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Mirosław Żelazko - prezes zarządu 
i Łukasz Chwał - kierownik produkcji 
w spółce NOMAG opowiadają o dzia-
łalności firmy z  Toszka, która dostar-
cza opakowania do przewożenia części 
do budowy Airbusów. 
Odpowiadam za proces produkcyjny, ja-
kość produktów i  ich zgodność z  projek-
tem. Kontroluję cały przebieg procesu: 
od zamówień części, poprzez ich cięcie, 
spawanie, montaż, kończąc na wysłaniu 
gotowego produktu do odbiorcy. Wymaga 
to ode mnie umiejętności zarządzania ze-
społem, organizacji pracy i  planowania. 
Utrzymuję też dobre kontakty z firmami, 
z  którymi współpracujemy - mówi Łu-
kasz Chwał z  firmy NOMAG z  Toszka. 
O  jakich produktach, procesach i  od-
biorcach wspomina pochodzący z Tosz-
ka młody menadżer?
Być może niektórzy nie wiedzą, że wśród 
działających u nas firm jest spółka, któ-
ra zajmuje się spawaniem konstrukcji 
aluminiowych: wózków, skrzyń oraz 
kontenerów służących do przewozu 
oraz magazynowania części do budowy 
samolotów! Naszym głównym odbiorcą 
jest konsorcjum Airbus. Pojemniki, któ-
re wykonujemy, mają wagę od 60 kg do 
1,5 tony. Służą one do transportu części 
od producentów do miejsca, gdzie samo-
loty są montowane. Aluminiowe skrzynie 
trafią przede wszystkim do Niemiec, ale 
także do Rumunii, Francji, Hiszpanii – 
kontynuuje Łukasz Chwał.
Airbus – pomimo że najistotniejszy – 
nie jest jedynym odbiorcą montowa-
nych przez NOMAG produktów. Spółka 
wykonuje też wózki dla firm samocho-
dowych, takich jak BMW czy Mercedes. 
Dbamy o  posiadanie różnych odbiorów, 
co zapewnia firmie większą stabilność - 
opowiada Mirosław Żelazko, prezes za-
rządu NOMAG Sp. z o.o.
Początkowo kontenery składane były 
w  Niemczech, ale dość szybko produk-
cja została przeniesiona do Toszka. Part-
nerzy biznesowi zostali przekonani, że 
NOMAG będzie w stanie zapewnić wy-

soką jakość wyrobów i terminowość ich 
dostarczania, co z  perspektywy czasu 
potwierdziła trzyletnia owocna współ-
praca. Firmę odwiedzają przedstawiciele 
kontrahentów, monitorując harmono-
gram i  standardy procesów produkcyj-
nych. Nasi partnerzy nie tylko spędzają 
czas w firmie, ale także stołują się w to-
szeckich restauracjach, nocują w  tutej-
szych hotelach – także w ten sposób gene-
rujemy wartość dodaną dla sektora usług 
w  naszej gminie - podkreślił Mirosław 
Żelazko. 
Aktualnie montaż odbywa się w wynaj-
mowanej na terenie Toszka hali o  po-
wierzchni 2.200 m2. Jednocześnie przy 

ul. Górnośląskiej budowana jest nowa 
hala o  podobnej powierzchni, z  dodat-
kowymi 900 m2 zewnętrznego zada-
szenia, co umożliwi wystawianie i prze-
chowywanie tam gotowych elementów. 
Budowa potrwa jeszcze ok. 2-3 lata. Już 
jednak udało się poprawić estetykę bu-
dynku po dawnej telekomunikacji oraz 
jego otoczenia.
Spółka jest zobowiązana do przestrze-
gania wysokich norm jakości: NOMAG 
musi zapewnić odpowiednie posadzki, 
system filtracji powietrza oraz spełniać 
inne branżowe normy. Fakty te powinny 
rozwiać ewentualne wątpliwości oko-
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Zanieczyszczenie 
polnej drogi

Na stronie toszek.pl piszemy obszernie 
o  zanieczyszczeniu drogi polnej między 
Sarnowem a  Kotliszowicami. Działania 
zmierzające do wykrycia sprawców oraz 
usunięcia zanieczyszczeń prowadzi pro-
kuratura w  Gliwicach oraz Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Kato-
wicach. Ściśle współpracujemy z organa-
mi powołanymi do rozwiązywania tego 
typu problemów. Zalecamy aby w rejonie 
powstałego zanieczyszczenia zachować 
szczególną ostrożność i  uszanować wy-
grodzenie zanieczyszczonego odcinka 
drogi. Do sprawy będziemy wracać.

