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Kolędowo, koncertowo

foto.: Archiwum Chóru Tryl

foto.: Archiwum Orkiestry Dętej w Toszku
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foto.: Mariusz Pakos

Styczeń, jak co roku, obfitował u nas w koncerty, przede
wszystkim kolędowe, choć nie tylko. Toszeccy muzycy występowali też gościnnie w okolicznych miejscowościach. Zapraszamy na przegląd wydarzeń kolędowych z minionego miesiąca.
Orkiestra Dęta Toszek wzięła udział w Orszaku Trzech Króli,
zorganizowała koncert kolęd w toszeckim kościele, wystąpiła
dla podopiecznych ośrodka „Barka” oraz dla osadzonych w Zakładach Karnych w Strzelcach Opolskich - skala kolędowej artystycznej aktywności muzyków występujących pod batutą pana
Patryka Henkla budzi szacunek! Aktywnie działał w tym okresie
Chór „Tryl”. Z końcem grudnia śpiewacy pod dyrekcją pani Marii Garbal wystąpili na Sławięcickim Festiwalu Kolęd, a w styczniu wystąpili w kościele w Toszku (wraz z chórem z parafii św.
Bartłomieja w Gliwicach) oraz w parafii p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich. Podobnie pracował
Chór „Cecylia” z Pniowa. Chórzyści pod dyrekcją pana Marcina Kwaśnioka wystąpili w styczniu z koncertem w Strzybnicy,
a tydzień później u siebie w Pniowie, w ramach XXVI Wspólnego Wieczoru Kolęd (razem z chórem z parafii Chrystusa Króla
z Bytomia Stolarzowic).
Ciekawą ofertę przygotowała także wokalistka, pani Aleksandra
Kucharczyk. Najpierw w swojej rodzinnej kawiarni (akompaniament: Szymon Dobrzański), a później w gliwickiej parafii św.
Bartłomieja (akompaniament: Patryk Puszcz), wykonała znakomite aranżacje kolęd. W grudniu i w styczniu nie zabrakło
też tradycyjnych przedstawień jasełkowych, które przygotowane
zostały w naszych szkołach oraz w przedszkolu, a wystawiane
były także poza placówkami. Niezmiernie ciekawie zapowiadał
się organowy koncert kolędowy pana Arkadiusza Popławskiego,
który miał odbyć się w Kotulinie. Ze względu na chorobę artysty, ten występ został jednak odwołany. Wszystkim, także tutaj
nie wymienionym, którzy swoją artystyczną aktywnością wzbogacają przeżywanie okresu świąt Bożego Narodzenia w naszej
społeczności, serdecznie gratulujemy i dziękujemy!
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PROSTO

Z URZĘDU

Pierwsze wydanie
gminnego informatora w nowym
roku to dobry
moment na prezentację planów,
z którymi wchodzimy w rok 2019
jako samorząd. Na
kluczowe inwestycje, które chcemy podjąć w najbliższym czasie, zwraca
uwagę pan Tadeusz Kobiernik, referując
w tekście obok najważniejsze zadania zapisane w tegorocznym budżecie. Realizujemy kompleksową modernizację basenu
przy Szkole Podstawowej w Paczynie. Te
prace potrwają do kwietnia, więc jeszcze
w bieżącym roku szkolnym możliwe będzie organizowanie zajęć na tym obiekcie.
Także w Paczynie, we współpracy z Powiatem Gliwickim, będziemy chcieli wrócić do budowy kolejnego odcinka chodnika. Jeśli chodzi o szkolną infrastrukturę
sportową, aktualny pozostaje projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej
im. Ireny Sendler w Toszku. Chcemy, aby
również na tym obiekcie zajęcia WF mogły odbyć się jeszcze w tym roku szkolnym
- wszystko zależy od wyników kolejnego
przetargu. Trwają prace nad dokumentacją projektową przedszkola w Kotulinie.
Przygotowujemy przetarg na budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej
w Toszku. Sporo jest też zaplanowanych
prac mniejszych, choć z punktu widzenia
mieszkańców - bardzo ważnych. Mam na
myśli przede wszystkim remonty dachów
w kilku budynkach komunalnych czy potrzebne projekty i roboty drogowe.
Dużą wagę przykładam także do przygotowania tegorocznych wydarzeń społecznych. Odbyły się już wstępne konsultacje
w sprawie organizacji Dni Toszka. Ubiegłoroczna formuła dwudniowego święta
na rynku sprawdziła się i będziemy chcieli powtórzyć ją w roku bieżącym. Kontynuować i rozwijać będziemy też inne tradycyjne przedsięwzięcia: Brewerie, Dzień
Dziecka, Okroberfest, Jarmark Adwentowy, imprezy sportowe (m.in. biegowe).
Także Toszecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który w tym roku zorganizujemy po raz czwarty, zyska należną
sobie rangę, ale o tym poinformujemy
wspólnie z księdzem proboszczem nieco
później. Z zainteresowaniem zapoznaję
się także z propozycjami przedsięwzięć,
które wpływają do urzędu ze strony stowarzyszeń czy różnych grup inicjatywnych. Deklaruję, że w miarę możliwości,
będę chciał wspierać dobre pomysły w ramach posiadanych możliwości finansowych. Zasada jest taka, że im wcześniej
o danym pomyśle wiadomo, tym lepiej
mogę zaplanować jego wsparcie.
Chcę także zwrócić uwagę na wydarzenia, które mają miejsce w styczniu. Z szacunkiem odnoszę się do pracy sztabu
i wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świą2

