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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer gminnej gazety samorządowej pod nazwą „Po troszku
o Toszku”. Jak wszystkim wiadomo, przez ostatnie pięć lat
w naszej Gminie ukazywał się samorządowy biuletyn informacyjny „Kurier Ziemi Toszeckiej”, którego Wydawcą było
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Skąd zatem zrodziła się
idea zmiany i czemu miała służyć?...
Zespół Redakcyjny
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o objęciu urzędu przez nowego Burmistrza,
wybranego decyzją większości w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, wielu mieszkańców przychodziło z inicjatywą i prośbą o zmianę
gazety… Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej
społeczności i idąc za przykładem innych gmin, gdzie
czasopismo samorządowe wydawane jest przez Urząd,
a nie jednostkę organizacyjną Gminy, Uchwałą Rady
Miejskiej podjęto inicjatywę wydawania gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”.
Nasze czasopismo ma w swoim zamyśle pełnić
funkcję nie tylko samorządowego biuletynu informacyjnego, ale także, a może przede wszystkim, prezentować życie codzienne mieszkańców pod względem
zaistniałych wydarzeń, występujących problemów
oraz, co ważniejsze, potrzeb naszej lokalnej społeczności. Do charakteru czasopisma nawiązuje sam jego
tytuł „Po troszku o Toszku” – nietypowy i oryginalny, który ma wskazywać, że gazeta jest kierowana
do szerokiego grona czytelników (od najmłodszych
do najstarszych) i będzie poruszać inne tematy, niż
większość publikacji samorządowych, opisujących
wyłącznie sprawy związane z działalnością i aktywnością włodarzy – Rady i Burmistrza. Naszym celem
jest przede wszystkim informowanie Państwa o bieżących wydarzeniach związanych z życiem w naszej
Gminie. Chcemy przedstawić możliwie szeroki wachlarz tematyczny. Dla bacznych obserwatorów życia
publicznego - będzie troszkę naszej lokalnej polityki,
dla miłośników sztuki i rozrywki – troszkę kultury,
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Logo gazety zaprojektowała toszanka, Ewa Sobania. Na zdjęciu w chwili odbierania nagrody.

skupimy się także, po trosze, na oświacie, sporcie,
sprawach społecznych i problemach mieszkańców.
Pospolite wydały nam się takie tytuły jak: „Kurier”, „Wieści”, „Echo”, „Nowiny” – większość wydawnictw samorządowych je stosuje. My postawiliśmy na prostotę i nawiązanie do tradycji naszego
regionu. Wyrażenie „po troszku” odnotowuje bez
zastrzeżeń słownik języka polskiego, a słownik poprawnej polszczyzny uznaje owe sformułowanie
za potoczne, pojawiające się w języku wielu Polaków.
Tak naprawdę jego źródłem jest polszczyzna regionalna, gwarowa, charakterystyczna dla południa
Polski, w tym m.in. gwary śląskiej.
Dążymy do tego, aby naszą gazetę współtworzyli
mieszkańcy, dlatego jednym z pierwszych podjętych
przez nas działań było ogłoszenie konkursu na wybór
logo czasopisma. Nagrodzona została mieszkanka
Toszka Pani Ewa Sobania, która przedstawiła projekt nawiązujący, podobnie jak tytuł, do charakteru
naszej Gminy.
Tu i ówdzie pojawiły się już głosy krytyczne sugerujące, że tytuł gazety jest banalny, a informacje
w niej zawarte będą niepełne i zmanipulowane. Ujmując w możliwie najbardziej trafny sposób sytuację,
która zaistniała jeszcze przed wydaniem pierwszego
numeru, można stwierdzić, że „Jeszcze kura jaja nie
zniosła, a już ją chcą zadusić”.
Stare powiedzenie mówi „O gustach się nie dyskutuje” – my, jako Zespół Redakcyjny zdajemy sobie
z tego sprawę, że zarówno tytuł gazety, jak i jego nowa
szata graficzna oraz publikowane artykuły mogą nie
spotkać się z powszechną przychylnością wszystkich
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mieszkańców i nie zaspokoją potrzeb każdego z czytelników. Nie mamy monopolu na mądrość życiową, nie jesteśmy wszechwiedzący, a nasza ocena nie
zawsze może być trafna, stąd też jesteśmy otwarci
na nowe pomysły, chęć współpracy. Z pokorą przyjmiemy także konstruktywną krytykę.
Na dobry początek proponujemy Państwu wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej www.toszek.pl, w której każdy będzie mógł
przedstawić swoje oczekiwania i opinie dotyczące
kształtu i publikowanych treści w naszej gazecie.
Wstępnie założyliśmy, że czasopismo będzie
ukazywać się kwartalnie w nakładzie 2000 egzemplarzy (więc dwukrotnie więcej niż „Kurier Ziemi
Toszeckiej”) i nadal będzie kolportowane bezpłatnie.
„Po troszku o Toszku” ma być rzetelnym źródłem informacji dla mieszkańców naszej Gminy
(po trosze z każdej dziedziny życia, bowiem nie
sposób opisać wszystkiego). Skupimy się na tym,
co warte uwagi. Jako gazeta z pewnością nie unikniemy poruszania spraw o podłożu politycznym,
które w sposób nieunikniony mocno polaryzują
wzajemne relacje mieszkańców oraz przedstawicieli
samorządu. Postaramy się jednak, aby nasza lokalna
prasa nie została zdominowana przez tematy polityczne – ma to być gazeta o Nas i dla Nas. Mamy
świadomość, że pierwszy numer nie jest doskonały,
bo taki być nie może. Początki zawsze są trudne, ale
tylko trening czyni mistrza. Dlatego też oczekujemy
na Państwa cenne uwagi i zachęcamy do współpracy
i do pisania listów do Redakcji… a tymczasem życzymy ciekawej lektury...

W kolejnym numerze...

Wywiad z Anną Pawlak

Kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PROSTO
Z URZĘDU
Urząd
na wesoło
Osoby zajmujące się nauką o społeczeństwie twierdzą, że rozwój nowoczesnych
technologii – w szczególności Internetu –
prowadzi do uzależnień i powoduje zubożenie interakcji społecznych. Trudno się
z nimi nie zgodzić, patrząc na przykład
Urzędu Miejskiego w Toszku. Wprowadzenie chociażby elektronicznej bankowości może i przynosi oszczędności, przyspiesza pewne sprawy, ale przecież urzędnicy to też ludzie – zakupy muszą zrobić!
Spróbujcie kupić świeże wędliny albo
kawałek dobrego ciasta do popołudniowej kawy o godz. 16.00 – przecież to nieludzkie, a do banku wyjść już nie można.

