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Skąd wziął pan pomysł na prowadzenie 
gospodarstwa agroturystycznego? 
Wiele lat pracowałem w  Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych, ale w pewnym 
okresie wiadomo już było, że one będą 
podlegać przeobrażeniom. Postanowiłem, 
że nie pozwolę, aby w miejscu, w którym 
od pokoleń mieszkam, to gospodarstwo 
przestało definitywnie istnieć. To jest 
działalność związana z  moim zawodem, 
z moim wykształceniem - trudno mi było 
pogodzić się z tym, aby o rolnictwie mó-
wić w czasie przeszłym. W grudniu 1993 
przystąpiłem do przetargu na wykup tego 
właśnie gospodarstwa, przetarg wygra-
łem. Tak wyglądały początki.
Myślał pan o gospodarstwie rolniczym, 
czy już wtedy brał pan pod uwagę agro-
turystykę?
To się zmieniało. Gospodarstwo prze-
jąłem bez inwentarza, bez sprzętu, bez 
stanów magazynowych, nie miałem, też 
środków, aby założyć stado. Szybko do-

szedłem do przekonania, 
że sama produkcja ro-
ślinna to za mało. Szu-
kałem pomysłu na coś 
jeszcze, co pozwoliłoby 
lepiej bilansować moją 
działalność. Rozglądałem 
się, prowadziłem rozmo-
wy, czytałem - zauważy-
łem wtedy, że pojawia się 
moda na wieś, którą wielu 
ludzi chce poznawać nie 
tylko rekreacyjnie ale np. 
pod kątem pochodzenia 
żywności. W  ten sposób 
dojrzewał pomysł na gospodarstwo agro-
turystyczne.
W  latach 90. był pan u  nas jednym 
z pierwszych tego typu przedsiębiorców. 
Dziś jest was już w naszej Gminie więcej 
(Dom Biesiadny “Bumerang”, Restaura-
cja “Złota Kaczka”, Gospodarstwo Agro-
turystyczne “Mendla”) Czym wyróżnia 

się „Ranczo” spośród 
innych, podobnych 
podmiotów?
Od razu powiem, że ja 
żałuję, że te inne, po-
dobne gospodarstwa 
u  nas nie powstają 
bliżej mnie. Mogliby-
śmy wtedy stworzyć 
możliwość pobytu 
większym, zorgani-
zowanym grupom. 
Moglibyśmy wspólnie 
pomyśleć nad produk-
tami, które pomogłyby 

nam zagospodarować 
większe grupy, które 
z  kolei przyciągnęłyby 
do Gminy kolejnych tu-
rystów. Jestem otwarty 
na takie inicjatywy i po-
mysły.
Kim są pana goście, 
dlaczego do pana przy-
jeżdżają, skąd wiedzą 
o pana ofercie?
Wiele lat temu zacząłem 
lansować koncepcję tu-
rystyki, którą nazywam 
„turystyką sentymental-

ną”. Wiedząc, że wyjeżdżają stąd dziesiątki 
tysięcy ludzi, wiem też, że przyjdzie czas, 
kiedy oni będą chcieli znów tutaj przyje-
chać. Póki będą żyć rodzice - przyjeżdża 
się do domu, potem, kiedy rodziców już 
nie będzie, przyjazd do brata, siostry - 
nie jest już tak zobowiązujący. Ci ludzie, 
kiedy tu po latach przyjadą, będą chcieli 
odrobiny intymności, dobrych warunków 
pobytu, może nawet odrobiny snobizmu.
Czy to oznacza, że wśród pana gości są 
przede wszystkim ludzie, którzy lata 
temu stąd wyjechali na zachód?
Tak, to są także tacy ludzie, ale nie tylko. 
To są także goście, którzy organizują ro-
dzinne spotkania.  Jest też jeszcze inna ka-
tegoria gości - są to osoby, które pokonują 
służbowo znaczne odległości, chcą się ka-
meralnie i komfortowo przespać.Dajemy 
im komfort i poczucie bezpieczeństwa.
Skąd pana goście wiedzą o pana ofercie? 
Czy jest ona oparta na osobistych po-
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Dzięki agroturystyce młodzi widzą, że 
wcale nie trzeba wyjeżdżać za pracą!

Rozmowa z  Krystianem Kiełbasą, radnym wojewódzkim z  naszej Gminy, właścicielem gospodarstwa 
agroturystycznego „Ranczo” w Proboszczowicach.

dokończenie na str. 2

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy zdrowia, radości, wzajemnego 

zrozumienia, serdecznych spotkań 
w gronie najbliższych przy wigilijnym 

stole. A rok 2017 niech będzie pomyślny 
i szczęśliwy, niech spełnią się 

wszystkie dobre plany i marzenia!

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Klonek

Burmistrz Toszka 
Grzegorz Kupczyk
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Okres Bożego 
Narodzenia to 
czas, w  którym 
d o c e n i a m y 
to, co nas łą-
czy - w  szcze-
gólności więzi 
rodzinne oraz 
wspólne war-
tości religijne 
i  treści kultu-

