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Spośród nominowanych w  plebiscy-
cie „Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej” 
(Erwin Janysek, Krystian Kiełbasa, 
Krzysztof Klonek, Magdalena Krzepisz, 
Tomasz Sobania) prestiżowym wyróż-
nieniem kapituła uhonorowała w  tym 
roku pana Krystiana Kiełbasę. Publiku-
jemy wywiad z małżonką i córką dostoj-
nego Laureata.

- Kim był Krystian Kiełbasa, kiedy się 
państwo poznaliście?
Kornelia Kiełbasa: Znaliśmy się prak-
tycznie od zawsze, choć szkoły podsta-
wowe kończyliśmy różne: ja w  Chechle, 
a  Krystian u  siebie w  Kotulinie. Lepiej 
poznaliśmy się jeżdżąc tym samym au-
tobusem do szkoły w Pyskowicach: ja do 
ogólniaka, a on do zasadniczej szkoły rol-
niczej, która mieściła się w  tym samym 
budynku, co moje liceum. Po zakończe-
niu tej szkoły Krystian przeniósł się do 
technikum rolniczego w Ornontowicach, 
gdzie zamieszkał w  internacie (to wtedy 
zaczęła się jego druga miłość – fotogra-
fia), a  ja kontynuowałam liceum. Kiedy 
bywał w domu – spotykaliśmy się. Nasze 
narzeczeństwo zaczęło się kiedy Krystian 
wrócił z wojska.
- Wybiegnijmy nieco do przodu. Z jaki-
mi sprawami, jako dzieci, zwracaliście 
się do mamy, a z jakimi do taty?
Danuta Wapińska: Taty często nie było 
w domu. Nasza rodzinna anegdota głosi, 
że brat mając wówczas 2,5 roku zapytał 
mamę czy tata jeszcze z  nami mieszka? 
Pamiętam soboty, kiedy tata wyjeżdżał 
nagrywać wesela, wtedy pakowaliśmy mu 
sprzęt do auta (warto wiedzieć, że tata był 
jednym z pierwszych kamerzystów, który 
uzyskał uprawnienia do filmowania i  fo-
tografowania w  trakcie uroczystości ko-
ścielnych). Nie było go wtedy zazwyczaj 
w soboty i w niedziele, wracał dopiero po 
poprawinach. A od poniedziałku do piąt-
ku tata był mocno zaangażowany w pracę 

tutaj, a my z kolei w szkole, w Ko-
tulinie. Zadania odrabialiśmy sami, 
mama sprawdzała i  ewentualnie 
pomagała.
- Czego mogła się pani nauczyć od 
ojca?
DW: Wszystkiego. Jego uporu, od-
wagi, ambicji, sumienności i dumy 
z  miejsca naszego pochodzenia. 
Ojciec nauczył nas, aby nie uważać 
się za kogoś gorszego z tego powo-
du, że mieszka się na wsi albo że nie 
jest się profesorem. Jednej cechy po 
ojcu nie odziedziczyłam: on potrafi 
mieć bezgraniczne zaufanie do lu-
dzi. Nawet jeśli ktoś jego zaufanie 
zawiódł i  to nie jeden raz, ojciec 
potrafi dawać niezliczoną ilość ko-
lejnych szans. Sama tak nie umiem. 
To dotyczy ludzi i spraw z obszaru 
polityki, ale nie tylko. Nie wiem, 
czy to jest dobra czy zła cecha mo-
jego ojca.
- Dzisiaj nazwisko Krystian Kieł-
basa, państwa nazwisko, kojarzy się 
u nas w dużej mierze z „Ranczem”. Jak 
powstał ten pomysł?
KK: To był pomysł wyłącznie Krystiana. 
Mąż jest przede wszystkim rolnikiem 
i  specjalistą w  tej dziedzinie. Po wojsku 
pracował w kombinacie PGR w Chechle, 
później był zastępcą kierownika PGR 
w Kotulinie, potem kierownikiem Zakła-
du Mechanizacji Rolnictwa w Pławniowi-
cach. Nasze zakładowe mieszkanie było 
właśnie tutaj, gdzie dziś działa „Ranczo”. 
Póki dzieci były małe – mieszkało się 
tutaj doskonale. Kiedy zaczął się okres 
przedszkolny i szkolny, wtedy też zaczęło 
się jeżdżenie do Kotulina. W  tym czasie 
otrzymaliśmy od teściowej dom i niewiel-
kie gospodarstwo w  Kotulinie, gdzie się 
przeprowadziliśmy, a zbiegło się to w cza-
sie z  likwidacją PGR-ów. Dość szybko 
cały ten kompleks, w którym do tej pory 
mieszkaliśmy, popadł w zaniedbanie, po-

wybijane były okna, pozrywane rynny, 
itd. Pamiętam, że mąż przyszedł kiedyś 
i zaproponował, żebyśmy wzięli tę nieru-
chomość w dzierżawę... i stało się. Posta-
wił sobie za cel doprowadzić to gospodar-
stwo do takiego stanu, który zapewniłby 
nam egzystencję i rozwój.  
- Jak odniosła się pani do tego pomysłu?
KK: Byłam trochę załamana: czwórka 
małych dzieci, dopiero co przeprowadzi-
liśmy się do Kotulina, gdzie mieszkało się 
trochę wygodniej. Na początku nie byłam 
entuzjastką gospodarstwa. Mąż przekonał 
mnie, aby się nie martwić, że sobie pora-
dzi. Krystian zawsze był ambitny, praco-
wity, postępowy i  myślał nowocześnie. 
Na początku miało to być gospodarstwo 
rolne, dopiero później pojawił się temat 
agroturystyki. Wydawało mi się niepraw-
dopodobne, żeby ktoś chciał przyjeżdżać 
do małych Proboszczowic, do dość za-
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Zachęcając do prze-
czytania rozmowy 
poświęconej osobie 
tegorocznego laureata 
prestiżowego u  nas 
wyróżnienia „Czło-
wiek Roku Ziemi To-
szeckiej”, chciałbym 

