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prosto z urzędu
Mijający rok 2021, podobnie jak większość roku poprzedniego, był mocno
naznaczony pandemią koronawirusa.
To trudna dla nas wszystkich sytuacja.
Mamy jednak duży wpływ na to, jak
wspólnie radzimy sobie z pandemią, jak
sobie nawzajem pomagamy i jak siebie
nawzajem chronimy. Pandemia nie jest
wydarzeniem punktowym, jednorazowym lecz długotrwałym. Kolejne jej fale
pozwalają nam zauważyć i zrozumieć
nieznane wcześniej reguły rządzące naszymi wzajemnymi relacjami. Solidarność i odpowiedzialność za siebie nawzajem – to
one zdecydują o tym, jak poradzimy sobie z pandemią. Te same
mechanizmy przydadzą nam się nie tylko w walce z pandemią,
ale również w innych sferach życia. Solidarność i odpowiedzialność za siebie nawzajem pomogą nam stawić czoła także
zagrożeniom klimatycznym, problemom z jakością naszego
powietrza, bezpieczeństwem na drogach i wieloma innymi zagrożeniami, które znamy albo które dopiero nadejdą. Dlatego
w ochronie przed zakażeniami tak ważna jest solidarna, wzajemna pomoc: zachowywanie dystansu, noszenie masek, dezynfekcja rąk, a przede wszystkim szczepienia, które większości osób pozwalają uniknąć ciężkiego przebiegu choroby. Kiedy
piszę te słowa, w pełni zaszczepionych przeciwko covid19 jest
zaledwie ok. 45% mieszkańców naszej gminy. Zachęcam do podejmowania solidarnych i odpowiedzialnych decyzji, które pozwolą nam bezpiecznie przeżyć tegoroczne święta Bożego Narodzenia i z nadzieją powitać Nowy Rok. Szczepmy się dla siebie
i dla naszych bliskich!
Mijający rok to także czas wielu zakończonych lub trwających
samorządowych inwestycji. Spośród wielu potrzeb, które dochodzą do głosu w czasie naszych rozmów i spotkań, o których

