się apel, podczas którego został utworzony Dekalog Życzliwego Człowieka. Następnie każda klasa zaprojektowała swój własny Order Życzliwości. Efekty pracy
zostały umieszczone na szkolnym korytarzu – pięknie
uśmiechnięte buźki spoglądają na wszystkich i przypominają, jak należy witać każdy kolejny dzień. Z pewnością myliłby się ten, kto myśli, że na tych wydarzeniach
zakończyło się ,,świętowanie” w Pniowie. Rzec można
„To jedynie preludium”. 19 listopada miała miejsce zabawa andrzejkowa na Sali „Ruch”, zorganizowana przez
Radę Rodziców. Z relacji uczestników wynika, że zabawa była przednia. Całkowity dochód z imprezy zostanie
przeznaczony na Szkołę. W tym samym miejscu odbył
się również Kiermasz Świąteczny przygotowany przez
Szkołę oraz Sołectwo w Pniowie. Uczniowie wraz z nauczycielami wykonali świąteczne łakocie, stroiki oraz
kartki świąteczne. Niepowtarzalny klimat Kiermaszu,
wprowadzający w magiczny czas Bożego Narodzenia,
urozmaiciły występy teatralne. Do Jasełek i Świąt Bożego
Narodzenia dzielił już tylko mały krok…

Beata Grochla

Mariola Kałuska

##Język sztuki
Od września Szkoła Podstawowa w Toszku realizuje projekt DG Edukacja i Kultura Program „Uczenie się przez cale życie” COMENIUS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem projektu jest pogłębienie znajomości języka angielskiego, umiejętności komputerowych oraz umiejętności komunikacji w międzynarodowym zespole. Zespół, o którym mowa, tworzą
szkoły pięciu państw Unii Europejskiej. Są to: Szkoła
Podstawowa z Kłajpedy (Litwa), SP z Balikesir (Turcja),
Zespół Szkół z Sacele (Rumunia), Gimnazjum z Alsunga (Łotwa) i nasza Szkoła Podstawowa w Toszku.
W ramach Programu uczniowie poznawać będą kulturę, tradycje świąteczne, historie, stroje narodowe,
tańce i potrawy państw uczestniczących w spotka-

niach szkół. Wszystkie informacje o kolejnych krokach znaleźć można na stronie internetowej szkoły
w zakładce COMENIUS.
Grono nauczycielskie wraz z uczniami przygotuje
odpowiednie prezentacje, przedstawienia, słowniczki
oraz drobne pamiątki. Zaplanowano wyjazdy uczniów
i nauczycieli oraz przyjęcie w Toszku grup z Litwy,
Łotwy, Rumunii i Turcji. W związku z tym szkoła
zwraca się do wszystkich chętnych z prośbą o pomoc
w wygodnej dla Państwa formie, np. przekazanie zabawek jako pamiątek, pomoc w sfinansowaniu poczęstunku i noclegu dla zaproszonych gości. Chętnych
do współpracy prosi się o kontakt z Dyrekcją szkoły
(tel. 32 233 43 14).
Choć dopiero jesteśmy na starcie pracujemy „pełną parą” i już dziś dziękujemy wszystkim za każdą
udzieloną nam pomoc.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Toszku
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Szkoła Paczyna

##O ''świętach''
przed Świętami

Kultura

## Unia daje, my korzystamy
W toszeckim
Gimnazjum nadal trwa realizacja
projektu unijnego
„Dobry start – dobra przyszłość – wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci
i młodzieży Gminy
Toszek”. Młodzież
rozwija swoje zainteresowania, pogłębia wiedzę w ramach ośmiu warsztatów. W tym roku szkolnym w zajęciach bierze udział
około 147 osób. Jedne z ciekawszych zajęć to badawcze
warsztaty przyrodnicze.
Jesienią grupa gimnazjalistów uczestniczyła
w zajęciach wyjazdowych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Młodzież pod opieką pracownika Parku podziwiała osobliwości przyrodnicze
ścieżki dydaktycznej z Żyrowej do Góry św. Anny
przez rezerwat „Lesisko” oraz rezerwatu geologicznego w dawnym kamieniołomie skał wulkanicznych.
Uzupełnieniem wycieczki było zwiedzanie Pomnika Czynu Powstańczego, Groty Lurdzkiej, bazyliki
św. Anny i klasztoru franciszkanów oraz pałacu
w Żyrowej. „Ale fajny wyjazd i tyle ciekawych miejsc
zupełnie blisko, których się nie znało”- tak podsumował wycieczkę jeden z uczestników.
B.C.