tecznej Pomocy, dzięki którym mamy
możliwość włączyć się w ogólnopolską
akcję pomocy, w tym roku - na rzecz szpitali dziecięcych. Dziękuję za organizację
tradycyjnych koncertów kolędowych:
naszemu chórowi Tryl z Toszka i chórowi Cecylia z Pniowa, naszym orkiestrom
dętym z Toszka i z Kotulina. Cieszę się,
że miałem przyjemność wziąć udział we
wspaniałym koncercie na Zamku, w ramach którego jubileusz pracy artystycznej
obchodziła pani prof. Gabriela Silva. Styczeń to też czas dorocznej wizyty przedstawicieli naszej gminy w bawarskim Hohenau. W tym roku, podczas tamtejszych
obchodów Neujahrsempfang, reprezentowali nas, oprócz mojego zastępcy, także
przedstawiciele środowiska oświatowego.
Zacząwszy te słowa od tematów sportowych, na sporcie chcę też zakończyć.
Rozstrzygnęliśmy konkurs na dotacje dla
stowarzyszeń i organizacji, która w bieżącym roku chcą realizować zadania w zakresie sportu. Rozdysponowaliśmy w sumie 190.000 zł - o szczegółach piszemy na
dalszych stronach. Z satysfakcją chcę też
odnotować, że dzięki współpracy z nauczycielami WF w naszych szkołach, udało nam się w szerszym zakresie wskrzesić ideę współzawodnictwa sportowego
szkół. Postaramy się, aby przy organizacji
międzyszkolnych zawodów sportowych
na szczeblu gminnym nie było problemu
z dojazdem uczniów do poszczególnych
szkół. W styczniu wsparliśmy organizację gminnych turniejów tenisa stołowego
w Pniowie i siatkówki w Kotulinie. Kolejne zawody przed nami.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
Uchwalenie
Budżetu Gminy Toszek na rok 2019
to jedna z ważniejszych uchwał,
jaką podjęła Rada
Miejska na III sesji
w dniu 20 grudnia
2018 roku. Główne
założenia podjętej
uchwały to m.in.:
1) budżet na 2019 rok zamknął się łączną kwotą planowanych dochodów w wysokości 39.384.375,02 zł i łączną kwotą
planowanych wydatków w wysokości
40.236.375,02 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 852.000,00 zł zostanie
pokryty przychodami z kredytu i pożyczki;
2) w 2019 roku planuje się zaciągnąć
kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu i rozchodów budżetu. Obecne
zadłużenie Gminy (na dzień 31.12.2018
r.) wynosi 2.410.374,66 zł;
3) wydatki majątkowe w 2019 roku planuje się na poziomie 4.401.909,20 zł z przeznaczeniem m.in. na:
● modernizację basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku)

● budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku
● rozpoczęcie
budowy
targowiska
w Toszku
● pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie,
● przebudowę dróg gminnych w tym
drogę śródpolną w Kotliszowicach,
● na realizację programu budowy przydomowych
oczyszczalni
ścieków
w Gminie Toszek,
● budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek;
4)
zaplanowano
również
kwotę
3.747.259,00 zł na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do
sektora finansów publicznych.
Pozostałe uchwały podjęte na III Sesji dotyczyły:
● wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie”
● przyjęcia „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek w wieku 50-69 lat” w latach
2019-2022
● zmian w budżecie Gminy Toszek i wieloletniej prognozy finansowej na rok
2018 i 2019
● zmiany uchwały w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych
● rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Toszek dotyczącej oświetlenia ulicznego
● wniosku o postawienie w stan likwidacji MZKP w Tarnowskich Górach.
Wraz z początkiem nowej kadencji rady
miejskiej w Toszku wszystkie sesje są nagrywane audio i video, także głosowania
odbywają się w formie elektronicznej. Na
stronie urzędu: www.toszek.pl w zakładce
E-rada można sprawdzić takie informacje jak: nadchodzące posiedzenia, posiedzenia które się odbyły, Rejestry uchwał,
Interpelacji i zapytań, posiedzenia wg organów (komisje, sesje), sprawdzić jak głosowali radni (głosowania imienne) oraz
odsłuchać lub obejrzeć nagranie z Sesji
RM. Obrady Sesji są także transmitowane na żywo na kanale YouTube - Gmina
Toszek.
W temacie kontaktu z radnymi podaję
jedno sprostowanie oraz uzupełnienie
informacji pozostałych radnych: Pan
Radny Ewald Laksa – poprawny nr tel. to:
32 333 43 02; Pan Radny Arkadiusz Dyas
– nr tel.: 512 296 301 spotkanie po wcześniejszym ustaleniu tel.; Pan Radny Adam
Konieczny – nr tel.: 605 347 979 spotkania raz na kwartał w dniu poboru podatku przez sołtysa w świetlicy sołeckiej od
godz. 17.00-19.00. Dyżury i kontakt do
wszystkich radnych będzie dostępny na
stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce: Władze i struktura/Rada Miejska/
Dyżury i kontakt.
Na zbliżający się czas ferii zimowych życzę Wszystkim dzieciakom i młodzieży
dobrego wypoczynku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Kobiety gospodarne
i wyjątkowe!

Wizyta w Hohenau

foto: Archiwum toszeckiego Sztabu WOŚP

foto: Archiwum UM Toszek

Serce za serce
- dla małych dzieci
i bez focha

Wolontariusze ze szczepu harcerskiego „IGNIS” (15 osób) oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka zaangażowali się w zbiórkę datków w ramach tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie
w/w szkoły oprócz kwestowania rozprowadzali niespodzianki. Dzięki hojności
mieszkańców, wolontariusze uzbierali
w tym roku 12.669.99 zł, które zasilą pulę
środków na zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego do specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Warto pomagać!
JR

Z przyjemnością, informujemy, iż na terenie naszej gminy oficjalnie zarejestrowano 6 Kół Gospodyń Wiejskich. Koła
będą mieć swoje siedziby w Kotulinie,
Kotliszowicach, Pisarzowicach, Paczynie,
Sarnowie oraz w Wilkowiczkach. Gratulujemy Paniom zaangażowania i życzymy
powodzenia w realizacjach przedsięwzięć
na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
Szczegółowych informacji w sprawie
funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich
udziela pani Aleksandra Bialik w Biurze
Powiatowym ARiMR w Pyskowicach, tel.
32 678-58-83.			
JR

Reprezentujący Toszek Piotr Kunce,
Agnieszka Szalińska, Agata Zawadzka,
Aleksandra Kupczyk wzięli udział w dorocznym Neujahrsempfang w Hohenau.
Przedstawiciele naszej gminy zwiedzili także miejscową szkołę, wzięli udział
w dniu otwartym budującej się strażnicy
OSP, zapoznali się z lokalizacją i specyfiką zakładów prowadzonych w Hohenau
przez lokalnych przedsiębiorców. Podczas rozmów z burmistrzem Eduardem
Schmidem omówiono także dominujące technologie ogrzewania stosowane
w miejscowych gospodarstwach domowych (dominują pellet, drewno oraz olej
opałowy), a także koszty i zasady utrzymania dróg gminnych, zwłaszcza w okresie zimowym.
PK

Przy kawie o fotografii

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego naszej gminy
w zakresie kultury fizycznej (2019). Wszystkim organizacjom życzymy owocnej pracy!
Lp.