PK

Dobry Start! 
„Piórnikowe” dla 
toszeckich dzieci
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku od 
lipca br. przyjmuje wnioski na świadcze-
nia z programu rządowego „300+”. Do tej 
pory 200 mieszkańców naszej gminy zło-
żyło wnioski.  Toszecki OPS rozpatrzył już 
85% wniosków, a świadczenia przyznano 
251 uczącym się. Przypomnijmy, iż wnio-
ski o  świadczenie Dobry Start, można 
składać on-line już od 1 lipca przez stro-
nę empatia.mrpips.gov.pl lub przez ban-
kowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną (w  formie papierowej). 
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Agnieszka Wanat
OPS Toszek

Drodzy Czytelnicy,
oddaję do Państwa 
rąk, kolejne wydanie 
naszego lokalnego 
periodyku, które  po-
święcone jest tym ra-
zem relacji ze święta 
naszego miasta (Dni 
Toszka 2018), wyda-
rzeniom kulturalno-

-sportowym, zrealizowanym inwesty-
cjom, które są istotne dla rozwoju naszej 
gminy. Polecam również uwadze nowy 
blog kulinarny, zapraszam do podziele-
nia się przepisami, które w  przyszłości 
mogą stać się przesłanką, do powstania 
nowej imprezy promującej naszą markę 
lokalną. 
Pomimo trwających wakacji, samorząd 
toszecki realizuje liczne działania sprzy-
jające poprawie infrastruktury technicz-
nej i  środowiskowej. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców 
Toszka z  ulic w  rejonach Guttmanna, 
Twardowskiego, Polnej oraz w  rejonie 
ul. Klasztornej w  Paczynie, zostanie 
wykonana inwestycja związana z  po-
stawieniem energooszczędnych lamp 
ledowych i  lampy hybrydowej. Ponadto 
podpisałem umowę na kompleksową 
modernizację basenu przy Szkole Pod-
stawowej w Paczynie, który z początkiem 
2019  roku będzie oddany do użytku. 
Ogłosiłem przetarg na zaprojektowanie 
i  budowę nowego targowiska w  Toszku 
przy zbiegu ulic Morcinka i  Reymonta. 
Do użytku publicznego została również 
oddana toszecka ulica Zamkowa. Roz-
poczynamy również działania związane 
z planowanymi zadaniami dotyczącymi 
powstania Otwartych Stref Aktywności 
(rządowy program z Ministerstwa Spor-
tu i  Turystyki) w  miejscowościach: Li-
gota Toszecka, Pniów, Wilkowiczki. Na 
wymienionych terenach powstaną ro-
dzinne strefy aktywności i relaksu.
Nowoczesny sprzęt ratowniczy w  ra-
mach pozyskanych przez gminę środków 
zewnętrznych z  Funduszu Sprawiedli-
wości otrzymały jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych w  Toszku, Pniowie, 
Kotulinie, Ciochowicach.  Zakupiony 
sprzęt będzie stanowić pomoc podczas 
zdarzeń nie tylko drogowych, ale rów-
nież w  przypadkach codziennego rato-
wania życia ludzkiego.
Sprawnie i  bez problemów, wdraża-
my w  naszej gminie program Dobry 
Start 300+, którym objęto  obecnie 251 
uczniów (rozpatrzono 85,5 % złożonych 
wniosków). Efekt tak szybkiej realizacji 
wniosków oraz ich wypłat z w/w progra-
mu jest wynikiem  skuteczności działań 
pracowników toszeckiego OPS jak i ro-
dziców, którzy nie czekają na ostatni 
moment z realizacją świadczenia. 
W  naszej gminie gościliśmy delegację 
z partnerskiego miasta Olewsk na Ukra-
inie. Goście przyjechali aby uczestniczyć 
razem z mieszkańcami w celebracji Dni 
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Z URZĘDU

z życia gminy

kooperują z airbusem

Toszka oraz dopingować najmłodszej 
drużynie ukraińskiej w  rozgrywkach 
sportowych.  
W  sierpniu zapraszam na kolejny kon-
cert organowy w  ramach III edycji Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i  Kameral-
nej organizowany w  Kościele pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Podczas 
wydarzenia wystąpi nasza mieszkanka 
artystka scen śląskich Pani Sabina Ol-
brich-Szafraniec oraz inni znakomici 
wirtuozi. 
Tradycyjnie jak co roku w okresie letnim 
rolnicy rozpoczynają żniwa, dziękując 
im za współpracę i  znaczący ich wkład 
w  pracę, wraz ze Starostwem Powiato-
wym w  Gliwicach przygotowujemy się 
do Dożynek Powiatowych, które w tym 
roku odbędą się 2 września w  Ciocho-
wicach. Ponadto zachęcam wszystkich 
mieszkańców do uczestniczenia w  na-
szych lokalnych dożynkach organizowa-
nych przez sołtysów i rady sołeckie. 
Cieszy mnie również fakt, iż zaplano-
wane wydarzenie „Memoriał im. dr Lu-
dwiga Guttmanna, Toszek 2018”, który 
odbędzie się w  dniach 7-8 września br. 
będzie objęty honorowym patronatem 
Ministra Sportu i  Turystyki - Witolda 
Bańki.
Życzę owocnej lektury i  zapraszam do 
śledzenia kolejnego numeru „Po troszku  
o Toszku”. 

