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Co roku, w drugą sobotę grudnia uliczki Toszka zapełniają się 
setkami mieszkańców  i gości, którzy mają okazję wczuć się 
w świąteczny nastrój, jakim szczyci się Toszecki Jarmark Ad-
wentowy. W tym wyjątkowym czasie serce Toszka zaczyna bić 
mocniej. Toszeckie zaułki stają się tłem dla bajkowej scenerii. 
Wśród pachnących lasem choinek, aromatu ponczu  i czeko-
ladowych pierników na mieszkańców Gminy i turystów czeka 
moc świątecznych niespodzianek i atrakcji.
Stylowe kramy z  nietuzinkowym rękodziełem postawione 
w zaułkach uliczek tworzą urokliwą i niepowtarzalną atmos-
ferę. Na odwiedzających czekają świąteczne pyszności  m.in. 
jabłka na gorąco nadziewane czekoladą i  bakaliami, śląska 
„moczka”, makówki, kiełbaski, owoce w czekoladzie oraz wy-
śmienity grzaniec podawany w ceramicznych kubkach. U rę-
kodzielników można nabyć oryginalne wyroby idealne jako 
świąteczne upominki lub elementy dekoracyjne. W niniejszą 
inicjatywę włączają się również szkoły, stowarzyszenia oraz 
lokalni wytwórcy, którzy prezentują swoje artystyczne ręko-
dzieła. 
9 grudnia br. serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
naszej gminy na to przedświąteczne grudniowe wydarzenie, 
które organizowane jest pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Toszka we współpracy z  Centrum Kultury „Zamek 
w  Toszku” oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Toszeckiej. W  tym roku na scenie ustawionej w  cen-
tralnym punkcie jarmarku zaprezentują się: najmłodsi artyści 
z sekcji wokalnej CK „Zamek w Toszku”, teatr obrazu rucho-
mego Deja Vu z  przedstawieniem „Co widzieli Aniołowie”,  
dziecięcy chór Con Colore, który wystąpi razem z  artysta-
mi scen śląskich, zespół AVOCADO, bard poezji śpiewanej 
Tomasz  Żółtko oraz gwiazda wieczoru Antek Smykiewicz 
- wokalista, kompozytor, autor tekstów.  Artysta dysponuje 
jednym z  najciekawszych, funkcjonujących obecnie na na-
szej rodzimej scenie głosem młodego pokolenia. Zwycięzca  
w kategorii najlepszy radiowy debiut podczas Gali Eska Music 
Awards. Znany jest z  takich przebojów jak „Pomimo burz”, 
„Limit Szans”. Nie zabraknie również  bajkowego katarynia-
rza, wiedeńskiej karuzeli, a także smakowitych pierniczków.  
Organizatorzy Toszeckiego Jarmarku Adwentowego już teraz 
składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, lu-
dziom dobrego serca, którzy okazali bezinteresowną pomoc 
i przyczynili się do zorganizowania jarmarku.
Przypominamy, że pomysłodawcą Toszeckiego Jarmarku 
Adwentowego jest stowarzyszenie DFK Tost, które czerpiąc 
wzorce z  tradycji niemieckiej jarmarku drezdeńskiego, wraz 
z sojusznikami przeniosło to wydarzenie na teren naszej gmi-
ny.           JR
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Antek Smykiewicz, Tomasz Żółtko, Zespół AVOCADO
- Toszecki Jarmark Adwentowy tuż, tuż!
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cerzy Szczepu IGNIS oraz przedstawicieli 
samorządów różnych szczebli, jednostek 
miejskich, przedsiębiorstw i  organizacji 
społecznych, wieczorny koncert pieśni pa-
triotycznej w wykonaniu artystów z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w  Gliwicach. 
Punktem kulminacyjnym obchodów było 
uroczyste składanie wiązanek przy po-
mniku dedykowanym „Ofiarom wojen”.

PK

11 listopada sportowo 
i zwyczajowo

Oprócz oficjalnych gminnych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości miały 
miejsce także przynajmniej dwa inne inte-
resujące wydarzenia. Toszecka Akademia 
Piłkarska po raz kolejny zorganizowała 
w  tym dniu turniej piłkarski, w  którym 
udział wzięło szereg drużyn z  terenu po-
wiatu gliwickiego i  nie tylko. Toszeckie 
koło DFK we współpracy z  parafią zor-
ganizowało natomiast po raz pierwszy 
w  Toszku obchody ku czci św. Marcina. 
Złożyły się na nie krótkie nabożeństwo 
w kościele, spektakl na rynku, przemarsz 
na Zamek oraz ognisko i degustacja świę-
tomarcińskich rogali.