rowe, które w  tych dniach przeżywamy. 
Mieszkańcom Toszka i  naszych sołectw, 
a  także wszystkim gościom, którzy spę-
dzają u  nas tegoroczne Boże Narodze-
nie, życzę spokojnych świąt, zdrowych, 
rodzinnych, pełnych zaufania i  dobra. 
Życzę, abyśmy zarówno w  tych dniach, 
jak i w całym okresie świętowania, mogli 
dzielić się z  bliskimi tym, co w  nas naj-
lepsze!
W kilku zdaniach chciałbym także poin-
formować o ważniejszych zadaniach, któ-
re jako samorząd podjęliśmy w ostatnim 
czasie. Jak zapowiadałem w poprzednim 
numerze - sporo działo się w  ostatnich 
tygodniach na polu inwestycji drogo-
wych. Dokonaliśmy wymiany i moderni-
zacji nawierzchni dróg gminnych na ul. 
Morcinka w  Toszku, a  także na Górnej 
i Osiedlowej w Wilkowiczkach oraz na ul. 
Parkowej w Pniowie. Łączna wartość tych 
inwestycji wyniosła 668.835,26 zł. Podda-
liśmy też niezbędnej modernizacji straż-
nice OSP w Pniowie, Wilkowiczkach, Ko-
tulinie i w Ciochowicach. W tym zakresie 
łączna wartość wykonanych prac prze-
kroczyła nieco 100.000 zł. Zakończył się 
także pierwszy etap modernizacji ogro-
dzenia boiska sportowego KS Zamkowiec 
Toszek za kwotę 46.749,13 zł. 
Złożyliśmy kilka ważnych dla rozwoju 
naszej Gminy projektów. Do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wystąpiliśmy z  wnioskiem o  dofinanso-
wanie remontu dachu budynku przy ul. 
Strzeleckiej 23 - poprzednio wspomi-
nałem, że złożone w  nieudanych prze-
targach kosztorysy opiewały na kwoty 
dwukrotnie wyższe, niż zakładaliśmy. 
Wniosek do MKiDN jest więc natural-
nym krokiem w  tej sytuacji. Złożyliśmy 
też projekty na wykonanie modernizacji 
systemu grzewczego na Zamku, na wy-
konanie placu zabaw w  Pisarzowicach, 
na renowację zabytkowego obrazu Matki 
Bożej Toszeckiej w  kościele parafialnym 
w  Toszku, a  także na rozwój infrastruk-
tury turystyczno - kulturowej Toszka. 
Łączna wartość złożonych projektów to 
806.920,26 zł. Poza dobrymi wieściami 
chcę też przekazać, że z  prozaicznych, 

PROSTO 
Z URZĘDU

ale jak się okazało - bardzo poważnych 
przyczyn technicznych prawdopodobnie 
zmuszeni będziemy przełożyć o kilkana-
ście miesięcy realizację inwestycji kanali-
zacyjnych. Zakres zaplanowanych zadań 
nie ulegnie zmianie - wręcz przeciwnie, 
zlecimy dodatkowo doprojektowanie i re-
alizację sieci kanalizacyjnej w rejonie uli-
cy Wielowiejskiej.
Końca dobiegły wreszcie prace nad zmia-
ną Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i  Gminy Toszek. Stwarza ono możli-
wość dalszego procedowania w  sprawie 
inwestycji związanej z utworzeniem w re-
jonie stacji PKP centrum logistycznego. 
Wiele działań jeszcze przed nami, ale ten 
krok był jednym z  najważniejszych. Za 
aktywną i konstruktywną pracę nad tym 
dokumentem dziękuję naszym Radnym.
Na koniec chciałbym jeszcze podzięko-
wać wszystkim za liczny i aktywny udział 
w kolejnym Toszeckim Jarmarku Adwen-
towym! To wydarzenie trwale wpisało 
się już w krajobraz imprez naszej Gminy 
i nie tylko. Dziękuję współorganizatorom 
- Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Toszec-
kiej, a także partnerom, sponsorom, wy-
stawcom i artystom, bez których Jarmark 
z  pewnością nie miałby tego rozmachu 
i tej rangi. Na czas świąt Bożego Narodze-
nia, na Nowy Rok i na cały ten świąteczny 
okres życzę jeszcze raz wszystkiego do-
brego! Wesołych Świąt!

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

leceniach czy korzysta pan z  nowocze-
snych środków promocji?
Zaczynałem od bezpośrednich poleceń, 
od tzw. marketingu szeptanego, ale w  tej 
chwili, idąc z  duchem czasu, staram się 
też być możliwe szeroko obecny w inter-
necie. Reklamujemy się na branżowych 
portalach, stronach internetowych, pod-
dajemy się ocenom naszych gości, dzia-
łamy w  portalach społecznościowych. 
Niezmiennie uważam natomiast, że naj-
cenniejszym gościem jest ten, który przy-
chodzi z polecenia innego zadowolonego 
gościa i taki, który do mnie wraca i z któ-
rym - nie boję się tego powiedzieć - wiążą 
mnie nawet więzy znajomości.
Jak kształtuje się obłożenie pana ośrod-
ka? Są miesiące bardziej uczęszczane 
i  tzw. martwe sezony, czy zaintereso-
wanie jest raczej równe w  ciągu całego 
roku?
Turystyka ma to do siebie, że każdy wy-
jazd jest uzależniony od kilku czynników: 
od zasobności portfela, od możliwości 
urlopowych, od pogody. Rozumiem więc, 
jeśli dobra pogoda sprawia, że ludzie ra-