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

licznych mieszkańców. Wskazują też 
na dobre warunki pracy zatrudnionych 
pracowników. Nasza produkcja nie jest 
uciążliwa, to nie huta, która generuje 
nadmierny hałas czy jakieś inne zagroże-
nia. Wszystko robimy przy pomocy wyso-
kiej klasy sprzętu, bo tego wymaga od nas 
lotniczy kontrahent. Większość naszych 
produktów transportujemy średnimi sa-
mochodami (do 3,5t), ale korzystamy 
również z usług TIR-ów. Jednak ich skala 
jest zdecydowanie mniejsza - powiedział 
Łukasz Chwał, kierownik produkcji.
Zapytaliśmy, czy nie lepiej byłoby zlo-
kalizować tego typu działalność bliżej 
lotniska albo przynajmniej bliżej auto-
strady, co mogłoby usprawnić logistykę. 
Infrastruktura w Toszku spełnia wszystkie 
nasze oczekiwania. Oczywiście miałem 
propozycję ulokowania produkcji w stre-
fie przemysłowej, gdzie przez okres 10 lat 
nie musiałbym płacić podatków - mówi 
Mirosław Żelazko. Jednym z  ważnych 
argumentów, który sprawił, że wybrałem 
jednak nasze miasto była sytuacja mo-
ich pracowników. Zatrudnionych mamy 
w tej chwili ok. 50 osób, z czego połowa to 
mieszkańcy naszej gminy. Dzięki temu, że 
zainwestowaliśmy tutaj, pracownicy mają 
do pracy blisko i nie muszą wydawać nie-
małej części zarobionych pieniędzy na do-
jazdy, mogąc przeznaczyć je na potrzeby 
swoich rodzin. Z biznesowego punktu wi-
dzenia korzystniej było też zakupić grunt 

w Toszku niż w większym mieście, ziemia 
jest tutaj zdecydowanie tańsza. Dodat-
kową korzyścią jest fakt, że znając tutej-
szych mieszkańców łatwiej podejmować 
nam decyzje o kolejnych zatrudnieniach. 
Przykładem jest moja współpraca z obec-
nym kierownikiem Łukaszem. Znajomość 
tutejszego rynku pomaga też w  wyborze 
podwykonawców do budowy hali przy 
ul.  Górnośląskiej. Muszę przyznać, że 
bardzo chętnie współpracuję z  miejsco-
wymi partnerami. W  Toszku robimy też 
większość zakupów budowlanych i biuro-
wych. Poza tym sam lubię Toszek, to jest 
moje miasto, tutaj zacząłem działalność 
gospodarczą 20 lat temu i tutaj chciałbym 
ją prowadzić nadal - powiedział prezes 
firmy NOMAG.             PK

dokończenie ze str. 1
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Oficjalne powiatowe święto plonów co 
roku organizowane jest w innej miejsco-
wości Powiatu Gliwickiego. W tym roku 
uroczystość kończącą żniwa, Starostwo 
pragnie świętować wraz z nami! Spotka-
my się zatem 2 września w Ciochowicach. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców oraz gości odwiedzających w tym 
czasie Ziemię Toszecką do wspólnego 
świętowania i dziękczynienia wieńczące-
go trud pracujących w gospodarstwach 
rolnych naszej gminy i całego powiatu. 
Gwiazdą wieczoru będzie znany artysta 
estradowy Krzysztof Hanke. O szczegó-
łach będziemy informować.

JR

Dożynki Powiatu 
Gliwickiego w naszej 
gminie!

Wizyta ukraińskich partnerów

Naszą gminę odwiedziła delegacja z mia-
sta partnerskiego Olewsk. Partnerzy 
z Ukrainy wzięli udział w obchodach Dni 
Toszka. W delegacji uczestniczyli przed-
stawiciele urzędu miasta i  instytucji kul-
tury na czele z  sekretarzem Rady Miej-
skiej Yurijem Rusynem, a także piłkarska 
młodzież i  trenerzy, którzy z kolei wzięli 
udział w  Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej o  Puchar Burmistrza Tosz-
ka. Podczas krótkiej wizyty goście zwie-
dzili Wrocław, w  tym ogród zoologiczny 
i  słynne Afrykarium, stadion Górnika 
Zabrze, a także Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Ranczo” państwa Kornelii i Kry-
stiana Kiełbasów, gdzie naszych gości za-
chwyciły gościnność i przepyszne lokalne 
dania.