W zarządzaniu zasobami ludzki-

mi istnieją dwie metody motywowania
pracowników do osiągania lepszych rezultatów: kij (kara) i marchewka (nagroda).
Już się wszyscy cieszyli, że kierownicy referatów w Urzędzie dostaną premie i podwyżki, a tu wkradł się złośliwy chochlik
i zamiast dodatkowej porcji marchewki,
dostają raz w tygodniu kijem po… głowie,
tłumacząc się gorąco w poniedziałkowy
poranek na szefowskim dywaniku.

Biolodzy

już dawno udowodnili,
że świat jest przykładem dobrze funkcjonującej maszyny, w której wszystko
ma swoje miejsce i nic nie ginie bezpowrotnie. Nie można tego jednak powiedzieć
o Urzędzie w Toszku, gdzie ewolucja nie
doprowadziła do rozwinięcia się lepszych
i szybszych sposobów organizacji pracy.
Już Egipcjanie zapisywali najważniejsze
informacje za pomocą hieroglifów, jednakże w naszym Urzędzie rzadko stosowano tak zmyślny wynalazek jak pismo
– wszystko załatwiało się w „zwyczajowo
przyjęty sposób” – czyli „na gębę”. Próbując nadrobić stracone lata włodarze
starają się odnaleźć stare akta, aby nareszcie zrozumieć, kto i jakie podejmował
decyzje, za co był odpowiedzialny oraz
co z tym całym bałaganem teraz zrobić?
Cały ten proces to jak… poszukiwanie
zaginionej arki.

Morał z tych opinii taki, że toszecki
Urząd nie byle jaki. Jeśli ktoś o Nobla
starał się będzie, to do badań zapraszamy
w naszym małym Urzędzie.
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JJ Na dobry początek
wiadro zimnej wody…

Zanim zdążyłem oswoić się z myślą, że objąłem stanowisko Burmistrza, na dzień dobry wylano mi na głowę
wiadro zimnej wody w postaci problemów budżetowych
i fikcyjnej, niemożliwej do osiągnięcia kwoty, figurującej
po stronie przychodów Gminy. Dokładnie rzecz ujmując,
przeszacowano nadwyżkę budżetową o ponad 800 tys. zł,
co korygowano już w I kwartale br. Złota kaczka niosąca
jaja w postaci prawie 1 mln złotych zaginęła tym razem
pod lochami Urzędu i następstwem tej okoliczności była
konieczność szukania radykalnych oszczędności.

JJ Zaciskamy pasa…

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjąłem, było zabranie dodatków specjalnych 8 pracownikom tutejszego
Urzędu, które kosztowały Gminę w 2010 r. prawie 75
tys. złotych. Moim zdaniem, niedopuszczalne jest, aby
pracownicy posiadający wyższe wykształcenie i dłuższy
staż pracy zarabiali mniej, czy tyle samo, co urzędnicy
posiadający niższe kwalifikacje i mniejsze doświadczenie. Ponadto ustawa o pracownikach samorządowych jasno precyzuje okoliczności, w których przyznawany jest dodatek specjalny – tylko w przypadku
okresowego zwiększenia obowiązków służbowych
lub powierzenia dodatkowych zadań, co nie znalazło
potwierdzenia w rzeczywistości.

JJ Oszczędności ciąg dalszy…

Przez pierwsze miesiące przyglądałem się organizacji
i funkcjonowaniu Urzędu, możliwościom i efektywności
pracy urzędników. Korzystając z doświadczeń i sprawdzonych praktyk, zdecydowałem, że aby usprawnić pracę
Urzędu i ułatwić zarządzanie zasobami ludzkimi, należy
przeprowadzić reorganizację, dzięki której w sposób przejrzysty określony będzie podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi komórkami. Pozwoli
to na uniknięcie wzajemnego przerzucania się obowiązkami. Do momentu zmiany struktury organizacyjnej
Urzędu, wyznaczeni byli koordynatorzy pokoi, którzy
z tego tytułu otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie,
nie ponosząc żadnej odpowiedzialności – bo po co? Oni

Szanowni Państwo!
Przejmując obowiązki Burmistrza Toszka ślubowałem przed
Radą Miejską, że dochowam
wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Słowa
złożonej przysięgi sumiennie
realizuję każdego dnia, pomimo trudności, jakie zastałem
oraz głosów krytyki, a także
złośliwych i fałszywych plotek
na temat podejmowanych przeze
mnie działań. Pragnę wszystkich
zapewnić, że mam świadomość
ciążącej na mnie odpowiedzialności, pokładanych ludzkich nadziei i oczekiwań… Tym bardziej
czuję się zobowiązany do tego,
by na bieżąco dzielić się z Państwem rzetelnymi informacjami
dotyczącymi mojej pracy, działalności Urzędu, jednostek podległych, uzyskanymi efektami,
a także problemami, z którymi
musimy się borykać…

byli powołani dla idei… Po wprowadzonych zmianach
kierownicy referatów otrzymali niższy dodatek funkcyjny,
a do zakresu czynności przypisano im odpowiedzialność
za daną komórkę. Dementując wszelkie plotki, jakoby
nowy Burmistrz zrobił „czystki” w Urzędzie, w wyniku
przeprowadzonej reorganizacji wypowiedzenie otrzymały tylko dwie osoby (informatyk i pracownik ds. podatków). Pozwoliłem sobie również przyjrzeć się organizacji
i funkcjonowaniu oświaty w naszej Gminie i ku mojemu
wielkiemu zdziwieniu okazało się, że mamy podwójne,
a nawet potrójne etaty obsługi administracyjnej placówek
oświatowych! W szkołach były po dwie-trzy sekretarki,
a ponadto w 2008 r. powołano do życia Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych, którego głównym celem jest
prowadzenie kadrowo-administracyjnej obsługi szkół.
Rozwiązaniem tej kuriozalnej sytuacji, w której kilku pracowników wykonuje tę samą pracę, stało się ograniczenie
etatów obsługi administracyjnej. W sumie do września
br. na skutek przeprowadzonych zmian, w samym Urzędzie zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne
na łączną kwotę ok. 123 tys. zł, co stanowi oszczędności
tegorocznego budżetu.

