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„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie”
Matka Teresa z Kalkuty

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości, ale także refleksji
dotyczących czasu minionego i planów na
przyszłość. W tych wyjątkowych dniach
pragniemy życzyć Państwu zdrowia,
wszelkiej pomyślności i ciepłej, rodzinnej
atmosfery. Niech opłatek, którym dzielimy
się przy wigilijnym stole, wniesie w Wasze
życie zgodę, miłość i pojednanie oraz
sprzyja okazywaniu dobra i wzajemnej
życzliwości. Życzymy, by światło
Dzieciątka Jezus rozświetlało
wszelkie mroki codzienności,
a wiara w Jego miłość była dla
wszystkich źródłem radości,
pokoju i szczęścia w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku.
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Plebiscyt „Człowiek 7
Ziemi Toszeckiej” A.D. 20181

PROSTO

Z URZĘDU

W
przedświątecznym
czasie
wypada
przede
wszystkim złożyć
świąteczne życzenia. Czynię to,
wraz z przewodniczącym
Rady
Miejskiej, panem
Tadeuszem Kobiernikiem,
na
pierwszej stronie tego wydania. Chcę podziękować za współpracę, wspólne świętowanie i przygotowania do świąt. Jestem
przekonany, że nasz tradycyjny Toszecki
Jarmark Adwentowy był czasem dobrych
spotkań, miłych wrażeń i wielu smacznych degustacji! Dziękuję za udział, za
zaangażowanie w przygotowanie jarmarku: pracownikom urzędu, Zamku, członkom stowarzyszeń, które od lat wspierają
tę inicjatywę, innym osobom, które pomagały w organizacji, w szczególności
uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Ireny
Sendler, a także naszej spółdzielni socjalnej. Dziękuję wszystkim sponsorom, bez
których nie moglibyśmy zorganizować
tego przedsięwzięcia z tak dużym rozmachem!
W tym czasie przygotowujemy też szereg
zadań do realizacji w najbliższej przyszłości. Ogłosiliśmy pierwszy przetarg na
budowę boiska przy Szkole Podstawowej
im. Ireny Sendler. Ze względu na to, że
nie udało się w nim wyłonić wykonawcy
tej inwestycji, powtórzymy całą procedurę w styczniu. Termin oddania do użytku
boiska jeszcze w tym roku szkolnym - pozostaje aktualny. We współpracy z toszecką parafią oraz z OPS-em przygotowany
został i złożony wniosek o dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Klubu
Seniora - mam nadzieję, że zostanie pozytywnie oceniony. Kończymy prace nad
wnioskiem o dofinansowanie utworzenia Centrum Przesiadkowego w Toszku.
Chodzi o modernizację dworca PKP, która pozwoli przywrócić ten obiekt do pełnej funkcjonalności.
Wyrazy szacunku chcę przekazać na ręce
organizatorów i uczestników pięknego
jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej
w Kotulinie. Mój zastępca przekazał mi,
że uroczystość została znakomicie przygotowana pod każdym względem. Gratuluję całej społeczności szkolnej Kotulina:
pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom, uczniom, absolwentom, rodzicom
i przyjaciołom szkoły. Pragnę też pogratulować społeczności Sarnowa wyróżnienia
uzyskanego w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”. Wprowadzenie innowacyjnego oświetlenia LED-owego świetlicy
wiejskiej zostało bardzo wysoko ocenione
i nagrodzone. Pani sołtys Gabrieli Ziaji
gratuluję dobrego pomysłu i solidnego
wykonania. Wszystkie działania na rzecz
poprawy efektywności energetycznej zasługują na wyrazy uznania i na wsparcie. Ciekawą inicjatywę wykazał pan
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Rafał Kucharczyk, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku. Ankiety, które w porozumieniu z przedsiębiorstwem
gazownictwa i Urzędem Miejskim rozprowadził wśród mieszkańców Oracza,
pozwolą ocenić opłacalność gazyfikacji
tej części naszego miasta dla zakładu gazowniczego. Wierzę w powodzenie tego
przedsięwzięcia, które też organizacyjnie
będziemy wspierać. Nie wykluczam, że
w przyszłości w tej samej formule podejmiemy temat gazyfikacji innych części
naszej gminy.
Grudzień, to przede wszystkim czas
spotkań opłatkowych, przedstawień jasełkowych i innych przedświątecznych
przygotowań. Życzę wszystkim dobrego
przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i radosnego świętowania w gronie najbliższych, a także udanych obchodów sylwestrowo - noworocznych!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
Za nami II Sesja
RM nowej kadencji. Wrócę jednak
na chwilę do I Sesji
podczas której radni powierzyli mi
zaszczytną funkcję
Przewodniczącego Rady Miejskiej,
przyjąłem ją z wielką satysfakcją, ale równocześnie z poczuciem dużej odpowiedzialności za całą Radę Miejską. Dziękuję
za wybór mojej osoby i życzę wszystkim
radnym, aby na koniec naszej 5-letniej
kadencji mieszkańcy byli przekonani że
to była dobra rada, że to był czas dobrze
wykorzystany dla rozwoju naszego miasta
i gminy. Ponadto na I Sesji radni wybrali mojego zastępcę, którym został radny
Rafał Kucharczyk. II Sesja RM odbyła się
w dniu 29.11.2019 r. o godz. 16.00, podczas sesji podjęto następujące uchwały:
1. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji
i stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku,
ustalenia przedmiotu ich działania oraz
składów osobowych. 2. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka.
3. W sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Toszek w roku 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 4. W sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale nr XLVI/505/2014 RM w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz form dofinansowania
i specjalności, na które dofinansowanie
jest przyznawane. 5. W sprawie przyjęcia
informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkol-