PK

Relikwie św. Huberta 
w Toszku
Systematyczna działalność Stowarzysze-
nia Miłośników Koni „Hubertus” przynosi 
nowe  rezultaty. Jako jednym z nielicznych 
w  Polsce udało się mianowicie naszym 
sympatykom koni pozyskać relikwie św. 
Huberta! Uroczysta msza św., podczas któ-
rej można było uczcić relikwiarz świętego, 
żyjącego na przełomie VII/VIII wieku, 
odprawiona została w toszeckim kościele 
3 listopada przez ks. Rafała Przybyłę, sze-
fa stowarzyszenia. Po liturgii, na Zamku, 
odbyło się podsumowanie działalności 
stowarzyszenia w  mijającym roku. Za-

W mijającym miesiącu 
sporo się u  nas działo 
i dzieje. Na szczególne 
podkreślenie zasługu-
ją wydarzenia zorga-
nizowane w  dniu 11 
listopada. Narodowe 
Święto Niepodległości 
obchodziliśmy cere-

monialnie, podobnie jak w roku ubiegłym, 
uczestnicząc w mszy św., przemarszu pod 
pomnik i uroczystym składaniu tam kwia-
tów. Wszystkim mieszkańcom i  gościom, 
którzy zdecydowali się wziąć  udział w na-
szym wspólnym świętowaniu, a  również 
wszystkim bez wyjątku, którzy przyczynili 
się do zbudowania znakomitej oprawy na-
szego świętowania, serdecznie dziękuję. 
Pragnę podkreślić, że tego samego dnia 
można było u nas świętować także na inne 
sposoby. Toszecka Akademia Piłkarska 
zorganizowała doroczny turniej piłkarski, 
a toszeckie koło DFK we współpracy z pa-
rafią, zorganizowało po raz pierwszy, a za-
pewne nie ostatni, bardzo udane obchody 
ku czci św. Marcina. Za tę inicjatywę i za 
piękny w  niej udział licznie zebranym 
mieszkańcom, zwłaszcza tym najmłod-
szym, również bardzo serdecznie dziękuję. 
Doceniam także uświęcone tradycją i po-
łączone z odpustem  obchody ku czci św. 
Marcina, które odbyły się w Paczynie – to 
piękny ceremoniał, który warto pielęgno-
wać.
Niewątpliwie imprezą wysokiej rangi jest 
organizowany u nas po raz pierwszy prze-
łajowy wyścig kolarski o  Puchar Polski. 
Kiedy piszę te słowa, trwają jeszcze ostat-
nie do niego przygotowania. Potwierdze-
nie udziału na dzień dzisiejszy zgłosiło 
blisko 250 zawodników. Toszecka Grupa 
Kolarska na czele z  jej liderem Arkadiu-
szem Łuków, która jest głównym organiza-
torem wyścigu, spodziewa się, że liczba ta 
do soboty może jeszcze wzrosnąć. Wyścig 
odbywać się będzie w  głównej mierze po 
terenach łąk i parku w rejonie Oracza, tzw. 
Lindy i podzamcza, jednak trasa obejmu-
je także odcinek ul. Podwale i  Młyńskiej. 
Bardzo liczę na wyrozumiałość miesz-
kańców, dla których sobota 25 listopada 
w  godzinach południowych, wiązało sie 
z  utrudnieniami. Osobiście od samego 
początku z radością wsparłem pomysł zor-
ganizowania w Toszku zawodów rangi Pu-
charu Polski. Jeśli będzie taka możliwość, 
chętnie wraz z naszym Centrum Kultury, 
włączymy się także w  organizację tego 
typu wyścigów w latach kolejnych. 
O szeregu innych listopadowych wydarzeń 
można przeczytać w  bieżącym numerze 
naszego informatora. Jestem przekonany, 
że w  wielu z  nich mogli państwo wziąć 
udział i nasze relacje będą okazją do przy-
pomnienia. 
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę 
na przedsięwzięcie, o którym poinformu-
jemy wkrótce szerzej, a  które już warto 
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zapowiedzieć. Znając z  jednej strony re-
alne potrzeby mieszkańców, a  z  drugiej 
– obowiązujące od niedawna przepisy, 
poleciłem przygotowanie projektu, w  ra-
mach którego możliwe będzie dofinanso-
wanie instalacji ogniw fotowoltaicznych 
na dachach budynków osób fizycznych 
i nie tylko. Właśnie skończyliśmy realiza-
cję pierwszego tego typu projektu (EKO-
-Toszek), który polegał na montażu ogniw 
fotowoltaicznych na dachach budynków 
użyteczności publicznej. Inwestycja ta 
spotkała się z  dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Dostaliśmy wiele pytań 
o  możliwość skorzystania z  podobnych 
rozwiązań przez indywidualnych miesz-
kańców. Postanowiłem wyjść tym potrze-
bom naprzeciw. Do połowy grudnia zor-
ganizujemy cykl spotkań z mieszkańcami 
na ten temat, ich harmonogram ukaże się 
przed końcem listopada. Bardzo liczę, że 
pieniądze zaoszczędzone dzięki panelom 
fotowoltaicznym na energii elektrycznej, 
można będzie łatwiej przeznaczyć m.in. na 
modernizację kotłów grzewczych. Zapew-
niam jednocześnie, że ściśle monitorujemy 
możliwości dofinansowania w  dziedzinie 
ekologii – jeśli tylko pojawi się możliwość 
ubiegania się o  dofinansowanie wymiany 
kotłów – z pewnością przygotujemy odpo-
wiedni projekt dla naszych mieszkańców.
Zakończyły się prace nad projektem przy-
szłorocznego budżetu. Całość dokumen-
tacji jest teraz w rękach naszych Radnych, 
którzy zapoznają się przygotowanym pro-
jektem i w kolejnych tygodniach będą nad 
nim pracować. Nadmieniam, że podczas 
niedawnego spotkania samorządowców 
z  mieszkańcami, które zorganizowało 
na Zamku Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Toszeckiej, obecni na spotkaniu rad-
ni potwierdzili wolę pełnej akceptacji dla 
czterech projektów wybranych większo-
ścią głosów przez mieszkańców w ramach 
pierwszej edycji Toszeckiego Budżetu 
Obywatelskiego. Przypomnę, że chodzi 
o  projekty złożone przez toszeckich stra-
żaków, toszeckich harcerzy oraz KS Zam-
kowiec.
Trwają prace nad przygotowaniem kolej-
nego Toszeckiego Jarmarku Adwentowe-
go. Jest on zaplanowany tradycyjnie na 
drugą sobotę grudnia. Jestem przekonany, 
że wzorem lat ubiegłych będzie to wyda-
rzenie, które pozwoli nam wszystkim do-
brze spędzić czas w klimacie Adwentu, ale 
także zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia. Szczegóły programu opisujemy  na 
pierwszej stronie.