JJ Taniej, szybciej i wygodniej…

W wyniku przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca procedury przetargowej na obsługę bankową budżetu
Gminy, podpisałem umowę na bardzo korzystnych warunkach. Już na samych kosztach obsługi zaoszczędzimy rocznie prawie 25 tys. zł. Dotychczas wszelkie operacje finansowe dokonywane były wyłącznie w formie
papierowej. Uważam, że w dobie rozwoju technologii
informatycznych, papierowe fantazje można robić z origami, a Urząd musi podążać w kierunku wykorzystania
nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Dlatego
też do przetargu wprowadzono bezpłatną elektroniczną
obsługę bankową, dzięki której możliwe jest sprawniejsze
kontrolowanie wpłat i wypłat, bez konieczności opuszczania przez urzędników stanowiska pracy. Ponadto wprowadzono wymóg automatycznego deponowania przez bank
wolnych środków na lokatach terminowych, overnight
i weekendowych, dzięki czemu miesięcznie otrzymujemy
odsetki na poziomie około 2 tys. zł.
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JJ Śpiąca Królewna…

Dawno, dawno temu, kiedy to pojawiła się możliwość korzystania z pierwszych środków przedakcesyjnych, a zaraz potem z funduszy unijnych,
Gmina Toszek zamknięta w zamkowej baszcie przespała „boom” perspektywy finansowej 2007-2013.
W pierwszych 3 latach tego okresu ogłoszono największą ilość konkursów umożliwiających beneficjentom ubieganie się o pomoc z UE. Większość
środków została już wykorzystana, a obecnie ogłaszane są jedynie pojedyncze nabory, w których alokacja to pozostałości po oszczędnościach poprzetargowych. Pod koniec ubiegłej kadencji zostały
złożone dwa duże projekty. Jeden – „Klikanie bez
barier” dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu o łącznej wartości 4 mln zł, który, jak się
okazało, nie spełniał kryteriów formalnych, bowiem
tylko 4 miejscowości naszej Gminy mają status
białych plam (brak możliwości przyłączenia do Internetu), a projekt obejmował obszar całej Gminy,
co nie znalazło uzasadnienia zarówno ekonomicznego, jak i technicznego realizacji zadania, o czym
zostałem poinformowany przez Władze Wdrażające
Programy Europejskie. Drugi – „Dolina sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży” o wartości 0,5 mln
zł, ubiegający się o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, został odrzucony
przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego z uwagi
na fakt, iż nie uzyskał co najmniej 3 wymaganych
punktów zgodnie z kryteriami oceny…
Obecnie staramy się w miarę możliwości budżetowych obudzić tę śpiącą królewnę i w przeciągu ostatniego półrocza złożyliśmy wnioski na zadania inwestycyjne o łącznej kwocie prawie 2,4 mln
zł. Projekt obejmujący termomodernizację Przedszkola w Toszku i Szkoły Podstawowej w Paczynie póki co przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i tym samym został zakwalifikowany do oceny
merytoryczno-technicznej. W celu poprawy atrakcyjności turystycznej Gminy, funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zapewnienia mieszkańcom miejsca do spędzania wolnego czasu, powstała idea zagospodarowania terenu
skweru położonego w Toszku, przy ul. Gliwickiej
(tuż przy Osiedlu). Opracowaliśmy projekt stworzenia TOSZKOLAND-u, czyli miejsca integracji
społecznej i rekreacji. Po ocenie merytorycznej
projekt znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej.
Z uwagi na brak wystarczającej ilości środków,
jak na razie został on umieszczony na liście oczekujących. Samorząd Woj. Śląskiego ma ponownie
sprawdzić dostępność środków na realizację tego
typu inwestycji, więc póki co cierpliwie czekamy.
W międzyczasie rozpoczęliśmy starania o dotację
na budowę kompleksu boisk ORLIK. Zgłosiliśmy
swój akces do V Edycji Programu, bowiem do tej
pory Gmina przespała poprzednie cztery edycje.
Mam nadzieję, że nasz nadszarpnięty budżet pozwoli nam jeszcze ubiegać się o dofinansowanie
innych inwestycji wpływających na rozwój naszej
„Małej Ojczyzny”…

JJ Lepszy maluch w garażu,
niż Opel w telewizorze…

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu mieszkańców, podjąłem decyzję o podziale nieruchomości pomiędzy ulicami Wielowiejską i Poprzeczną
w Toszku, gdzie zostaną wydzielone działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz, pierwszy raz w historii naszej Gminy, działki pod garaże! Na przełomie października i listopada ogłoszone zostaną
przetargi na sprzedaż działek budowlanych w Kotulinie, Toszku i Pniowie. Ponadto rozpoczęliśmy
prace nad uporządkowaniem umów najmu pod
dzierżawę ogródków działkowych, bowiem spora
część społeczności korzysta z gruntów bezumownie.
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JJ Wielka inwestycja,
czyli… jak przekuć porażkę
w sukces…

Gmina od półtora roku prowadzi inwestycję obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina. Zadanie współfinansowane jest ze środków
unijnych – z Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Śląskiego. Interesy inwestora (Gminy), a zatem nas wszystkich, miał reprezentować wyłoniony
w drodze przetargu REMONDIS AQUA TOSZEK
Sp. z o.o. I pewnie robota szłaby pełną parą, gdyby
wszyscy na etapie jej planowania dopilnowali swoich
obowiązków. Ustępująca władza pozostawiła pokaźny
spadek problemów inwestycyjnych, którego niestety
nie można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza…
Biorąc pod uwagę definicję przyłącza kanalizacyjnego,
Gmina powinna wykonać przykanaliki od głównej
sieci do granicy posesji, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Szkoda tylko, że nie
zostały one ujęte w kosztach inwestycji, co stanowi
poważny błąd projektowy… niestety, nie jedyny…
Niewykonanie przykanalików może skutkować koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania,
bowiem warunkiem rozliczenia całości robót jest
podłączenie odpowiedniej ilości gospodarstw do sieci
kanalizacyjnej. Ponadto na etapie projektowania nie
uzgodniono lokalizacji z właścicielem posesji, na której
miała być posadowiona pompownia, co skutkowało
koniecznością jej przeniesienia na działkę gminną
nr 116/58 (na końcu ul. Stawowej w Sarnowie). Z uwagi na fakt, iż Stacja Uzdatniania Wody nie była ujęta
w mapach do celów projektowych, podczas realizacji
inwestycji wykryto kolejny błąd polegający na zaprojektowaniu podłączenia do nieprawidłowego obiektu,
co skutkowało potrzebą przeprojektowania odcinka
sieci wodociągowej. Wszystko to wymusiło konieczność realizacji robót dodatkowych, bez których nie
będzie możliwe zakończenie inwestycji… Można
zatem sądzić, że projekt inwestycyjny został przyjęty
bez dokonania jakiegokolwiek odbioru, co na dzień
dzisiejszy skutkuje licznymi problemami, a co ważniejsze, wzrostem kosztów realizowanej inwestycji.
„Zwyczajowo przyjęte” w naszym Urzędzie były obyczaje, że wiele rzeczy załatwiało się „na gębę”. Dziś
brakuje odważnych, ażeby przyznali się, kto po drodze
nie dopilnował swoich podstawowych obowiązków.
A co z inwestycją?... W chwili obecnej Wykonawca
przerwał roboty z uwagi na brak szczegółowych rozwiązań projektowych… Nam pozostało przełknąć tę
żabę, starać się naprawić powstałe błędy i próbować
przekuć porażkę w sukces.