JR
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Oświetlenie ulic 
Guttmanna, 
Twardowskiego, Polnej
Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał 
umowę na wykonanie oświetlenia ulicz-
nego w rejonie ulic Guttmanna, Twardow-
skiego, Polnej w Toszku oraz w rejonie ul. 
Klasztornej w Paczynie, gdzie stanie ener-
gooszczędna lampa hybrydowa. Instala-
cja zaplanowana do wykonania w Toszku 
obejmie 640 metrów dróg. Stanie tam 19 
aluminiowych słupów oświetleniowych 
o  wysokości 6 metrów. Źródła światła 
wykonane będą w technologii LED, każde 
o mocy max 41W, operujące minimalnym 
strumieniem świetlnym – 4300 lumenów. 
Wykonawcą inwestycji będzie firma Me-
gawat z Tychów. Wartość zawartej umowy 
to 146.240 zł.               JD

Przetarg na Targowisko 
Burmistrz Toszka ogłosił przetarg na za-
projektowanie i  budowę nowego targo-
wiska w Toszku. Będzie ono zlokalizowa-
ne w  rejonie ulic Morcinka i  Reymonta. 
Targowisko ma być wyposażone w  za-
daszoną wiatę, otwarte stanowiska han-
dlowe, wjazdy i ciągi komunikacyjne dla 
pieszych, budynek socjalny, ogrodzenie 
z bramami oraz parking. Szczegóły ogło-
szenia na stronie bip.toszek.pl. Na oferty 
czekamy do 6 sierpnia br.            PK

Realizujemy zadania 
TBO

Trwają prace nad realizacją przedsięwzięć 
inwestycyjnych wybranych do dofinan-
sowania przez mieszkańców w  ramach 
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Do 
użytku został już oddany parking przy 
boisku KS Zamkowiec Toszek. W drugiej 
kolejności wykonana zostanie w tej samej 
lokalizacji altana. Trwają przygotowania 
do modernizacji siedziby zajmowanej 
przez Szczep Harcerski IGNIS. Realizacja 
projektu OSP Toszek także jest w  toku. 
Przy okazji nadmieniamy, że całość pro-
cedury Toszeckiego Budżetu Obywatel-
skiego 2019 (wybór przedsięwzięć i  ich 
realizacja) przeprowadzona zostanie 
w  roku przyszłym. Ale pomysły można 
gromadzić!               PK

Umowa na modernizację basenu w Paczynie
inwestycje
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Trwają prace nad ska-
nalizowaniem części 
Toszka. W  ramach 
RPO WSL 2014-2020 
Gmina złożyła wnio-
sek o  dofinansowanie 
na Działanie 5.1 Go-
spodarka wodno-ście-
kowa. Wniosek prze-
szedł ocenę formalną 
i  merytoryczną, cze-
kamy na podpisanie 
umowy. Na przełomie 
sierpnia i września 
ogłosimy przetarg na 
wyłonienie wykonaw-
cy prac.
Teren Toszka objęty 
realizacją niniejszego zadania stanowi 
część miasta do tej pory nieobjętą sys-
temem sanitarnym i  wodociągowym. 
Realizacja projektu przyczyni się zarów-
no do polepszenia warunków życia dla 
mieszkańców Toszka, jak również polep-
szenia stanu środowiska przyrodniczego 
oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
przedostających się do środowiska natu-
ralnego.
A co przewidziano w ramach projektu? 
Realizacja projektu zakłada budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 
ciśnieniowej umożliwiającej podłączenie 
budynków mieszkalnych oraz działek 
budowlanych (ul. Ogrodowa, Młyńska, 
Wiejska, Podwale, Piastowska, Limanow-
skiego, Tarnogórska, Gliwicka, Morcin-
ka, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, 
Reymonta). Ponadto w ramach realizacji 
operacji planowany jest do wykonania 
odcinek kanalizacji deszczowej  w  ulicy 
Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i  Rey-
monta oraz wodociąg w  ul. Młyńskiej 
z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sa-
nitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, 
Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska 
i Limanowskiego oraz Eichendorffa, Cu-
rie-Skłodowskiej i  Reymonta – wykona-
nie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej o łącznej długości 1720 m.
Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitar-
nej dla rejonu ulic: Tarnogórska, Gliwic-