##''Jasełka'' na Zamku
19 grudnia w sali Peterswaldskiej dzieci z Przedszkola w Toszku wystąpiły w przedstawieniu pt. „Jasełka”. Licznie zgromadzeni rodzice, znajomi oraz
zaproszeni goście mogli oglądać historię narodzin
Jezusa w wykonaniu pięknie przebranych, zdolnych
małych artystów. Choinki, szopka, wspólne śpiewanie
kolęd i zapach pierników tworzyły miłą świąteczną
atmosferę. Występ przedszkolaków bardzo podobał
się wszystkim zgromadzonym, o czym świadczyły
gromkie brawa. Tego dnia można było poczuć magię
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Ag a t a Ab r a s z e k - K o n o p k a

##''Misie w przedszkolu''
25 listopada przedszkolaki obchodziły
Dzień Pluszowego Misia. Tego
dnia wszystkie
dzieci przyniosły
swoje ukochane
pluszaki, którymi mogły się
pochwalić swoim koleżankom, kolegom i nauczycielkom. Z okazji
Dnia Misia wszyscy śpiewali swoim pluszowym pupilom piosenki, był cukierkowy tort dla misia, misiowe
kino, bilety-ciasteczka w kształcie misia oraz zdjęcia
z miśkami i wspólna zabawa. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci, o czym świadczy chociażby
wypowiedź Julki: „Było fajnie, mogłam bawić się moim
misiem z dziećmi i ich misiami”.
Ag a t a Ab r a s z e k - K o n o p k a
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Jesienne święto
muzyki chóralnej
Już po raz dziesiąty na toszeckim Zamku brawami
nagrodzeni zostali uczestnicy Powiatowego Festiwalu Chórów, który odbył się
6 listopada.

fot. Andrzej Morciniec

TOSZEK

Organizatorem festiwalu było Starostwo Powiatowe w Gliwicach przy
współpracy z Miastem i Gminą Toszek
oraz Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku”. W tym roku w festiwalu wzięło udział 7 chórów z terenu Powiatu
Gliwickiego. Były to: Chór kameralny
,,Canto” z Wielowsi, Chór Parafialny z Parafii św. Michała Archanioła
z Żernicy, Młodzieżowy Chór Żeński
z Rzeczyc, Chór Kameralny ,,Slavica Musa” z Knurowa, Chór ,,Słowik”
z Przyszowic, Męski Zespół Wokalny ,,Calvi Cantores’” z Knurowa oraz Chór ,,Tryl” z Toszka.
Każdy chór otrzymał pamiątkową statuetkę. Upominki wręczył Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu Powiatu Gliwic-

Powiatowy Festiwal Chórów odbywa się
w Toszku już od dekady.
kiego i Burmistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk.
Podziękowanie złożone zostało także na ręce
Marcina Kwaśnioka, inicjatora pierwszego festiwalu
i wielkiego miłośnika muzyki.
barbara skawińska

Echa Oktoberfestu
Już po raz VII na toszeckim Zamku odbyła się
impreza, która zdążyła na stałe wpisać się w kalendarz przedsięwzięć organizowanych przez Centrum
Kultury ,,Zamek w Toszku”. Program tegorocznego
Oktoberfestu, nad którym honorowy patronat objęli Burmistrz Hohenau Eduard Schmid i Burmistrz
Toszka Grzegorz Kupczyk, był niezwykle ciekawy.
Dla miłośników orkiestry wystąpiła Orkiestra Dęta
z Toszka, z zaproszenia skorzystali także nasi sąsiedzi - zespół GOK ART z Gminnego Ośrodka
Kultury w Poniszowicach oraz grupa taneczna Stu-

dia Tańca Zdrowia i Urody LET’S DANCE. Gwiazdą wieczoru była Kabaretowa Grupa Biesiadna,
która mocno rozbawiła gości.
Jak co roku, na toszecki Oktoberfest przyjechali nasi przyjaciele z miasta partnerskiego Hohenau.
W imprezie uczestniczyli także goście z Ukrainy,
którzy Toszek odwiedzili po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni.
barbara skawińska