Drodzy
Mieszkańcy!
Dziękuję wszystkim tym, którzy są
otwarci i gotowi do wspólnych działań na rzecz rozwoju naszej Gminy.
Zapewniam Was, że nadal będę wytrwale pracował dla naszego wspólnego dobra. Jak sami widzicie jest
wiele płaszczyzn, które wymagają
dużego nakładu pracy i czasu, dlatego proszę jedynie o wyrozumiałość
i cierpliwość – nie od razu bowiem
Toszek zbudowano…
Wasz Burmistrz
Grzegorz Kupczyk

Pracowicie
między
sesjami

Wybrani w ubiegłorocznych wyborach samorządowych Radni złożyli ślubowanie na I Sesji, która miała miejsce 1 grudnia ubiegłego roku.
Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez nową
Radę Miejską w Toszku była uchwała dotycząca
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, co oznacza, że w 2011 r.
ceny wody i ścieków pozostaną na niezmienionym
poziomie. Ponadto ustalono nowe (niższe) wysokości
i zasady wypłacania diet dla radnych. W roku 2010
na wynagrodzenia dla Rady Miejskiej wydatkowano
kwotę prawie 140 tys. zł. Dzięki podjęciu stosownych
uchwał, w bieżącym roku na dietach radnych Gmina
zaoszczędzi około 53 tys. zł.
Na kwietniowej sesji Rada Miejska nadała godność Honorowego Obywatela Gminy Toszek Panu
Janowi Pieli – lekarzowi, który całe życie poświęcił
mieszkańcom oraz Panu Antoniemu Wieczorkowi,
który zainicjował partnerstwo z Gminą Hohenau.
Miesiąc później ze stanowiska Skarbnika Gminy
odwołano Panią Kazimierę Drewniak, która złożyła
rezygnację z pełnienia tej funkcji.
W czerwcu Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2010 i tym samym udzieliła
Burmistrzowi absolutorium oraz po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym powołała nowego
Skarbnika – Pana Artura Krawczyka.
Do niecodziennych można zaliczyć wydarzenie,
które miało miejsce na ostatniej sesji, gdzie wszyscy
radni jednomyślnie zagłosowali za przystąpieniem
Gminy Toszek do programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Oby większość uchwał podejmowana była
w tak solidarny i zgodny sposób!

O G Ł O S Z EN I E

Gmina Toszek przystąpiła do uporządkowania umów najmu pod dzierżawę ogródków działkowych. Osoby posiadające umowy na korzystanie z gruntów gminnych
prosimy o potwierdzenie dalszej chęci
korzystania z tych gruntów. Wszystkich mieszkańców korzystających z gruntów bezumownie prosimy o wystąpienie
z wnioskiem do Urzędu o zalegalizowanie
korzystania z gruntu. Informacje prosimy przekazać do Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska do dnia 30 listopada 2011 r.

Burmistrz Toszka podjął decyzję o podziale nieruchomości pomiędzy ulicami
Wielowiejską i Poprzeczną. Wydzielone zostaną działki pod budownictwo
mieszkaniowe oraz garaże. Wszystkie
osoby zainteresowane zakupem działek
na wskazanym terenie proszone są o złożenie wniosku do Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. W przypadku dużego zainteresowania ze strony mieszkańców zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż
wskazanych nieruchomości.
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Kultura

Nowy Dyrektor CK „Zamek w Toszku”
- Uważam, że Centrum Kultury i miejsce, w którym się znajduje,
powinny służyć przede wszystkim mieszkańcom Gminy Toszek
– mówi nowy dyrektor CK „Zamek w Toszku”, Artur Czok.
- To jedyna instytucja kultury w Gminie i jednocześnie jedna z większych
w powiecie gliwickim, skupiająca w swojej strukturze oprócz
podstawowej działalności kulturalnej, gminną bibliotekę i działalność
turystyczno-muzealną.
Z r e d a k c j ą „ Po tro s z k u o T o s z k u ”
roz m a wi a  Artur Czo k

A

rtur Czok „objął we władanie” toszecki Zamek
na początku września. Ma już za sobą pierwsze
obserwacje i trudne decyzje. Zmiana dyrekcji
oznacza dla Centrum Kultury obranie nowego kursu.
O tym, w jakim kierunku podążać będą starania pracowników Zamku, mówi sam dyrektor:
- Moja koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w ogólnym zarysie opierać się
będzie na:
JJ edukacji kulturalnej, prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego oraz innych form aktywności
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
JJ współpracy z samorządem lokalnym, innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych
i rekreacyjnych,

JJ promocji marki CENTRUM KULTURY „ZAMEK
W TOSZKU”,
JJ pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
JJ podnoszeniu jakości pracy instytucji – wylicza.
Obecnie Centrum Kultury jest w nienajlepszej kondycji finansowej. - Dlatego też opracowuję program naprawczy, który będzie podstawą do zmiany istniejącej
sytuacji – mówi Artur Czok. - Nadchodzący rok budżetowy to czas realizacji mojego programu, w związku z czym na pewno nie będzie łatwy. Z natury jestem
jednak realnym optymistą, dlatego uważam, że uda mi
się wyjść na prostą i sprawić, że instytucja ta będzie
mogła się rozwijać, a także uatrakcyjniać swoją ofertę.
Zapraszamy wszystkich do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”. - Jestem otwarty na wszelkie zaproszenia, sugestie i propozycje do zrealizowania – zapowiada dyrektor. - Zależy mi na tym, aby cała społeczność Gminy Toszek była zaangażowana w kreowanie
życia kulturalnego oraz wspólnie w nim uczestniczyła.

„Złote Gody”

W czwartek 15 września w Sali Peterswalskiej na Zamku w Toszku odbyła
się wyjątkowa uroczystość. Swój Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziło 27 par z Gminy Toszek.
Na u rocz ystość prowad zoną przez
K ierow ni k a Urz ędu Sta nu Cy w i l nego
w Toszku przybyli Szanowni Jubilaci, ich rodziny,
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kokoszka oraz sołtysi, radni i reprezentanci miejscowości, z których
pochodzą pary małżeńskie.
Za zgodność pożycia, trud pracy i wyrzeczeń,
za wychowanie dzieci, za cierpienia, łzy, za każdy
siwy włos na skroni, Złoci Jubilaci zostali odznacze-

ni przez Prezydenta RP medalami „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”.
Dla Diamentowych Jubilatów pamiątkowy medal ufundował Burmistrz Toszka.
Pary małżeńskie otrzymały również listy gratulacyjne, upominki oraz bukiety kwiatów. Podczas
toastu, wzniesionego tradycyjną lampką szampana,
życzono seniorom, aby w zdrowiu i spokoju przeżyli
razem każdy kolejny dzień.