ny 2017/2018 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego. 6. W sprawie zmian
w budżecie gminy Toszek na rok 2018.
7. W sprawie Wieloletniej prognozy finansowej. Poniżej przedstawiam składy
osobowe radnych poszczególnych komisji
RM: Komisja Rewizyjna: Adam Konieczny – Przewodniczący Komisji, Arkadiusz
Dyas, Ewa Kalus, Łukasz Chwał, Sylwia
Wawrzynosek, Tadeusz Inglot Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji: Sylwia Cebula – Przewodnicząca Komisji, Ewald Laksa, Teresa Brommer, Magdalena Krzepisz,
Andrzej Wrazidło, Krzysztof Grabelus
Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa:
Arkadiusz Dyas – Przewodniczący Komisji, Teresa Brommer – Z-ca Przewodniczącego, Rafał Kucharczyk, Ewa Kalus,
Tadeusz Kobiernik, Krzysztof Grabelus,
Sylwia Wawrzynosek Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu: Magdalena Krzepisz Przewodnicząca Komisji, Sylwia Cebula,
Ewald Laksa, Adam Konieczny, Łukasz
Chwał, Andrzej Wrazidło, Tadeusz Inglot, Roman Waloszek
Uważam, że istotną kwestią na początku
nowej kadencji jest również to, aby mieszkańcy wiedzieli w jaki sposób mogą się
kontaktować ze swoim radnym lub, gdzie
mogą się z nim spotkać i przekazać nurtujące ich problemy. Podaję dyżury radnych oraz nr telefonów do kontaktu: Tadeusz Kobiernik – każdy czwartek, godz.
od 15.00-17.00 Biuro Rady Miejskiej, tel.
32 237 80 16 kom. 695 428 553; Ewald
Laksa – I czwartek miesiąca, Pisarzowice
świetlica Wiejska godz. od 15.00-16.00,
Ciochowice ul. Wiejska 31 godz. 17.0018.00 tel. 32 33343302, kom. 573 456 225;
Krzysztof Grabelus – kontakt telefoniczny tel. 661 713 170; Andrzej Wrazidło – kontakt telefoniczny całodobowo tel. 609 573 182; Rafał Kucharczyk
– I wtorek miesiąca godz. 17.30-18.30
salka na Oraczu (przy boisku „Linda”),
tel. 661 234 463; Roman Waloszek – spotkanie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, tel. 721 862 729; Sylwia Wawrzynosek – spotkanie po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym, tel. 784 078 869;
Teresa Brommer – I poniedziałek miesiąca godz. 10.00-11.00 Biuro Rady Miejskiej, tel. 32 233 56 42; Sylwia Cebula –
I poniedziałek miesiąca godz. 18.0-19.00
świetlica w Pniowie, tel. 696 929 779;
Łukasz Chwał – I czwartek miesiąca
od godz. 16.00-17.00 Biuro Rady Miejskiej, tel. 508 288 182; Magdalena Krzepisz – wszystkie poniedziałki od godz.
9.00-10.00 Biuro Rady Miejskiej, tel.
697 605 698; Tadeusz Inglot – II piątek
miesiąca godz. 11.00-12.00 Biuro Rady
Miejskiej, tel. 32 233 43 11; Ewa Kalus –
II wtorek miesiąca godz. 9.00-10.00 Biuro
Rady Miejskiej, tel. 697 308 699. Pozostali
radni w kolejnym wydaniu gazetki. Niech
ten piękny i magiczny czas świąt Bożego
Narodzenia obudzi w nas na nowo nadzieję, wiarę i miłość, a nowy 2019 rok
niech przyniesie Wszystkim dużo zdrowia i radości.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
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z życia gminy
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Ćwiczenia OSP

Strażacy z gminnych jednostek OSP w Toszku, Kotulinie, Ciochowicach, Wilkowiczkach i Pniowie uczestniczą nie tylko
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale także w ćwiczeniach.
W ramach ćwiczeń sprawdzają umiejętności skutecznego
współdziałania. W sobotę 8 grudnia takie ćwiczenia odbyły się
w Toszku na terenie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler. Mia-