czytam też w pismach, jakie wpływają do urzędu, które regularnie zgłaszają nasi radni, ale które też sam dobrze zauważam, wybieram do realizacji przede wszystkich takie przedsięwzięcia, na
które możemy pozyskać środki zewnętrze: krajowe lub unijne.
Wszystkie duże inwestycje, które były lub są obecnie w trakcie
realizacji (rozbudowa kanalizacji, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa przedszkola w Kotulinie, remont budynku dworca
PKP w Toszku, odnowienie terenów zielonych, termomodernizacja szkoły w Pniowie, duże remonty dróg w Kotulinie, małe
place zabaw i tereny rekreacyjne w sołectwach) to zadania, na
które pozyskujemy środki zewnętrzne. Oprócz przedsięwzięć
dofinansowanych z zewnątrz wiele zadań realizujemy też własnymi siłami. Remonty dróg, zadania w ramach budżetu obywatelskiego, małe granty dla organizacji pozarządowych, wydarzenia społeczne, troska o estetykę przestrzeni naszego miasta
- sporo się u nas dzieje, choć zdaję sobie sprawę, że kolejka konkretnych problemów do rozwiązania również pozostaje długa.
Podobnie jak w mijającym roku wraz z radnymi i moimi współpracownikami dokładaliśmy starań, aby sprawy naszej gminy
i naszych mieszkańców prowadzić z należytą starannością i troską, tak samo, a jeśli się uda to jeszcze skuteczniej, zamierzamy
działać w roku przyszłym. Nie tylko na polu inwestycji.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, za przekazywane w mijającym roku uwagi i wnioski, które pozwalają mi
i moim współpracownikom jeszcze lepiej dostrzegać wszystkie
szczegółowe sprawy. Dziękuję radnym Rady Miejskiej za dobrą,
konstruktywną współpracę i wymianę opinii. Dziękuję także
moim współpracownikom za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz naszej samorządowej wspólnoty. Jeszcze raz życzę
wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz gościom wesołych
i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Uchwalenie Budżetu Gminy Toszek
to jedna z ważniejszych uchwał, podejmowanych corocznie przez Radę
Miejską w Toszku.
Mimo tak trudnego czasu dla gospodarki nie tylko
lokalnej ale również w ujęciu globalnym
oraz ciągłej zmiany przepisów mających
wpływ na finanse samorządów, Gmina
Toszek nieustannie się rozwija (o czym
świadczą m.in. wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na kolejny rok)
a do głównych założeń podejmowanej
uchwały należą m.in.:
1) budżet na 2022 rok zamknął się łączną
kwotą planowanych dochodów w wysokości 48.559.202,78 zł i łączną kwotą
planowanych wydatków w wysokości
54.020.658,78 zł. Planowany deficyt
budżetu w wysokości 5.421.456,00 zł
zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki oraz środkami pochodzącymi z Regionalnego Funduszu
Inwestycji Lokalnych i wolnymi środkami (dodatkowe środki pochodzą
z subwencji, która ma na celu pokryć
utracone dochody samorządu w związku ze zmianą przepisów);
2) w 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu oraz
2
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pożyczkę w wysokości 240.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecne zadłużenie Gminy (na dzień 31.12.2021 r.) wynosi
1.414.374,66 zł i w ostatnich latach
systematycznie maleje;
3) wydatki majątkowe w 2022 roku planuje się na poziomie 9.844.454,94 zł
z przeznaczeniem m.in. na:
1. budowę centrum przesiadkowego –
w roku 2022 jest planowane zakończenie inwestycji ,
2. Projekt pn.: Tworzenie i odnowienie
zieleni w Gminie Toszek,
3. budowę przedszkola w Kotulinie –
realizacja tej inwestycji zakończy się
w 2022 r.,
4. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
5. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pniowie
6. budowa plenerowych siłowni zewnętrznych (realizacja zależna jest
od pozyskania dofinansowania ze
środków zewnętrznych)
4) zaplanowano również 3.889.952,00 zł
na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych, które w odniesieniu do lat poprzednich wykazują
tendencję wzrostową.
5) ważnym punktem uchwały budżetowej
jest również Toszecki Budżet Obywatelski, który z roku na rok jest wyższy
a w roku 2022 przeznaczono na niego

aż 249.353,00 zł oraz Fundusz Sołecki
w kwocie 385.538,47 zł.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok na rok 2022, możliwość
sfinansowania deficytu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Toszek
uzyskały pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz
poszczególnych Komisji RM w Toszku.
Procedowanie uchwały budżetowej odbędzie się na XXXVI Sesji RM w dniu
22. grudnia o godz. 16.00 w Sali Peterswaldzkiej Toszeckiego Zamku. Na uwagę zasługuje kolejny projekt skierowany
pod obrady grudniowej sesji, tj. przyjęcie
Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata
2021-2027. Dokument był kilka miesięcy
opracowywany przez toszecki magistrat,
a ostateczny jego kształt w zwięzły sposób zaprezentowała Radnym na Komisji
wspólnej Kierownik Referatu Zamówień,
Rozwoju i Promocji Gminy Pani Patrycja
Śmieja. Zachęcam do odwiedzania strony
internetowej Gminy Toszek: www.toszek.
pl, gdzie można na bieżąco śledzić wydarzenia w Gminie, a także w zakładce E-Rada szczegółowo zapoznać się z pracą
Rady Miejskiej.
Niech czas zbliżających się Świąt oraz
kończący się kolejny trudny rok ożywi
na nowo w każdym z nas nadzieję, wiarę
i miłość, a Nowy Rok 2022 niech obdarzy
nas zdrowiem i szczęściem.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Granty PPGR
Nasza gmina bierze udział w konkursie
grantowym mającym na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego
oraz dostępu do Internetu. Choć w pierwotnej dokumentacji konkursowej tego
nie przewidziano, zostaliśmy zobowiązani
do szczegółowej weryfikacji oświadczeń
przekazanych przez zainteresowanych
mieszkańców. Te prace wciąż trwają. Na

darstw domowych jednoosobowych
o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
- dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych
o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
- dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych
o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
- dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych
i więcej o dochodach do 1500 zł na
osobę miesięcznie.
AP