także zwrócić uwagę na kilka najważ-
niejszych spraw, które przed nami. 
W bliskiej przyszłości będziemy mieli 
szansę podjąć trzy znaczące inwesty-
cje: remont ul. Zamkowej w  Toszku 
(trwa przetarg), modernizację części 
budynku przy ul. Strzeleckiej 17 (pię-
tro dawnego klasztoru) z  przeznacze-
niem na Dom Dziennego Pobytu dla 
osób starszych oraz dokończenie bu-
dowy ul. Mickiewicza wraz z  budową 
w tym rejonie nowoczesnego targowi-
ska. O  każdym z  tych przedsięwzięć 
będziemy osobno informować. Z przy-
krością przyjąłem podjętą w  grudniu 
decyzję większości radnych w sprawie 
odrzucenia budowy nowego targo-
wiska wraz z  towarzyszącą mu infra-
strukturą. Z punktu widzenia rozwoju 
naszej gminy jest to decyzja niezrozu-
miała i szkodliwa. Wierzę, że ci radni, 
którzy mieli w tej sprawie wątpliwości, 
zreflektują się i  pozwolą na realizację 
tej ważnej inwestycji. Jej odrzucenie 
oznaczałoby utratę blisko miliona zło-
tych pozyskanej ze środków unijnych 
dotacji – na takie marnotrawstwo nas 
po prostu nie stać!
W  drugiej kolejności przygotowywać 
będziemy kolejne przedsięwzięcia in-
westycyjne. Największym będzie mo-
dernizacja rejonu dworca PKP, gdzie 
utworzyć chcemy tzw. centrum prze-
siadkowe. Złożą się na nie poczekalnia 
dla podróżnych, kompleks parkingów 
(samochodowy i  rowerowy) oraz roz-
szerzone połączenia autobusowe sko-
munikowane z przyjazdami i odjazda-
mi pociągów. O środki na tę inwestycję 
ubiegać się będziemy w konkursie jesz-
cze w  tym roku. Kolejnym ważnym 
przedsięwzięciem będzie moderni-
zacja basenu przy Szkole Podstawo-
wej w  Paczynie. Prace poprowadzimy 
w ten sposób, aby basen nieczynny był 
tylko w pierwszym semestrze przyszłe-
go roku szkolnego. W  tegorocznych 
planach jest także pierwszy etap mo-
dernizacji ul. Świbskiej w  Kotulinie. 
Nad innymi przedsięwzięciami pracu-
jemy i w miarę postępu prac, będziemy 
o nich informować.
Wybiegając nieco w dalszą przyszłość, 
chciałbym też odnieść się w tym miej-
scu do informacji o moim kandydowa-
niu w  jesiennych wyborach samorzą-
dowych. Obejmujący już blisko dwie 
kadencje na stanowisku Burmistrza 
Toszka dorobek (mój i  moich współ-
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pracowników) zostanie w  odpowied-
nim czasie szczegółowo przypomnia-
ny i  zaprezentowany. Nadmienię, że 
w  tych latach zrealizowanych zostało 
szereg inwestycji oraz przedsięwzięć 
społecznych, zbudowane zostały solid-
ne i  przewidywalne ramy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i klu-
bami sportowymi, funkcjonuje przej-
rzysty system dotacji, podjęta została 
systematyczna współpraca z  przedsię-
biorcami, w  jednostkach samorządo-
wych prowadzona jest stabilna poli-
tyka kadrowa, konsekwentnie rozwija 
się oferta przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, a  także nasz miejski ce-
remoniał. W  miarę spokojnie prze-
chodzimy przez niełatwą w  realizacji 
rządową reformę oświaty, płynnie re-
alizujemy rządowy program 500+, sku-
tecznie sięgamy po środki zewnętrzne 
z  programów unijnych, rządowych 
i  innych, otwarcie komunikujemy 
działania samorządu korzystając z tra-
dycyjnych i nowoczesnych form prze-
kazu. Zdaję sobie sprawę, że wyzwań 
wciąż pozostaje wiele. W żadnym razie 
nie zamierzam uchylać się od ich pod-
jęcia! Jeszcze latem bieżącego roku za-
proponuję Państwu, wraz z grupą kan-
dydatów na radnych Rady Miejskiej, 
program stabilnej kontynuacji roz-
wojowych działań na rzecz mieszkań-
ców naszego miasta i naszych sołectw. 
Wsłuchując się uważnie w  przekazy-
wane mi uwagi, formułowane oczeki-
wania lub słowa słusznej krytyki, będę 
Państwa prosił o zaufanie i mandat do 
pełnienia zaszczytnej funkcji Burmi-
strza Toszka przez kolejne lata. Będę 
zabiegał o  to, aby szczegółowy pro-
gram działań na kolejną kadencję, nad 
którym – bazując na zgromadzonym 
przez dwie kadencje doświadczeniu 
– już w  tej chwili pracuję, spotkał się 
z Państwa otwartością.