ka, Gustawa Morcinka o długości 208 m.
Zadanie 3 – Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej dla rejonu ulicy Młyńskiej 
w Toszku. Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz przykanalików do działek bu-
dowlanych o długości 138 m.
Zadanie 4 – Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla rejonu ulicy Wiejskiej – Ora-
cze w  Toszku dotyczy budowy nowego 
odcinka kanalizacji sanitarnej, obejmuje 
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej o 90 m.
Zadanie 5 – Budowa kanalizacji desz-
czowej wraz z  przykanalikami w  pasach 
drogowych dla rejonu ulic: Eichendorffa, 
Curie-Skłodowskiej i Reymonta o długo-
ści – 449 m
Zadanie 6 – Budowa sieci wodociągowej 
dla rejonu ulicy Młyńskiej. Budowa sieci 
wodociągowej PE Ø110 o  łącznej długo-
ści 323 m.
Zakres prac związanych z  realizacją po-
szczególnych zadań przewidzianych do 
wykonania w  ramach projektu dotyczy 
budowy sieci kanalizacyjnej tylko i  wy-
łączenie do granicy nieruchomości (po-
sesji), która zostanie podłączona do sieci 
kanalizacyjnej.
Prace związane z  bezpośrednim podłą-
czeniem jak i  ich koszty leżą po stronie 
właścicieli nieruchomości i będą realizo-
wane pod nadzorem podmiotu zarządza-
jącego.

DDK

Burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał 
umowę na kompleksową modernizację 
basenu przy Szkole Podstawowej w  Pa-
czynie. Wartość inwestycji to 614.000 zł. 
Prace wykona firma A.S. Sp.c. Alojzy Po-
lok i  Michał Świderek z  Gliwic. Podpi-
sana umowa oznacza wyłączenie basenu 
z  użytkowania w  pierwszym semestrze 
roku szkolnego 2018/2019. Przypomina-
my, że basen w Paczynie jest jednym z za-
ledwie kilku basenów w  Polsce działają-
cych przy szkołach wiejskich. Uczniowie 
i lokalna społeczność skorzystają z niego 
na nowo w lutym 2019 r.           PK

Kolejne fundusze pozyskane dla Gminy
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Odkąd skończyłam 6 lat co roku uczęsz-
czam na zamkowe wakacje i co roku bar-
dzo dobrze się bawię. Tak samo jest pod-
czas obecnych wakacji. W tym roku mamy 
dużo atrakcji, między innymi: słuchowi-
sko o  Kucyku Belaminie, pokaz mody, 
różne wycieczki, warsztaty fotograficzne, 
warsztaty czekolady, pikniki, dyskoteka, 
gdy jest ciepło to na dworze mamy wysta-
wione zraszacze, wychodzimy i tam urzą-
dzamy różne zawody sportowe, a gdy jest 
deszczowa pogoda gramy w gry i ogląda-
my filmy. Mamy również własne stanowi-
ska z malowaniem paznokci, z tatuażami 
i z fryzurami. Co tydzień w środę mamy 
zwyczaj jedzenia owoców, nazywamy to 
"Owocowymi środami". Możemy rów-
nież korzystać z komputerów co łączy się 

z wieloma emocjami, a ten 
kto chce trochę odpocząć 
od gwaru panującego w sali 
może udać się do biblio-
teki, w  której panuje cisza 
- może tam sobie poczytać 
(a książek jest mnóstwo od 
wyboru do koloru). Opie-
kują się nami cztery miłe 
i  pomysłowe panie, czasa-
mi przychodzi też bardzo 
miła pani stażystka. Cho-
ciaż nasze zachowanie nie 
zawsze na to wskazuje, to 
my nasze panie po prostu 
uwielbiamy (możecie wie-
rzyć na słowo mnie albo 
ponad pięćdziesiątce innych dzieci)! 
Zamkowe wakacje i  ferie stają się coraz 
bardziej popularne, widać to po liczbie 
dzieci, które tak jak ja mają szczęście, że 
tu chodzą, a  trzeba też dodać, że posia-
damy długą listę rezerwowych. Wszyscy 
możemy też podziękować Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej, bo także dzięki niemu 
możemy tak dobrze się bawić!

Nadia Wojtaszczyk uczestniczka zajęć

listów: Sabinę Olbrich - Szafraniec oraz 
Mieczysława Błaszczyka, a  także organi-
stę Michała Duźniaka. W  programie za-
równo utwory dawne (z  XVI wieku) jak 
i współczesne. Serdecznie zapraszamy do 
udziału!

PK

IX Pielgrzymka do Goja 
Stowarzyszenie Miłośni-
ków Koni Hubertus już 
po raz IX organizuje 
Konną Pielgrzym-
kę z  Toszka do Goja. 
Początek 5 sierpnia 
o  godz. 12.30 w  Doli-
nie Neli (dawne korty 
w  Toszku). Tegoroczna piel-
grzymka będzie miała wyjątkowy cha-
rakter, gdyż towarzyszyć jej będą relikwie 
św. Huberta patrona Stowarzyszenia. 
Zgłoszenia i  szczegółowe informacje dla 
jeźdźców i powożących: tel. 797 271 034. 