Odnowiony park
75 złożonych wniosków warunki konkursu spełnia 67. Aby wszystkie 67 wniosków
zostało zaakceptowanych wystąpiliśmy
o przedłużenie terminu weryfikacji wyżej
wymienionych danych do 31.12.2021 r.,
na co otrzymaliśmy zgodę. O kolejnych
etapach tego konkursu będziemy informować.
AP

Rządowa tarcza
antyinflancyjna
Czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe,
LPG), zwolnienie od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej
przez gospodarstwa domowe oraz obniżkę stawki akcyzy na energię elektryczną –
to główne założenia Tarczy Antyinflacyjnej przyjętej przez rząd. Funkcjonować
będzie także czasowe wyłączenie sprzedaży paliw z opodatkowania podatkiem od
sprzedaży detalicznej. Najważniejsze założenia rządowej Tarczy antyinflacyjnej:

Szpital Psychiatryczny w Toszku zakończył w swoim parku pierwszy etap prac
remontowych sfinansowanych ze środków II edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Na wiosnę rozpoczną się kolejne prace
związane z przygotowaniem terenu do
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Z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kupczyka przystąpiliśmy do utworzenia w naszej gminie Rady Seniorów. Rada będzie
pełnić funkcję konsultacyjną, doradczą
i inicjatywną w szczególności poprzez formułowanie wniosków w odniesieniu do
tworzonego prawa miejscowego dotyczącego osób starszych, inicjowanie i organizowanie działań na rzecz osób starszych
oraz wspieranie wszelkich form aktywności seniorów. Projekt statutu Rady Seniorów został przekazany do zapoznania
się podczas grudniowego spotkania seniorów na Zamku (jest on także dostępny
w urzędzie oraz w OPS). W styczniu zorganizujemy konsultacje w formie spotkań
z osobami zainteresowanymi. Formalne
powołanie Rady Seniorów może dokonać
się w lutym.
PK

Zmarł Paweł Zdrzałek

użytku publicznego. Trzymamy kciuki za
dalszą realizację tego przedsięwzięcia.
JR
• obniżenie stawki VAT na gaz ziemny
z 23 proc. do 8 proc.,
• zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię
elektryczną z 23 na 8 proc.,
• obniżka VAT na ciepło z 23 do 8 proc.,
• obniżka podatku VAT na ogrzewanie
z sieci, z którego korzystają mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
• obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty
emisyjnej do 0 do końca maja 2022 r.,
• wdrożenie dodatku osłonowego, dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach
i będzie to 400-1150 zł w zależności od
liczebności rodziny:
- dopłata 400 zł w skali roku dla gospo-

Miejsko-Gminna
Rada Seniorów

Posiłki świąteczne dla
najuboższych
Podobnie jak w roku ubiegłym, także
w bieżącym roku samorządowcy naszej
gminy (burmistrz Toszka wraz z kierownictwem urzędu, radni Rady Miejskiej
oraz dyrektorzy CUW, OPS i Zamku)
ufundowali świąteczny posiłek dla najuboższych i samotnych mieszkańców
naszej gminy. W dzień wigilii ponad 40
osób otrzymało w podarunku gustownie
przygotowany posiłek, który był znakiem
dzielenia się dobrem z osobami znajdującymi się w potrzebie. Obdarowane osoby
wytypowali pracownicy OPS oraz radni
Rady Miejskiej.
PK

W dniu 13 grudnia 2021 r. odbył
się pogrzeb Pawła
Zdrzałka, wieloletniego pracownika samorządowego w Toszku.
Po ukończeniu
technikum budowlanego rozpoczął
pracę
w biurze projektowym w Gliwicach, następnie pracował w urzędzie gminy w Wielowsi, a od początku lat 80. w urzędzie
miejskim w Toszku, gdzie zajmował
się szeroko rozumianą gospodarką
komunalną, planowaniem przestrzennym i nadzorem nad inwestycjami.
Prowadził aktywny tryb życia - jego
wielką pasją były rower, tenis, narty.
Był otwarty we współpracy z radnymi,
angażował się w szereg przedsięwzięć
społecznych. Po przejściu na emeryturę (2007) Paweł Zdrzałek dalej starał
się służyć swoimi kompetencjami pomagając w zakresie nadzoru budowlanego lokalnym instytucjom i nie tylko.
W ostatnich latach chorował. Miał 79
lat. Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
PK
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oświata

z życia gminy

Gmina Toszek w obiektywie

foto: A.A.