czej kierują się nad morze, żeby tam ode-
tchnąć innym powietrzem. Generalnie 
na obłożenie nie narzekam. Jak dotąd, 
jesteśmy w  stanie sumptem rodzinnym 
należycie obsłużyć naszych gości. Bardzo 
cieszy mnie fakt, że pracując ciężko cały 
czas możemy - jako rodzina - być razem!
Daje pan więc dobry przykład przedsię-
biorcom i swoim dzieciom. Przy okazji: 
czy całość funkcjonowania „Rancza” za-
bezpiecza pan sumptem rodzinnym, czy 
jest pan też pracodawcą?
Istnieje w  tym zakresie szereg proble-
mów natury prawnej. Aby nie wchodzić 
w  konflikt z  obowiązującymi przepisami 
skłaniam się raczej ku wsparciu rodziny. 
Widzę w  tym też walor wychowawczy: 
młodzi ludzie, np. moje dzieci, pracując 
ciężko, nabierają szacunku dla pracy i dla 
pieniądza. Oczywiście mógłbym robić 
więcej, działać szerzej, zatrudniać więcej 
osób, ale w ramach obowiązujących prze-
pisów, jest to trudne.
Czy prowadząc „Ranczo” w  tak pomy-
słowej formule ma pan jeszcze pomysły 
na dalszy rozwój tego przedsięwzięcia, 
na nowe kierunki, na innowacje?
Oczywiście, pomysłów mi nie brakuje. 
Chciałbym, aby było to gospodarstwo, 
w  którym prezentujemy także szacunek 
wobec tego, co ziemia wytwarza: do pra-
cy, do trudu, do chleba - to jest podsta-
wa dobrze działającego społeczeństwa! 
Gospodarstwo chciałbym dalej rozwijać, 
ale dochodzę do przekonania, że w moim 
wieku, na pytanie „co dalej?”, trzeba od-
powiadać sobie w kontekście przekazywa-
nia dorobku dzieciom i  oczekiwania od 
nich inwencji i twórczego działania.
Prowadzi pan firmę przez blisko ćwierć 
wieku. Proszę powiedzieć, co w  tym 
okresie przysparzało panu najwięcej 
zmartwień, a  co przynosiło najwięcej 
satysfakcji?
W  gospodarstwie rolnym na pewno od-
czuwalny jest brak stabilizacji związanej 
z gwarantowanymi cenami zarówno pło-
dów rolnych, jak i trzody chlewnej. Kon-
sultuję się często z ośrodkami doradztwa, 
ale te spotkania tylko potwierdzają moje 
obawy. Na pewno większa stabilność 
i  przewidywalność jest na zachodzie, 
gdzie rolnictwo i  działalność okołorol-
nicza jest lepiej unormowana i  wyraźnie 
obecna w  programach kształcenia. Jed-
nocześnie wiem, że nasi ojcowie też mie-
li poważne problemy i  skoro oni sobie 
z  nimi radzili, to jestem przekonany, że 
nie ma powodu, abym i  ja sobie nie po-
radził. Wiem jedno - wąska specjalizacja 
w  gospodarstwie rolnym jest może wy-
godna i  fajna, ale dzisiaj nie gwarantuje 
ona odpowiednich obrotów, które pozwa-
lałyby zapewnić rozwój przedsiębiorstwa 
i utrzymanie rodziny. Jestem przekonany, 
że wielospecjalistyczna agroturystyka ma 
przed sobą przyszłość!

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa 
z Krystianem 
Kiełbasą

dokończenie ze str. 1



3www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Z ŻYCIA GMINY

Święto ojczyzny 
w naszej Gminie
Wznowiliśmy w  tym roku tradycję ce-
remonialnych obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości: uroczysta msza 
św. w  kościele parafialnym, przemarsz 
do miejsca pamięci przy ul. Strzelec-
kiej, przemówienia i składanie kwiatów, 
a  także popołudniowy koncert galowy 
na Zamku pozwoliły godnie uczcić pa-
mięć bohaterów walki o  niepodległość 
Ojczyzny. Cieszył liczny udział lokal-
nej społeczności. Wśród uczestników, 
oprócz władz samorządowych woje-
wództwa, powiatu i  Gminy, byli także 
Harcerze, przedstawiciele klubów spor-
towych Zamkowiec Toszek i  Przyszłość 
Ciochowice, przedstawiciele spółki 
Remondis, władze szpitala, dyrektorzy 
szkół, oświatowi związkowcy, ucznio-
wie, przedstawiciele Zamku, Toszecka 

Orkiestra Dęta, Strażacy. W obchodach 
uczestniczyli także nasi duszpasterze ks. 
proboszcz Sebastian Bensz i ks. Damian 
Kubiński. Oprócz głównych obchodów 
gminnych, cenne inicjatywy zrealizowali 
także TPZT (pielgrzymka patriotyczna 
do Barutu), TAP (piłkarski turniej nie-
podległościowy), Schola Piccoli Cantori 
di Dio (apel niepodległościowy), Sołec-
two Paczyna (obchody ku czci św. Mar-
cina). W wszystkich inicjatywach pisali-
śmy szerzej na stronie internetowej.

PK

G8 na Zamku 
w Toszku
Podsumowanie zrealizowanych środków 
europejskich w 2016 r. oraz plany na ich 
realizację w  2017 r. przez jednostki sa-
morządu terytorialnego w Powiecie Gli-
wickim były tematami spotkania „G8” 
- wójtów i  burmistrzów z  Marszałkiem 
Województwa Śląskiego Wojciechem 
Saługą. Marszałek przedstawił  również 
priorytety w  polityce regionu związane 
z  wykorzystaniem środków unijnych 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go. Wśród kwestii podnoszonych przez 
lokalnych samorządowców, związane 

z przeciwdziałaniem niskiej emisji, usta-
wa antysmogowa oraz poprawa infra-
struktury drogowej.
Spotkanie z marszałkiem miało miejsce 
na zamku w Toszku, a jego gospodarzem 
był Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk.

JR

Wsparcie 
organizacji 
pozarządowych
W dniu 1 grudnia w sali sesyjnej urzędu 
odbyło się szkolenie przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, które ubiega-
ją się zwykle o środki z budżetu Gminy 
na realizację swoich zadań. Do tej pory 
wszystkie wnioski o dofinansowanie wy-
pełniane były ręcznie i składane papiero-
wo. W ramach ogłoszonego właśnie kon-
kursu na rok przyszły aplikacje można 
składać wyłącznie przez platformę „Wit-
kac”. Mamy nadzieję, że wprowadzona 
zmiana ułatwi zainteresowanym ubiega-
nie się o dotację i wesprze jej prawidłowe 
rozliczenie.        PK

„Morze, dla 
którego dotychczas 
nie wynaleziono 
kompasu...?”
24 października br. w  Sali Peterswald-
skiej toszeckiego zamku odbyła się uro-
czystość Złotych, Diamentowych i  Że-
laznych Godów Pożycia Małżeńskiego. 
Jubileusz obchodziły 23 pary z  Gminy 
Toszek. Zgromadzeni jubilaci zostali do-
cenieni przez władze państwowe i uho-
norowani przez Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej medalami „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. W  uroczystości 
wzięli udział Burmistrz Toszka Grze-
gorz Kupczyk, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w  Toszku - Krzysztof Klonek, 
ks. proboszcz Sebastian Bensz sołtysi, 
przedstawiciele rad sołeckich oraz rad-
ni. Goście otrzymali od władz samorzą-
dowych pamiątkowe listy gratulacyjne, 
zdjęcia oraz upominki. Podczas toastu 