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z ŻYCIA GMINY
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Narodowe Święto 
Niepodległości
Podobnie jak w  roku ubiegłym, dzień 11 
listopada świętowaliśmy w  kościele, na 
Miejscu Pamięci przy ul. Strzeleckiej oraz 
na Zamku. Na oficjalne obchody złożyły 
się msza św., przemarsz z udziałem Orkie-
stry Dętej Toszek, licznie zebranych Har-
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Przyjaciele Ziemi 
Toszeckiej 
zorganizowali 
spotkanie Burmistrza 
Toszka z mieszkańcami 

Ponad 20 konkretnych kwestii poruszy-
li mieszkańcy uczestniczący 16 listopada 
w  spotkaniu z  Burmistrzem Toszka. Do-
tyczyły one spraw drogowych, bezpie-
czeństwa, kwestii korzystania z  obiektów 
gminnych i  innych ważnych na co dzień 
zagadnień. W  spotkaniu uczestniczyli 
także radni Krzysztof Klonek, Rudolf Bar-
tela, Tadeusz Kobiernik, Inga Podkowa 
i Andrzej Mrzygłód. Spotkanie prowadził 
prezes TPZT Radosław Makowczyński. 

DDK

Wernisaż wystawy 
w Centrum Edukacji 
Historycznej

Historia rodziny Nowarka z Toszka opo-
wiedziana przez Rolanda Skubałę szcze-
rze zainteresowała wszystkich przyby-
łych w  sobotę 18.listopada na wernisaż 
do Centrum Ekspozycji Historycznych 
Zamek w  Toszku. Oprócz fotografii eks-
pozycja prezentuje licznie zgromadzone 
rodzinne pamiątki. Wystawę można zwie-
dzać do końca tego roku. Zapraszamy.

DW

Rocznik Toszecki
Trwają przygotowania do wydania ko-
lejnego numeru Rocznika Toszeckiego. 
Recenzentem najbliższej edycji naszej 
gminnej publikacji będzie pani prof. 
Anna Pobóg - Lenartowicz z  Uniwersy-
tetu Opolskiego. Wśród autorów pojawią 
się, oprócz nazwisk znanych z  wydania 

służonym dla stowarzyszenia wręczono 
okolicznościowe dyplomy. W  spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele okolicznych 
nadleśnictw, kół łowieckich, sympatycy 
i członkowie stowarzyszenia, a także Bur-
mistrz Grzegorz Kupczyk i proboszcz ks. 
Sebastian Bensz.

JR

Oficjalne 
podziękowania 
za przyjęcie gości 
z Ukrainy

Burmistrz Grzegorz Kupczyk podzięko-
wał rodzinom, które przesz tydzień go-
ściły we wrześniu młodzież z  Olewska. 
Podczas spotkania w  Urzędzie Miejskim 
wszyscy zaangażowani w  zorganizowa-
nie wizyty: rodzice, nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Ireny Sendler, dyrektor 
Zamku oraz samorządowcy podzielili się 
wrażeniami i  wnioskami na przyszłość. 
Wiosną planujemy rewizytę na Ukrainie.

DDK

„(Nie)dobra zmiana” 
- spektakl na Zamku

Toszeckie koło DFK we współpracy ze 
Szkołą Podstawową im. Gustawa Mor-
cinka i  Szkołą Podstawową im. Ireny 
Sendler wystawiło spektakl komediowy. 
Sztukę można było zobaczyć 16 listopada 
na Zamku. O tym bardzo udanym przed-
sięwzięciu artystycznym, nad którego 
realizacją czuwała Aleksandra Kupczyk, 
toszecka nauczycielka j. niemieckiego, 
szerzej piszemy na stronie toszek.pl. DDK 

ubiegłorocznego, także osoby nowe. Prze-
widujemy, że najnowszy rocznik ukaże się 
pod koniec marca 2018.