Serdecznie zapraszamy!

niejednokrotnie całe rodziny, stawiające 
sobie za cel promowanie, ochronę oraz 
odkrywanie zabytków naszej przeszłości. 
Tym razem bazą wypadową był kemping 
przy restauracji „Ostoja” w Kotulinie Na-
kle. Pierwszego dnia wieczorem zaintere-
sowani udali się na nocne fotografowanie 
zamku w  Toszku oraz pałacu i  kościoła 
w  Kotulinie. W  sobotę odwiedzili pałac 
w Błotnicy Strzeleckiej, zamek, cmentarz 
NKWD oraz kirkut w  Toszku, ludwisar-
nię Felczyńskich w  Taciszowie, zespół 
parkowo pałacowy w Pławniowicach oraz 
pałac w Rudzińcu. Miłym akcentem było 
przekazanie członkom grupy naszych 
książek o  obozie NKWD w  Toszku oraz 
Roczników Toszeckich.

Bernard Kasprzik

Festiwal organowy 
Kolejny koncert w  ramach Toszeckiego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameral-
nej odbędzie się w  niedzielę 12 sierpnia 
o  godz. 19:00. W  kościele parafialnym 
w  Toszku można będzie usłyszeć woka-

kultura
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Miłośnicy zabytków 
w naszej gminie

Na terenie naszej gminy gościła 43-osobo-
wa grupa miłośników historii z Dolnoślą-
skiego Towarzystwa Miłośników Zabyt-
ków (DTMZ). Są to ludzie z całego kraju, 
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Zamkowe wakacje oczami Nadii
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Kolejny sukces 
toszeckich łuczników

Początek lipca upłynął pod znakiem 
V Mistrzostw Polski rozgrywanych w Ja-
worzu k/Bielska-Białej. W  organizacji 
Mistrzostw nasz klub reprezentowało 10 
zawodników i  zawodniczek, niemal naj-
więcej spośród 18 klubów z  całej Polski. 
Łukasz Przybylski nie pozwolił sobie ode-
brać tytułu mistrzowskiego z 2016 zdoby-
wając Złoty Medal Mistrzostw w katego-
rii CM i tytuł Mistrza Polski Field WA na 

rok 2018. Filip Szeląg, po zaciętych kwa-
lifikacjach, wyrównał swój rekord Polski 
z  2015  r. na dystansach oznaczonych. 
Utrzymując wysoką pozycję w rankingu, 
uległ nieznacznie 4 punktami w  finało-
wym pojedynku klubowemu koledze Łu-
kaszowi, tym samym zdobywając Srebr-
ny Medal Mistrzostw w  kategorii CM 
oraz tytuł Wicemistrza Polski WA na rok 
2018. Dobrymi wynikami swój udział za-
kończyli także Artur Hipsz oraz Patrycja 
Krupa. Klub Łuczniczy A3D TOSZEK 
ostatecznie zajął 3 miejsce w  rankingu 
zespołowym, utrzymując tytuł z  2016 r. 
Drużynowego II Wicemistrza Polski Field 
WA aktualny na rok 2018.

Roman Krupa A3D TOSZEK 

Na boiskach Orlik i  KS Zamkowiec To-
szek został rozegrany Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Toszka dla młodzieży. Organizatorami 
byli Toszecka Akademia Piłkarska oraz 
Gmina Toszek. W rywalizacji brały udział 
dzieci z partnerskiego miasta Olewsk na 
Ukrainie oraz drużyny z  Toszka, Pysko-
wic, Knurowa, Strzelec Opolskich, Pa-
wonkowa oraz Gliwic. Do ostatniego 
gwizdka sędziego w  rozegranych me-
czach młodym zawodnikom towarzyszył 
duch walki i gry fair play. Po zaciętej ry-
walizacji zwyciężyły drużyny FC Olewsk 
z rocznika 2006 przygotowane przez tre-
nerów Vitaliiego Popovych, Oleksandra 
Novak oraz Toszecka Akademia Piłkarska 
z rocznika 2007, przygotowana przez tre-
nerów Romana Klaka i  Piotra Kasprza-
ka. Finałem wydarzenia były gratulacje 
wraz z  rozdaniem pucharów i  medali 
przez Burmistrza Grzegorza Kupczyka. 
W  imieniu organizatorów bardzo dzię-
kujemy firmie Marciniszyn za zaspon-
sorowanie poczęstunku dla uczestników 
turnieju, Klubowi Zamkowiec Toszek za 

udostępnienie boiska oraz Aleksandrze 
Molenda, Waldemarowi Pigulakowi i Ste-
venowi Borowskiemu za zabezpieczenie 
medyczne rozgrywek.