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

niedbanego wtedy jeszcze gospodarstwa. 
Przez jakiś czas „Ranczo” było da mnie po 
prostu obowiązkiem, a nie wizją. Pewnym 
przełomem było przyjęcie pierwszych 
gości. Byli to uczestnicy zjazdu klasowe-
go męża (1997) z  technikum rolniczego 
w  Ornontowicach (ich spotkania do tej 
pory odbywają się co roku).
- Po wyjeździe gości postanowiliście or-
ganizować tego typu pobyty regularnie?
KK: Patrzyłam na to spotkanie z  przy-
mrużeniem oka, ale Krystian, jak już coś 
robi, to z  rozmachem. Okazało się, że 
jesteśmy w stanie obsłużyć 40 gości. Nie 
mogłam też nadziwić się tej więzi, która 
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Człowiekiem Roku 
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została wśród kolegów z technikum – oni 
nie mogli się ze sobą nagadać! To nie był 
wyjazd rekreacyjny, ale sentymentalne 
spotkanie po latach. To spotkanie miało 
duży wpływ na to, co i  jak robimy teraz. 
Dzisiaj zarówno mąż, jak i  my wszyscy, 
staramy się tworzyć warunki do upra-
wiania właśnie turystyki sentymentalnej, 
czyli przyjazdów tutaj osób, które kiedyś 
stąd wyjechały, a dziś chcą czasem senty-
mentalnie na jakiś czas znów przyjechać, 
ale swoich domów już nie mają - zapra-
szamy ich więc do nas, na Ranczo!
- Jak wygląda życie rodzinne z  tak za-
angażowanym samorządowcem, jakim 
jest Krystian Kiełbasa?
DW: Czasem używamy wśród rodziny 
takiego powiedzenia: „w  czasach, kiedy 
byliśmy rodziną…”. Wspominamy niekie-
dy, że „w czasach, kiedy byliśmy rodziną” 
jedliśmy razem obiad, przed nieszporami 
piekliśmy razem ciasto, żeby po nieszpo-
rach było ciepłe. Kiedyś tak było… Póź-
niej wiele się zmieniło, podrośliśmy, każ-
dy stara się kroczyć własną drogą, choć 
i tak w kierunku Rancza. Dużo czasu po-
chłaniają sprawy gospodarstwa.
- Sporo było nagród, które pan Krystian 
otrzymał w ciągu swojego zawodowego 
życia i  działalności społecznej, którą 
prowadzi. Która z tych nagród szczegól-
nie przypadła do serca mężowi i tacie?
DW: Myślę, że ta ostatnia była dla nie-
go najważniejszą ze  wszystkich. Tytuł 
„Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej” był 
w jakimś sensie wyczekiwany. Tata od lat 
bywał do tej nagrody nominowany. Lu-
dzie chcieli go uhonorować tym wyróż-
nieniem, ale jakoś się nie udawało. Pew-
nie dlatego przyjmując to wyróżnienie, 
tata był bardzo wzruszony, choć kiedyś 
nie pokazywał w  ten sposób emocji. Te-
raz wzrusza się łatwiej, nawet kiedy wnuk 
przybiegnie do niego na kolana i  powie 
„kocham cię, opa”. Kiedyś był bardziej 
surowy i  zasadniczy. Z  innych nagród 
na pewno ważna była nagroda dla samo-
rządowców im. Grzegorza Palki, zwana 
„oskarem samorządowców” (2012) oraz 
powiatowy Bene Meritus (2017) przyzna-
ny naszemu gospodarstwu. Tata kilka-
krotnie odbierał też medale Prezydenta 
RP i kilkakrotnie gościł w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie – to były ważne dla 
niego, wyróżniające momenty.
KK: Warto dodać, że mąż często mówi, 
że gdyby nie miał wsparcia w rodzinie, to 
nie osiągnąłby tak wiele. Decyzje staramy 
się podejmować wspólnie, z decydującym 
głosem męża, ale codzienną pracę u pod-
staw wykonują w gospodarstwie wszyscy, 
zwłaszcza synowie. Dlatego też było cał-
kowicie zrozumiałe, że tytuł „Człowieka 
Roku Ziemi Toszeckiej” zadedykował ca-
łej naszej rodzinie.
- Krystian Kiełbasa działa bardzo meto-
dycznie: był przez 25 lat sołtysem Pro-
boszczowic, radnym w gminie, radnym 
powiatowym, teraz jest radnym woje-
wódzkim. Czy spodziewacie się panie, 
że w przyszłym roku wystartuje do Sej-
mu?
DW: Czy mogę nie odpowiadać na to py-
tanie?

■
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Reaktywacja zajęć 
świetlicowych 
w Sarnowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Toszku 
wznawia realizację programu opiekuńczo 
– wychowawczego w  świetlicy sołeckiej 
w Sarnowie. Jest to możliwe dzięki zaan-
gażowaniu Pani Sołtys Gabrieli Ziaji oraz 
grona jej sojuszników, którzy w świetlicy 
zainstalowali centralne ogrzewanie, wy-
remontowali pomieszczenie socjalne, hol 
i mniejszą salkę. Z wykonanych prac naj-
bardziej zadowoleni są najmłodsi miesz-
kańcy Sarnowa, dla których ponownie 
otwiera się możliwość udziału w  zaję-
ciach prowadzonych przez OPS. Gratu-
lujemy Pani Sołtys oraz toszeckiemu OPS 
podjęcia tej cennej inicjatywy! 