PK

Otwarcie placu zabaw 
w Pisarzowicach
Po wykonaniu instalacji rekreacyjno - za-
bawowych i szeroko zakrojonych pracach 
wykończeniowych podjętych przez sa-
mych mieszkańców, 18 listopada zorga-

nizowana została uroczystość oddania do 
użytku nowego placu zabaw w Pisarzowi-
cach. Burmistrz Grzegorz Kupczyk w  to-
warzystwie pani sołtys Moniki Błażytko 
przecięli symboliczną wstęgę, natomiast 
ks. Damian Kubiński dokonał poświęce-
nia obiektu. W uroczystości wzięła udział 
liczna grupa dzieci oraz przedstawicieli 
lokalnej społeczności. Wśród gości był 
także radny pan Ewald Laksa.

JR

Rada Programowa 
Konferencji im. 
dr. Ludwiga Guttmanna

W piątek 24 listopada odbyło się pierwsze 
posiedzenie Społecznej Rady Programo-
wej Międzynarodowej Konferencji im. dr. 
Ludwiga Guttmanna. W zebraniu udział 
wzięli m.in. Burmistrz Toszka Grzegorz 
Kupczyk, jego zastępca, dyrektor CK 
Zamek w Toszku Artur Czok, jego za-
stępczyni Dominika Witkowska, dr hab. 
Krzysztof Mehlich - zastępca dyrektora 
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji 
w Reptach, dr Dariusz Lewera z Polskie-
go Stowarzyszenia Historii Medycyny i 
Farmacji, Katarzyna Rybok ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, pani Maria 
Bukowska - emerytowana dyrektor gim-
nazjum oraz koordynator kilku edycji IN-
TEGRY, dr Michał Matheja z DFK Tost / 
Toszek. Ze względów zdrowotnych w ze-
braniu nie uczestniczył prof. Józef Musie-
lok. W ramach dyskusji przyjęto założenia 
do organizacji kolejnej konferencji, która 
planowana jest na wrzesień 2018 r.       PK
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Opłatek dla ludzi 
kultury

Przy różnych okazjach stykamy się u nas 
z twórcami działającymi na różne sposoby 
w  obszarze kultury. Są wśród nas muzy-
cy, malarze, pisarze, blogerzy, nauczycie-
le i  instruktorzy zaangażowani na rzecz 
dziedzictwa kulturowego i  wielu innych 
ludzi, którzy swoim talentem przyczynia-
ją się u  nas do rozwoju kultury. Chcemy 
wspierać integrację tego środowiska w na-
szej Gminie, aby dzięki połączeniu wspól-
nych potencjałów kreować ciekawe wyda-
rzenia i projekty kulturalne w przyszłości. 
19 grudnia o godz. 19:00 na Zamku zor-
ganizujemy spotkanie opłatkowe dla ludzi 
kultury. Już dziś serdecznie zapraszamy 
do udziału wszystkich, którzy czują przy-
należność do tego środowiska!

PK

stronie internetowej: spkotulin.edupage.
org. Zapraszamy. 

Beata Grochla

Zajęcia dla klas 
dwujęzycznych 
o Św. Marcinie
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcin-
ka w  Toszku, aktywnie przygotowała się 
do obchodów Dnia św. Marcina. Dzieci 
klas dwujęzycznych uczestniczyły w zaję-
ciach przygotowanych przez nauczycielki 
Ewelinę Wojewodzic i Annę Havemeister. 
Poznały legendę o świętym przedstawio-
ną za pomocą teatru obrazkowego ,,Ka-
mishibai”, a  potem sprawdziły zdobytą 
wiedzę podczas udziału w   interaktyw-
nych grach i  zabawach dydaktycznych. 
Na koniec dzieci odśpiewały piosenki 
,,Laterne, Laterne” i ,,Dreh dich, Laterne”, 
które podkreśliły wyjątkowy charakter 
zajęć. Dodatkowym działaniem w realiza-
cji zadania były wykonywane przez dzieci 
własnoręczne lampiony, które uświetniły 
uroczysty marciński pochód z  przemar-
szem na toszecki rynek.
Anna Havemeister, Ewelina Wojewodzic

łości w  dążeniu 
do sukcesów opo-
wiedział dzieciom 
kolejny gość Da-
riusz Kołodziej-
czyk - Mistrz Eu-
ropy i  dwukrotny 
rekordzista Księgi 
Guinnessa w żon-
glowaniu piłką. 
Dał też pokaz swoich wspaniałych umie-
jętności. Następnie odpowiadał  na pyta-
nia dzieci i rozdawał autografy. Obu mło-
dzieńcom życzymy wielu sukcesów.