JR

Sport i rekreacja
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Wyniki rozgrywek 
przedstawiają się następująco:

Rocznik 2006
1. FC Olewsk-Ukraina
2. AP Gliwice
3. Toszecka Akademia Piłkarska
4. KS Pawonków
5. Piast Strzelce Opolskie
6. APN Knurów
Najlepszy strzelec: Jakub Piecko
Najlepszy bramkarz: Maciej Heliński
Najlepszy zawodnik: Patryk Macioszek
Najwszechstronniejszy zawodnik:
Andrij Stafijciuk
Rocznik 2007
1. Toszecka Akademia Piłkarska
2. Futsal Akademia Pyskowice
3. AP Gliwice
4. FC Olewsk- Ukraina
Najlepszy strzelec: Sebastian Dziuba
Najlepszy bramkarz: Andrzej Skorynko
Najlepszy zawodnik: Sebastian Dziuba
Najwszechstronniejszy zawodnik: 
Kacper Kostek

Międzynarodowo
na toszeckich boiskach 
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SMAKI LOKALNE

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Sport i rekreacja

Czas wracać
Wszyscy chyba znają to przykre uczucie, 
gdy po niesamowitym czasie, pełnym 
wspaniałych przeżyć, których na co dzień 
się nie doświadcza, trzeba wrócić do sza-
rej codzienności. Mnie zdarzało się, że 
już w pierwszych dniach wyjazdu zaczy-
nałem żałować, że niedługo będą musiał 
wracać i ten piękny czas w okamgnieniu 
się skończy. To bardzo przeszkadzało mi 
w  dobrym przeżyciu niepowtarzalnych 
chwil, bo cały czas miałem w  głowie tę 
jedną świadomość, że wszystko przemi-
ja. A piękny czas przemija najszybciej.
Dopiero niedawno, będąc na Święcie 
Młodzieży na Górze św. Anny, nauczyłem 
się z  tym walczyć. Znów przeżywałem 

niesamowity czas, poznałem mnóstwo 
nowych ludzi, bawiłem się wspaniale na 
koncertach i  przy wspólnych tańcach, 
a przy tym mogłem rozwijać się na pró-
bach do spektaklu i wzrastać duchowo na 
najlepszych rekolekcjach dla młodzieży, 
na jakich byłem. Szybko do mnie dotar-
ło, że nie wiem, co z sobą zrobię, gdy to 
wszystko się skończy, a  ja będę musiał 
wrócić do domu. Zacząłem myśleć, że za 
kilka dni już nie będzie mnie na Górze 
św. Anny i to nie pozwalało mi do końca 
cieszyć się tym wspaniałym czasem.
I wtedy przyszło mi do głowy: jak to do-
brze, że nie znam przyszłości. Skąd ta 
pewność, że za kilka dni wrócę do domu? 
I kto wie, czy już jutro nie będę miał dość 
tego miejsca albo czy nasz spektakl rze-
czywiście wypadnie tak dobrze, jak się 

tego spodziewamy? Albo może za chwilę 
spotkam kogoś, kto wpłynie na całe moje 
życie? Te pytania sprawiły, że zacząłem 
być ciekaw tego, co jeszcze przede mną, 
zamiast myśleć, że to wszystko niedługo 
musi minąć.
Kto wie, co jeszcze spotka nas w  przy-
szłości? Czy jeszcze raz pojedziemy 
w to samo miejsce? Jednego można być 
pewnym – dzisiaj jest niepowtarzalne, 
a  miejsca, ludzie i  przeżycia nigdy nie 
będą już takie same jak teraz. Dlatego 
czerpmy radość z  dzisiaj pełnymi gar-
ściami, eskcytujmy się tym, co jeszcze 
przed nami i wracajmy do codzienności 
naładowani zapałem do pracy. A kto wie, 
może codzienność też pięknie nas zasko-
czy? Udanych wakacji!

Tomasz Sobania

Ciasto: 
• 6 jajek,
• 1 i ½ szklanki cukru,
• 1 i ½  mąki tortowej,
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej,
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia,

Masa:
• 1 l - 36 % śmietany kremówki,
• 2 śmietany fixy,
• 2 łyżki cukru pudru,
• 100 g mlecznej czekolady,
• 3 wafelki Prince Polo Classic 

(lub Princessa) XXL, 
• puszka brzoskwiń,

Wierzch
• 2 galaretki brzoskwiniowe

Ciasto biszkoptowe:
Jaja ubić z cukrem na pulchną masę. Oba 
rodzaje mąki i proszek do pieczenia prze-
siać przez sito. Dodać do ubitych jajek – 
po jednej łyżce delikatnie mieszając. Wlać 
do blaszki 25 cm x 40 cm. Piec około 35 
minut w  180 stopniach. Po ostudzeniu 
nasączyć sokiem z brzoskwiń można do-
datkowo nasączyć z sokiem z cytryny.