Nazwa oferenta

Skrócona nazwa zadania

Wysokość
przyznanych
środków

1

Klub Łuczniczy A3D Toszek

Łucznictwo sportowe

19.000,00 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy
„Toszecka Grupa Kolarska”

Trening kolarski i rekreacja

15.000,00 zł

3

Klub Sportowy Toszecka Akademia
Piłkarska

Upowszechnienie kultury
fizycznej

16.000,00 zł

4

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
Paczyna z siedzibą w Paczynie

Piłka Nożna

20.000,00 zł

5

Klub Sportowy „Zamkowiec”
w Toszku

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

38.500,00 zł

6

Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość”
Ciochowice

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

47.500,00 zł

7

Gliwicki Klub Karate Kyokushin

Karate Kyokushin dla dzieci
i młodzieży

4.500,00 zł

8

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Toszeckiej

Badminton – zajęcia
rekreacyjno-sportowe

5.500,00 zł

9

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Ruch” w Pniowie

Tenis stołowy

24.000,00 zł

Razem:

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

190.000,00 zł

foto: Archiwum UM Toszek

Dotacje na organizacje

Dzięki rozmowom można doprecyzować
lub pogłębić rozumienie dzieła sztuki,
można poznać jego związek z życiem artysty, z innymi podobnymi utworami lub
z innymi dziedzinami sztuki, dobra rozmowa o sztuce może też stanowić zbiór
cennych inspiracji. Tak właśnie było podczas ostatniego „Zamkowego wieczoru
z kawą i kulturą”, kiedy gośćmi spotkania
byli fotografowie Michał Szalast i Krzysztof Gołuch, a wśród gości był m.in. prof.
Vladimír Birgus, szef Instytutu Fotografii
Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Opavie. Zapraszamy na kolejne spotkanie 11
lutego o godz. 18:00, wtedy naszym gościem będzie ks. prof. Grzegorz Poźniak,
muzyk, kompozytor, poeta, autor bajek,
menadżer kultury.
PK
3

oświata
Publiczne Przedszkole w Toszku

Jasełka

Dobro wzbudzone w nas w okresie bożonarodzeniowym wydawało swoje owoce podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na korytarzach
szkolnych pojawili się wolontariusze
z puszkami na datki, uczniowie klasy
siódmej i ósmej zapraszali do słodkiego
bufetu, w którym można było wspierając
akcję WOŚP, poczęstować się ich wypiekami.
Agnieszka Kural

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Toszku wystawiły "Jasełka" na Zamku w Toszku. Młodzi artyści z wielkim przejęciem
zaprezentowali swoje aktorskie i wokalne
umiejętności przedstawiając swoim rodzinom, przedstawicielom władz gminy
oraz mieszkańcom Toszka historię Bożego Narodzenia. Wspaniała atmosfera
wspólnego kolędowania udzieliła się także publiczności, która jak co roku dopisała i nagrodziła małych aktorów gromkimi
brawami. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do tego ważnego wydarzenia.
AA
Szkoła Podstawowa w Paczynie

Kalendarz w każdej
klasie

W Gliwicach odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego towarzyszącego akcji „Kalendarz w każdej klasie” na
rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego
w Gliwicach. Nasi uczniowie wykonali
prace ilustrujące następujący fragment:
„Chcę otaczać się ludźmi, którzy wiedzą,
jak dotykać serc innych. Ludźmi, którzy
przez ciężkie ciosy nauczyli się wzrastać

Tradycją szkolną jest Spotkanie Opłatkowe odbywające się w tygodniu poprzedzającym Wigilię. Uczniowie i przedszkolaki
zaprezentowały zebranym program artystyczny. Nie zabrakło w nim kolęd oraz
przypomnienia historii Bożego Narodzenia w formule przedstawienia z morałem.
Podczas Świątecznego spotkania miało
miejsce rozstrzygnięcie VII Rodzinnego
Konkursu Bożonarodzeniowego pt. „Mój
dom w mojej małej Ojczyźnie”, organizowanego pod patronatem o. Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Marcina
w Paczynie. Przedmiotem konkursu było
wykonanie makiety domu przez dzieci przedszkolne, uczniów i ich rodziny.
W tegorocznej edycji wzięło udział 12 rodzin. Efekty ich pracy można podziwiać
na wystawie pokonkursowej w kościele
parafialnym w Paczynie.
4

Bądźmy
poszukiwaczami
AUTORYTETU
Pod tym tytułem kryje się kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do
uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i na-

uczycieli. Została ona przygotowana przez
Fundację “Archezja”, a współfinansowana
jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Twórcy projektu uważają, że młodzi ludzie wychowywani w atmosferze szacunku do autorytetów, zyskują poczucie własnej godności i godności drugiej osoby.
Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia
będzie nauczenie młodzieży odróżnienia
wartościowych postaw ludzkich od różnego rodzaju internetowych pseudo idoli.
Mamy nadzieję, że program ten przyniesie zamierzone efekty.
Agnieszka Godula