wzniesionego tradycyjną lamka szam-
pana życzono seniorom, aby w zdrowiu 
i  spokoju przeżywali kolejne wspólnie 
spędzone lata.
Złote Gody (50-lecie)
1. Irmgarda i Ginter  Bujara
2. Gertruda i Wilhelm Cieślik
3. Janina i Ryszard Cieśluk
4. Cecylia i Jan Czerner
5. Waltruda i Joachim Iwan
6. Edeltrauda i Jerzy Jeleń
7. Aniela i Mikołaj Kalert
8. Elżbieta i Teodor Knut
9. Róża i Jerzy Ksoll
10. Gerlinde i Alfred Lipok
11. Magdalena i Józef Macioszek
12. Edeltrauda i Ginter Morawiec
13. Marianna i Rudolf Olbrich 
14. Maria i Jerzy Paluch
15. Danuta i Kazimierz Pindel
16. Rejnold i Ingrida Sacher
17. Dorota i Jerzy Wienchol
18. Cecylia i Franciszek Wollny
19. Aniela i Leon Zabłocy
20. Elżbieta i Wilhelm Zielonka
Diamentowe Gody (60-lecie)
1. Stefania i Werner Pollok
2. Krystyna i Emanuel Szwedka
Żelazne Gody (65-lecie)
1. Klara i Józef Marek

AM

Noc Kryształowa
W listopadzie przy tablicy pamiątkowej 
znajdującej się na ul. Piastowskiej zo-
stały przeprowadzone lekcje edukacji 
regionalnej związane z upamiętnieniem  
toszeckiej Nocy Kryształowej.  Inicjato-
rem przedsięwzięcia był historyk Grze-
gorz Kamiński tegoroczny laureat nagro-
dy Marszałka Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury. Toszecka młodzież 
miała między innymi okazję posłuchać 
relacji naocznego świadka  Nocy Krysz-
tałowej w Toszku - Joanny Pacuły, która 

będąc dzieckiem przeżyła te tragiczne 
wydarzenie. Przedsięwzięciu towarzy-
szyła wystawa fotograficzna poświęcona 
synagogom z  terenu Gliwic i  Powiatu 
Gliwickiego.Akcja edukacyjna odbyła się 
pod patronatem Muzeum w Gliwicach.

JR
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został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 
z  dani 30 listopada 2016 r. Po podjęciu 
przez Radnych stosownych uchwał roz-
poczną się prace nad zamianami Planów 
zagospodarowania przestrzennego po-
szczególnych terenów naszej Gminy. PK

Zamkowiec Toszek 
w granicach działki

Przeprowadziliśmy prace porządkowe, 
ziemne i budowlane związane z wykona-
niem części ogrodzenia KS Zamkowiec 
Toszek. Liczymy na to, że w bliskiej przy-
szłości możliwe będzie kontynuowanie 
tej inwestycji w  ten sposób, że całość 
terenu boiska zostanie ogrodzona (choć 
z  pewnością nie będzie to ogrodzenie 
betonowe). Wartość całości przeprowa-
dzonych prac, łącznie w  kosztami pro-
jektu ogrodzenia, zamknęła się w kwocie 
46.749,13 zł.                                            JR

Zmiana 
budżetowej 
dopłaty
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej 
podjęta została m.in. uchwała w sprawie 
zmiany wysokości dopłaty wnoszonej 
każdego roku z budżetu Gminy do tary-
fy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
W  roku 2017 będzie ona wynosiła 1,50 
zł do 1 każdego metra sześciennego ście-
ków odprowadzanych zbiorowo.

JR

Z myślą o rozwoju
W  ostatnich miesiącach magistrat to-
szecki złożył wnioski w  ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

GOSPODARKA i ROLNICTWO

Drogi

Listopad i  grudzień były miesiącami, 
w  których prowadziliśmy intensywnie 
prace drogowe. Generalnej moderniza-
cji poddane zostały ul. Górna i Osiedlo-
wa w  Wilkowiczkach, a  także Parkowa 
w Pniowie i ul. G. Morcinka w Toszku. 
Łączna wartość wykonanych robót, 
wraz z  kosztami nadzoru inwestorskie-
go to 668.835,26 zł. Najdroższa była ul. 
G. Morcinka (328.735,97 zł), najmniej 
kosztowała modernizacja ul. Parkowej 
w Pniowie (67.261,86 zł). Kolejne inwe-
stycje drogowe - w przyszłym roku.

PK 

Oczyszczalnie

Między 4 lipca a 15 listopada, dzięki do-
finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach (w kwocie 240.000,00 
zł), w naszej Gminie wybudowanych zo-
stało 25 biologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  Łączna wartość 
inwestycji to 304.566,00 zł. Pozostałą 
część kosztów (przeciętnie ok. 3.000 zł) 
ponieśli sami inwestorzy - czyli miesz-
kańcy, którzy zgłosili i potwierdzili chęć 
udziału w  projekcie. Program chcemy 
kontynuować także w roku przyszłym.

PK

Studium
W  roku 2011 Rada Miejska podję-
ła uchwałę o  przystąpieniu do zmiany 
„Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”. Od 
tego czasu trwały prace nad przygoto-
waniem ostatecznej wersji dokumentu, 
równoważącego oczekiwania Gminy 
i mieszkańców, kształtującego jednocze-
śnie kierunki rozwoju Gminy na kolej-
ne lata. Ostateczny kształt dokumentu 