ły one na celu sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek
w sytuacji zagrożenia wywołanego pożarem w budynku użyteczności publicznej, zapoznanie się z obiektem, z lokalizacją
hydrantów, wyłączników prądu i gazu oraz układu dróg ewakuacyjnych. Całością działań kierował komendant Gminnego Zarządu OSP - Ireneusz Giemza. Jako obserwatorzy w ćwiczeniach
uczestniczyli Grzegorz Kupczyk - burmistrz Toszka, Waldemar
Pigulak - dyrektor szkoły oraz Anna Salbert - podinspektor
z Urzędu Miejskiego Toszku.
AS

Czas ruszył z miejsca!
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tegorocznego jarmarku adwentowego.
W niedalekiej przyszłości wzbogacimy
nasze zegary o element muzyczny - będzie
to odtwarzany w południe „Hejnał Toszka” (utwór autorstwa pani Aleksandry
Garbal). Generalnym wykonawcą prac
była firma budowlana pana Pawła Bieńka,
projekty sporządził i nadzory prowadził
architekt Przemysław Konopka. Łączna
wartość wykonanych robót wyniosła nieco ponad 100.000 zł.
PK

Szkoła w urzędzie
Klasy ósme Szkoły Podstawowej im. Ireny
Sendler, pod opieką pani Kariny Ociepki, uczestniczyły w zajęciach edukacyjwww.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Zakończyły się prace nad modernizacją
zegarów naszego Ratusza. Sprawnie zamontowano nowe podświetlane tarcze
zegarowe oraz niezbędne mechanizmy.
Działające w komplecie nowe czasomierze można było podziwiać już w czasie

nych w Urzędzie Miejskim w Toszku.
W dniach 12 i 13 grudnia uczniowie poszczególnych klas spotkali się z zastępcą
burmistrza, który omówił z nimi zadania
gminy, źródła finansowania z których korzysta gmina oraz niektóre realizowane
obecnie lub przygotowywane przedsięwzięcia. Uczniowie odwiedzili także pracowników dwóch referatów, poznali ich
strukturę oraz zakresy zadań urzędników.
PK

Gazyfikacja Oracza?
Pan radny Rafał Kucharczyk zainicjował
badanie zainteresowania mieszkańców
Oracza tematem gazyfikacji. Procedura
ta wygląda następująco: Zainteresowani
gazem właściciele nieruchomości wypełniają ankiety (zostały mieszkańcom
rozdane), które następnie będą przekazane PSG Sp. z o.o. Polska Spółka Gazownictwa oceni, w jakim stopniu opłaca się
jej zainwestować w sieć gazową w naszej
okolicy. W porozumieniu z Gminą zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne na którym będzie przedstawiciel PSG
i na które zostaną zaproszeni zainteresowani tematem mieszkańcy Oracza. W zależności od przebiegu powyższych PSG

Sp. z o.o. rozpocznie stosowną inwestycję
lub nie. Zachęcamy do zainteresowania
tym tematem. Wszelkie szczegóły publikujemy na stronie internetowej toszek.pl
PK

Dofinansowanie
rządowe dla Gminy
Nasza gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie rządowe. Jeden z projektów
polega na zainicjowaniu polsko-niemiecko-ukraińskiego dialogu i międzynarodowego w wymiarze lokalnym. Chcemy
kontynuować i rozwijać kontakty i współpracę na rzecz młodzieży gmin partnerskich Toszek, Hohenau i Olewsk. Celem
programu jest przedstawienie zarówno toszeckiej młodzieży, jak i młodym
Niemcom i Ukraińcom, kultury Śląska
wraz z jej zwyczajami i tradycjami. Drugi z projektów to wsparcie utworzonego
w 2017 roku Klubu Seniora. W ramach
tego zadania zaplanowano zakup wyposażenia dla spotykających się seniorów.
Ma ono pomóc w realizacji spotkań oraz
w prowadzeniu zajęć ruchowych, edukacyjnych i manualnych. Chodzi o takie
pomoce, jak: stoły, krzesła, szafy, wieszaki, podstawowe wyposażenie aneksu
kuchennego - zastawa stołowa, czajniki,
termosy oraz sprzęt multimedialny, książki, gry i artykuły papiernicze. Zadanie to
ma integrować i wspierać aktywność osób
starszych, zapewniać im ciekawy sposób
spędzenia wolnego czasu, towarzystwo,
ma pomóc rozwijać zainteresowania
i sprzyjać poprawie ich kondycji psychofizycznej.
DDK
3