Przedszkole w Toszku

6 grudnia odwiedził nasze przedszkole
długo oczekiwany przez dzieci Mikołaj.
We wszystkich grupach spotkanie z Mikołajem upłynęło w miłej atmosferze
i przyniosło naszym wychowankom wiele
radości. Dzieci przywitały Gościa piosenkami i wierszykami. Mikołaj obdarował
wszystkie dzieci prezentami. Do zobaczenia za rok.
AA
SP1 w Toszku

SP1 na XI Toszeckim
Jarmarku Adwentowym

oświata

Serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczycielom, obsłudze i uczniom za ogromne
zaangażowanie w przygotowanie świątecznych słodkości i rękodzieła na tegoroczny jarmark adwentowy. Wszystkie
zebrane środki zostaną przeznaczone na
budowę szkolnego ogrodu sensorycznego. Dyrekcja SP1 im. I.Sendler w Toszku

"Lekcje nie z tej
Ziemi" o kosmicznych
śmieciach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler
po raz drugi zakwalifikowała się do projektu "Lekcje nie z tej Ziemi" realizowanego w ramach programu edukacyjnego
4
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ESERO Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pan dr Jakub Bochiński, astronom
i odkrywca kilkunastu nowych planet
poza Układem Słonecznym, przestawił
uczniom kl. 5 i 6 (podczas warsztatów
online) temat "Jak oczyścić naszą orbitę? (Zdalne) eksperymenty ze śmieciami
kosmicznymi". Uzyskaliśmy odpowiedzi
m.in. na pytania, ile satelitów krąży na
orbicie okołoziemskiej, co można zrobić,
by ocalić naszą orbitę, jak polscy naukowcy mogą się przyczynić do zmniejszenia
liczby śmieci w kosmosie. Najbardziej zaskakująca okazała się informacja, że odległość z powierzchni Ziemi do granicy
z kosmosem to tylko 100 km! Tak blisko
i tak daleko jednocześnie...
Kornelia Rzepka
SP im. Królowej Jadwigi w Pniowie

Świąteczny Kiermasz

W sali wiejskiej w Pniowie odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez
sołectwo oraz szkołę. Można było zakupić
ozdoby, upominki, kartki świąteczne, dekoracje, w tym piękne i ciekawe rękodzieło. Nie zabrakło ciast, pierników i innych
słodkości. Przedszkolaki oraz uczniowie

foto: Anna Skandy

foto: Anna Havemeister

foto: Kornelia Rzepka

przygotowali występ artystyczny, który
zachwycił wszystkich obecnych. Program uświetnił pan Kazimierz Rekliński,
który przygrywał na akordeonie znane

kolędy i piosenki świąteczne. Najbardziej oczekiwanym gościem tego dnia był
jednak Święty Mikołaj, który obdarował
wszystkie dzieci prezentami, nie szczędząc uśmiechu i ciepłych słów. Kiermasz
cieszył się dużym zainteresowaniem całej
społeczności szkolnej i lokalnej.