2014-2020. Obejmują następujące 
przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie te-
renu w  sołectwie Pisarzowice poprzez 
budowę integracyjnego placu zabaw i re-
kreacji”  o wartości 50.000,00 zł, “Wzrost 
atrakcyjności i  promocji Gminy Toszek 
poprzez wyeksponowanie szlaku hi-
storyczno-zabytkowo-przyrodniczego 
i  stworzenie kompleksowej oferty tury-
stycznej”- 49.999,00 zł, „Modernizacja 
systemu grzewczego zabytkowego obiek-
tu infrastruktury turystycznej Zamek 
w  Toszku” - 229.495,00 zł oraz w  part-
nerstwie z  toszecką parafią pn. „Prace 
konserwatorskie złoconych elementów 
na konstrukcji i  snycerce ołtarza bocz-
nego Matki Boskiej z  Dzieciątkiem 
w  kaplicy kościoła p.w. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej   w  Toszku” - wartość 
projektu: 50.000,00 zł. Oprócz powyż-
szego programu aplikowano również 
o środki zewnętrzne z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Złożo-
no wniosek o udzielenie dotacji na  do-
finansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków - “Modernizacja dachu Domu 
Dolnego z pierwszej połowy XIX wieku, 
klasycystycznego, położonego w  Tosz-
ku przy ulicy Strzeleckiej 23 o  wartości 
427.426,26 zł. Całkowita wartość złożo-
nych projektów to 806.920,26 zł.    DDK

Szkolenia dla 
rolników

Z  inicjatywy Burmistrza Toszka oraz 
Andrzeja Mrzygłóda Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Gospodarki w listo-
padzie zorganizowane zostało szkolenie 
dla rolników, w szczególności hodow-
ców trzody chlewnej, na temat zagro-
żenia Afrykańskiego Pomoru Świń. Na 
toszecki zamek przybyli rolnicy z Gminy 
Rudziniec, Wielowsi i Toszka. W spotka-
niu udział wzięli m.in. Krystian Kiełbasa 
- Radny Sejmiku Województwa Śląskie-
go. Szczepan Błachut - Powiatowy Le-
karz Weterynarii w  Gliwicach, Roman 
Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby 
Rolniczej, Andrzej Frejno - Dyrektor 
Powiatowego Biura ARiMR. Współor-
ganizatorem szkolenia była: Śląska Izba 
Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.                     JR
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OŚWIATA I pOmOc spOłecznA

Klub Seniora 
w Kotulinie

Znaczącą zmianą, na której pojawianie 
się wpływ mieli pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w   Toszku jest uru-
chomienie Programu profilaktycznego 
dla Seniorów, potocznie zwanego Klu-
bem Seniora w Kotulinie. Co ważne, jest 
to inicjatywa oddolna, która zrodziła się 
w sercach kotulińskich Seniorów, zwró-
cili się oni bowiem do Burmistrza Gmi-
ny Toszek o  wsparcie organizacyjno-
-techniczne. Zatem, w wyniku sekwencji 
zdarzeń logistycznych, od kwietnia br. 
w  Kotulinie funkcjonuje Klub Senio-
ra, do którego jak dotąd zapisały się 53 
osoby. Zajęcia w klubie odbywają się raz 
w miesiącu przez 3 godziny. W tym cza-
sie oprócz rozmów przy kawie i ciastecz-
ku, mają miejsce także zajęcia tematycz-
ne, m.in.: o Kotulinie jako miejscowości, 
zajęcia teatralne, spotkania z ciekawymi 
osobami - ostatnio był to p. Roland Do-
bosz, Kustosz Muzeum Górnośląskiego 
w  Bytomiu, który opowiadał o  swojej 
wyprawie do Namibii. Uczestnicy pro-
gramu brali także udział w wycieczce do 
Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

BZ

Toszeccy 
uczniowie 
nagrodzeni!
30 listopada br. podczas uroczystej se-
sji na toszeckim zamku, Rada Miejska 
w  Toszku wyróżniła uczniów z  Gminy 
Toszek za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie nauki, kultury i sportu. Wyróżnienia 
otrzymali: Szafraniec Szymon, Czech 
Marta, Badura Dominika, Skawińska 
Dominika, Puchała Natalia, Thomal-
la Patrycja, Bulla Joanna, Jałmużniak 
WiktoriaKalita Dominika, Koloch We-
ronika, Maśnica Natalia, Michna Anna, 
Sopała Anna, Świderska Aleksandra, 
Woźniak Klaudia, Wąsik Anna, Gra-
bowska Natalia, Sypniewska, Natalia 
Bytomska Wiktoria, Ceglarska Marta, 
Cichoń Szymon, Donnerstag Maciej, 
Sopala Weronika, Hynowski Patryk, 
Gmiński Marek, Biesiada Karol,Czub 
Mateusz, Halama Bartłomiej, Kacan 

Oskar, Hołda Patryk, Szega Arkadiusz, 
Supeł Samuel, Witek Norbert, Jensz 
Oliwier, Namyślik Kamil, Wojdak 
Łukasz, Gwozdek Jan, Wawrzynosek 
Marcel, Walczak Martyna, Powrósło 
Miriam, Czampik Agata, Pieruch Ka-
tarzyna, Pancherz Wiktoria, Szewczyk 
Agata, Podczaski Jakub, Powrósło Aga-
ta, Holewa Marek, Walczak Karolina, 
Jarzyński Szymon, Pallus Emilia, Pie-
ruch Aleksandra, Kozioł Justyna, Woź-
nica Julia, Kpoiec Anastazja, Stenchły 
Paulina, Filak Oliwier, Kulik Adrian-
na, Zarzecka Magdalena, Kamieniorz 
Klaudia, Gralla Grażyna, Piątkowska 
Julia, Falborska Aleksandra, Bytomska 
Natalia, Łuków Antoni, Popek Klau-
dia, Zadrożny Dawid, Łuków Jan, Ko-
walewska Martyna, Szeląg Filip, Przy-
bylski Łukasz. Wyróżnienie Grupowe 
Toszanka Nordic Walking

Gratulujemy otrzymanych wyników 
i  życzymy aby stały się impulsem do 
umocnienia  w  realizacji własnych ma-
rzeń i aspiracji.          JR

Dzieje się 
w szkołach
Każdy z odwiedzających Szkołę Podsta-
wową w Paczynie zauważa duże zmiany, 
jakie przyniósł placówce nowy rok szkol-
ny. 
Szkoła przyjazna osobom  
niepełnosprawnym
Dostosowano wejście do szkolnego bu-
dynku do potrzeb osób  niepełnospraw-
nych. Podjazd dla wózków, znajdujący się 
przy bocznym wejściu do szkoły, niwelu-
je barierę architektoniczną, przed którą 
stawali dotychczas  niepełnosprawni od-
wiedzający szkołę. 