Beata Grochla

„Bieg o Nóż 
Komandosa”
55 uczniów z  kotulińskiej szkoły wzięło 
udział w „Biegu o Nóż Komandosa”, który 
zorganizowany został  w  Lublińcu. Każ-
dy z biegaczy, który zmieścił się w pierw-
szej 30-stce otrzymał piękny pamiątkowy 
medal i  smaczną Krówkę Komandosa.    
W  tegorocznej edycji nie udało się zdo-
być miejsc na podium. Bieg był jednak 
świetną okazją do dobrej zabawy i  inte-
gracji z rówieśnikami. Więcej szczegółów 
z  życia szkoły oraz fotorelacja na naszej 

Z ŻYCIA GMINY

OŚWIATA

Wyjątkowi goście

Szkoła Podstawowa w  Kotulinie gościła  
dwóch młodych i  utalentowanych ludzi. 
Tomasza Sobanię oraz Dariusza Koło-
dziejczyka, którzy przybyli do szkoły, by 
spotkać  się z  uczniami i  podzielić się 
swoimi pasjami. Toszecki pisarz Tomasz 
Sobania zaprezentował  swoją  niedawno 
wydaną książkę pt. „Nowy świt” i  opo-
wiedział o kulisach jej powstania. Wśród 
społeczności uczniowskiej kilkoro prze-
czytało „Speculo” i  z  niecierpliwością 
czekało na spotkanie z gościem, aby po-
dzielić się swoimi wrażeniami. Chyba 
jednak największe wrażenia na dzieciach 
zrobił skok ze spadochronem w wykona-
niu autora, którego nagranie mogli zo-
baczyć. Na zakończenie chętni   zakupili   
„Nowy świt”, oczywiście z dedykacją au-
tora. O codziennych treningach, wytrwa-

Wiadomości z naszych szkół

22 listopada br. w Sali Peterswaldskiej na 
Zamku w  Toszku odbyła się wyjątkowa 
uroczystość - 18 par z terenu naszej gmi-
ny obchodziło 50-lecie i  60-lecie pożycia 
małżeńskiego. Jubilaci spotkali się z wła-
dzami gminy, proboszczem toszeckiej pa-
rafii oraz przedstawicielami rad sołeckich 
i radnymi. W czasie uroczystości podzię-
kowano im za wszystko, czego dokonali 
w życiu - za ich miłość, ofiarność, zrozu-
mienie celów małżeństwa, wychowanie 
dzieci, za cierpienia, łzy i  radości. Grze-
gorz Kupczyk - Burmistrz Toszka oraz 
Krzysztof Klonek - Przewodniczący Rady 

Miejskiej dokonali aktu dekoracji jubila-
tów medalami przyznanymi przez Pre-
zydenta RP. Pary małżeńskie otrzymały 
również dyplomy, upominki oraz bukie-
ty kwiatów. Podczas toastu wzniesionego 
tradycyjną lampką szampana życzono se-
niorom, aby w zdrowiu i  w miłości prze-
żyli każdy kolejny dzień. Uroczystość ko-
ordynowała Zastępca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Agnieszka Mnochy.
Jubilatom składamy najserdeczniejsze gra-
tulacje, życzymy wielu wspólnych chwil 
wypełnionych radością i miłością.  

JR

Złote i Diamentowe Gody
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wciąż przybliżać. Z czasem nie będzie ona 
ani tak trudna, ani tym bardziej nudna!

Mariola Kałuska

Lekcja patriotyzmu 
10 listopada 2017 roku odbyła się w  na-
szej szkole uroczysta akademia z  okazji 

99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, głos zabrał Pan Dyrektor 
Waldemar Pigulak, następnie zebrani 
obejrzeli  film:  Animowana Historia Pol-
ski, w  reżyserii  Tomasza Bagińskiego.  
Klasa 2c pod opieką nauczycielek Dona-
ty Podkowy i Anny Badury przygotowa-
ła przedstawienie zakończone pieśniami 
patriotycznymi odśpiewanymi również 
przez najmłodszych uczniów. 

Joanna Falborska

Bicie rekordu 
w ratowaniu ludzkiego 
życia
Na toszeckim rynku zorganizowano bi-
cie rekordu w ratowaniu ludzkiego życia 
poprzez resuscytację krążeniowo-odde-
chową. Inicjatywa wyszła od dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler – 
Waldemara Pigulaka. Celem akcji jest po-
pularyzacja wiedzy na temat zasad udzie-
lania pierwszej pomocy w  stosunku do 
osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzyma-
nie krążenia. Koordynatorem akcji i  po-
mysłodawcą jest Fundacja WOŚP. Nasi 
najmłodsi wiedzą, jak ratować ludzkie 

życie w chwili zagrożenia. Udowodnili to 
uczestnicząc w biciu rekordu.

Joanna Falborska

Śniadanie daje moc!
Toszecka szkoła im. Gustawa Morcin-
ka przyłączyła się do akcji edukacyjnej 
„Śniadanie daje moc”, uczniowie z  klas 
0-3 przygotowali zdrowe śniadanie. Na 
talerzach pojawiły się pyszne kolorowe 
kanapki, którym towarzyszyły również 
owoce i warzywa. Podczas tej cennej ini-
cjatywy zostały omówione podstawowe 
zasady zdrowego odżywiania.