I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem

foto.: Aneta Gola

foto.: Agnieszka Kural

Przedstawienie,
rodzinny konkurs
i WOŚP

im. Gustawa Morcinka w Toszku

Prace toszeckich dzieci

foto.: AA

Szkoła Podstawowa

Bryzik kl.6b. Rodzice i uczniowie naszej
szkoły również wzięli udział w akcji zakupując hospicyjne kalendarze.
Małgorzata Ogonowska

poprzez delikatne dotknięcia duszy” Mario de Andrade „Moja dusza się spieszy”.
Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi
uczniowie: Julia Florian kl.5d i Amelia

W grudniu 2018 roku została zorganizowana kolejna edycja akcji charytatywnej
pt.: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Uczniowie naszej szkoły po raz
kolejny pokazali, że mają wielkie serce
i potrafią się dzielić z innymi. W tym
wyjątkowym, przedświątecznym czasie nasi podopieczni wzięli aktywny
udział w akcji zbiórki darów dla potrzebujących
rodzin i wraz z nauczycielami spakowali paczki, w których znalazła się
między innymi żywność,
środki chemiczne oraz
zabawki i przybory szkolne. W ten sposób pomoc
otrzymało 9 rodzin z terenu naszej gminy.
Adam Nowak
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku

SP Kotulin

foto.: Anna Badura

Sukces w konkursie kolędy niemieckojęzycznej

Kultury Gliwicach. Wśród nich znalazł
się zespół z naszej szkoły, który zdobył
2 miejsce za utwór „Wach Nachtigal,
wach auf ”. Tę mało znaną, ale piękną
kolędę zaśpiewała Aleksandra Golombek, a akompaniowali jej Katarzyna
Pieruch (flet poprzeczny) oraz Dominik
Konieczny (pianino).
Anna Badura
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foto.: Iwona Zmysło

Śląski festiwal naukowy

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział
w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim jest Śląski
Festiwal Naukowy w
Katowicach. Zainaugurowała go Noc Biologów, podczas której nasi
uczniowie uczestniczyli
w wykładach, pokazach
i warsztatach naukowych.
Iwona Zmysło

Miniony rok szkolny dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kotulinie był wyjątkowy. Wspominaliśmy bowiem 70. rocznicę
powstania obecnej szkoły. Ten jubileusz świętowaliśmy uroczyście 24 listopada 2018 roku.
W ramach obchodów odprawiona została
uroczysta msza św., odsłonięta została tablica
pamiątkowa, odbyła się też godna jubileuszu
akademia, w której główne role odgrywali obecni i byli uczniowie, w tym Orkiestra
Dęta Kotulin i Mażoretki. Po części oficjalnej
można było odwiedzić szkołę, zobaczyć klasy,
wystawy, gazetki, prezentacje multimedialne
i zajrzeć do starych kronik. Na gości czekało
wiele smakołyków, m.in. ogromny tort, ciasta
upieczone przez rodziców, ciepły bigos. Był
to wyjątkowy i niezapomniany dzień, który
na długo zapisze się w pamięci tych, którzy
w tym jubileuszu uczestniczyli. Szerszą relację z jubileuszu publikujemy na toszek.pl.
Beata Grochla
SP Pniów

Pomagamy! Dzielimy się
sercem z innymi!
foto.: Archiwum UM Toszek

Tradycją szkoły stał się udział naszych
uczniów w Regionalnym Konkursie
Kolędy Niemieckojęzycznej organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach. W tym
roku podczas przesłuchań, które odbyły się 4 stycznia, wyłoniono laureatów,
zaproszonych do udziału w koncercie
finałowym w Młodzieżowym Domu

Wielkie świętowanie

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w ogólnopolskie akcje charytatywne
,,Góra grosza” oraz 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowano
również wyjazd do DPS w Wiśniczu. Przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów zostało nagrodzone gromkimi
brawami, a słowa sympatii i uznania z ust
pensjonariuszy były wspaniałą nagrodą dla
wszystkich uczestników tego wydarzenia. Odbyła się również impreza z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego
przygotowały na to wyjątkowe święto wiersze
i piosenki, dziękując w ten sposób kochanym
Babciom i Dziadkom za cierpliwość i trud
włożony w ich wychowanie oraz bezwarunkową miłość! Uczniowie podstawówki mieli
okazję wystąpić w przedstawieniu jasełkowym pt. ,,On przychodzi, bo nas kocha…”. Po
części artystycznej był czas na życzenia, czułe gesty, prezenty wykonane przez wnuczęta,
a także słodki poczęstunek.
Warto wspomnieć o sukcesach ,,Zespołu wokalno – instrumentalnego” ze Szkoły w Pniowie. Na XVI Wojewódzkim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Dąbrówce Zespół zajął I miejsce, w Konkursie Kolędy Niemieckiej w Warmątowicach- II miejsce, natomiast na XIV
Zabrzańskim Festiwalu Kolęd –III miejsce.
Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejne!
Mariola Kałuska
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Ferie tuż, tuż

Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” już od kilku lat nieprzerwanie organizuje Koncerty Noworoczne. Gospodarzem tegorocznego
koncertu, oprócz Burmistrza Toszka Grzegorz Kupczyka i Dyrektora CK Artura Czoka, była także Jubilatka, dr hab. Gabriela Silva,
świętująca swój jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Z rąk Senatora
RP Leszka Piechoty Szanowna Jubilatka otrzymała list gratulacyjny,
a z rak Burmistrza Toszka - złotą różę zasługi oraz list gratulacyjny.
W tegorocznym koncercie obok Jubilatki wystąpili studenci Akademii Muzycznej w Katowicach, którym akompaniował kwartet
smyczkowy Les Femmes. Koncert Noworoczny był także dobrym
momentem żeby podziękować osobom którzy w szczególny sposób
wsparli działania kulturalne Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku”.
Z rąk dyrektora zamku podziękowania otrzymali: Sabina Olbrich
Szafraniec, Arkadiusz Łuków, Erwin Janysek, Honorata i Wojciech
Krupień, Dorota i Andrzej Grzybek, Dorota i Michał Matheja, ks.
Sebastian Bensz, Piotr Kunce, Małgorzata Franczyk oraz Jubilatka
Gabiela Silva.
Barbara Skawińska

Okres ferii to czas radości w którym każde dziecko z naszej
gminy będzie mogło ciekawie spędzić wolny zimowy czas, a
przy okazji w sposób kreatywny i poprzez zabawę zdobywać
nową wiedzę. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w tej
niezwykłej przygodzie podczas, której nikt nie zazna nudy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 23344-93 							BS

foto.: Anna Skandy

Wspaniały jubileusz

Młodzieżowa grupa teatralna z DFK Tost
wygrała wielki finał projektu Jugendbox,
którego wyniki uroczyście zostały ogłoszone w Teatrze im. Jana Kochanowskie-

go w Opolu. Jesteśmy dumni z tak utalentowanej młodzieży. Gratulujemy młodym
artystom oraz reżyserce i opiekunce grupy, pani Aleksandrze Kupczyk. Życzymy
dalszych sukcesów artystycznych i edukacyjnych!
PK
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ZŁOTA SZOPKA
przyjechała do Toszka
foto.: Archiwum teatru DEJA VU

Finaliści Jugenbox

Już po raz kolejny grupa teatralna DEJA
VU pod opieką instruktorki Agaty Przewieźlik z powodzeniem wzięła udział w
konkursie organizowanym przez pyskowicki MOKiS. W tym roku w nowym
składzie grupa teatralna ruszyła na podbój pyskowickiego XX Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Szopkowych i to z
wielkim sukcesem, dzieci zdobyły główną
nagrodę ZŁOTĄ SZOPKĘ. Na ręce pani
instruktor jury przeglądu przekazało gratulacje i pochwały dla dzieci oraz autorki,
reżyserki, kompozytorki i choreografki
tego spektaklu Agaty Przewieźlik. Warto wspomnieć że grupa teatralna w 2017
roku zdobyła GRAND PRIX festiwalu
szopkowego w Pyskowicach.
Barbara Skawińska
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OPS