OPS Toszek

Ferie zimowe 
w naszej gminie

Centrum Kultury „Zamek w  Toszku” 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej przy-
gotowali atrakcyjny program spędzania 
czasu wolnego w okresie ferii zimowych. 
Podczas dwutygodniowych spotkań prze-

widziane były warsztaty z  zakresu robo-
tyki, tańca, zajęcia kreatywne, plastyczne, 
ruchowe i  wiele innych, w  tym wyciecz-
ki. To na Zamku, a poza Zamkiem? Poza 
Zamkiem toszecki OPS realizował regu-
larne zajęcia w  ramach programu opie-

kuńczo–wychowawczego w  sołectwach: 
Pniów, Kotulin, Płużniczka, Ligota To-
szecka, Paczyna oraz Sarnów. Ośrodek 
przygotował m.in. cykl zabaw ruchowych, 
zręcznościowych, wybór gier indywidu-
alnych i  zespołowych, których tematem 
przewodnim były najnowsze trendy kar-
nawałowe. W  czasie zajęć, każdy uczest-
nik mógł liczyć na smaczny poczęstunek. 
Łącznie w zajęciach wzięło udział 57 dzie-
ci z naszej gminy. 

OPS Toszek, CK „Zamek w Toszku”

Usuń azbest-pozyskaj 
gminną dotację
Osoby zainteresowane działaniami zwią-
zanymi z usunięciem pokryć dachowych 
zawierających wyroby azbestowe z terenu 
swoich nieruchomości, mogą w tym roku 
otrzymać dotację na powyższe zadanie 
z "Gminnego Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest dla Mia-
sta i  Gminy Toszek na lata 2012–2032”. 
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy 
złożyć wniosek do 16 marca br. w Biurze 
Obsługi Interesanta na parterze Urzę-
du Miejskiego w  Toszku. Informacji na 
w/w temat udzielają również pracownicy 
urzędu nr tel. 32 237-80-18, a o szczegó-
łach można przeczytać na portalu gminy 
www.toszek.pl

JR

Bezpłatne porady 
prawne 

Toszecki Ośrodek Pomocy Społecznej 
udziela bezpłatnych porad w  Punkcie 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Mając 
na uwadze indywidualne podejście do 
klienta i  duże zainteresowanie bezpłat-
nymi poradami, należy wcześniej zapisać 
się telefonicznie - 32 332 67 02, 32 332 67 
14 lub przyjść osobiście do sekretariatu 
Ośrodka przy ul. Rynek 11.

OPS Toszek

Spełnione marzenie Oli
Młoda toszanka Ola z  rąk Burmistrza 
Toszka Grzegorza Kupczyka oraz ko-
ordynatora Śląskiego Oddziału Okrę-
gowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
Daniela Kupka otrzymała trzykołowy 
rehabilitacyjny rower miejski z  innowa-
cyjnymi rozwiązaniami technicznymi. 

Inicjatywa wyszła ze strony mamy i cioci 
Oli, które napisały list do śląskiego PCK 
z  prośbą, o  przekazanie tego typu środ-
ka lokomocji. Na rower zwykle czeka się 
kilka lat, ale dobra współpraca śląskiego 
PCK z  toszeckim samorządem umożli-
wiła znaczne przyspieszenie sprawy. Oli 
życzymy wyśmienitej jazdy i  szerokiej 
drogi.               JR

Toszecki pisarz na 
Rejsie Niepodległości 

Tomasz Sobania, dziewiętnastoletni to-
szecki pisarz, nie przestaje zaskakiwać. 
Tym razem został laureatem Rejsu Nie-
podległości – inicjatywy organizowanej 
m. in. przez Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z  okazji 
stulecia niepodległości Polski. Wydarze-
nie to opiera się na pomyśle opłynięcia 
kuli ziemskiej na pokładzie polskiego ża-
glowca - Daru Młodzieży, w  połączeniu 
z  udziałem w  Światowych Dniach Mło-
dzieży w  Panamie w  2019 roku. Tomasz 
Sobania będzie mógł wybrać jeden z od-
cinków trasy dookoła świata – najpraw-
dopodobniej będzie to odcinek dwumie-
sięczny, Kapsztad – Singapur – i  wziąć 
potem udział w Światowych Dniach Mło-
dzieży w Panamie. Niewykluczone, że gdy 
Dar Młodzieży zacumuje w Panamie, na 
jego pokład wejdzie sam papież Franci-
szek. Trzymamy kciuki, żeby wszystko 
poszło po myśli organizatorów i naszego 
toszeckiego laureata.               JR
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Mało kto wie, że na terenie naszej gminy od 
roku 2014 działa grupa morsów, czyli osób 
zażywających kąpieli w  otwartych akwe-
nach wodnych w czasie zimowych miesię-
cy roku. Klub Morsów „Zimne Trole” z sie-
dzibą w  Paczynie, bo o  nim tu mowa, to 
zarejestrowany w  Starostwie Powiatowym 
klub sportowy w  formie stowarzyszenia, 
który stawia sobie za cel popularyzację 
tej widowiskowej i  niezwykle korzystnie 
wpływającej na zdrowie i  samopoczucie 
formy aktywności fizycznej. Grupa ta liczy 
niewiele, bo kilkanaście osób z naszej gmi-
ny i  okolicznych miejscowości. Miejscem 
spotkań członków i sympatyków klubu jest 
Jezioro Pławniowice, gdzie prawie w każdą 
niedzielę, od listopada do marca, można 
ich spotkać kąpiących się w lodowatej wo-
dzie. W tym roku przedstawiciele klubu po 
raz kolejny uczestniczyli w  Międzynaro-
dowym Zlocie Morsów w Mielnie, którego 
piętnasta już edycja odbyła się w  dniach 
8-12 luty w tej nadbałtyckiej miejscowości. 
Co należy podkreślić w  finałowej kąpieli 
brała udział rekordowa liczba morsów, bo 
jak donoszą organizatorzy aż 3212 osób, 
które jednocześnie zanurzyły się w lodowa-
tych bałtyckich falach. W tegorocznej im-
prezie klub morsów mający siedzibę w na-
szej  gminie reprezentowało 9 członków, 
co również jest największą liczbą w histo-
rii ich uczestnictwa w tej imprezie. Zimne 
Trole nie tylko uczestniczyły w  kąpielach 
morskich, ale także brały bardzo aktywny 
udział w wielu spotkaniach i imprezach to-
warzyszących zlotowi, wymieniając swoje 
doświadczenia z innymi  pasjonatami tego 
coraz bardziej popularnego sportu, którzy 
przybyli do Mielna zarówno z całego kraju 
jak i z zagranicy. 