W Sali Peterswaldskiej toszeckiego Zamku odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów. Swoje jubileusze
obchodziło 29 par z terenu naszej gminy.
Jubilaci spotkali się z władzami miasta,
przedstawicielami rad sołeckich i radnymi. Zgodność pożycia małżeńskiego,
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, doceniony został przez władze państwowe. Na
dowód tego Prezydent Rzeczypospolitej
przyznał dostojnym jubilatom specjalne
odznaczenia – medale „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał burmistrz Grzegorz Kupczyk przy
udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku, pana Tadeusza Kobiernika. Były pamiątkowe listy gratulacyjne,
zdjęcia, upominki oraz tradycyjna lampka szampana. Podczas toastu życzono seniorom, aby w zdrowiu i spokoju przeżywali kolejne lata. Uroczystość, połączoną
ze wspólnym biesiadowaniem, uświetnili
m.in. młodzi muzycy, prywatnie - wnuki Jubilatów, przygotowani przez panią
Aleksandrę Garbal.
Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich
obchodzili:
Urszula i Erhard Galisz z Paczyny,
Maria i Stanisław Garbal z Toszka,
Małgorzata i Józef Gawron z Toszka,
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Obchodzili
jubileusz

z życia gminy

Zofia i Ryszard Gazda z Toszka,
Teresa i Jerzy Goczoł z Kotulina,
Lucyna i Bronisław Gołębiowscy
z Toszka,
Regina i Jerzy Gralla z Pniowa,
Halina i Henryk Hewlik z Pisarzowic,
Dorota i Wilhelm Kampa z Sarnowa,
Marta i Janusz Kapsa z Sarnowa,
Krystyna i Eryk Kiszel z Paczyny,
Zofia i Ginter Konieczny z Kotulina,
Magdalena i Roman Kostorz z Toszka,
Renata i Michał Krupa z Kotulina,
Alicja i Albert Osmanda z Kotulina,
Teresa i Wilhelm Siedlaczek z Kotulina,
Wanda i Karol Sojka z Kotulina,
Janina i Czesław Surażyńscy
z Wilkowiczek,

Dorota i Helmut Swaczyna z Toszka,
Elżbieta i Jerzy Szostok z Toszka,
Krystyna i Stefan Walczak z Paczyny,
Elżbieta i Paweł Zdrzałek z Toszka,
Teresa i Piotr Zuber z Toszka.
Diamentowe Gody Małżeńskie
obchodzili:
Gertruda i Roman Bulik z Toszka,
Magdalena i Eryk Klausa z Pisarzowic,
Adaltrauda i Leon Moczygemba
z Pawłowic,
Dorota i Zygmunt Smolińscy z Toszka,
Stefania i Adolf Trautman z Kotulina,
Anna i Albert Woynar z Pniowa.

JR

4

Politechniki Śląskiej oraz góralski zespół
Turnioki. Od dziewięciu lat nieustannie
towarzyszą temu przedświątecznemu
klimatowi artyści, m.in.: orkiestry dęte
z Toszka, Kotulina, Świbia,sekcja wokalna z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,
Teatr DEJA VU, Artyści Scen Śląskich

Foto: Archiwum UM Toszek

(m.in. Sabina Olbrich- Szafraniec oraz
Mieczysław Błaszczyk) oraz zespół wokalny Con Colore. Atmosferę jarmarku
tworzą także kramy z rękodziełem oraz
świątecznymi pysznościami. Atrakcją

Foto: Archiwum UM Toszek
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Co roku w drugą sobotę grudnia na toszeckich uliczkach mieszkańcy i goście
mogą poczuć iście przedświąteczny klimat, a to za sprawą Toszeckiego Jarmarku Adwentowego. Organizatorami tego
wydarzenia są Gmina Toszek, Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej oraz DFK
Tost/Toszek, którzy jako pierwsi w 2008
roku zainicjowali pomysł toszeckiego jarmarku. Przez dziewięć lat przez toszeckie
zaułki przewinęło się 10 tys. osób i gościliśmy 250 wystawienników. Na jarmarku
występowali m.in.: Gang Marcela, Eleni, Skaldowie, Ewa Uryga, Liber i Adam
Stachowiak, Antek Smykiewicz, Tomasz
Żółtko, Gabriela Blacha, chóry Przebudzenie, Akademicki Zespół Muzyczny

Foto: Archiwum UM Toszek

Toszecki Jarmark Adwentowy 2018

dla dzieci jest wiedeńska karuzela oraz
warszaty zdobienia pierników,które od
dwóch lat przeprowadza Aleksandra Kucharczyk. Toszecki Jarmark Adwentowy
nie odbyłby się gdyby nie wsparcie darczyńców, którym bardzo dziękujemy:
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata

● POOR Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie,
● Gaz-System Spółka Akcyjna,
● Remondis AQUA TOSZEK Sp. z o .o
● Andrzej i Dorota Grzybek
● „Złota Kaczka” Wojciech Krupień
● Danish Farming Consultans Sp. z o. o,
● Dom Biesiadny Bumerang Bożena
Tarka- Kandziora,
● Hotel i Restauracja HG Herbert
Grochla,
● NZOZ „PULS” Spółka Partnerska
Bożena Błaszczyńska i Elżbieta
Kołodziej,
● J.B Elektronik Janusz BŁaszczyński,
● PRO MB Michał Bil,
● Megawat - Biuro Inżynieryjno
Projektowe Jakub Rożek,
● Tadeusz Kobiernik - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku,
● LOTY.PL Krystyna Bujara,
● Roland Wieczorek Sklep Spożywczy
Toszek
Dziękujemy anonimowemu sponsorowi
za przystrojenie sceny, młodzieży z gimnazjalnej klasy III d Szkoły Podstawowej
im. Ireny Sendler w Toszku (Weronika
Mikos, Julia Triska, Lorena Hołda, Basia
Sobania, Leon Szczepański, Szymon Sakowski) - wychowawczyni klasy Renacie
Cibis, Dorocie Szychowskiej-Cholewie,
Andrzejowi Grzybkowi za pomoc przy
strojeniu budek dla wystawców. Podziękowania składamy Spółdzielni Socjalnej,
która dbała o czystość i porządek podczas
wydarzenia.
JR
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

„Człowiek jest wielki
(...) przez to, czym
dzieli się z innymi”
/Jan Paweł II/

Foto: Facebook SP Paczyna

Wrażliwość na
potrzeby innych
i
umiejętność
współodczuwania to cechy, które zdają się zanikać. Zwłaszcza
teraz, w czasach
powszechnej rywalizacji, utraty
potrzeby osobistego kontaktu
z drugim człowiekiem, pogoni za tym, co
najlepsze... Do takich wniosków możemy
dojść śledząc nagłówki gazet czy portali.
Na szczęście, obserwując najbliższe otoczenie widzimy, że wśród nas ciągle jest
wielu ludzi pragnących pomagać innym.
Bez wątpienia takimi są nasi uczniowie
i ich bliscy. Dzięki ich zaangażowaniu,
otwartości i ofiarności, nasza szkoła mogła efektywnie włączyć się w kilka akcji
charytatywnych. Pierwszą z nich była
zbiórka zabawek, gier, puzzli, książek dla
dzieci - podopiecznych SOSW w Ziemięcicach, w ramach mikołajkowej akcji „100
uśmiechów na...”. Cały czas zbieramy plastikowe nakrętki. Pozyskane z ich sprzedaży środki finansowe są przeznaczane
na potrzeby wychowanków tegoż ośrodka. Adresatami kolejnych akcji charytatywnych w naszej placówce byli czworonożni mieszkańcy pobliskich schronisk
dla zwierząt w Miedarach i Gliwicach
– Sośnicy. Udało nam się zebrać koce,
ręczniki, legowiska, zabawki oraz karmę
dla psiaków i kotów, które szczególnie
w okresie zimowym, potrzebują naszego
wsparcia. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas
w podejmowanych przez nas działaniach!
AK

Mikołajkowo

Foto: Facebook SP Paczyna

Foto: Archiwum UM Toszek

Foto: Artur Czok
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SP Paczyna

Na stałe w kalendarz paczyńskich tradycji
wpisała się już Inwazja Mikołajów. W jej
ramach 6 grudnia uczniowie Szkoły wcielili się w rolę pomocników Mikołaja i wyruszyli w odwiedziny do mieszkańców
naszej miejscowości. Ubrani w mikołaj-

kowe czapki pukali do drzwi paczyńskich
domostw, by wręczać wykonane własnoręcznie drobne upominki i składać życzenia świąteczno - noworoczne. Ich wizyty
spotkały się, jak zawsze, z gorącym przyjęciem ze strony mieszkańców Paczyny! Po
obdarowywaniu przyszedł i czas na bycie
obdarowanym! Na naszych wychowanków w oddziale przedszkolnym i szkole
czekał Mikołaj, który sumiennie rozliczył
każdego z zebranych z zachowania w mijającym roku. Było ono na tyle dobre, że
Mikołaj przygotował dla uczniów kolejną
niespodziankę - pokaz żonglowania piłką
w wykonaniu Dariusza Kołodziejczyka rekordzisty Polski. Zebrani zobaczyli, że
jeśli mamy talent i dużo ćwiczymy, możemy nauczyć się żonglować każdą piłką...
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców
i panu Kamilowi Kozerze za przygotowanie i ufundowanie mikołajkowych niespodzianek dla naszych Wychowanków!
Agnieszka Kural
SP Pniów