Monika Pondo

Kasztany w roli głównej

Dzieci z oddziałów przedszkolnych Szko-
ły Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w  Toszku wzięły udział w  powiatowym 
konkursie manualnym dla Przedszkoli 
i  Szkól Podstawowych kl. 1-3 „Kasztany 
w  roli głównej”. Przedszkolaki miały za 
zadanie wykonanie przestrzennej formy 
(figurki, stworka, ludzika, zwierzątka) 
wykorzystując dary jesieni. Na konkurs 
nadesłano niemal 300 prac. Spośród na-
szych przedszkolaków nagrodzone zosta-
ły prace: Hanny Zienć - III miejsce, Pau-
liny Bartela – wyróżnienie, Julii Wilczek 
– wyróżnienie, Kaspiana Gregarek - wy-
różnienie

Aneta Jachimczuk
Renata Plich-Czerner

Wycieczka do lasu

W ramach realizacji programu edukacyj-
nego Klubu Gaja „Święto Drzewa” oraz  
dzięki współpracy z  Nadleśnictwem Ru-
dziniec, nasze przedszkolaki wybrały się 
do leśniczówki w Boguszycach. Głównym 
celem wycieczki było przybliżenie przed-
szkolakom środowiska przyrodniczego, 
jakim jest las oraz zapoznanie  z roślinno-
ścią i zwierzyną tam występującą. Pan le-
śniczy - Piotr Klita, przypomniał o zasa-
dach właściwego zachowania się w  lesie, 
by przez pobyt ludzi nie ucierpiała leśna 
przyroda. Dzieci dowiedziały się o  zwy-
czajach leśnych zwierząt i  konieczności 
dokarmiania ich zimą. Poznały również 
różne gatunki drzew i mogły je na żywo 

zobaczyć, dotknąć. Po spacerze mali od-
krywcy przyrody udali się na polanę obok 
leśniczówki, aby ogrzać się przy ognisku 
i  pośpiewać. Las jest bogatym źródłem 
poznania świata przyrodniczego a  po-
nadto przebywanie w nim jest dużą przy-
jemnością i sprzyja kształtowaniu postaw 
proekologicznym u najmłodszych. 

Ewelina Wyrwa
Publiczne Przedszkole w Toszku

Bliżej tradycji …

Szkoła Podstawowa w Pniowie dba i pie-
lęgnuje tradycję oraz gwarę śląską. Repre-
zentanci szkoły wzięli udział w XII Festi-
walu Gwary Śląskiej w  Wielowsi, gdzie 
zajęli III miejsce w  kategorii muzycznej. 
W  przedsięwzięciu prezentowały się 
czterdzieści dwa zespoły.

Mariola Kałuska

Bliżej sztuki…
U c z n i o w i e 
Szkoły Podsta-
wowej w  Pnio-
wie mieli oka-
zję obcować 
ze sztuką po-
przez uczest-
niczenie w  In-
terakty wnym 
W i d o w i s k u 
Telewizyjnym 
pt. ,,Szewczyk 
Dratewka na 
planie filmo-
wym”, który został przygotowany przez 
aktorów Teatru Show. Widowisko odbyło 
się w gliwickim Mrowisku. Podczas spo-
tkania uczniowie dowiedzieli się, że stu-
dio, to takie miejsce, w którym np. można 
realizować przeróżne opowieści filmowe. 
Dzieci wzięły więc udział w  przygoto-
waniu filmowej opowieści, odgrywając 
krótkie scenki. np. naśladowały pszczoły, 
mrówki, kaczki. Następnie dziewczynki 
wcieliły się w role księżniczek, a chłopcy 
myśliwych. Wszystkie poczynania uczest-
ników na scenie były wyświetlane na te-
lebimie. W  ten sposób uczestnicy spek-
taklu na bieżąco śledzili proces realizacji 
opowieści, a  podczas wspólnej zabawy 
poznali kilka tajników realizacji obrazu. 
Poznali, jak na planie zdjęciowym pracuje 
ekipa filmowa, czyli operator kamery, re-
alizator obrazu, dźwiękowiec i zawodowi 
aktorzy, którzy wystąpili w roli gospoda-
rzy widowiska. Wnioski…? Trudną sztu-
kę teatralną, czy  filmową trzeba uczniom 
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Toszecka Akademia Piłkarska w… Ekstraklasie!

Młodzi adepci futbolu zrzeszeni w Toszeckiej Akademii Piłkarskiej pierwszy raz poja-
wili się w najwyższej lidze rozgrywkowej - wystawili eskortę dziecięcą w meczu Piasta 
Gliwice z Cracovią Kraków. Gratulujemy trenerom Piotrowi Kasprzakowi i Roberto-
wi Krzemińskiemu i rodzicom naszych piłkarzy zorganizowania tego motywującego 
wyjazdu. Pracujemy nad możliwością udziału toszeckiej młodzieży także w meczach 
innych renomowanych drużyn Ekstraklasy.          PK