Artur Czok

wiek 45 lat, żona Danuta, trójka dzieci:
Michał 16 lat, Julia 13 lat i Karolina 11 lat.
Ukończył Studium Nauczycielskie w Raciborzu, Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie – kierunek pedagogiczno-artystyczny, Politechnikę
Częstochowską – studia podyplomowe z zakresu zarządzania i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w szkole podstawowej.
W roku 1998 wygrał konkurs na dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.
Funkcję tę pełnił do momentu podjęcia nowego wyzwania, jakim jest kierowanie Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

Po troszku o kulturze

I Targi ślubne
„Szyk i elegancja”
na Zamku w Toszku

20 listopada 2011, godz. 14.00 – 19.00
Zapraszamy do odwiedzenia I Targów ślubnych „Szyk i elegancja” na Zamku w Toszku.
Swoją ofertę przedstawi Zamek w Toszku oraz
partnerzy z branży ślubno-weselnej. Tego dnia
na zamku będzie się można zapoznać z ofertą
zespołów muzycznych, projektantów mody
ślubnej, cukierników i dekoratorów. Dodatkowo w programie m.in. pokazy barmańskie,
prezentacja limuzyn, możliwość spotkania
z fotografem i kamerzystą. Jesteś z Toszka,
a Twoi znajomi planują wesele… zaproś ich
na nasze targi. Wstęp bezpłatny. Dodatkowe
informacje na www.zamektoszek.pl

Młodzi, ambitni pilnie
poszukiwani…

Na zdjęciu pary, które obchodziły jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego.
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Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zaprasza
do uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań.
W sezonie 2011/2012 działać będą:
• sekcja wokalna
• sekcja break dance
• sekcja plastyczna
• sekcja instrumental• sekcja tańca towarzyna keyboard, gitara.
skiego
Czekamy na młodszych i starszych mieszkańców Gminy Toszek. Dodatkowych informacji
udziela Barbara Skawińska tel. (32) 233 44 93

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Oświata

KOTULIN

##Znów będą wakacje!
W te wakacje w kotulińskiej podstawówce naprawdę
wiele się działo!
W lipcu, w Szkole Podstawowej w Kotulinie
zorganizowano zajęcia, w których uczestniczyło 30 dzieci. Był to przede wszystkim czas zabaw
i rozgrywek sportowych, w plenerze zorganizowano podchody, młodsze dzieci bawiły się na placu
zabaw, a ci, którzy lubią malować - uczestniczyli
w warsztatach plastycznych.

Największą atrakcją tych spotkań stały się wycieczki. Pierwsza - do Krasiejowa, do Parku Dinozaurów. Uczniowie zobaczyli największe i najdokładniejsze rekonstrukcje dinozaurów na świecie – około
200 unikalnych modeli. Druga - do Dinozatorlandu
w Zatorze. Uczniowie zwiedzili również miejsca związane z papieżem Janem Pawłem II, no i spróbowali
wadowickich kremówek.
B e a t a G ro c h l a

PACZYNA

##Witaj szkoło!
„Pracujcie systematycznie, korzystajcie z oferty
Szkoły, a na pewno osiągniecie sukces i rozwiniecie
swoje pasje” – tymi słowami Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paczynie powitał we wrześniu swoich
uczniów w nowym roku szkolnym 2011/2012.
Dzieci, jak co roku, mają możliwość angażowania się w wiele interesujących przedsięwzięć. Szkoła
nadal realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie.
Uczniowie mają możliwość wybrania języka niemieckiego jako ojczystego i tym samym - już od pierwszej
klasy mogą uczyć się języków angielskiego i niemieckiego. Szkoła proponuje także naukę informatyki
i pływania, począwszy od klasy pierwszej. W tym roku
szkolnym kontynuujemy realizację projektu „Dobry
start - dobra przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Toszek” dofinasowanego z EFS, który umożliwia uczniom rozwój
umiejętności oraz pomaga im radzić sobie z trud-

nościami. Już teraz włączyliśmy się do uczestnictwa
w takich akcjach, jak „5 porcji warzyw, owoców lub
soku”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Zbieramy
makulaturę – oszczędzamy lasy”.

Piękna nasza Polska cała,
a Mazury - Cud Natury!
15 września wszystkie szkoły i placówki w Polsce oraz
placówki polonijne za granicą wzięły udział w Światowym Dniu Głosowania na polskiego kandydata
w konkursie New 7 Wonders – Nowe 7 Cudów Natury. W Szkole Podstawowej w Paczynie uczniowie nie
tylko oddawali głosy na Mazurskie Jeziora, ale także
propagowali akcję wśród swoich Rodziców. Każdy
uczeń otrzymał ulotkę informującą o konkursie, jego
zasadach oraz sposobach oddawania głosu na polskiego kandydata do miana Nowego Cudu Natury.

Światowy Dzień Głosowania zainaugurował
ostatni, najważniejszy etap głosowania na Mazury
– rundę finałową, która trwa do rozstrzygnięcia plebiscytu, czyli do 11 listopada.
Ag n i e s z k a Kur a l

PNIÓW

##W pierwszym miesiącu nauki posprzątali świat
Zanim na dobre rozpoczął się trudny czas nauki,
uczniowie z pniowskiej podstawówki zakasali rękawy i wzięli udział w akcji Sprzątania Świata.
A, niestety, było co sprzątać…
1 września rozpoczynających naukę uczniów
ciepło i niezwykle uroczyście powitała Pani Dyrektor. Na inaugurację nowego roku szkolnego
przybyli też najmłodsi wychowankowie naszej
Szkoły - przedszkolacy! Decyzją swoich rodziców,
w tym roku spędzą w przedszkolu sześć godzin
każdego dnia, mogąc przy okazji uczyć się dwóch
obcych języków: angielskiego i niemieckiego.
Wrzesień jest także miesiącem, w którym cała
społeczność szkolna angażuje się w akcję ,,Sprzątanie świata”. 26 września najmłodsi uczniowie

porządkowali teren w pobliżu Szkoły, natomiast
starsi udali się trasą wiodącą wzdłuż głównych
i najbardziej zaśmiecanych ulic. - Uzbieraliśmy
kilka worków śmieci, co oczywiście nie daje nam
najmniejszych powodów do dumy! – komentują
opiekunowie grup sprzątających pniowskie ulice. Jako pedagodzy, liczymy jednak, że te oraz wiele innych akcji podniosą świadomość ekologiczną wśród
młodych ludzi i uwrażliwią ich na problemy środowiska naturalnego.
Mamy nadzieję, że takie działania zaowocują
w przyszłości podejmowaniem przez uczniów rozsądnych decyzji i poszukiwaniem rozwiązań zatrzymujących proces degradacji środowiska!
M a riol a K a ł u s k a

TOSZEK

##Orlik nadziei
Jak w wielu polskich szkołach, uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012. Tego dnia gościem
w Szkole Podstawowej w Toszku był Pan Burmistrz
Grzegorz Kupczyk, który przyniósł nam nadzieję
na wymarzony obiekt sportowy - boisko typu ORLIK.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadziliśmy drugi nabór na zajęcia prowadzone w ramach
projektu „DOBRY START - DOBRA PRZYSZŁOŚĆ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Gminy Toszek” współfinasowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. W pierwszej kolejności do wybranych przez siebie działań zapisani zostali uczniowie,
którzy uczestniczyli już w zajęciach. Nowy nabór umożliwił udział uczniom klas pierwszych. W ramach projektu prowadzone są warsztaty fotografii cyfrowej, zajęcia
wiedzy o regionie, warsztaty teatralne, dziennikarskie,
profilaktyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne.
B a rb a r a Sz p a k
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Z trzeciego sektora

Kim jesteśmy?