Zimne Trole

Od lutego br. rozpoczęła się kwalifikacja 
wojskowa młodzieży z  terenu Powiatu 
Gliwickiego. Wszyscy mężczyźni uro-
dzeni w  1999 roku (jest to tzw. rocznik 
podstawowy) oraz urodzeni  w  latach 
1994-1998 nie posiadających określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej, a także osoby urodzone w la-
tach 1997-1998, które wcześniej zostały 
uznane za czasowo niezdolne do czynnej 
służby w wyznaczonym terminie musieli 
stawić się w siedzibie WKU w Gliwicach. 
Celem kwalifikacji jest nadanie odpo-
wiedniej kategorii zdrowia, która decydu-
je o  przydatności dla armii stawiających 
się mężczyzn i  kobiet. Po jej określeniu 
i  wykonaniu niezbędnych czynności ad-
ministracyjnych osoby przenoszone są do 
rezerwy.

Źródło: portal Powiatu Gliwickiego

Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta

„Zimne Trole” na Międzynarodowym 
Zlocie Morsów w Mielnie
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Cierpliwość 
mieszkańców ul. Polnej 
w Paczynie zostanie 
nagrodzona!

Na podziały geodezyjne związane z  wy-
dzieleniem i  nabyciem przez gminę 
działek tworzących ul. Polną w Paczynie 
wydatkowaliśmy w  ubiegłorocznym bu-
dżecie ok. 35.000 zł. W  budżecie na rok 
2018 przewidujemy na ten cel kwotę ok. 
25.000 zł, do której trzeba jeszcze dodać 
koszty notarialne podpisania aktów na-
bycia poszczególnych działek. Szacujemy, 
że podziały geodezyjne oraz procedu-
ra przejęcia przez naszą gminę wydzie-
lonych działek, powinny zakończyć się 
w  bieżącym roku. Szerzej o  tej sprawie 
piszemy na toszek.pl.

PK

Rada Przedsiębiorców 
przy Burmistrzu Toszka 
spotka się w marcu
Powołana w  grudniu Społeczna Rada 
Przedsiębiorców przy Burmistrzu Toszka 
spotka się ponownie 22 marca (czwar-
tek) o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu 

Miejskiego. Tematem wiodącym spotka-
nia będą dostępne obecnie dla przedsię-
biorców zewnętrzne środki finansowe 
(unijne, rządowe, z  innych funduszy). 
W spotkaniu udział wezmą eksperci zaj-
mujący się dystrybucją dotacji dla przed-
siębiorców. Do udziału zapraszamy za-
równo wszystkich, którzy wzięli udział 
w  spotkaniu grudniowym, jak również 
innych przedsiębiorców, którzy chcieliby 
włączyć się w prace Rady.

AP

Oferujesz na sprzedaż 
prywatną działkę 
inwestycyjną?

Właściciele prywatnych działek zlokali-
zowanych na terenie naszej gminy, z prze-
znaczeniem pod działalność gospodarczą, 
mogą oferować je do zbycia na stronie 
toszek.pl. W  zakładce „Dla Inwestora” 
uruchomiliśmy dział ofert prywatnych, 
w którym już pojawiły się pierwsze pro-
pozycje. Szczegółowych informacji w  tej 
sprawie udziela Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Inwestorów bezpośrednio w Urzędzie 
Miejskim w  pokoju 27 lub telefonicznie 
pod numerem 32 237-80-35.

AP
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INWESTYCJE

Zamkowa
będzie jak nowa!

Przed nami jedna z  najbardziej potrzeb-
nych inwestycji drogowych w  naszej 
gminie – gruntowna przebudowa ul. 
Zamkowej w  Toszku. Trwa procedu-
ra przetargowa. Reprezentacyjny trakt 
zostanie wykonany z  kostki kamiennej 
19/21 cm natomiast chodniki z  nieco 
mniejszej kostki granitowej. Od wyko-
nawcy oczekujemy wykonania zadania 
w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od 
podpisania umowy oraz udzielenia na wy-
konane prace gwarancji nie krótszej niż 4 
lata. Z uwagi na usytuowanie ul. Zamko-
wej w  strefie ochrony konserwatorskiej, 
inwestycja objęta będzie także nadzorem 
archeologicznym. Otwarcie ofert przetar-
gowych nastąpi 6 marca. Już dziś sygna-
lizujemy, że w  okresie realizacji zadania 
ruch samochodowy w rejonie ul. Zamko-
wej zostanie wstrzymany – o szczegółach 
poinformujemy.