Anna Skandy
SP nr 2 im. G.Morcinka w Toszku

„Tydzień z historią”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Gustawa Morcinka w dniach 22-26
listopada uczestniczyli
w „Tygodniu
z historią”. Wystawy, spotkania z gośćmi, koncerty, konkursy, występ grupy
rekonstrukcyjnej, a nawet pokaz mody
XX-lecia międzywojennego – wiele inicjatyw o charakterze edukacyjnym i artystycznym wypełniło kolejne dni tego
ważnego szkolnego projektu, którego
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

foto: Aneta Jachimczuk

Barbórka

Z okazji święta wszystkich górników zwanego potocznie „Barbórką”, uczniowie
klas drugich spotkali się z emerytowanym
górnikiem Kopalni Węgla Kamiennego
w Knurowie. Pan Piotr Bulla, podzielił się
z nami swoją ogromna wiedzą i doświadczeniem związanym z trudną pracą pod
ziemią. Nasz gość, który prezentował się
dostojnie w galowym mundurze, omówił
elementy stroju górniczego, wyjaśnił ich
symbolikę oraz przybliżył górnicze legendy i opowieści. Każdy miał możliwość
zobaczyć i dotknąć różnorodne minerały:
sól, węgiel, kruszywo, które kryją się pod
ziemią. Spotkanie zakończyły podziękowania i pamiątkowe zdjęcia. Serdecznie
dziękujemy panu Piotrowi za przybycie,
zaangażowanie i poświęcony czas. Zapraszamy do nas za rok! Aneta Jachimczuk

pisami uprawniała do wzięcia udziału
w loterii zorganizowanej przez Samorząd
Uczniowski. Do rozlosowania były zabawki, książki, gry, przybory szkolne oraz
słodycze. Wszyscy bawili się świetnie!
Przyjemnie było patrzeć na szczęśliwe
buzie naszych podopiecznych.
Anna Skandy

Kalendarz w każdej
klasie

Mikołajkowo

SP Kotulin

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy kolejną akcję charytatywną „Kalendarz w każdej klasie”. Wspólnie wsparliśmy Hospicjum Miłosierdzia Bożego
w Gliwicach poprzez rozprowadzenie 20
kalendarzy. Serdecznie dziękujemy całej
społeczności szkolnej i życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.
Adam Nowak

Mikołajki

6 grudnia wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku już od rana z niecierpliwością
wypatrywały Świętego Mikołaja. Kiedy wreszcie zjawił się długo oczekiwany
gość, radości było co niemiara. Każda
klasa przywitała Go piosenką i wierszem,
On zaś obdarował naszych milusińskich
prezentami i słodkościami. Warto dodać, że przez cały tydzień poprzedzający mikołajki uczniowie zbierali podpisy
nauczycieli potwierdzające ich dobre
zachowanie. Karta z dziesięcioma pod-

foto: Marzena Powrósło

pomysłodawcą był nauczyciel historii Robert Krzemiński, a który patronatem
objął burmistrz Grzegorz Kupczyk. Warto dodać, że laureatami konkursu poświęconego powstaniom śląskim zostali: (1)
Karol Dawid, (2) Natalia Ponikiewicz, (3)
Krzysztof Koprek oraz Franciszek Wycisk, a wyróżnienia otrzymali Julia Ziob,
Marta Groszczyk, Natalia Jensz, Natalia
Malcherczyk i Nadia Błażytko.
Robert Krzemiński

miątkową książkę od europoseł Jadwigi
Wiśniewskiej za udział w XII Wojewódzkim Konkursie Historyczno–Literackim:
„Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Podziękowania pani poseł skierowała również
do nauczycieli naszej szkoły – pani Moniki Pondo i pana Roberta Krzemińskiego,
którzy zgłosili i przygotowali uczniów do
konkursu.
Monika Pondo
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foto: SP nr 2 im. Gustawa Morcinka

oświata

Początek grudnia przywitał mieszkańców Kotulina piękną zimową aurą. W tej
niecodziennej scenerii przybył do naszej szkoły św. Mikołaj. Przygotował dla
wszystkich naszych uczniów niezwykłe
upominki. Również z okazji mikołajek
uczniowie wybrali się na wycieczki. Klasy I-III pojechały do Opola do Teatru Lalki i Aktora na opowieść o św. Franciszku
oraz do Hoplandii na wesołe zabawy,
a klasy IV -VI wybrały się do Krasiejowa
do Chaty św. Mikołaja na wspólne zabawy z elfami, seans filmowy oraz warsztaty
wyrobu mydełek. Kl. VIII spędziła cały
dzień w Katowicach, odwiedzając Muzeum Śląskie, kino, jarmark adwentowy
oraz lodowisko. Wszystkie te atrakcje
pozwoliły uczniom odpocząć od trudów
codziennej nauki, poznać tradycje mikołajkowe oraz wzmocnić więzi koleżeńskie.
Marzena Powrósło