Doroczny kiermasz
szkolny

fot. Justyna Kandora

z życia gminy

Jak co roku, tuż przed świętami, świetlica wiejska w Pniowie zgromadziła
wszystkich, którzy chcieli wziąć udział
w ,,Kiermaszu świątecznym”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową oraz
panią Sołtys Pniowa. Uczniowie pniowskiej podstawówki przedstawili legendę
o św. Marcinie, a także wystąpili w aranżacji słowno-muzycznej, której tematem
przewodnim były zwyczaje i symbolika
Świąt Bożego Narodzenia. W dobry humor wprawił wszystkich występ najmłodszych- przedszkolaków, którzy z przytupem zaśpiewali pastorałkę pt. ,,Kolędnicy
wędrownicy”. Nie zabrakło wspólnej zabawy z bohaterami bajki pt. ,,Kung fu Panda”, a także wizyty gościa szczególnego,
tak długo wyczekiwanego… Mikołaja!
Podczas kiermaszu okazale prezentowały się ozdoby choinkowe, stroiki, kartki
świąteczne oraz paczki po brzegi wypełnione smakołykami, a wykonane przez
uczniów, rodziców i nauczycieli. Z kolei
21 grudnia miały miejsce jasełka, w których wzięli udział wszyscy uczniowie
Szkoły. Na to niecodzienne wydarzenie
zostali zaproszeni przedstawiciele władz
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Foto: Agnieszka Godula

Robot-przyjaciel
uczniów z klasy 4d

Na zajęciach z informatyki uczniowie
klasy 4d zajmowali się programowaniem
robota Vernie zbudowanego z klocków
LEGO BOOST. Zestaw LEGO BOOST to
klocki innowacyjne łączące w sobie tradycyjne klocki Lego z rozwiązaniami z zakresu mechaniki, robotyki oraz nowoczesnego oprogramowania komputerowego.
Proces konstruowania i programowania
robota wspomaga rozwój logicznego myślenia u młodych osób i pozwala w sposób praktyczny wykorzystywać wiedzę
technologiczną. Uczniowie zaprogramowali robota w ten sposób, że pokonał on
trasę z klasy na korytarz szkolny.
Agnieszka Godula

„Dobroć jest cichym
czynieniem tego,
o czym inni głośno
mówią”.
W tym roku szkolnym nasza szkoła
uczestniczy w akcji „Kalendarz w każdej
klasie” na rzecz Hospicjum Miłosierdzia
Bożego w Gliwicach. Każdy zespół klasowy, który postanowił wykorzystać kalendarz w swojej sali, zebrał na zasadzie
wolnych datków kwotę 10 zł na rzecz hospicjum. Chętni uczniowie przygotowali
prace na konkurs plastyczny, którego celem jest uwrażliwienie na pomoc drugiemu człowiekowi oraz zainteresowanie
formą pomocy, jaką jest wolontariat.
Krystyna Pandel
6

dowoleni uczestnicy powrócili do swych
domów.
Aneta Gola, Aleksandra Kupczyk
SP im. Ireny Sendler w Toszku

Wyróżnieni uczniowie
Foto: Sabina Paździor

SP Toszek im. Gustawa Morcinka

„Szkolne Przygody
Gangu Słodziaków”

Uczniowie kl. 3a zdobyli wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,
którego pomysłodawcą i fundatorem nagród była sieć sklepów „Biedronka”. Konkurs trwał od 29 września do 24 października 2018 roku. Jego celem było
propagowanie systematycznego nawyku
czytania książek wśród dzieci. Udział
w konkursie wymagał zorganizowania
w klasie obchodów Dnia Głośnego Czytania. W realizację tego zadania aktywnie
włączyła się biblioteka szkolna. Druga
część zadania konkursowego polegała na
opisaniu i zilustrowaniu kolejnych przygód bohaterów książki Renaty Piątkowskiej „Gang Słodziaków”. Nasi uczniowie
z wielkim zaangażowaniem przystąpili do
wykonania prac.
Dnia 19 listopada 2018 roku otrzymaliśmy informację od organizatorów o zdobyciu wyróżnienia. To wielki sukces, gdyż
w konkursie uczestniczyły aż 4815 klas
z całej Polski. W nagrodę każde dziecko
otrzymało poduszkę - Ryś Rysio. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Sabina Paździor

4 grudnia br. zespół instrumentalno – wokalny SP im. I. Sendler w Toszku, składający się z uczniów z klas dwujęzycznych
8c SP i 3a GIM pod opieką Anny Badury,
wziął udział w wojewódzkim konkursie
kolęd, pastorałek i pieśni zimowych "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi" w Pyskowicach. Pomimo bardzo licznej konkurencji
zajęli trzecie miejsce.
AB

Sukces na forum
województwa
W dniu 4 grudnia w Katowicach, w siedzibie WOM, odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Historycznej
„Ziemie województwa śląskiego w obliczu niepodległości – wydarzenia sprzed
100 lat”. Kacper Kozioł zdobył 2 miejsce
w kategorii uczniów klas gimnazjalnych!
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test,
w którym musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat wydarzeń z okresu
walk o niepodległość w 1918 roku.
Donata Podkowa

Projekt EDU-ARCTIC
Nasza szkoła włączyła się w realizację
projektu EDU-ARCTIC, który umożliwia
uczniom kontakt on-line z naukowcami