Szkoła przyjazna 
środowisku
W  otoczeniu szkol-
nego budynku po-
jawiło się, bowiem 
Arboretum, które 
jest produktem wy-
granego konkursu 
„Powiat Przyjazny 
Środowisku” zaini-
cjonowanego przez 

sołtyskę Paczyny Annę Rutkę. Dzięki 
przedsięwzięciu wszyscy mieszkańcy 
Paczyny mogą zdobywać wiedzę ekolo-
giczno – przyrodniczą, przeprowadzać 
doświadczenia, a  także obserwować za-
chodzące zmiany w  przyrodzie w  ciągu 
całego roku. Arboretum jest wykorzy-
stywane przez uczniów  podczas zajęć   
przyrodniczych. Z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne dobre, zmiany.

Szkoła z basenem
Burmistrz Toszka podjął decyzję o  wy-
konaniu modernizacji zaplecza technicz-
nego, aby obiekt w dalszym ciągu mógł 
funkcjonować i spełniać najwyższe nor-
my. Po odbiorach oraz ustabilizowaniu 
się parametrów wody zlecono także fir-
mie zewnętrznej wykonanie próbek jako-
ści wody basenowej, wyniki są wzorcowe 
a  instalacja działa bez zarzutu – mówi 
Bogdan Dutkiewicz, dyrektor obiektu.
Wartość wykonanej inwestycji (robót 
oraz zainstalowanych urządzeń) wyniósł 
100.300,00 zł. 

 AK

W Pniowskiej podstawówce 
czytanie jest modne!
Propagowanie codziennego czytania 
dzieciom jest skuteczną i  przyjazną 
metodą ich wszechstronnego rozwoju. 
W tym roku również Szkoła w Pniowie 
aktywnie włączyła się do tej jakże po-
trzebnej inicjatywy społecznej. Ucznio-
wie podczas lekcji języka polskiego-
,a także zajęć z  wychowawcą, z wielkim 
zaangażowaniem czytali fragmenty swo-
ich ulubionych książek, wiersze i krótkie 
opowiadania. Starsze dzieci wystąpiły 
w Oddziale Przedszkolnym, gdzie w nie-
zwykle barwny i  interesujący sposób 
przedstawiły historię małego jelonka 
o  imieniu Bambi. Uwieńczeniem akcji 
było przedsięwzięcie pn.: ,,Uwolnij swo-
je książki - dziel się z  innymi radością 
czytania”(bookcrossing). Ta nowocze-
sna i  oryginalna forma upowszechnia-
nia czytelnictwa spotkała się z  dużym 
zainteresowaniem ze strony uczniów, jak 
i rodziców.      MK

Teatralnie z językiem niemieckim
Klasa dwujęzyczna Szkoły Podstawowej 
w  Toszku, w  ramach projektu współ-
finansowanego ze środków DFK Tost, 
wystawiła spektakl teatralny. Znakomite 
stroje, bogactwo rekwizytów, a  przede 
wszystkim świetny niemiecki młodych 
aktorów - stworzyły widowisko pełne 
humoru i dobrych emocji! Całość wyre-
żyserowała wychowawczyni Aleksandra 
Kupczyk. Warto podkreślić, że w  spek-
takl zaangażowana była cała klasa, bez 
wyjątku. W  przygotowaniach pomagali 
także rodzice uczniów. 
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W  grudniu (12.12) pojawił się u  nas 
nowy format kulturalny - cykl spotkań 
zatytułowanych „Zamkowe wieczory 
z  kawą i  kulturą”. W  ramach spotkań, 

które odbywają się w  drugi po-
niedziałek miesiąca o godz. 18:00 
w  zamkowej kawiarni Colonna, 
spotykamy się z gośćmi ze świata 
szeroko rozumianej kultury. Roz-
mawiamy z nimi m.in. o ich twór-
czości literackiej, publicystycznej 
i  innej działalności publicznej. 
Pierwszym gościem był Zbigniew 
Stryj, znany aktor, a  także poeta. 
W styczniu spotkamy się z publi-
cystą Tomaszem Terlikowskim, 

w lutym - z sędzią Jarosławem Gwizda-
kiem. Szczegóły na profilu www.facebo-
ok.com/ZamkoweWieczory.  

PK

Tanecznym krokiem
z Master Dance

Tanecznym krokiem zakończył się pro-
jekt organizowany przez Gliwickie Sto-
warzyszenie Taneczno-Sportowe „Ma-
ster Dance”. Przedsięwzięcie  zostało 
zrealizowane od września do listopada 
br., a uczestnikami było 20 dzieci z Gmi-
ny Toszek w wieku od 7 do 14 lat.  Warsz-
taty przeprowadzili trenerzy z najwyższą 
klasą taneczną „S”, a program składał się 
z  2 bloków tanecznych zawierających 
styl tańców standardowych (walc angiel-
ski, walc wiedeński, tango, quick step) 
poprzedzającymi ćwiczeniami z  ele-
mentami baletu,  oraz styl latynoame-
rykańskich (samba, cha cha, jive, salsa). 
Na powyższe działanie stowarzyszenie 
pozyskało środki z  małych grantów or-
ganizowanych przez Gminę Toszek w ra-
mach zadania publicznego.                   JR

KULTURA SPORT

TAP na „Górniku”
Z  satysfakcją informujemy, iż Toszecka 
Akademia Piłkarska zapewniła eskortę 
dziecięcą na meczu Górnika Zabrze ze 
Zniczem Proszków, który odbył się 29 
października br. Nasza młodzież spisała 
się znakomicie, a towarzyszyli  im trene-
rzy, rodzice, Burmistrz Toszka Grzegorz 
Kupczyk oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Klonek.        JR