Konkurs HistorycznoLiteracki „Prawda
i kłamstwo o Katyniu”
Uczennica naszej szkoły Daria Woźniak
i tegoroczna absolwentka Dominika Kobiernik otrzymały podziękowania i pawww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

T

5

kultura

Pierniczkowy konkurs

Foto: Katarzyna Prawda

To coś więcej
niż projekt
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Potrójny sukces
Foto: Facebook DFK Tost

raz jest fundatorką nagród w konkursie.
Dziękujemy także Pani Katarzynie Szopa-Wycisk za przekazanie książek swojego
autorstwa nagrodzonym dzieciom.
Barbara Skawińska

Foto: Artur Czok

Pieczenie pierników to nasza świąteczna
tradycja. Na toszeckim zamku już od wielu lat odbywa się konkurs na pięknie udekorowane pierniczki. W tym roku udział
w konkursie wzięło 17 dzieci z Miasta
i Gminy Toszek. Jury miało spory problem z wyłonieniem zwycięzców konkursu, bo wszystkie pierniki były cudownie
udekorowane. Rozdanie nagród nastąpiło
na scenie Jarmarku Adwentowego, gdzie
z rąk dyrektora CK Artura Czoka i proboszcza parafii toszeckiej ks. Sebastiana
Bensza dzieci otrzymały nagrody.
1 miejsce Nina Cuber i Liwia Kunce
2 miejsce Maksymilian Milewski
i Daniel Jaklowski
3 miejsce Paulina Stranczik i Natalia
Gałązka
Za udział w konkursie nagrody otrzymali: Dawid Pancherz, Dominik Pancherz,
Emilia Żak, Damian Żak, Patryk Jaklowski, Sara Ocziepka, Hania Stranczik, Kamil Gałązka, Miłosz Milewski, Kajetan
Kunce, Maja Kałuża.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do
udziału w konkursie w przyszłym roku.
Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku”
składa serdeczne podziękowania mieszkance naszej Gminy, która już kolejny

„Cieszę się, że mogłam wziąć udział
w projekcie i Was poznać”, „To był pomysłowy projekt”, „Dużo się nauczyłam”
- takie słowa najczęściej padały z ust mam
biorących udział w projekcie BiznesMama dofinansowanym ze środków Fundacji BGK w programie „Skrzydła dla mamy-edycja II”.
Choć mogłoby się wydawać, że to tylko projekt, kilkanaście zajęć w przeciągu trzech miesięcy, to w rzeczywistości
„BiznesMama” pozwolił uczestniczkom-mamom na rozwój umiejętności, zdobycie wiedzy, ale także na zawarcie nowych
znajomości i integrację. Panie uczestniczyły w regularnych spotkaniach jogi
prowadzonych przez Katarzynę Szotę-Eksner. Zajęcia spotkały się z tak dużym
zainteresowaniem, że od grudnia joga
znalazła się w stałej ofercie Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Ponadto mamy
nauczyły się szydełkowania na paluszkach, zdobienia toreb metodą decoupage’u, wyrabiania naturalnych kosmetyków,
promowania własnego biznesu w sieci.
Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkały się warsztaty makijażu. Ważną częścią
zadania było udzielenie wsparcia mamom
dzięki udziałowi w warsztatach z doradcą zawodowym i coachem. Zapewnienie
opieki dzieciom uczestniczek na pewno
ułatwiło im udział w spotkaniach. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za aktywny i liczny udział w projekcie.
Katarzyna Prawda
Zastępca Dyrektora Centrum Kultury
"Zamek w Toszku"