Program Rozwoju Bibliotek
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” przystąpiło
na początku tego roku do realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Programu Rozwoju Bibliotek. Zakłada on wyposażenie

filii biblioteki w niezbędny sprzęt informatyczny oraz
inwestycję w bibliotekarzy, którzy dzięki Programowi
mają możliwość poszerzania działalności swoich placówek. Skorzystała z tego paczyńska filia Działu Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, bowiem
została wyposażona w stanowisko komputerowe oraz
urządzenie wielofunkcyjne, z którego mogą bezpłatnie
korzystać w godzinach otwarcia placówki jej czytelnicy.
anna kania

Reaktywacja galerii Gaschina
Serdecznie zapraszam do reaktywowanej galerii
Gaschina. Pierwszą prezentowaną ekspozycją będzie
wystawa malarstwa Jerzego Woźniaka „Nie tylko
pejzaże”. Prace będzie można oglądać od 8 grudnia
do 6 stycznia 2012, w poniedziałki i soboty w godzi-

nach od 10 do 13 i we wtorki, środy, czwartki i piątki
w godzinach od 10 do 18. Wstęp bezpłatny.
Dyrektor Centrum Kultury
„ Z a m e k w  T o s z k u ” , A r t u r C z o k
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Z życia sołectw

Z trzeciego sektora

Kiermasz Bożonarodzeniowy
w Paczynie

Andrzejki z WIZAWI

Sławomir Zarzecki

Działalność świetlicy parafialnej w Paczynie
widoczna jest już od kilku lat. Tradycją stało się wystawianie Jasełek w Kościele Parafialnym czy Droga
Krzyżowa ulicami Paczyny, a także programy artystyczne w czasie kościelnego festynu. Tym razem
uczestnicy wprowadzili nas w świąteczny nastrój organizując 11 grudnia Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele rozważaniami adwentowymi „Czekam na Ciebie, Panie”,
przygotowanymi przez dzieci i młodzież. Druga część
miała miejsce na placu przy pobliskim sklepie. Tam,
w rytmie świątecznych melodii, można było nabyć
przepiękne rękodzieła – bożonarodzeniowe dekoracje wykonane nie tylko przez uczestników świetlicy,

ale także przez miejscową społeczność. Zziębnięte ciała rozgrzewały gorące napoje i ciepłe posiłki.
Każdy uczestnik mógł poczęstować się także przepysznymi piernikami, przygotowanymi przez najmłodszych.
Organizatorzy pragną
serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia
tej wspaniałej imprezy.
Dzięki ludziom „Wielkiego Serca” możliwa
jest realizacja dziecięcych marzeń…

„NASZE CIOCHOWICE'”
Razu pewnego, spotkawszy człowieka nieznanego.
Dostałem pytanie proste od niego.
Cóż to za piękne okolice widzą me źrenice?
Odpowiedziałem używając języka śląskiego
To som nasze - CIOCHOWICE
Wiedzieć musisz drogi nieznajomy
Jeżeli jesteś tylko ciekawy
Że są fakty i mity, z których na pewno nie zdajesz
sobie sprawy.
CIOCHOWICE to wioska nieduża, można powiedzieć
bardzo mała.
Podobno w 1302 roku już powstała.
Od dawien dawna rzeka przez wioskę płynie
Każdy mieszkaniec Ci powie,
Że ona po prostu „NIL” się zowie.
Może od tego nazwa potoczna Ciochowic się wzięła,
Bo miejscowość ta jako EGIPT w świecie zasłynęła.
Gdy będziesz w Bycinie, Paczynie, Toszku
Zapytaj o Egipt po prostu.
Tam wszyscy nas dobrze znają
I do Egiptu dokładną drogę ci podają
Wieści krążą o skarbach ciochowickich na bagnach
Dużym zamku i ciemnych lochach.
Zobaczycie głośno jeszcze będzie
O tej naszej miejscowej legendzie.
Na kartach historii złotymi zgłoskami się zapisała
Dobrych ludzi miejscowość nasza światu ofiarowała
Mamy Księdza błogosławionego, naszego Ignacego
w Oświęcimiu zamordowanego.
Był też Kanclerz z naszych okolic
Raciborskiego Księstwa - on Krzysztof z Ciochowic
Marii Magdaleny jest kaplica
Gdzie na mszach i modlitwach zbiera się cała wiejska okolica.
Ludzie ci u nas wyjątkowo pobożni mieszkają
I co niedziela na mszę do toszeckiego kościoła się udają.
Nasza Ciochowicka Straż Ogniowa
jest jak zawsze
Już od 120 lat do akcji gotowa.