Zmiany w Karcie Dużej
Rodziny

Zmiany w nieodpłatnej formie pomocy prawnej

Od stycznia br. prawo posiadania Karty Dużej
Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli
na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom
dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
● w wieku do 18. roku życia,
● w wieku do 25. roku życia – w przypadku
dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
● bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili
składania wniosku w rodzinie jest co najmniej
troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Wnioski dostępne są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej. http://ops.toszek.pl. Szczegółowych informacje udzieli pracownik ośrodka,
tel. 32 332 67 14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Odważ się żyć!
Trzy dni przed wylotem do Panamy dopadł mnie prawdziwy strach. Na moment
zew przygody osunął się w cień, a uderzył
we mnie realizm sytuacji, w której się
znalazłem. Dwa i pół miesiąca poza domem, na drugim końcu świata, w zupełnie innych warunkach, na statku, którym
nigdy w życiu nie płynąłem. Ba, innym
statkiem płynąłem raz w życiu i to dawno,
dawno temu.
Czy ja zdaję sobie sprawę, na co się porywam? – takie myśli chodziły mi po głowie. Nigdy czegoś takiego nie robiłem,
nie miałem więc żadnego odnośnika,
żeby przekonać siebie, że przecież znów
będzie dobrze. W całym tym przerażeniu
przemówiłem sobie wreszcie do rozsądku
i pomyślałem: chciałeś, to masz. Teraz już
za późno, żeby się wycofać.
Równocześnie czułem, że to jest to. Że
skoro coś przeraża mnie i ekscytuje jednocześnie, to nie mogę z tego zrezygnować, tylko po prostu muszę wziąć byka za
rogi i się z nim zmierzyć. Muszę się odważyć, bo inaczej nigdy nie dowiem się, jak
pięknie mogło być.
Gdybym wtedy, w domu w Toszku, posłuchał myśli pełnych lęku, nie siedziałbym
teraz na patio panamskiego domu w krótkich spodenkach i nie słyszałbym głosu
ludzi, z którymi spędzę najbliższe dwa
miesiące. Strach mógł mnie powstrzymać
przed czymś niezwykłym i kiedy teraz
o tym myślę, mówię sobie: jak dobrze, że
go nie posłuchałem!
Dla mnie to bardzo cenna lekcja i mam
nadzieję, że każdy, kto marzy o niezwykłych rzeczach, ale strach go przed nimi
powstrzymuje, wyciągnie z niej coś dla
siebie. A dla tych, którzy wciąż nie są
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Weszły w życie
nowe przepisy
w sprawie bezpłatnej pomocy
prawnej. Zmiany
polegają na rezygnacji z wąskiego katalogu osób,
którym pomoc
taka może być
udzielana. Od
bieżącego roku
z bezpłatnej pomocy prawnej
skorzystać może
każdy, kto nie
będzie w stanie
ponieść
kosztów za odpłatne
usługi prawnicze (wystarczy złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie).
Pomoc skierowana jest również dla osób bezrobotnych, pokrzywdzonych przestępstwem. Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. pomocy proszone są
o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32) 338-37-29 lub elektroniczny – e-mail:
npp@starostwo.gliwice.pl w celu umówienia się na spotkanie.
JR

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON
przekonani, czy czasem warto odstawić
strach na bok, mam jeszcze jedną historię.
Wieczorem piątego dnia naszego pobytu
w Panamie odbywała się w Anton encierra, czyli wydarzenie, w którego centrum
był rozjuszony byk, biegający po ulicy
pełnej ludzi. Ważące prawie tonę zwierzę
trzymało na linach troje jeźdźców, a byk
przez kilkanaście minut biegał grożąc
ludziom rogami po ulicy miasteczka. Ja
zacząłem to filmować, przy czym adrenaliny było niemało, szczególnie kiedy
ktoś krzyczał: „viene”, a tłum ludzi i koni
w panice rzucał się do ucieczki. W pewnym momencie byk dotarł pod sklep i się
przed nim nie zatrzymał! Wpadł do sklepu i powywracał część półek, a dwójce
Polaków udało się to sfilmować.
Chwilę później pod tym samym sklepem jeden z Panamczyków, wyglądający
na prawdziwego kowboja, poklepał zad
swojego konia i zaproponował mi, żebym
wsiadł.
„To możliwe?” – zapytałem przerażony
i podekscytowany jednocześnie. Panamczyk pokiwał głową, więc ja niewiele myśląc, wsadziłem nogę w strzemię i usiadłem za nim. Zaraz później usłyszeliśmy
„viene” i po raz pierwszy w życiu zacząłem konno uciekać przed bykiem. To było
coś nieprawdopodobnego! Adrenalina
jak przy skoku ze spadochronem, mnóstwo ludzi i koni, a w uszach świst wiatru, okrzyki ludzi i głośna muzyka. Mój
jeździec na szczęście nie ryzykował nadmiernie i przez większość czasu trzymaliśmy się w dalszych rzędach koni. Ale
nadszedł moment, kiedy Edmir przedstawił mnie swoim „amigos”, a ci stali
w pierwszym rzędzie, dosłownie trzy metry od ciężarówki, z której za chwilę miał
wyskoczyć rozjuszony byk.
Minutę później Edmir krzyknął: „ya, ya!”