Masa:
Ubić śmietanę z  cukrem i  śmietanami 
fix. Następnie dodać startą na tarce cze-
koladę, pokruszone wafelki i  pokrojone 
w  kostkę brzoskwinie. Wymieszać. Masę 

nałożyć na biszkopt i  równo rozprowa-
dzić. Wierzch: zalać dobrze tężejącą gala-
retką (rozpuszczoną w 3 szklankach wody 
zamiast w 4 szklankach).

Smacznego!

Toszeckie Umami
W tym miesiącu rozpoczynamy nowy blok „Toszeckie Umami” poświęcony przepi-
som kulinarnym naszych mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się 
swoimi wytworami tymi słodkimi jak i wytrawnymi przekąskami, sałatkami, które 
mogą zagościć na naszych stołach. Przepisy  można przesłać na adres redakcji: ga-
zeta@toszek.pl z dopiskiem przepis lub przedłożyć do Urzędu Miejskiego – parter- 
Biuro Obsługi Interesanta. Pierwsze szlaki kulinarne przeciera Pani Ewa Kalus, 
która przekazała redakcji przepis na ciasto Prince Polo. Dziękujemy!

JR

Ciasto Prince Polo Pani Ewy

Turniej Dzikich Drużyn 

W lipcu na boisku KS Zamkowiec Toszek 
odbył się kolejny doroczny Turniej Dzi-
kich Drużyn. Zgodnie z  regulaminem, 
w  zawodach mogły uczestniczyć 24 dru-
żyny. Sportowy poziom rozgrywek był 
wysoki, jak co roku nie brakowało też do-
brej zabawy. Zwycięzcami zostali "Dniów-
ka Team". Wysokie miejsca zajęły ekipy 
reprezentujące naszą gminę: Chiochy (III) 
i Toszecka Szlachta (IV). Wsparcie finan-
sowe zapewnili liczni sponsorzy, a  także 
gmina Toszek. Uczestnikom i  organi-
zatorom (KS Zamkowiec Toszek i  panu 
Krzysztofowi Klonkowi) gratulujemy! PK

Współpraca
z KS Górnik Zabrze

Magistrat toszecki nawiązał współpra-
cę z  Klubem Sportowym Górnik Zabrze 
w  ramach programu Śląskich Miast. Ce-
lem współpracy będą wspólne działania 
promocyjne, marketingowe, polegające 
na  organizowaniu eventów sportowych, 
rekreacyjnych i rozrywkowych dla miesz-
kańców naszej gminy. O  szczegółowych 
działaniach partnerstwa będziemy pisać 
na portalu gminnym oraz Facebooku 
Gminy Toszek.              JR
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dni toszka

W  drugi weekend lipca rynek nasze-
go miasta zmienił się w  miejsce zabawy 
i rodzinnego spędzania czasu: odbyły się 
kolejne Dni Toszka, które zorganizowane 
zostały tym razem na rynku. 
W ramach tegorocznych Dni Toszka re-
aktywowana została formuła Beach Party 
z Radiem Park.Ta forma zabawy, spraw-
dzona w minionych latach i  ciesząca się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
zgodnie z przewidywaniami przyciągnęła 
w  sobotni wieczór liczne grono miesz-
kańców i  gości. W  niedzielne popołu-
dnie zorganizowane zostały atrakcje dla 
rodzin: młodsi i  starsi, przy stołach i na 
piasku mogli uczestniczyć w koncertach 
(Weronica, Zajefajni, BIS), pokazach ro-
werowych (Jonasz Pakulski) oraz wystę-
pach sekcji artystycznych działających na 
Zamku. Do dyspozycji uczestników była 
konsumpcja serwowana z foodtruck’ów. 

PK
fot: Krzysztof Krzemiński

W  imieniu organizatorów Dni Toszka 2018 (Urząd 
Miejski i  Zamek w  Toszku), pragnę podziękować 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy za obecność 
i wspólną zabawę. Szczególne podziękowania składam 
najbliższym sąsiadom - Mieszkańcom Rynku, którzy 
z  cierpliwością znieśli wszelkie niedogodności zwią-
zane z organizacją tegorocznych Dni Toszka. Dziękuję 
wszystkim sojusznikom i  partnerom, dzięki którym 
mogliśmy obchodzić święto miasta w odnowionej for-
mule, dziękuję: grupie strażaków z OSP Toszek, Spół-
dzielni Socjalnej, Remondis Aqua Toszek oraz wszyst-
kim, którzy na różne sposoby wspierali i  pomagali 
w organizacji tej imprezy!

Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk

Dni Toszka 2018