Na jarmarku w Berlinie

Foto: Aleksandra Kupczyk

miasta i gminy Toszek, Rady Rodziców
oraz pani Sołtys. Tym razem scenariusz
jasełek odwoływał się do polskiej tradycji
świętowania Bożego Narodzenia. Ukazywał trzy najważniejsze dni świętowania:
Wigilię, I i II Dzień Świąt. Zamysłem
jego twórców było pokazanie przedświątecznej gorączki, panującej w większości
polskich domów. W ,,codzienność i odświętność” zostały wpisane sceny biblijne.
To nie lada przedsięwzięcie doczekało się
słów uznania i gromkich braw!
Mariola Kałuska

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na jarmark adwentowy
do Berlina. Z przewodnikiem zwiedzili również Reichstag, Muzeum Muru
Berlińskiego i bramę brandenburską,
z okien autokaru podziwiali aleję Unter
den Linden na Alexanderplatz. Punktem
kulminacyjnym był jarmark adwentowy,
na którym można było zobaczyć różne
rodzaje sztuki ludowej, spróbować domowych wypieków- m.in. tradycyjnego
chleba imbirowego oraz posłuchać świątecznych chórów. Późnym wieczorem za-
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Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2018

ze stacji badawczych w Arktyce i z instytutów naukowych w całej Europie. Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w internetowych zajęciach na temat "Wulkany
i ludzie", podczas których m.in. wypełniali kartę pracy dotyczącą największych
erupcji w dziejach ludzkości. Formą podsumowania lekcji był quiz Kahoot, który
wprowadził element rywalizacji i zachęcił
do uważnego udziału w tym wydarzeniu.
Z zainteresowaniem czekamy na kolejne
spotkania na łączach z polskimi naukowcami.
Kornelia Rzepka

sport

fot. Arkadiusz Łuków

Zmiana barw klubowych

Po sześcioletniej przygodzie Jan Łuków
i Antoni Łuków przeszli do MGLKS Błękitni Koziegłowy. Warto wspomnieć że
Antoni Łuków reprezentował nasze toszeckie barwy przeszło 180 razy podczas
różnych zawodów, różnej rangi w kraju
i poza granicami. Jan Łuków ponad 100
razy ścigał się z herbem Toszka na piersi. Obaj reprezentowali miasto i gminę
Toszek więcej niż godnie. A reszta grupy mknie dalej poprzez kolejne imprezy
sportowe. Sezon przełajowy kończymy
12-13.01.2019 r. Mistrzostwami Polski
w Kolarstwie Przełajowym, które odbędą
się w Strzelcach Krajeńskich (lubuskie).
AŁ

VIII edycja plebiscytu
„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
Nadeszła już pora na ogłoszenie kolejnej,
ósmej już, edycji plebiscytu „Człowiek
Roku Ziemi Toszeckiej”. Przypominamy
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 współmieszkańców zasługują na szczególne uznanie ze względu
na swoje sukcesy, postawę, czy też zasługi
dla lokalnej społeczności. W roku 2011
pierwszym laureatem został śp. Stanisław
Dielehner, w roku 2012 wybrany został
Józef Musielok, a laureatem w roku 2013
został śp. ks. Marian Piotrowski. Rok 2014
to zaś tryumf pani Marii Garbal. W roku
2015 Człowiekiem roku został Grzegorz
Kupczyk – włodarz naszej gminy, a roku
2016 Człowiekiem Roku została Dorota
Matheja. Ostatnim laureatem, wybranym w ostatniej VII edycji plebiscytu
został Krystian Kiełbasa. Rok 2018 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 19 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 28 lutego
2018 roku (czyli tradycyjnie już w Tłusty
Czwartek) uhonorowany zostanie tytułem Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej
A.D. 2018.
TPZT

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

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Początek nowego rozdziału
Pierwsi chrześcijanie na pamiątkę wieczerzy Pańskiej zasiadali do agapy, czyli
uczty, która była dopełnieniem przeżytej wcześniej Eucharystii. Rozpoczynali
ją, gdy na niebie pojawiła się pierwsza
gwiazda, a początek uczty stanowiło dzielenie się pobłogosławionym przez kapłana w czasie Eucharystii opłatkiem z tymi,
których nie mogło być na celebracji Najświętszej Ofiary. W ten sposób wspólnota
stawała się sobie bliższa, każdy był w niej
mile widziany.
To wszystko brzmi znajomo, prawda? Już
niedługo tak samo jak pierwsi chrześcijanie usiądziemy do uczty, którą rozpoczniemy od podzielenia się opłatkiem. Dla
mnie to jeden z najpiękniejszych moment
w trakcie Wigilii, choć dobrze wiem, że
podzielenie się opłatkiem, uściśnięcie
dłoni i powiedzenie kilku słów drugiej
osobie nie jest łatwą sztuką. Sam zauwawww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