DFK zbiera historię
toszeckich Żydów

Zmień świat
z WIZAWI!

Mi c h a ł M a t h e j a

J a k ub Mi c k i e wi c z

Jednym z najważniejszych obszarów działania koła
Deutscher Freundschaftskreis (DFK) jest przybliżenie
dzisiejszym toszanom bogactwa dziedzictwa kulturowego oraz historii miasta i jego najbliższej okolicy.
Na liście najnowszych przedsięwzięć koła znajduje się
dokumentacja życia i działalności toszeckich Żydów.
DFK zależy na tym, aby po ludziach, którzy kiedyś
tutaj mieszkali, pracowali i żyli w Toszku, coś jednak
pozostało. Mając to na uwadze, przed kilku laty zorganizowaliśmy akcję zbierania informacji o ofiarach
II wojny światowej z naszej Parafii, której owocem była
pamiątkowa księga złożona w cmentarnej kaplicy. Wyszliśmy z taką inicjatywą, aby upamiętnić pierwszych
rektorów naszej szkoły tablicą, która odsłonięta została
podczas tegorocznego jubileuszu.
Obecnie istotnym dla nas przedsięwzięciem jest
zapisanie zachowanych jeszcze w pamięci śladów obecności tych mieszkańców Toszka, którzy modlili się
na dzisiejszej ulicy Piastowskiej, czyli członków wspólnoty żydowskiej. Chcielibyśmy sięgnąć do wspomnień
ludzi, pamiętających jeszcze toszeckich Żydów (którzy zginęli albo wyjechali w świat), staramy się zebrać
wszelkie możliwe informacje na ich temat. Jeżeli teraz
zapiszemy ich nazwiska, zanotujemy, gdzie mieszkali
albo czym się trudnili, to znowu jakiś fragment historii
naszego miasta ocalimy od zapomnienia.
Prosimy wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek
informacje na temat mieszkających w Toszku Żydów lub
stare materiały w postaci fotografii o ich udostępnienie.
Zapraszamy do naszego biura (ul. Gliwicka 32/2),
czynne we wtorki od 17.00 do 19.00, albo prosimy
o kontakt telefoniczny (Przewodnicząca Koła Dorota
Matheja, (32) 233 41 62) i zachęcamy do współpracy
wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do naszej akcji.

Czym byłby świat bez ludzi, którzy chcą go zmieniać i ciągle ulepszać? Może zatrzymałby się w epoce brązu, bez wygodnych kanap w salonie, bez Internetu, telewizji, coca-coli i innych przyjemności,
które zresztą wcale nie są najważniejsze. Człowiek
zmienia świat czynem, swoim działaniem na rzecz
innych, filantropią, altruizmem, myśleniem nie
tylko o sobie, ale przede wszystkim o innych.
W naszej Gminie przykładem takiego działania
jest nowo powstałe Stowarzyszenie WIZAWI.

T e r e s a T obor e k

WIZAWI to grupa ludzi, którzy swoją działalnością
społeczną angażują mieszkańców do czynnego udziału
w życiu kulturalnym Toszka. Przez ostatni rok grupa
ta działała w Krakowskim Stowarzyszeniu Edukacji Rówieśniczej (SER), a teraz postanowiła założyć własne, lokalne stowarzyszenie, w którym będzie kontynuować pracę na rzecz poprawy życia mieszkańców Gminy Toszek.
Dzięki wolontarystycznym działaniom młodych ludzi, stwierdzenie, że w Toszku nic się nie dzieje przeszło
w zapomnienie. W przeciągu kilku miesięcy toszecka
grupa, jeszcze pod starym szyldem, zorganizowała m.in.
„Zlot bałwanów Tabaluga ratuje zamek”, „Bibliotekę
Żywych Książek”, „Rajd rowerowy dla Emanuela”,
„Dyskotekę na zamku”, „Projekt Forum dla Przyszłości”,
„Spektakl Eichendorff” i „Filmowcy Toszek”.
W najbliższym czasie WIZAWI ma zamiar zorganizować akcję promocyjną nowej organizacji, „Mikołajki” dla dzieci z Ligoty Toszeckiej, II Zlot Bałwanów, Charytatywny Rajd Rowerowy i wiele innych…
Szczegóły znaleźć można na plakatach oraz na stronie
internetowej www.wizawi.org.pl.

Nasza grupa rozpoczęła działalność w październiku 2007 r. Jesteśmy kobietami, które postanowiły
urzeczywistnić i odkryć potrzeby i marzenia, rozwijać
się, pomagać sobie nawzajem i innym.
Bierzemy czynny udział w życiu społecznym Gminy, poprzez akcje adresowane do kobiet, dzieci i całych
rodzin. Od trzech lat organizujemy w Toszku „Dzień
Dziecka” i „Mikołajki”. Bierzemy udział w różnych
spotkaniach i imprezach promujących naszą Gminę.
Poprzez takie i inne działania społeczne nawiązujemy
partnerstwo ma szczeblu lokalnym.
W naszych przedsięwzięciach wspierają nas m. in.
Burmistrz Toszka, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz stowarzyszenia
działające na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Obecnie grupę tworzy 15 pań o różnych charakterach, zawodach, upodobaniach i w różnym wieku,
które wzajemnie się inspirują i chętnie poświęcają
swoje wolne chwile na tworzenie i realizowanie nowych pomysłów.
Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału
w naszych działaniach!
Jeśli chcesz spotkać się z nami, podzielić swoimi
refleksjami i pomysłami, porozmawiać lub wziąć
udział w naszych działaniach albo zorganizować jakieś wydarzenie, przyjdź do nas.
Zapraszamy do Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” (sala nad biblioteką) w każdy piątek w godz.
9.00 – 12.00. Jeżeli będą chętni jest możliwości zorganizowania spotkań w godzinach popołudniowych.
W sali znajduje się kącik dla dzieci, wyposażony w stoliki, zabawki i bajki.