Po raz szósty na Zamku w Toszku odbyły 
się Targi ślubne, impreza wystawiennicza 
skierowana głównie do osób planujących 
w  najbliższym czasie zawarcie związku 
małżeńskiego. Wydarzenie ma charakter 
lokalny, organizator, którym było Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku” stawia 
sobie za cel przede wszystkim promocję 
Zamku w Toszku jako ciekawego miejsca 

na zorganizowanie przyjęcia weselnego 
i  ślubu w  plenerze. O  szczegółach ofer-
ty toszeckiego zamku informowali pra-
cownicy instytucji  wraz z  dyrektorem, 
a wszystkie ważne kwestie  odnoście for-
malności związanych z  organizacją ślu-
bu w  plenerze przekazywała kierownik 

toszeckiego Urzędu Stanu Cywilnego - 
Agnieszka Mnochy. W gronie tegorocz-
nych wystawców znalazły się zarówno 
firmy mające siedzibę na terenie Gminy 
Toszek, ale także sąsiedzi z  ościennych 
gmin i  miast. Odwiedzający mogli po-
znać ofertę: salonów mody ślubnej, firm 
fotograficznych i filmowych jak również 
dekoratorskich, cukierni i hurtowni na-

pojów. W gronie wystawców były 
także firmy oferujące możliwość 
wynajmu samochodów, foto-
budka, profesjonalistki od well-
ness i  makijażu. Po raz pierwszy 
współpracowaliśmy z firmą, która 
zajmuje się profesjonalną dekora-
cją świateł. Efekty tej współpracy 
były widoczne już przy samym 
wejściu na salę Peterswaldską.
Zapraszamy do zobaczenia  gale-
rii zdjęć na stronie www.zamek-
toszek.eu lub na zamkowy profil 
facebooka. Dziękujemy raz jesz-

cze wszystkim wystawcom za ciekawe 
prezentacje, przeprowadzone degustacje, 
a  nawet występy muzyczne, które przy-
gotowała Aleksandra Kucharczyk wraz 
z  Agnieszką Krzep. Życzymy licznych 
zleceń a  planującym ślub i  wesele spo-
kojnych i dobrych przygotowań.      DW
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W październiku naszą Gminę odwie-
dziła międzynarodowa grupa dokto-
rantów z Kanady, Gruzji, Mołdawii, 
którzy w ramach trzymiesięcznego sta-
żu parlamentarnego poznają kulturę i 
tradycje naszego kraju. Goście zwiedzi-
li toszecki zamek wraz z Centrum Eks-
pozycji Historycznych w którym mu-
sieli pokonać tajemniczy tunel czasu. 
Ponadto z zainteresowaniem oglądali 
sale wystawiennicze z tematycznymi 
ekspozycjami, które pokazują bogac-

two dziedzictwa historycznego naszego 
miasta.  Podczas wizyty nie zabrakło 
również okazji do rozmów z Burmi-
strzem Toszka, który przedstawił funk-
cjonowanie samorządu toszeckiego. 
Projekt stażowy organizowany jest w 
Polsce przez Kancelarię Sejmu, a opie-
kunem grupy w woj. śląskim jest poseł 
na sejm RP Piotr Pyzik. Ciekawostką 
jest to, iż warunkiem odbycia stażu 
jest dobra znajomość języka polskiego 
przez uczestników.      JR

Z Kanady do Toszka – odwiedziny międzynarodowych stażystów parlamentarnych
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Nadeszła już pora na ogłoszenie kolej-
nej, szóstej już, edycji plebiscytu „Czło-
wiek Roku Ziemi Toszeckiej”. Zatem w 
telegraficznym skrócie najważniejsze 
informacje na temat zasad przyjętych 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi To-
szeckiej – inicjatora i organizatora głoso-
wania – oraz wyników dotychczasowych 
rozstrzygnięć.
Celem jest wyróżnienie mieszkańców 
naszej gminy, którzy w opinii swoich 
współobywateli zasługują na szczególne 
uznanie ze względu na swoje sukcesy, 
postawę, czy też zasługi dla lokalnej spo-
łeczności. Rok 2016 mija bezpowrotnie 
– czas na wybór kolejnego Człowieka 
Roku.

Kandydatów zgłaszać może każdy. Na 
kuponie zamieszczonym poniżej wystar-
czy wpisać imię i nazwisko zgłaszanej 
osoby wraz z krótkim uzasadnieniem.
Tak jak w roku ubiegłym wypełnione 
kupony będzie można składać w 5 punk-
tach:
• Zakład Fotograficzny „Promafot” 

w Toszku /ul. Tarnogórska/,
• Biuro Podróży „Loty.pl” w Toszku /

ul.  Gliwicka/,
• Sklep „Auto części” w Toszku /

ul. Bolesława Chrobrego/,
• Sklep p. Prause w Kotulinie /

ul. Gliwicka/,
• „Semi-Market” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekiwać 
będą do 20 stycznia. Pięć najpopular-
niejszych kandydatur przedstawionych 
zostanie 11-osobowej kapitule, w skład 
której wejdą dotychczasowi laureaci oraz 
przedstawiciele organizacji i grup działa-
jących na terenie naszej gminy. Członko-

wie kapituły w tajnym głosowaniu więk-
szością głosów rozstrzygną o tym, kto 23 
lutego 2017 roku (czyli tradycyjnie już w 
Tłusty Czwartek) uhonorowany zostanie 
tytułem Człowieka Roku Ziemi Toszec-
kiej A.D. 2016.
Regulamin głosowania dostępny jest  na 
www.facebook.com/TPZT
Dotychczasowi Laureaci Plebiscytu:

WYDAWCA:
gMIna tOSzeK
ul. bolesława Chrobrego 2, 44-180 toszek

REDAKTOR NACZELNY:
piotr Kunce

redakcja zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych 
listach i artykułach.
nadesłane materiały nie będą zwracane.