żyłem, że im bliższą mam z kimś relację,
tym trudniej podzielić mi się z nim opłatkiem. Dużo łatwiej jest złożyć proste życzenia komuś, kogo widuję od czasu do
czasu, niż uścisnąć dłoń osobie, z którą
spędzam moją codzienność, która wie o
mnie wszystko. Mam wtedy wrażenie obnażenia.
I chyba o to w tym wszystkim chodzi.
Żeby ten jeden raz w roku stanąć naprzeciwko kogoś, kto jest dla mnie ważny, bez
maski, niczego nie udawać. Nie wyrzucać
z siebie tych samych życzeń co zawsze z
prędkością karabinu maszynowego, ale
dać sobie chwilę na szczerą rozmowę, w
której będzie podziękowanie, przebaczenie i prośba o wybaczenie moich błędów.
Taka rozmowa może zrobić ogromną różnicę, gdy przyjdzie usiąść do stołu z ludźmi, z którymi dopiero co przełamałem
się opłatkiem. Może zrobić różnicę, kiedy

skończą się Święta, a my znów będziemy
prowadzić wspólne życie pełne wzlotów i
upadków.
W Boże Narodzenie świętujemy narodziny Dzieciątka Jezus, a tak jak narodziny
dziecka, szczera rozmowa przy łamaniu
się opłatkiem może być dla każdej rodziny początek nowego rozdziału. Mam
wielką nadzieję, że rozdział pod tytułem
„Rok 2019” wszyscy rozpoczniemy w bliskości i przyjaźni z rodziną i w bliskiej relacji z Bogiem, który rodzi się w każdym
człowieku, który go do siebie zaprasza.
Bóg cały jest miłością „agape”, miłością
doskonałą, bezwarunkową, gotową do
poświęceń. Niech agapa, którą będziemy
niedługo spożywali jak dawniej pierwsi
chrześcijanie, sprawi, że w nas samych
będzie więcej takiej miłości.
Tomasz Sobania
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Konkurs
Ostre zadęcie w Kotulinie
na świąteczną
potrawę

foto: Archiwum CK Zamek w Toszku

Jędrysik (pudding), IV – pani Marzena
Krzykawska (gołąbki). Dla wszystkich
uczestników przygotowano nagrody,
o które zadbało Stowarzyszenie Toszek
Nasza Gmina. Współorganizatorem wydarzenia było CK „Zamek w Toszku”.
DW

Kiedy przechodzi się wieczorem przez Kotulin, słychać, jak wszyscy grają – mówi
Andrzej Wrazidło, prezes Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Kotulinie. Prawie
30 dzieci uczy się od września gry na instrumentach dętych pod okiem doświadczonych instruktorów. Lekcje odbywają
się w każdą sobotę. Wśród uczestników
projektu „Trąbka, puzon, tuba – orkiestrowy Kotulin” nie brakuje motywacji
do ciężkiej pracy. W Kotulinie od ponad
100 lat żyje tradycja gry w orkiestrze dętej. Umiejętności i zainteresowania przechodzą z pokolenia na pokolenie. Oprócz
cotygodniowego treningu uczestnicy
projektu mają możliwość udziału w bezpłatnych wyjazdach na koncerty rodzinne
i dla najmłodszych do Filharmonii Opolskiej oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

foto: Katarzyna Muszyńska

W dniu 9 grudnia na Zamku odbył się
doroczny konkurs na najlepszą potrawę
świąteczną i najpiękniej udekorowane
pierniczki. Pomysłowości nie brakowało!
Gośćmi tegorocznego konkursu były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pucku,
które zaprezentowały kaszubski stół wigilijny oraz po kaszubsku opowiedziały
o tradycjach świątecznych swojego regionu. Jury w składzie: Ewa Adamczyk, Irena
Klausa, Iwona Fołta, Malwina Kapiciak –
Kunce, przyznało miejsca: I – pani Sylwia
Ocziepka (makówki), II – pani Monika
Ćwienk (moczka), III – pani Weronika

Wyjazdy odbyły się w październiku i w listopadzie. Wycieczki cieszyły się dużym
zainteresowaniem, zwiększyliśmy liczbę
uczestników, aby każdy miał możliwość
poznania repertuaru muzycznego regionu
– mówi Katarzyna Muszyńska, koordynatorka projektu. W ramach projektu zostanie wydana publikacja upowszechniająca efekty działań. Będzie ona składać się
z przygotowanych konspektów oraz fotografii dokumentujących przebieg warsztatów. Broszurę adresujemy do animatorów,
nauczycieli, opiekunów świetlic, aby mogli
oni wykorzystać propozycje zajęć muzycznych w swojej pracy – mówi koordynatorka projektu. Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Katarzyna Muszyńska

W dniu 11 grudnia (w Toszku) oraz
13 grudnia (w Kotulinie) odbyły się spotkania opłatkowe z seniorami. Klub seniora w naszej gminie, działający pod
patronatem Ośrodka Pomocy Społecznej (we współpracy z parafiami w Toszku i w Kotulinie), zrzesza kilkadziesiąt
osób. Comiesięczne spotkania są okazją
do integracji i edukacji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach
zapraszamy do kontaktu pod numerem
32 332-67-02.
AŁ
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foto: Arkadiusz Łuków

Opłatek
z seniorami

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