O G Ł O S Z EN I E

Sukces przychodzi do tych, którzy
działają, podczas gdy pozostali
oczekują jego nadejścia”
Thomas Edison

O G Ł O S Z EN I E
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Z Hohenau

TPZT działa nie
tylko na szlakach
Z a rz ą d T P Z T

10 lutego członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej wybrali nowe władze stowarzyszenia. W ich skład weszli: jako Przewodniczący
- Krzysztof Czech z Toszka, jako Zastępca - paczyński leśniczy Sławomir Zarzecki, Skarbnik
- radny z Kotulina Herbert Kocur, Sekretarz przedstawicielka Pniowa Grażyna Świerczyńska,
a po jej rezygnacji funkcję tę przejął Radosław
Makowczyński z Płużniczki.
Najważniejszym zadaniem obecnego Zarządu
jest objęcie aktywnością terenu całej Gminy, a być
może także i innych miejscowości wchodzących
w obszar historycznej Ziemi Toszeckiej.
Wprawdzie Towarzystwo istnieje już od kilkunastu lat, ale nawet w okresach prosperity, działania
organizacji koncentrowały się na samym tylko „stołecznym” Toszku. Pierwszą inicjatywą Towarzystwa
w nowej kadencji było uruchomienie forum internetowego www.toszek-forum.pl, poświęconego problemom naszej Gminy. Pod auspicjami TPZT zorganizowane zostało 7 kwietnia spotkanie mieszkańców
z Burmistrzem i Radnymi. Zarząd podjął także
współpracę ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Dróg
św. Jakuba w Polsce” i spotkał się z jego przedstawicielami, którzy na rowerach przemierzali odcinek
od Piekar Śl. do Góry Św. Anny. Drogi św. Jakuba
to dawne szlaki pielgrzymkowe prowadzące przez
całą średniowieczną Europę do grobu św. Jakuba
w hiszpańskim Santiago de Compostela. Jeden z najważniejszych szlaków naszej części Europy, nawiązuje do dawnej Via Regia, Drogi Królewskiej i prowadzić będzie przez Toszek oraz kilka miejscowości
naszej Gminy. Fragment tego szlaku od Zacharzowic
do Poniszowic grupa około 40 rowerzystów pokonała
24 lipca w ramach I Toszeckiego Rajdu Św. Jakuba.
Kolejnym pomysłem, którego realizacja już się
rozpoczęła, jest posadzenie przy wszystkich kościołach naszej Gminy świerków lub sosen papieskich,
które wyrosły z nasion pobłogosławionych przez
Ojca Św. Benedykta XVI w czasie jego pielgrzymki
do Polski. Do tej pory jedyną parafią na naszym terenie, która mogła się takim drzewkiem pochwalić,
była Paczyna. Od 3 maja papieski świerk rośnie także
przy kościele parafialnym w Toszku, od 25 września
papieska sosna znalazła się w Pniowie, a od 2 października świerk rośnie również w Kotulinie.
Najambitniejszym zadaniem, które wyznaczył
sobie do tej pory TPZT, było wpisanie Toszka na prestiżową listę miast uczestniczących w Fete de la Musique, Święcie Muzyki. Odbywa się ono corocznie
21 czerwca, zainaugurowane zostało przed 30 laty
w Paryżu, a jego celem jest popularyzacja muzyki,
zwłaszcza tam, gdzie toczy się codzienne życie –
na placach i ulicach miast.

O G Ł O S Z EN I E

Podziękowania

Gmina Toszek pragnie złożyć serdeczne podziękowania tym wszystkich lokalnym przedsiębiorcom,
którzy swoimi ogłoszeniami zasponsorowali wydanie nowego folderu promocyjnego naszej Gminy.
Podziękowania kierujemy również w stronę Pani
Anety Gola i Pani Aleksandry Kupczyk za bezpłatne przetłumaczenie treści owej publikacji na język
niemiecki. Folder zostanie wydany w listopadzie
w nakładzie 1000 szt.
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Wakacyjna przygoda
w Hohenau
Fajnie jest być tutaj ze wszystkimi tymi miłymi ludźmi. Jedzenie jest pyszne i piękne są góry” – tak opisuje swoją wakacyjną przygodę Rafał, jeden
z uczestników sierpniowego wyjazdu do Partnerskiej Gminy Hohenau.
a n e t a gol a / a l e k s a n d r a k u p c z y k
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dea wyjazdu zrodziła się wiosną, kiedy postanowiliśmy nagrodzić laureatów licznych konkursów
z języka niemieckiego w naszej Gminie. Burmistrz Hohenau Eduard Schmid zaprosił trzynaścioro
uczniów szkół podstawowych z Toszka, Kotulina i Paczyny wraz z dwoma opiekunami do swojego miasta
na wakacyjny wypoczynek, który przypadł w terminie
od 22 do 26 sierpnia.
Po przybyciu do Hohenau zostaliśmy przywitani w ratuszu przez Panią Wiceburmistrz Reserl Stockinger oraz Pana Wiceburmistrza Josefa Gais. Wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej
i udaliśmy do ośrodka Jugendwaldheim-Wessely-Haus, który położony jest na terenie Bawarskiego
Parku Narodowego. Po zakwaterowaniu, dzieci z zaciekawieniem odkrywały atrakcje ośrodka, m.in. pokój gier i zabaw ze stołem do tenisa stołowego i grą
w piłkarzyki, świetlicę oraz boisko do gry w piłkę
nożną. Spędzały tam każdą wolną chwilę. Wieczorem,
wspólnie z Panem Burmistrzem Hohenau i przyjaciółmi z Gminy Partnerskiej, zasiedliśmy przy ognisku.
W czasie pobytu dzieciom przygotowano wiele
atrakcji, m.in. wędrówki po górach, z możliwością
zdobycia szczytów: Große i Kleine Kanzel, Lusen
(1373 m n.p.m.), poznawanie fauny i flory Parku Narodowego (zwierzyniec - Tier-Freigelände), ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej (Baumwipfelpfad) oraz
zwiedzenie Centrum Edukacyjnego (Hans-Eisenmann-Haus) i skansenu wsi bawarskiej. Zostaliśmy
również zaproszeni do Urzędu Miasta, gdzie przyjął
nas i oprowadził sam Pan Burmistrz Eduard Schmid.
Ostatnie godziny przed piątkowym powrotem
do domu spędziliśmy z naszymi przyjaciółmi przy
ognisku, w iście rodzinnej atmosferze, przy dźwiękach bawarskiej muzyki.
Podczas pobytu dzieci miały możliwość obcowania z językiem niemieckim, poznania kultury bawarskiej, spróbowania regionalnych potraw, podziwiania
piękna przyrody Parku Narodowego oraz doświad-

czenia wielkiej życzliwości ze strony mieszkańców
Partnerskiej Gminy Hohenau.
Korzystając z okazji raz jeszcze w imieniu dzieci,
rodziców i wychowawców pragniemy gorąco podziękować Panu Burmistrzowi Eduardowi Schmid, Pani
Kierownik ośrodka młodzieżowego Jugendwaldheim-Wessely-Haus Ricie Gaidies oraz całej Gminie Hohenau, jak również Panu Burmistrzowi Grzegorzowi
Kupczykowi oraz Radzie Miejskiej w Toszku za możliwość spędzenia niezapomnianych chwil u naszych
zachodnich przyjaciół. Wakacyjna przygoda w Hohenau długo pozostanie w naszej pamięci.