W pięknym budynku remizy strażackiej
Gdzie druhów można spotkać często
Są odznaki, medale i dyplomy różne,
Które za zasługi wiszą tam gęsto
Najbardziej nas wysławia na świecie
Pewnie o tym doskonale wiecie
To ona nasza miejscowa drużyna , nasz klub
LKS Przyszłość Ciochowice
największa z naszych chlub.
Miejscowość zawsze słynęła z jedności i zgrania
Dlatego zawzięła się do DOMU SPORTOWCA budowania.
Własnymi siłami, społecznymi czynami
Powstała szatnia, sala i boisko do grania
Boisko mamy światowe
Grać na nim by chciały wszystkie kluby pierwszoligowe.
Górnik Zabrze i stołeczna Legia Warszawa
Chciały by mieć u siebie tako murawa.
To tam corocznie obchodzimy Dożynki i biesiada jest
organizowana
Jak zawsze zabawa jest do białego rana.
Dużo kiedyś u nas ludzi mieszkało
Dużo z nich do Niemiec powyjeżdżało.
Oni wyjechać po prostu musieli,
Ale o nas nie zapomnieli.
Ciochowickich wierni są korzeni
Do końca życia się to już nie zmieni.
Gdy ktoś nowy się do nas wprowadzi,
Nowy dom zbuduje
Zawsze się chwali nigdy nie żałuje.
Bo to CIOCHOWICE spokojna wioska
Ta najlepsza blisko Toszka.
Już wiesz wszystko nieznajomy drogi
Do jakiej miejscowości powiodły Cię Twoje nogi.
Zapraszamy jeszcze kiedyś w nasze okolice
TO MY CZEKAMY
CIOCHOWICE

Wydawca:
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Kontakt do Redakcji:
tel: 32 237 80 22 lub 30
e-mail: gazeta@toszek.pl
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Andrzej Morawiec

Nakład: 2000 egzemplarzy

Skład: Pracownia Graficzna
Graffia Jacek Jankowski,
info@graffia.net, www.graffia.net
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian i skrótów w nadesłanych listach i artykułach.
Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Szymon Grabowski

26 listopada - zwykły dzień dla
Toszka, lecz niezwykły dzień
dla Wizawi… Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania
na Zamku w Toszku Wieczoru
Andrzejkowego.

Podczas imprezy można było bez żadnych opłat
poczęstować się ciastem, które upiekli organizatorzy,
czy też napić się ciepłego napoju. Jako że były to Andrzejki, nie mogło również zabraknąć wróżb, które
prowadzili wolontariusze Wizawi. Dla urozmaicenia
imprezy odbyły się również zabawy z nagrodami dla
dzieci oraz dorosłych. Przyjemną atmosferę wzbogaciły występy gminnych artystów. Zaskoczeniem dla
uczestników wieczoru okazał się spontaniczny występ
3-letniego Emanuela, który chwycił za serce wszystkich zgromadzonych na sali. Przybyli goście mieli
również możliwość zapisania się do Stowarzyszenia.
A teraz… pozostaje jedynie czekać na następne
wydarzenia „spod skrzydeł” Wizawi.
Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się w naszym stowarzyszeniu, warto wejść na stronę www.wizawi.org.pl
bądź szukać na Facebooku.

Dziękujemy
pomocnikom
Mikołaja
Teresa Toborek

,,Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... proste DZIĘKUJEMY zawiera
wszystko, co chcemy wyrazić’’
Toszecka Akademia Aktywnych
Kobiet TAAK! pragnie gorąco podziękować za wsparcie
i pomoc w zorganizowaniu imprezy ,,Mikołaj na Toszeckim Rynku”’. Za wielkie serce i dobrą wolę dziękujemy wszystkim sponsorom, których hojność poz
woliła przygotować słodkie upominki, co sprawiło
dzieciom wiele radości. Szczególne podziękowania za współpracę i zaangażowanie dla: Burmistrza
Toszka, Rady Miejskiej, Dyrektora Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”, pracowników Urzędu Miejskiego,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku i Stowarzyszenia „Podaruj serce” .
TAAK! dziękuje również społeczności lokalnej
za okazaną pomoc i życzliwość.
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Z trzeciego sektora