PK

Starostwo Powiatowe 
przygotowuje 
do remontu 
ul. Górnośląską

Rozstrzygnięty został przetarg na prze-
budowę skrzyżowania ul. Ludowej z  ul. 
Górnośląską wraz z przebudową ul. Gór-
nośląskiej. W ramach inwestycji zmoder-
nizowana zostanie nawierzchnia jezdni, 
przebudowane zostaną chodniki oraz 
poprawiony zostanie standard i  bezpie-
czeństwo skrzyżowania ul. Górnośląskiej 
z  ul. Ludową. Równocześnie Remondis 
Aqua Toszek przeprowadzi w tym rejonie 
wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Wartość realizowanego przez 
Powiat Gliwicki zadania wynosi blisko 3 
mln zł.

PK

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór na apliko-
wanie wniosków związanych z pozyskaniem unijnej dotacji na  rozwój lub podjęcie 
działalności gospodarczej. To ostatnia już szansa, aby ubiegać się o środki zewnętrz-
ne z tegorocznego okresu finansowania na małe inwestycje (rozwój firm) do 300 tys. 
złotych, na założenie działalności 55 tys. złotych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020.Termin składania wniosków w dniach od 6 do 19 marca br. 
Na wszelkie pytania i  wątpliwości dotyczące składania projektów odpowie LGD  
„Leśna Kraina Górnego Śląska” – tel. (34) 373 52 95 www.lesnakrainalgd.pl

JR

Pozyskaj dotację na rozwój lub podjęcie 
działalności gospodarczej!
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Rosenmontag – 
odrobina Nadrenii 
w Toszku

W  sobotę 10 lutego do Sali Peterswald-
skiej toszeckiego Zamku przybyło 60 
amatorów dobrej zabawy – członków 
i przyjaciół obu kół mniejszości niemiec-
kiej, działających na terenie naszej gminy 
(DFK Toszek i DFK Kotulin). Okazją do 
spotkania był zorganizowany przez koło 
toszeckie DFK Rosenmontag. Inspiracją 
tego spotkania są posiedzenia karnawa-
łowe (Karnevalssitzungen) odbywające 
się w  miastach Nadrenii, Hesji, Bade-
nii i  innych regionów w  okresie między 
Świętem Trzech Króli, a ostatnim czwart-
kiem przed Wielkim Postem. Na uczest-
ników zabawy czekał bogaty program ar-
tystyczny i tradycyjne już konkursy. Jako 
pierwszy wystąpił Piotr Sikora, uczeń VII 
klasy dwujęzycznej, a  jednocześnie uta-
lentowany akordeonista. Następnie scenę 
opanowali muzycy z Gold Brass Quintet 
z  repertuarem nawiązującym bezpośred-
nio do nadreńskich obchodów karnawa-
łowych. Gwiazdą wieczoru była Karolina 
Trela, śpiewająca po niemiecku, polsku 
i śląsku. Program artystyczny uzupełniały 
melodie zaprezentowane przez Kazimie-
rza Reklińskiego na saksofonie i akorde-
onie. W przerwach pomiędzy występami 
przeprowadzone zostały dwa konkursy. 
Najpierw członkowie działającego pod 
kierunkiem Józefa Musieloka Rady Jede-
nastu (Elferrat) - w tym roku wyjątkowo 
siedmioosobowej – zaprezentowali przy-
gotowane na tę okazję dowcipy. Po raz 
drugi z rzędu konkurs ten wygrała Anida 
Bem. W  drugim konkursie – na najcie-
kawszy strój karnawałowy – zwycięstwo 
odniósł duet „Piękna i Bestia”, czyli Kari-
na i Grzegorz Kupczyk. 

Michał Matheja

Bal Seniora 

W  Sali Peterswaldskiej toszeckiego zam-
ku odbył się karnawałowy Bal Senio-
ra.  Po raz pierwszy w ramach programu 

profilaktycznego zorganizowano zabawę 
karnawałową dla Seniorów zrzeszonych 
w  dwóch działających w  naszej gminie 
Klubach Seniora w Kotulinie i w Toszku. 
To kolejne spotkanie seniorów z  mło-
dzieżą, któremu przyświecała idea „wy-
miany międzypokoleniowej”. Założeniem 
tej idei jest czerpanie przez młodzież 
doświadczeń życiowych, wiedzy i  mą-
drości od naszych seniorów, ale również 
uwrażliwianie młodych ludzi na proble-
my związane ze podeszłym wiekiem. Nasi 
seniorzy niezmiennie mogą liczyć na po-
moc, zaangażowanie, zainteresowanie, 
a  przede wszystkim na dar serca, który 
ofiarują nasi wolontariusze. Podczas balu 
miła niespodzianka czekała na  panią Te-
resę Toborek, która jako 100 osoba  zło-
żyła deklarację przystąpienia do toszec-
kiego Klubu Seniora. Kierownik OPS 
w Toszku, pan Arkadiusz Łuków, wręczył 
pani Teresie symboliczny podarunek, de-
klarując nieco tajemniczo, że kiedy liczba 
deklaracji do Klubu Seniora przekroczy 
200,  to ten moment uczczony zostanie 
bardziej spektakularnie... Organizatora-
mi balu byli Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Toszku, Parafia św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w  Toszku,   Centrum Kultury 
„Zamek w  Toszku” oraz wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Toszku, którzy w  zna-
komitej większości są członkami Koła 
Wolontariatu działającego przy Szkole 
Podstawowej im Ireny Sendler w Toszku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Tatry okiem 
Duczyńskiego
W  zamkowej Ka-
wiarni Colonna na 
miłośników krajo-
brazów górskich, 
w szczególności na-
szych pięknych Tatr, 
czeka nie lada grat-
ka. Jest nią wystawa 
fotografii Macieja 
Duczyńskiego. Au-
tor fotografii, po-
dróżnik, laureat licznych nagród w  nie-
tuzinkowy sposób przedstawia pejzaże 
polskich gór i  ich nieokiełznaną naturę. 
Wystawę można zwiedzać do 12 kwiet-
nia br. w  Kawiarni Colonna na Zamku 
w Toszku. Serdecznie polecamy!