Z przyjemnością informujemy, iż młodzież działająca pod kulturalnym szyldem
DFK Tost/Toszek po raz trzeci zwyciężyła w projekcie dla niemieckojęzycznych
grup teatralnych. Gratulujemy serdecznie! Jesteście najlepsi a my jesteśmy z was
dumni!
JR
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

czytōmy po naszymu

Coby na Wŏs sie Dzieciōntko dobrze wejrzało!
Boże Narodzynie to nie je taki sōm czas,
jak kŏżdy inkszy bez rok – myśla, że kŏżdy
to czuje, nawet jak niekedy czowiek nie je
specjalnie religijny abo tradycyjny, to jednak ciynżko nie zauważić, że 24 grudnia
je Wilijŏ. Choby we sklepach – wszyndzie
baby poôblykane na czerwōno, maszkyty,
krasnoludki, renifery i „Last Christmas”.
Nie powia, nerwuje mie trocha to, tym
barzi, że to wszysko już widać, ôd kedy
yno sie straciōły znicze na poczōntku listopada, ale tak richtich niy ma sie co
nerwować, bo i tak za moc z tym zrobić nie mogymy. Mogymy za to pomyśleć, kaj poszukać jeszcze takich świōnt,
kere niesōm tyż jakoś głymbia i mogōm
pokŏzać coś richtich wartościowego.
Zacznymy ôd podstawy – Boże Narodzynie to świynto chrześcijańske, fakt,
że spōminōmy je pod kōniec grudnia je

tyż typowo zachodnioeuropejski – prawosławne świyntujōm trocha nieskorzi,
w styczniu już (bo ôd XVI w. w Kościele
Katolickim ôbowiōnzuje inkszy kalyndŏrz
– my mōmy gregoriański, ôni majōm
juliański). Co ciekawe, wg wszelkego
prawdopodobiyństwa, Jezus Chrystus
nie urodziōł se 25 grudnia roku 1. Data
dziynnŏ wynikŏ miyndzy innymi z tego,
że piyrsi chrześcijanie „ôchrzciyli” rzymske świynto Słońca Niezwyciynżōnego,
kere bōło prawie w tych ôkolicach, jak
dziyń po leku zaczynŏ sie wydużać.
Ciekawŏ sprawa je tyż ze datōm rocznōm.
W VI w. mnich Dionizy Mały policzōł,
kedy mōg sie urodzić Jezus, i tyn rok
wyznaczōł jako rok 1 – skiż tego gŏdōmy,
że terŏzki mōmy 2021 rok (po Chrystusie
abo naszy ery), a piramidy zbudowali kajś
kole 2500 roku przed Chrystusym (abo
przed naszōm erōm). Jak zaczły to jednak
historyki badać, to wyszło, że borŏk Dionizy sie pomylōł ô pora lŏt, i tak richtich
Jezus urodziōł sie... miyndzy 8, a 4 rokym przed Chrystusem – co brzmi dojś
śmiysznie, ale cōż Wōm poradza.

Jak już my sōm przi Jezusie – wto u Wŏs
przinosi geszynki 24 grudnia? Z kŏżdy
strōny słyszymy, że Mikołaj – nie wia,
możno kaj indzi tak je, ale dyć wszyscy
wiymy, że Mikołaja to je 6 grudnia, i to
wtedy łazi po wsiach stary, brodziaty biskup z pastorałym (takŏ kryka biskupiŏ),
pytŏ sie modych ludzi, eli umiōm rzykać, a przinosi im bele jake fajne rzeczy
– np. ôstrużyny abo wyngel. 24 grudnia
do Ślōnzŏkōw przichodzi ale wto inkszy
– sōm jubilat, czyli Dzieciōntko. Myśla,
że dobrze je ô tym pamiyntać, takŏ tradycja kultywować, bo po piyrsze, tak u nŏs
je ôd nie wiam kedy i szkoda, żeby to se
straciōło, a po druge, mogymy sie tyż tak
brōnić przed tōm kōmercyjōm, co sie
z kŏżdy strōny wylywŏ i na pewno nie
służy niczymu poza zarŏbianiym – a to
przeca nie je w życiu nojważniejsze.
Tak że na te Boże Narodzynie latoś życza Wōm, coby Dzieciōntko kŏżdymu
prziniōsło
to,
czego
potrzebuje,
i błogosławiōło na kŏżdy dziyń w Nowym
Roku, już we 2022 (abo 2030) po Chrystusie!
Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...