DFK w rękach najmłodszych
fot. Andrzej Morciniec

Michał Matheja

Wbrew utartym stereotypom najliczniejszą grupę
użytkowników siedziby toszeckiego koła Mniejszości Niemieckiej stanowią w ostatnich miesiącach
dzieci. Stało się tak za sprawą „kursów sobotnich”
skierowanych do przedszkolaków i uczniów w wieku
6-11 lat. Toszecka grupa DFK włączyła się do tego
projektu jako jedna z pierwszych w województwie
śląskim. Właśnie kończy się trzeci semestr zajęć
w tej nietypowej szkole.
Idea narodziła się w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Opolu. „Szkółka
sobotnia” nie jest kolejnym kursem niemieckiego, a raczej miejscem spotkania z żywym językiem, ale także
tradycją i kulturą, zwłaszcza tą związaną z najbliższym
otoczeniem – rodziną, miejscowością, regionem.
25 listopada dla dzieci ze „szkółki sobotniej”, a także ich rówieśników uczestniczących
w innych działaniach koła, zorganizowany został
„Märchenabend – Wieczór bajek”. W stworzonej jakby specjalnie na tę okazję scenerii Sali Kominkowej
restauracji „Złota Kaczka” dorośli – z Proboszczem i
Burmistrzem na czele – czytali bajki po polsku, niemiecku i po śląsku. Dodatkowymi atrakcjami było
wkroczenie prawdziwego myśliwego podczas lektury
„Czerwonego Kapturka” oraz szkolenie przeciwpożarowe przeprowadzone przez autentycznych strażaków

25 dzieci z gminy Toszek bierze udział
w „szkółce sobotniej” prowadzonej przez DFK.
– w nawiązaniu do legendy o Złotej Kaczce. I choć
z czasem na sali było coraz głośniej, to kończący imprezę quiz pokazał, że uczestnicy pilnie wysłuchali
wszystkich bajek i byli w stanie odpowiedzieć nawet
na najbardziej podchwytliwe pytania.
Od początku, czyli od jesieni 2010 roku prowadzenia piętnastoosobowej wówczas grupy podjęła
się toszecka germanistka Weronika Anioł. Wysoka
ocena jej pracy sprawiła, że na początku bieżącego

semestru z opolskiej siedziby Związku nadeszła propozycja utworzenia w Toszku dodatkowej grupy. Dzięki
temu obecnie już 25 dzieci bierze udział w zajęciach
w dwóch grupach. O tym, że przychodzą z wielką
chęcią świadczy chociażby fakt, że na przygotowywanych przez uczestników „pocztówkach z Toszka”
wśród najważniejszych obiektów w mieście znalazła się
- obok Zamku, Kościoła i „Biedronki” – siedziba DFK.

Wybieramy „Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej”
Z a r z ą d TPZT

Wiele instytucji, samorządów i organizacji
wręcza specjalne nagrody ludziom, którzy wyróżniają się rozmaitymi osiągnięciami, zaangażowaniem, czy po prostu wzorowym wypełnianiem
swoich zadań i obowiązków. Cały świat z zapartym tchem obserwuje coroczny wybór laureatów
Nagrody Nobla czy filmowych Oskarów. Na szczeblu regionalnym wręczane są np. tytuły „Lux ex
Silesia”, a w powiecie gliwickim „Bene Meritus”.
Nie pojawiła się jednak jak dotąd podobna inicjatywa koncentrująca się na terenie Gminy Toszek.
Chcąc uzupełnić tę lukę, powstała idea ustanowienia tytułu „Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej”.
W ten sposób Zarząd TPZT pragnie uhonorować
tych mieszkańców Gminy Toszek, którzy w oczach
swoich sąsiadów wyrastają ponad przeciętność,

Podziękowania

Gmina Toszek pragnie podziękować współorganizatorom Toszeckiego Jarmarku Adwentowego:
CK „Zamek w Toszku”, TPZT, DFK Toszek za wkład
pracy i zaangażowanie.
Gorące podziękowania dla sponsorów: Fundacji
Radan i Farmy Wiatrowej Toszek, Remondis Aqua
Toszek, Restauracji Umami w Pyskowicach, DFC
Consultants Rzeczyce, P.H.U. „KOMAX” Strzelce
Opolskie, Restauracji „Złota Kaczka” w Toszku,
Zakładów Mięsnych Marciniszyn w Pniowie, „AND-JÓZ” Korus Andrzej i P.H.U. „Piast” Korus Marek
w Toszku oraz dla wszystkich tych, którzy aktywnie
włączyli się w organizację, tj. dla MOKiS Pyskowice,
Pana Ireneusza Kokoszki, Pana Henryka Swinczaka,
Pani Reginy Iwan, Strażaków OSP Toszek i harcerzy.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za liczne przybycie, okazaną wyrozumiałość
i życzliwość, a wystawiennikom i artystom
za uświetnienie całej imprezy.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