W przyjaźni z Hohenau

Od 1 do 4 maja Burmistrz zaprzyjaźnionej Gminy wraz z delegacją gościł w naszym mieście. Była
to pierwsza oficjalna wizyta na zaproszenie nowo
wybranego Burmistrza Grzegorza Kupczyka, podczas
której tytuł „honorowego obywatela Gminy Toszek”
otrzymał Pan Antoni Wieczorek, inicjator partnerstwa obu gmin oraz Pan Jan Piela - wieloletni lekarz
Ośrodka Zdrowia w Kotulinie oraz w Toszku.
Goście uczestniczyli również w uroczystych obchodach 3 Maja, których kulminacyjnym punktem
było wspólne posadzenie drzewka poświęconego
przez Papieża Benedykta XVI przy Kościele Parafialnym w Toszku.
Nieco ponad trzy miesiące później, od 22 do
26 sierpnia trzynastoosobowa grupa dzieci ze szkół
podstawowych z Toszka, Kotulina i Paczyny wyjechała na prawie tygodniowy wypoczynek do Hohenau.
Pobyt w całości sfinansowany został przez Gminę
Hohenau, natomiast koszty przejazdu i ubezpieczenia
pokryła Gmina Toszek.
Kolejna okazja do spotkania pojawiła się na oczątku września. Wtedy to włodarze naszej Gminy wraz
z przedstawicielami klubów sportowych „Ruch
Pniów” oraz „Przyszłość” Ciochowice udali się z wizytą do Schönbrunn w celu obchodów jubileuszu
50-lecia istnienia klubu sportowego DJK-SG Schnbrunn am Lusen.

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

Nakład: 2000 egzemplarzy

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

7

Sport i rozrywka
VI Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie

„Toszek Cup”
St a n i s ł a w Kubit
Pr e z e s G liwi c k i e go Stow a rz y s z e n i a
Mo d e l a rz y L ot n i c z y c h
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września na wzgórzach koło Sarnowa, pod
patronatem Burmistrza Toszka, rozegrano VI Międzynarodowe Zawody Modeli
Szybowców Sterowanych Mechanicznie „Toszek Cup”,
zaliczane do Pucharu Świata.
Szybowce sterowane mechanicznie wypuszczane
są z ręki przez zawodników startujących ze zboczy
wzgórz. Zadaniem sędziów jest zmierzenie ich lotu.
Zawodnik powinien tak dobrać model oraz jego parametry do danych warunków atmosferycznych, aby
wypuszczony szybowiec osiągnął maksymalny czas
lotu określony przez sędziego głównego. W przypadku zawodów w Toszku czas ten wynosił w pierwszych
czterech lotach 180 sekund a w locie ostatnim 240 sekund. Modele startowały z sarnowskiego wzgórza
i lądowały na okolicznych polach. W zawodach wzięło udział 23 zawodników z Polski, Czech, Słowacji
i Ukrainy, w tym aktualni medaliści niedawno rozegranych Mistrzostw Świata. Rozgrywki przebiegały
przy pięknej słonecznej aurze w iście sportowej atmosferze. Po zakończeniu części zasadniczej okazało się,
że czterech zawodników osiągnęło maksymalne czasy
wszystkich lotów. Dla nich też zarządzono lot dogrywkowy (fly off) z małej wysokości zbocza. Niespodziewanie zwyciężył junior Gliwickiego Stowarzyszenia

8

Modelarzy Lotniczych Konrad Żurowski
(198s) przed aktualnym Mistrzem Świata Iwanem Tregerem (184s) ze
Słowacji i Jaromirem
Orelem (119s) z Czech.
Podczas ceremonii zakończenia imprezy, która
odbyła się w pięknej scenerii
Zamku w Toszku, zwycięzcy
zawodów otrzymali okazałe puchary z rąk Burmistrza Toszka
Grzegorza Kupczyka. Warto
dodać, że Toszek w ostatnich
latach wyrósł na stolicę polskiego modelarstwa w tej klasie modeli. W jego najbliższych
okolicach (Sarnów, Kotliszowice)
corocznie przeprowadzane są zawody o Puchary Polski, Mistrzostwa
Polski, a także o Puchar Świata. Nowe
władze Toszka postanowiły uruchomić
pracownię modelarską, w której pod
okiem doświadczonego instruktora Ewalda Stawinogi
miejscowa młodzież będzie mogła poznawać tajniki
modelarstwa lotniczego.

III Integra za nami
12 września na boisku Klubu Sportowego
Zamkowiec odbyła się III Integra, czyli
integracyjna spartakiada. W rozgrywkach, którym patronuje sir Ludwik Guttmann, ojciec paraolimpiad, urodzony
w Toszku w 1899 r, wzięło udział blisko
200 uczestników.
M a ri a B u k ow s k a

Podczas inauguracji spartakiady wypuszczono gołębie, które są symbolem pokoju i gry fair play. Tak
rozpoczęła się III Integra, w ramach której w różnych
dyscyplinach sportowych zmagali się uczniowie szkół
naszej Gminy, Zespołu Szkół z Pyskowic, oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pyskowic
– w sumie około 200 uczestników. Wszyscy bawili się
znakomicie. Każdy uczestnik otrzymał upominek.
Organizatorów wspierali harcerze ze szczepu Ignis
z Toszka, a także strażacy. Nad bezpieczeństwem
czuwały pielęgniarki z NZOZ Puls w Toszku. Zmaganiom sportowym towarzyszył plener plastyczny,
który prowadziły panie z Toszeckiej Akademii Aktywnych Kobiet. Na zakończenie imprezy Wicestarosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek,
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, Prezes Stowarzyszenia „Moja Gmina Nasz Powiat” Andrzej Hosz
oraz Prezes LKS „Zamkowiec” Tadeusz Rams wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale,
puchary, dyplomy i nagrody. Impreza została wsparta
dotacją udzieloną przez Powiat Gliwicki. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, nauczycielom,
dyrektorom placówek oświatowych oraz sponsorom
i współorganizatorom.
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