Święta dla wszystkich
W gimnazjum miałem za kumpla zdeklarowanego ateistę i zatwardziałego antyklerykała, o ile w tym wieku można
w ogóle mówić o jakimkolwiek świadomym wyborze w tych kwestiach. W grudniu krótko przed Świętami przyszło mi do
głowy, żeby zapytać go, czy on też obchodzi Boże Narodzenie.
- No, jak mnie rodzice zaproszą, to przyjdę – powiedział, a ja zapytałem z przekąsem, jak to jest, że on, zdeklarowany
ateista, obchodzi chrześcijańskie święta.
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Odpowiedź niespecjalnie mnie zaskoczyła. Tak już po prostu jest.
Święta obchodzą wierzący i niewierzący.
I ci, którzy chodzą do kościoła codziennie, i ci, którzy pojawiają się w nim tylko
przy szczególnej okazji. Nie wiem, czy to
weszło nam w krew, wrosło w kulturę...
Tak już po prostu jest. Kiedy pomyślę
o grudniu, w którym nie ma Świąt, to coś
mi nie pasuje. Zima bez Świąt byłaby jakaś niepełna.
I mimo, że Święta w grudniu to najbardziej oczywista rzecz na świecie, za każdym razem jest w nich coś niezwykłego.
Niby to tylko trzy dni (licząc z Wigilią),
a pamięta się je przez cały rok. To nie jest
ten sam czas, kiedy od środy do piątku
chodzi się do pracy. To są dni, kiedy czas
płynie inaczej. Co sprawia, że tak jest?

Wiara w to, że właśnie wtedy Bóg znowu
schodzi na ziemię, a może kultura, w której się wychowaliśmy? W końcu jest wiele
państw na świecie, w których te dni niczym specjalnym się nie wyróżniają.
Nie każdy się ze mną zgodzi, ale mam
wrażenie, że magię świąt tak samo można
poczuć w kościele, jak w przystrojonym
markecie ze świąteczną muzyką. Wszędzie jest jakoś inaczej, weselej. I nieważne, co sprawia, że dla Ciebie święta są
niezwykłe. Czy jesteś wierzący czy nie,
czy prezenty przynosi Mikołaj, a może
Dzieciątko? Nieważne, na kogo głosujesz
– życzę Ci wesołych Świąt.
I niech zawsze, a szczególnie w Święta, będzie w nas więcej tego co łączy, niż dzieli..

Tomasz Sobania
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XI Toszecki Jarmark Adwentowy
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Kotulina, Toszka, Sabinie Olbrich-Szafraniec, Towarzystwu
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – panom Krzysztofowi Czechowi,
Henrykowi Krupie, Andrzejowi Morcińcowi, uczniom Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku oraz nauczycielce
pani Renacie Cibis, mieszkańcom – paniom Aleksandrze Dielehner, Aleksandrze Kupczyk, Joannie Morciniec, pracownikom
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Toszku, dyrektorowi
Centrum Kultury Arturowi Czokowi, pracownikom Remondis
Aqua Toszek, panu Ronaldowi Wieczorkowi, Bogusławowi Popek oraz wielu innym sojusznikom. Dziękujemy!
JR

foto: Jakub Broda

Już od jedenastu lat, w drugą sobotę grudnia, w zaułkach toszeckich uliczek tworzy się niepowtarzalna przedświąteczna atmosfera, a to za sprawą Toszeckiego Jarmarku Adwentowego. Wśród
zapachu choinek, pieczonych pierników i aromatycznej czekolady na mieszkańców gminy i turystów czeka moc świątecznych
przysmaków, artystycznych niespodzianek i innych atrakcji.
Urokliwą i niepowtarzalną atmosferę tego wieczoru niech przypomną nam zdjęcia, które publikujemy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
wsparcia i pomocy przy organizacji tego wydarzenia: Ochotniczym Strażom Pożarnym z Ciochowic, Pniowa, Wilkowiczek,
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