m. in. poprzez swoje osiągnięcia zawodowe, artystyczne, sportowe, zaangażowanie w działania
na rzecz drugiego człowieka, społeczności lokalnej,
gminy i regionu. Nie będą wprowadzane specjalne
wymagania ani kategorie. Zgłaszający kandydatów
powinni jedynie krótko uzasadnić swoją propozycję.
Procedura wyboru będzie się składać z dwóch
etapów. W pierwszym każdy czytelnik „Po troszku...” będzie mógł zgłosić proponowanego przez
siebie kandydata – podając jego imię i nazwisko
oraz wspomniane uzasadnienie na zamieszczonym
poniżej kuponie wyciętym z gazety. Kupony będzie
można oddawać w:
JJ Zakładzie Fotograficznym „Promafot” w Toszku
/ul. Tarnogórska/,
JJ Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku /ul. Gliwicka/,
JJ sklepie „Auto części” w Toszku /ul. Bolesława
Chrobrego/,

JJ sklepie p. Prause w Kotulinie /ul. Gliwicka/,
JJ „Semi-Markecie” w Paczynie.
Pięć osób, których nazwiska najczęściej pojawią
się na zebranych zgłoszeniach, zakwalifikowanych
zostanie do drugiego etapu. O ostatecznym wyborze „Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej” zadecyduje jedenastoosobowa kapituła powołana spośród
przedstawicieli różnych organizacji i środowisk
działających na terenie Gminy Toszek oraz – w przyszłości – laureatów minionych edycji. Nazwisko
zwycięzcy podane zostanie w czasie uroczystości
wręczenia tytułu.
Zapraszamy Czytelników do udziału! Każdy
z nas z pewnością znajdzie w swoim otoczeniu kandydata, którego podziwia i ceni.

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

7

Od Redakcji

Nasza gazeta
w oczach mieszkańców
– podsumowanie ankiety

Tuż po wydaniu pierwszego numeru „Po troszku o Toszku” na stronie internetowej
Gminy udostępniono ankietę dla wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się swoimi
uwagami i opiniami na temat nowego czasopisma samorządowego oraz jego kształtu
w przyszłości. Kwestionariusz zawierał 23 pytania, a badanie trwało ponad miesiąc.

W

tym czasie ankietę wypełniło 73 respondentów (49 K, 24 M). Jedno z ważniejszych pytań dotyczyło oceny przez
czytelników pierwszego numeru „Po troszku o Toszku”, przy czym zastosowano skalę od 1 (nie podoba
mi się) do 5 (bardzo mi się podoba). Z uzyskanych
danych wynika, że aż 73 % badanych zaznaczyło
odpowiedź na poziomie od 3 w górę, z czego ponad
28 % oceniło pierwsze wydanie na najwyższy stopień, jedynie 27 % wskazało oceny negatywne (1 i 2).
Najwięcej mieszkańców (ok. 56 %) zainteresowanych jest tematyką związaną z lokalną polityką
samorządową, przy czym najchętniej czytanoby
artykuły informacyjne (79 %) oraz publicystyczne, ale satyryczne (27 %). Dla znaczącej większości
badanych (ponad 87 %) najistotniejsza jest apolityczność publikacji, z czego prawie 50 % uznała,

że czasopismo wydawane przez samorząd może być
apolityczne pod warunkiem, że artykuły będą pisane
przez różne osoby. Podsumowując, ankieta pokazała stosunkowo pozytywne podejście mieszkańców
do nowej lokalnej gazety. Nie zabrakło rzecz jasna
krytycznych uwag, np.: za dużo zdjęć Burmistrza,
zbyt wąska tematyka, za mało stron, papier źle się
pali w piecu – to tylko kilka przykładów. Z uwagi
na ich obszerność pełny raport z wynikami ankiety
dostępny jest dla zainteresowanych na stronie internetowej www.toszek.pl.
Redakcja dziękuje serdecznie wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu i tym samym
podzieliły się swoimi opiniami i uwagami. Dzięki
głosom krytycznym każdy kolejny numer będzie
coraz lepszy tak, by sprostać oczekiwaniom jak najszerszego grona czytelników naszej Gminy.