KONTAKT DO REDAKCJI:
tel.: 32 237 80 22 lub 30
e-mail: gazeta@toszek.pl
naKłaD: 2000 egzemplarzy

ŁAMANIE I DRUK:
Drukarnia epIgraF 
ul. bernardyńska 19, 44-100 gliwice
tel. 32 279 08 56; www.epigraf.com.pl
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na Człowieka Roku
Ziemi Toszeckiej

A w Święta…
Od kilku lat święta Bożego Narodzenia 
z  moją rodziną spędza pewna starsza 
pani, która przyjaźniła się z moją zmarłą 
babcią. Za każdym razem wszyscy wy-
nosiliśmy coś wspaniałego ze wspólnego 
przeżywania Świąt – my co dzień mie-
liśmy przemiłego gościa, a  ona nie mu-
siała spędzać tego czasu w  samotności. 
W zeszłym roku coś jednak się zmieniło. 
Pani nie chciała przyjąć naszego zapro-
szenia, wykręcała się i wszystko wskazy-
wało na to, że boi się sprawiania kłopotu, 
skoro to już któryś raz z kolei. W Wigi-
lię wieczorem, kiedy wszystko już było 
przygotowane, mama poprosiła mnie, 
żebym poszedł po naszego gościa. Po 
kilku minutach byłem już pod drzwiami 
mieszkania, a kiedy właścicielka wpuści-
ła mnie do środka i zaprosiła do kuchni, 
zobaczyłem jedną z  najsmutniejszych 
scen w życiu. Starsza pani stała nad pa-
telnią ze smażącą się rybą i garnuszkiem 
z kilkoma ziemniakami i w ciszy czekała, 
aż wszystko będzie gotowe. Zrozumia-
łem wtedy, że w Święta nikt nie powinien 
być sam. Kolacja wigilijna to nie kolejny 
posiłek, do którego można usiąść w poje-
dynkę. Być może to najważniejszy posi-
łek w roku i jedno jest pewne – nie moż-
na dopuścić, żeby ktoś jadł go samotnie.
Może gdzieś niedaleko Ciebie mieszka 
ktoś, o kim wiesz, że będzie sam w Wi-
gilię. Zabierz go do siebie, okaż trochę 
serca i pokaż, że jest ktoś, komu na tym 
człowieku zależy. Pewnie nie będzie ła-
two się zdecydować, ale gwarantuję Ci, że 
dzięki temu przeżyjesz wspaniałe Święta, 
i  przestaniesz przejmować się tym, co 
leci w telewizji. Bo to ludzie, ich bliskość 
i świadomość, że świętujemy narodzenie 
Chrystusa powinny być w  tych dniach 
najważniejsze. Nie byłyby dla mnie pro-
blemem Święta bez telewizji, wysprząta-
nego domu i pełnej lodówki, ale nie wy-
obrażam sobie, żebym mógł przeżyć ten 
czas bez moich najbliższych, bez długich 
rozmów i wspólnego wyjścia na Pasterkę.
Dlatego w te Boże Narodzenie zatroszcz 
się szczególnie o ludzi wokół siebie. Do-
ceń ich obecność i  to, że w  ciągu tych 
kilku dni możecie być wszyscy razem, bo 
dla wielu polskich rodzin to jedyna taka 
okazja w roku. Wyjdźcie gdzieś wspólnie, 
pospacerujcie, niech dzieci wyszaleją się 
w śniegu, a rodzice okażą sobie tyle mi-
łości, jakby dopiero co zostali małżeń-
stwem. A kiedy po raz setny powtórzysz 
„Wesołych Świąt”, przypomnij sobie, że 
o to właśnie chodzi – żeby święta Bożego 
Narodzenia były wspaniałym i radosnym 
czasem. Tego Wam wszystkim z  całego 
serca życzę. Wesołych Świąt!

Tomasz Sobania

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

Organizator 

2011 Stanisław Dielehner
2012 Józef Musielok
2013 Ks. Marian Piotrowski
2014 Maria Garbal
2015 Grzegorz Kupczyk 
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10 grudnia już po raz szósty  w naszej Gminie zorganizowany został To-
szecki Jarmark Adwentowy. Honorowy patronat niniejszego wydarzenia 
objął Burmistrz Toszka przy wielkim zaangażowaniu lokalnie działają-
cych grup społecznych Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi To-
szeckiej, a także Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Stylowe kramy z nietuzinkowym rękodziełem zostały postawione w za-
ułkach uliczek, po to by stworzyć urokliwą i niepowtarzalną atmosferę. 
W tym roku dla odwiedzających były przygotowane lokalne świąteczne 
pyszności m.in. jabłka  serwowane na gorąco nadziewane czekoladą i ba-
kaliami oraz wyśmienity toszecki grzaniec podawany w  ceramicznych 
stylizowanych kubkach. Rękodzielnicy przygotowali oryginalne wyroby 
- idealne jako świąteczne upominki lub elementy dekoracyjne. Atrakcją 
dla dzieci była  udostępniona bezpłatnie wiedeńska karuzela. Na scenie 
ustawionej w centralnym punkcie Jarmarku zaprezentowali się: najmłodsi  
artyści z  sekcji wokalnej i  teatralnej Centrum Kultury „Zamek w Tosz-
ku”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Toszku chór Con Colore, Heimatchor 
Ostroppa, artyści sceny śląskiej  jak i  Akademicki Zespół Muzyczny Po-
litechniki Śląskiej. Gwiazdami wieczoru byli: Tomasz Szwed oraz Liber 
i przyjaciele: Ina oraz Adam Stachowiak. Zapraszam już za rok!

JR

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZOperator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, 
odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniej-
szymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna reali-
zację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kę-
dzierzyn-Koźle o długości ok. 43 km i średnicy 1000 mm, na terenie woj. 
śląskiego i opolskiego.

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa 
i  niezawodności przesyłu gazu ziemnego w  rejonie Górnego Śląska 
i  Opolszczyzny. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy fi-
nansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku 
od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokali-
zowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca 
do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców 
i społeczności lokalnych.

Gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle będzie stanowić ważny ele-
ment Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w paź-
dzierniku 2013 roku przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu 
wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji 
o inwestycji i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu 
gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI 
zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. http://www.
gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-ke-
dzierzyn-kozle/. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg 
– Kędzierzyn-Koźle planowana jest także do współfinansowania przez 
Unię Europejską.Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zasto-
sowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z po-
szanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

W śWiątecznym nastroju

Toszecki Jarmark Adwentowy 2016
– magia  zbliżających się świąt