OPS • SPOrt

SPORT

Listopad jest bardzo pracowitym mie-
siącem dla pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Toszku. Teraz wła-
śnie możemy obserwować pierwsze 
efekty uruchomionych niedawno no-
wych działań i przedsięwzięć. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Toszku 
skierował do uczestników Klubu Se-
niora w Toszku i w Kotulinie propozy-
cję utworzenia Rady Seniorów. Jest to 
trend bardzo wyraźnie zaznaczający się 
w  dużych miastach, więc i  my za nim 
podążymy. Rada Seniorów będzie for-
malnym organem powołanym w drodze 
uchwały Rady Miejskiej w Toszku, któ-
ry będzie miał głos doradczy, inicjatyw-
ny i  konsultacyjny w  zakresie działań 
samorządu. Dzięki temu, Seniorzy będą 
mieli realny wpływ na kształtowanie 
polityki senioralnej w Gminie Toszek.
Kolejnym działaniem, którego efekty 
możemy podziwiać jest Centrum Wo-
lontariatu w Toszku, które zostało uru-
chomione w październiku br. Wolonta-
riusze są teraz zauważalni i odznaczają 
się podczas różnych wydarzeń dzięki 
koszulkom i  identyfikatorom zakupio-
nym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Toszku. Jedną z  ostatnich akcji było 
kwestowanie w dzień Wszystkich Świę-
tych na rzecz Hospicjum Stowarzysze-
nia Przyjaciół Chorych w Pyskowicach. 
Nasi Wolontariusze zebrali łącznie 
4.000,00 zł. 
Coraz bardziej popularny staje się też 

„Bank potrzeb i  możliwości”, czyli ko-
lejna inicjatywa Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Toszku. Do „Banku” mogą 
zgłaszać się osoby, które mają coś do 
oddania, np. działający sprzęt RTV 
i  AGD, ale także swój czas i  umiejęt-
ności. Zgłaszającymi się do „Banku” są 
także osoby, dla których wsparcie w po-
staci używanego lecz sprawnego sprzę-
tu czy obecność życzliwej osoby są na 
wagę złota. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Toszku pełni tutaj rolę pośred-
nika pomiędzy „bankowymi” dawcami 
i biorcami.
W  listopadzie br. uruchomiliśmy też 
nowe przedsięwzięcie, a  mianowicie 
konsultacje z zawodową księgową, któ-
re dotyczyć mogą analizy budżetu do-
mowego, poszukiwania w nim oszczęd-

ności, planowania wydatków według 
zasad ekonomiki oraz inspirowania do 
określania celów, które mogą być osią-
gnięte dzięki dodatkowym, zaoszczę-
dzonym środkom finansowym. Z  kon-
sultacji można skorzystać bezpłatnie 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tosz-
ku po wcześniejszym umówieniu termi-
nu.
Już teraz dzieje się bardzo dużo, jednak 
nie osiadamy na laurach. Cały czas pla-
nujemy kolejne przedsięwzięcia rozsze-
rzające spektrum działania tut. Ośrodka, 
tak by jak najlepiej służyć mieszkańcom 
Toszka bez względu na wiek, płeć, czy 
status ekonomiczno-społeczny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Toszku

Aktywne inicjatywy
Toszeckiego Ośrodka Pomocy Społecznej
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TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON
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Gościem listopadowego cyklu „Zamkowe 
wieczory z kawą i kulturą” była tancerka, 
pedagog, choreograf Anna Majer. Roz-
mawialiśmy między innymi o publicznej 
edukacji tanecznej w Polsce i możliwo-
ściach rozwoju stojącymi przez profe-
sjonalnymi tancerzami, predyspozycjach 
niezbędnych do dostania się do szkoły 
baletowej i ciężkiej pracy tancerza dzięki 
której my odbiorcy, możemy podziwiać 
piękne spektakle i niesamowite interpre-
tacje znanych utworów tanecznych.

DW

Rozmowa 
o sztuce tańca

Ogólnopolskie przełajowe 
zawody kolarskie o Puchar 

Burmistrza Toszka

W  sobotę 25 listopada odbył się u  nas 
pierwszy przełajowy wyścig o  Puchar 
Burmistrza Toszka. W  zaliczanych do 
Pucharu Polski zawodach udział wzięło 
blisko 300 zawodników reprezentujących 
zarówno nasz region, jak również tak od-
ległe miejsca, jak podkarpacie, lubskie, 
pomorskie, warmińsko – mazurskie. 
Naszą gminę reprezentowała Toszecka 
Grupa Kolarska, której trener Arkadiusz 
Łuków był koordynatorem całości impre-
zy i  dyrektorem zawodów. Blisko 2,5-ki-
lometrowa trasa wyścigu zlokalizowana 
na Oraczu, podzamczu i  w  rejonie ul. 
Podwale, uznana został za prawdziwie 
przełajową i bardzo wymagającą. Na pod-
kreślenie zasługuje znakomita atmosfera, 
która towarzyszyła sobotniemu wyści-
gowi.  Wokół trasy wyrosło na kilka go-
dzin dość ludne miasteczko, w  którym 
organizowany był doping publiczności, 
serwis sprzętu, prowadzono dekoracje 
zwycięzców, organizowano rozgrzewki 
zawodników, pracowały media, czuwały 
służby ratunkowe, sędziowie pełnili swo-