– „już, już!”, a zza krat wypadł ogromny
byk i skierował rogaty łeb w naszą stronę.
Poczułem silne szarpnięcie, kiedy Edmir
zawrócił konia i zaczął uciekać galopem
w tłumie koni i jeźdźców. Zatrzymaliśmy
się dobrych kilkadziesiąt metrów dalej,
a ja z bijącym głośno sercem pomyślałem:
„ale super”!
Przyznaję, to nie była najmądrzejsza
rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Pewnie gdyby mama mnie wtedy widziała, dałaby
mi szlaban na wszystkie wyjazdy przez
najbliższe dziesięć lat. Ale teraz dobrze
wiem, że taka przygoda na drugim końcu
świata mogłaby się więcej nie powtórzyć.
A co gdybym wtedy nie wsiadł na konia?
Co gdybym wcześniej ze strachu przed
nieznanym zrezygnował z wyjazdu do Panamy?
Co gdybym się nie odważył?
Tomasz Sobania
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A3D Toszek na
międzynarodowej arenie

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów Polskiego Związku
Łuczniczego, wręczono okolicznościowe
puchary dla najlepszych klubów na arenie zagranicznej w latach 2017 - 2018.
Z przyjemnością informujemy, że wśród
160 licencjonowanych klubów w Polsce,
Klub Łuczniczy - A3D Toszek znalazł się
w ścisłej czołówce 8 najlepszych klubów!
To wysokie miejsce w krajowym rankingu jest rezultatem znakomitej pracy toszeckich trenerów i zawodników, która
przynosi rezultaty w postaci wysokich
miejsc na zawodach międzynarodowych.
W konkurencji łucznictwa bloczkowego
Klub A3D Toszek jest w tej chwili tym
klubem, który może poszczycić się najlepszymi wynikami sportowymi na arenie
międzynarodowej! Serdecznie gratulujemy!				
PK

foto: Arkadiusz Łuków

foto: Arkadiusz Łuków

Jan „Johnny” Łuków Mistrz!

Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec Toszka, Jan Łuków, zdobył tytuł
Mistrza Polski w kategorii Młodzików
podczas Mistrzostw Polski w Kolarstwie
Przełajowym w Strzelcach Krajeńskich.
Julia Wypich z Toszeckiej Grupy Kolarskiej zajęła 2 miejsce zdobywając tym
samym tytuł Wicemistrzyni w kategorii
Żaków. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
JR
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Międzyszkolny turniej tenisa stołowego
W świetlicy w Pniowie odbyły się drużynowe gminne zawody w tenisie stołowym. W rywalizacji brały udział wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy.
Wyniki przedstawiały się następująco:
w kategorii młodszej
● I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa
w Pniowie,
● II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Paczynie,
● III miejsce Szkoła Podstawowa w Toszku, natomiast IV Szkoła Podstawowa
w Kotulinie.
W starszej kategorii
● I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im.
Ireny Sendler w Toszku,
● II miejsce Szkoła Podstawowa w Pniowie,
● III miejsce Szkoła Podstawowa w Kotulinie,
● IV miejsce Szkoła Podstawowa w Paczynie.
Drużyny,które wygrały zakwalifikowały się do turnieju powiatowego w tenisie
stołowym, który odbędzie się 8 lutego
w gminie Wielowieś. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.
JR
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Powroty ‘19

Harcerze byłego Hufca Pyskowice zapraszają wszystkich Harcerzy z Pyskowic, Toszka
i okolic działających w latach 70, 80 i 90. minionego stulecia, na uroczysty Kominek Harcerski „III POWROTY ’19”. Kominek odbędzie się w Szkole Podstawowej nr
6 w Pyskowicach 23 lutego 2019 roku o godz. 17.00. Kominek poprzedzony będzie
wystawą pt. „Dzieje Harcerstwa w Pyskowicach”
w Centrum Wystawienniczym w Ratuszu - Galeria
PODcień, której otwarcie
odbędzie się o godz. 15.00.
W kręgu harcerskim oprócz
pieśni, gawęd, wspomnień
z obozów harcerskich, rajdów, manewrów i innych
wydarzeń, będą także pląsy,
quizy o harcerstwie i inne
niespodzianki.
Prosimy
o przesyłanie pamiątkowych zdjęć w formie elektronicznej. Zdjęcia w wersji
papierowej organizatorzy
chętnie zeskanują. Zdjęcia
i ewentualne uwagi można
kierować na adres: powroty.pyskowice@gmail.com.
Pozostałe informacje na
plakatach oraz na stronie:
www.facebook.com/powroty.pyskowice.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
Komitet Organizacyjny
Kominka Harcerzy
Hufca Pyskowice
„III POWROTY ’19”
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