Tajemnica Bożego Narodzenia przenosi nas
w czasie na betlejemskie pola, gdzie w wielkiej prostocie i ubóstwie przyszedł na świat
zapowiadany od wieków Mesjasz. Wspominamy po raz kolejny owe wydarzenie i zgodnie z naszą polską tradycją, przed wieczerzą
wigilijną podzielimy się opłatkiem, składając
najbliższym nie mniej piękne życzenia. Niech
ten Pański opłatek – znak zgody i miłości,
poprowadzi nasze serca do tego, który jest
ukryty pod postacią chleba. Choinkowe
światła zgasną, ale Światło, którym jest Jezus, niech stale oświeca drogi naszego życia, a zrodzona w noc Narodzenia Pańskiego
nadzieja, czyni dobrym i pomyślnym dla wszystkich nadchodzący
czas Nowego 2012 Roku
życzy Redakcja

Ogłoszenia
UWAGA Przedsiębiorcy!

1 lipca powstała Centralna Ewidencja Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona
przez Ministerstwo Gospodarki. 31 grudnia 2011 r.
zakończy się przenoszenie Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miejskim
w Toszku do CEIDG. Do tego czasu system obsługuje jedynie wnioski dotyczące przedsiębiorców
już przeniesionych do systemu. Firmy nie przeniesione jeszcze do CEIDG nadal obsługiwane są
przez Urząd Miejski w Toszku.
Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić czy
jego firma jest już w CEIDG. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, Burmistrz Toszka przestaje
być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy,
którego wpis przeniesiono. Przedsiębiorca jest
zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu
faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności
gospodarczej w ciągu 7 dni od daty powstania
tych zmian.
Aby dokonać zmiany we wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca może wybrać jeden z trybów
postępowania:
–– zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek
on-line i złożyć go elektronicznie,
–– zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek
on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu,
–– bez logowania się do CEIDG wypełnić wniosek
on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu,
–– pobrać i złożyć wniosek papierowy w wybranym
urzędzie; urząd przekształca go we wniosek
elektroniczny,
–– przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu; podpis na wniosku musi być
potwierdzony notarialnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać Urzędzie Miejskim w Toszku u Pani Aliny Dolińskiej
(I piętro, pokój nr 22 , tel., 32 237 80 17 lub
32 233 42 17, e-mail: oso@toszek.pl) lub można
skorzystać z zakładki CEIDG umieszczonej na stronie internetowej www.toszek.pl
Z dniem 3 października wydłużono godziny
otwarcia Kasy Urzędu.
Kasa obecnie czynna jest w godzinach:
poniedziałek – środa 7.00 – 14.00
czwartek 7.00 - 16.30, piątek 7.00- 12.00
W 2012 r. termin składania deklaracji podatku
od nieruchomości, a zarazem termin płatności pierwszej raty został ustawowo przesunięty
do 31 stycznia, przez kolejne miesiące (od lutego
do grudnia) termin płatności przypada do 15 dzień
każdego miesiąca.
Obowiązujące druki deklaracji i informacji dotyczące wszystkiech podatków dostępne będą
na stronie internetowej www.bip.toszek.pl w zakładce „Podatki i opłaty”.

Od nowego roku zmiany
w „becikowym”!!!

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne
z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały okazać
zaświadczenie lekarza lub położnej o pozostawaniu matki pod opieką medyczną co najmniej
od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (w każdym
trymestrze ciąży). Zaświadczenie niezbędne będzie w celu uzyskania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku:
–– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka (tzw. „becikowego”) w wysokości 1 000 zł,
–– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000 zł.
Zaświadczenie będzie wymagane do każdego
wniosku złożonego po 31.12.2011 r., niezależnie
od tego, czy dziecko urodzi się w 2011 czy w 2012 r.
i nie istnieje możliwość zastąpienia go innym dokumentem (Karta Ciąży, oświadczenie itp.). Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie przez lekarza
lub położną. Do końca 2011 r. przy ubieganiu się
o ww. świadczenia wymagane jest zaświadczenie o przynajmniej jednym badaniu medycznym
w trakcie trwania całej ciąży.
OPS T o s z e k
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