JR

Litewsko-polski projekt 
artystyczny
Centrum Kultury „Zamek w  Toszku" 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Ru-
dziniec z  siedzibą w  Poniszowicach zre-
alizowali artystyczny projekt, który obej-
mował cykl koncertów dedykowanych 
mieszkańcom gminy Toszek i Rudziniec. 
Wykonawcami byli profesorowie i  stu-

denci Akademii Muzycznej w  Kownie 
(Litwa): prof. Sabina Martinaitytė i prof. 
Audronė Eitmanavičiūtė oraz Gabrielė 
Skromanaitė, Monika Pleškytė oraz Mi-
chał Czok z  Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu. Niezwykle wysoki poziom 
występów spotkał się dużym uznaniem 
publiczności podczas koncertu muzyki 
sakralnej w kościele parafialnym w Tosz-
ku jak i podczas gminnego Balu Seniora 
na toszeckim zamku. Realizacja powyż-

szego projektu nie odbyłaby się, gdyby nie 
pomoc ks. proboszcza Sebastiana Bensza, 
który ugościł artystów po koncercie oraz 
dzięki ogromnemu wsparciu Kornelii 
i  Krystiana Kiełbasów z  proboszczowic-
kiego Rancza, którzy udostępnili noclegi, 
wyżywienie, a tym samym stworzyli prze-
miłą atmosferę w  trakcie całego pobytu 
naszych gości. To były niezapomniane 
muzyczne chwile.

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Spotkanie z Szymonem 
Hołownią na Zamku 
w Toszku

W  ramach „Zamkowych wieczorów 
z  kawą i  kulturą” odbywają się comie-
sięczne spotkania z ludźmi szeroko rozu-
mianej kultury. W tym roku gośćmi byli 
Adam Hajduga – twórca Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego (sty-
czeń), Agnieszka Graca – pisarka, autorka 
kryminałów, laureatka nagród literackich 
(luty). W marcu naszym gościem będzie 
Szymon Hołownia – publicysta, prowa-
dzący w  TVN popularny „Mam talent”, 
ale także pisarz z ogromnym dorobkiem, 
twórca i patron Fundacji Kasisi pomaga-
jącej dzieciom w Afryce, autor felietonów 
w  Tygodniku Powszechnym. Spotkanie 
odbędzie się 21 marca, w  środę o  godz. 
18:00 w  Sali Peterswaldskiej na Zamku 
w Toszku. Wstęp wolny – zapraszamy!

PK
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FARMER ROKU

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON
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Przez dużą część roku świat, zwłaszcza 
ten pełen węglowego pyłu na Śląsku, ską-
pany jest w różnych odcieniach szarości. 
Wszystko jest szare – niebo nad głową, 
śnieg rozjeżdżony kołami samochodów, 
śmierdzący dym, wydobywający się z ko-
minów i  zalewający chodniki trującymi 
chmurami. I szarzy są ludzie.
Szary oznacza przeciętny, nieciekawy. Na 
pierwszy rzut oka nasz świat od listopada 
do marca nie ma w  sobie nic intrygują-
cego. Powierzchowne ocenianie jednak 
i w tym przypadku prowadzi do błędnych 
wniosków. Bo co jeśli powiem, że to szare 
dni są najważniejsze?
Jeden z  komentatorów Igrzysk Olimpij-
skich w Pjongjang w trakcie biegów nar-
ciarskich powiedział, że na igrzyskach 

wygrywają ci, którzy biegają na nartach, 
gdy na drzewach rosną kasztany, a  nie 
leży śnieg. Wygrywają ci, którzy w  szare 
dni pocą się na wielogodzinnych trenin-
gach, a  efekt jest widoczny w  blasku ju-
piterów w te kilka dni igrzysk. To dlatego 
szare dni są tak ważne. Kiedy za oknem 
znów jest szaro i szybko robi się ciemno, 
wtedy jest czas do wytężonej pracy.
Nikomu się wtedy nie chce wyjść na dwór 
i  biegać, nikt nie ma ochoty do pracy, 
a wszyscy najchętniej zostaliby na dłużej 
w łóżkach. Każdy ma mnóstwo obowiąz-
ków, każdy musi zarabiać pieniądze, więc 
się z  tego łóżka podnosi, idzie do pracy, 
wraca i  resztę dnia spędza przed telewi-
zorem. Tacy są szarzy ludzie w szare dni. 
A najgorsze jest to, że żaden z tych dni już 