je powinności, serwowano poczęstunek, 
a emocje zebranych umiejętnie podkręcał 
profesjonalny konferansjer.
Całość imprezy umiejętnie koordynował 
pan Arkadiusz Łuków. Wsparli go liczni 
sojusznicy i  pomocnicy, poczynając od 
najbliższej rodziny, przez zawodników 
i  rodziców zawodników prowadzonej 
drużyny kolarskiej, poprzez Spółdzielnię 
Socjalną, strażaków ochotników z  OSP 
Toszek, toszeckich harcerzy, sołectwo 
Sarnów, urzędników Urzędu Miejskie-
go - wszystkim gorąco dziękujemy! Jeśli 
chodzi o wyniki sportowe wyścigu, warto 
odnotować waleczną postawę Toszeckiej 
Grupy Kolarskiej! Wśród naszych najwy-
żej uplasowała się Martyna Kowalewska, 
zdobywając 1 miejsce w  kategorii żak – 
dziewczęta, Wojtek Pondo był 4 w  kate-
gorii żak – chłopcy, Klaudia Popek była 
6 w kategorii młodziczka, Antoni Łuków 
– 9 w kategorii junior młodszy. Pełne wy-
niki sportowe wyścigu opublikowane są 
na stronie www.pzkol.pl.

JR

Przygotowania 
do wesela
Są takie wydarzenia, które dzieją się co 
roku, a  mimo to za każdym razem mają 
swoją magię i zachowują niepowtarzalny 
charakter. Boże Narodzenie czy Wielka-
noc mają swój kanon i choć w każdej ro-
dzinie wyglądają trochę inaczej, to prze-
cież co roku w naszych domach dzieje się 
to samo. Jest karp, barszcz z uszkami albo, 
jak w mojej rodzinie, pstrąg i zupa grzy-
bowa. Na Wielkanoc – śniadanie zaraz po 
rezurekcji i  koniecznie rolada na obiad. 
Bo wcześniej był post i o roladzie można 
było tylko pomarzyć.
Więc co jest tak niezwykłego w tym cza-
sie, że choć co roku ten sam, za każdym 
razem inny? Może to, że 365 dni to cał-
kiem sporo czasu, może fakt, że się sta-

rzejemy, zmieniamy i  z  czasem inaczej 
patrzymy na świat? A może po prostu to, 
że w ciągu roku tak mało jest czasu, kie-
dy cała rodzina zbiera się i spędza ze sobą 
kilka dni, nie myśląc o pracy, sprzątaniu 
i wszystkich rzeczach, które chodzą nam 
po głowie w ciągu roku. To dlatego moim 
zdaniem święta w każdym wydaniu są po-
trzebne – bo są odskocznią od codzien-
ności i pomagają zwrócić uwagę na to, co 
naprawdę ważne.
A  kiedy już mają nadejść, warto się do 
nich dobrze przygotować. To jak przygo-
towania do wesela i  nie chodzi tu tylko 
o piękny i czysty strój naszych mieszkań. 
Przede wszystkim trzeba przed świętami 
nauczyć się dawać. Dawać siebie, kiedy 
trzeba pomyć okna, a  na dworze śnieg 
i  zimno, wymagać od siebie, kiedy jest 
piwnica do posprzątania, a  od ostatnich 
świąt nikt nie przejmował się bałaganem. 
Święta to dobry czas, żeby posprzątać - 

wybaczyć, komu trzeba czy poważnie po-
rozmawiać, a potem cieszyć się, że wresz-
cie ważne sprawy są poukładane.
Do świąt zostało jeszcze trochę cza-
su i  warto dobrze wykorzystać te dni. 
Zresztą, Adwent do tego służy. To czas 
oczekiwania na nadejście niezwykłego 
wydarzenia. Wykorzystajmy go dobrze, 
a  gwarantuję – pięknie przeżyjemy Boże 
Narodzenie. Przekonałem się o tym jakiś 
czas temu, kiedy w chaosie tysięcy spraw 
nie myślałem o nadejściu świąt i zostałem 
zaskoczony Wigilią tuż za progiem. To 
nie były najlepiej przeżyte święta w moim 
życiu, dlatego teraz daje sobie czas, żeby 
naczekać się, nacieszyć atmosferą oczeki-
wania, a  potem dobrze przeżyć najpięk-
niejszy dla mnie czas w roku.
Tego Wam wszystkim życzę – dobrego 
przygotowania do wesela, które czeka nas 
już niedługo.

Tomasz Sobania
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KULTURA

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strate-
giczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego 
oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej 
spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle o  długości ok. 43 km i  średnicy 1000 
mm, na terenie woj. śląskiego i opolskiego.
Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i nie-
zawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Górnego Śląska i Opolszczy-
zny. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w posta-
ci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości 
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie da-
nej 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 element 
Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w  paździer-
niku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o  znaczeniu wspól-
notowym” („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.. Budowa gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle planowana jest także do współ-
finansowania przez Unię Europejską.
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowocze-
snych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowi-
ska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Toszka informuje, że w dniu 9 grudnia br. na ulicach Bolesława 
Chrobrego, Szewskiej, Ratuszowej oraz Kilińskiego wystąpią utrudnie-
nia w ruchu drogowym (zamknięcie ulic) z powodu organizacji Toszec-
kiego Jarmarku Adwentowego.  Prosimy o nieparkowanie samochodów 
w dniu jarmarku (od godz. 5.00)  na  wyżej wymienionych ulicach. Ser-
decznie przepraszamy za powstałe utrudnienia.