więcej nie wróci i nie da kolejnej szansy 
na dobre spożytkowanie czasu.
To nie będzie łatwe, ale spróbuj – wyko-
rzystaj szare dni do tego, żeby stały się 
szkołą charakteru. Nie chce ci się, jest 
zimno i  ciemno, jesteś zmęczony, ale 
idziesz pobiegać albo robisz coś innego, 
co sobie zaplanowałeś. Kończysz z poczu-
ciem ogromnej satysfakcji i z silniejszym 
charakterem, który kształtuje się właśnie 
w  czasie wewnętrznej walki. Na począt-
ku będzie trudno, potem wszystko ru-
szy z górki, a pewnego słonecznego dnia 
wspaniałe światło padnie na budowlę, 
którą stworzyłeś, gdy było zimno, ciem-
no i gdy nikt nie wiedział, jak bardzo się 
męczysz.
Bądź silny i  spraw, żeby najbardziej sza-
re dni, stały się najważniejszymi w ciągu 
roku. Nie będziesz tego żałował.

Tomasz Sobania

Norbert Styrc - laureat konkursu
„Rolnik Farmer Roku w kategorii: przedsiębiorstwo rolne”

2 lutego 2018 r. w  hotelu The Westin 
w  Warszawie odbyło się uroczyste za-
kończenie XXIV edycji Ogólnopolskiego 
konkursu-Farmer Roku. Organizatorem 
konkursu było Stowarzyszenie ,,Polski 
Klub Rolnik-Farmer Roku”.  Konkurs jest 
prestiżowy w  branży rolnej i  wpisuje się 
na stałe do kalendarza najważniejszych 
imprez rolniczych w  kraju. Od prawie 
ćwierć wieku promuje polskich rolni-
ków i  polskie rolnictwo. Z  jednej strony 
pokazuje ciężką pracę polskiego rolnika, 

a  z drugiej strony pokazuje wielkie prze-
miany jakie zaszły i wciąż zachodzą w rol-
nictwie i na polskiej wsi. Laureatem XXIV 
edycji konkursu w kategorii przedsiębior-
stwo rolnicze jest Norbert Styrc Dyrektor 
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 
w  Pawłowicach - województwo śląskie. 
W ocenie kapituły konkursu SDOO Paw-
łowice jest przodującą jednostką COBO-
RU w  skali kraju. Nagrodą w  konkursie 
jest tytuł - Farmer Roku i prawo używania 
tytułu i logo Konkursu w swoich materia-

łach promocyjno- reklamowych, statuet-
ka ,,Złote Jabłko”-symbol konkursu, pa-
miątkowy grawerton, list gratulacyjny od 
Prezydenta RP, puchar Ministra Rolnic-
twa. Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody 
wręczał między innymi minister rolnic-
twa Krzysztof Jurgiel, dyrektor generalny 
KOWR Witold Strobel, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Ła-
piński oraz poseł Jan Krzysztof Ardanow-
ski i europoseł Czesław Siekierski.

SDOO Pawłowice

Różne odcienie szarości

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w 2017 roku nominował Dyrektora SDOO Pawłowice do Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Rolnik Farmer Roku” w kategorii: przedsiębiorstwo rolne”. Spośród 300 zgłoszeń, które wpłynęły do kapituły ocenia-
jącej Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach została wyróżniona i doceniona za ciężką pracę u podstaw włożoną 
przez Norberta Styrca.
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Dzień Kobiet w gminie toszeK

Burmistrz Toszka i  Dyrektor Centrum 
Kultury „Zamek w  Toszku” serdecznie 
zapraszają w dniu 11 marca o godz. 17.00 
wszystkie mieszkanki naszej gminy na 
spektakl pt. „O  co chodzi? Czyli my się 
i  tak nie damy”. Przedstawienie to łączy 
świetną grę aktorską z muzyką budującą 
napięcie nawiązujące do wielu stereo-
typów i  odwiecznych, egzystencjalnych 
problemów miłości. Scenariusz przed-
stawienia porusza najważniejsze aspekty 
życia. Jego reżyserem i  zarazem jednym 
z aktorów jest Stanisław Pąk, znany cho-
ciażby z   “Ranczo Wilkowyje” i  „Misia”. 
Wraz z  nim wystąpią: Ewa Konstanciak 
znana z  seriali „Klan”, „Plebania”, czy 
„07 zgłoś się” oraz Henryk Gołębiew-
ski („Ryś”, „EDI”, „Wakacje z  duchami” 
i „Stawiam na Tolka Bana”).            JR

Ancymony 
wystąpią 
z okazji

Dnia Kobiet!
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Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim mieszkankom naszej gminy 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, możliwości nieustan-
nej samorealizacji zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń. Bądźcie zawsze szczęśliwe, czułe, tkli-
we i przez wszystkich kochane. Chcę dzisiaj wyrazić moją wdzięczność 
za Waszą obecność w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. To 
dzięki niej codzienność staje się piękniejsza, lepsza i bardziej wartościo-
wa. Dziękuję za Wasze nieocenione ciepło, uśmiech, mądrość oraz wiele 
innych przymiotów, którymi tak chętnie się dzielicie.
Niech Wasz nieustanny trud, poświęcenie i  troska o innych są zawsze 
doceniane, a Wasz niepowtarzalny kobiecy uśmiech otaczał nas – męż-
czyzn nie tylko w tym szczególnym dniu, ale przez cały rok.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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