
 Jak ukręcić bat 
na nierzetelnych?

W yłoniony w przetargu Wyko-
nawca Orlika, już po przeję-
ciu placu budowy w połowie 

czerwca, przejawiał lekceważący stosunek 
do powierzonych zadań, nie podejmując 
się wykonywania robót. Gmina, korzysta-
jąc z zapisów umownych, wezwała �rmę 
do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji 
inwestycji. Po otrzymaniu wezwania Wyko-
nawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej 
wykonywania wskazywało, że termin ukoń-
czenia zadania może być zagrożony. Inwe-
stor kilkakrotnie informował o tym fakcie, 
wzywając do przyspieszenia robót i zmiany 
sposobu ich realizacji. 

W połowie sierpnia �rma zażądała także 
od inwestora zgody na zmianę producenta, 
typu i parametrów sztucznej trawy zaofe-
rowanej w ofercie przetargowej. Gmina nie 
mogła wyrazić aprobaty. Takie zmiany były 
niedopuszczalne w świetle zapisów umow-
nych, przepisów prawa i wytycznych Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji 
doprowadziłoby do utraty do�nansowania. 
Wykonawca mimo wszystko upierał się przy 
swoich żądaniach. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowe-
go powinno było nastąpić najpóźniej ostatnie-
go sierpnia. Na ten dzień �rma zrealizowała 
niecałe 20% inwestycji i nie było możliwe, 
by ukończyła je w terminie. Brak podstaw 
prawnych do przedłużenia realizacji zadania 
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu 

Moje boisko ORLIK w Toszku 
„NIELOT” 2012?...

- robót zmusiło Gminę do odstąpienia od umo-
wy i naliczenia kary. Wykonawca nie zgadzał 
się z argumentacją wskazującą na jego winę. 

Po opuszczeniu placu budowy w Toszku 
zawrzało od plotek! Wiele z nich wskazywało 
na nieudolność urzędników w prowadzeniu 
inwestycji. „Jestem zdumiony reakcjami niektó-
rych mieszkańców dotyczącymi naszej decyzji. 
W zaistniałej sytuacji mając na uwadze interes 
Gminy, odstąpienie od umowy nie jest prawem, 
ale obowiązkiem inwestora” – mówi Grzegorz 
Kupczyk – Burmistrz Toszka. „Proceder opóź-
niania i nienależytego wykonywania robót pu-
blicznych w Polsce jest procesem nagminnym 
i nagannym. W naszym przypadku kontynu-
owanie współpracy z Wykonawcą przez kolej-
ne miesiące nie dałoby nam żadnej gwarancji 
zakończenia inwestycji, co doprowadziłoby 
do utraty do�nansowania i narażenia Gminy 
na straty. Październik jest ostatnim realnym 
terminem, w którym jesteśmy w stanie wyłonić 
i wprowadzić na plac budowy kolejną �rmę”.
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„Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  
By wszystko się nam rozplątało,  
Węzły, konflikty, powikłania.  
Oby się wszystkie trudne sprawy  
Porozkręcały jak supełki,  
Własne ambicje i urazy  
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.  
Oby w nas paskudne jędze  
Pozamieniały się w owieczki,  
A w oczach mądre łzy stanęły  
Jak na choince barwnej świeczki.  
Niech anioł podrze każdy dramat  
Aż do rozdziału ostatniego,  
I niech nastraszy każdy smutek,  
Tak jak goryla niemądrego.  
Aby wątpiący się rozpłakał  
Na cud czekając w swej kolejce,  
A Matka Boska – cichych, ufnych –  
Na zawsze wzięła w swoje ręce.”

Ks. Jan TwardowskiKs. Jan Twardowski

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, pełen 
uroku, czas podsumowań i zadumy nad światem i na-
szymi uczynkami. Niech będzie to chwila wytchnienia, 

refleksji nad cudem, jaki wydarzył się ponad dwa tysiące lat 
temu w grudniową noc w Betlejem, która pozwoli na osobiste 
doświadczenie mocy nowo narodzonego Dzieciątka Jezus.

W tych wyjątkowych dniach pragniemy życzyć Państwu 
świąt uwolnionych od pośpiechu i niepokoju, spędzonych 
w zdrowiu, radości i wśród najbliższych. Niech Pański opła-
tek, którym dzielimy się przy wigilijnym stole, wniesie 
w Wasze życie zgodę, miłość i pojednanie oraz sprzyja 
okazywaniu dobra i wzajemnej życzliwości.

Życzymy, by światło płynące z tajemnicy narodzenia Me-
sjasza, rozświetlało mroki dnia codziennego, a nadchodzący 
Nowy Rok przyniósł ukojenie trosk oraz chwile obfitujące 
w osobiste doznania i spełnione oczekiwania.

Z wyrazami szacunku dla wszystkich Mieszkańców gminy 
Toszek i przybyłych Gości

 Przewodniczący rady Miejskiej w Toszku BurMisTrz Toszka
 Ireneusz KoKoszKa GrzeGorz KupczyK
 wraz z radnymi wraz z pracownikami urzędu
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 Między ziemią  
a niebem…

Ostatni kwartał bieżącego roku upłynął 
pod znakiem inwestycji w chodniki i da-
chy. W wyniku korzystnych dla gminy roz-
strzygnięć przetargów drogowych, zaosz-
czędzone środki finansowe przeznaczono 
na remont dwóch odcinków chodników – 
przy ul. Morcinka (w okolicach ul. Wąskiej) 
o długości 145 mb. oraz przy ul. Dzierżo-
nia o długości 60 mb. Prace te kosztowały 
około 50 tys. zł i były kontynuacją remontu 
chodnika przy ul. Wąskiej i Morcinka, jaki 
miał miejsce w ubiegłym roku. Dzięki wy-
konanym robotom uzyskano nie tylko efekt 
estetyczny, ale przede wszystkim użytko-
wy. Dzisiaj zły stan techniczny chodników 
w tej części miasta Toszek to już przeszłość.

Korzystając ze sprzyjającej aury włodarze 
gminy podjęli również decyzję o remoncie 
dachów budynku Szkoły Podstawowej w Ko-
tulinie oraz świetlicy wiejskiej w Probosz-
czowicach. Mieszkańcy sołectwa Kotulin 
i rodzice uczniów uczęszczających do tamtej-
szej placówki oświatowej od pewnego czasu 
zgłaszali zastrzeżenia co do szczelności dachu 
nieruchomości, bowiem miejscowe naprawy 
dokonywane w ramach bieżącego utrzymania 
budynku nie przynosiły już efektów. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej spo-
łeczności wykonano m.in. częściową wymianę 
obróbek blacharskich dachu i murków ognio-
wych, likwidację spękanych tynków murków 
od strony połaci dachowej, a także przemuro-
wanie istniejących kominów ponad dachem. 
Z kolei w Proboszczowicach przystąpiono do 
kompleksowej wymiany dachówki na nową.

Schodząc z dachu na ziemię pozostaje 
wierzyć, że przyszły rok również pozwoli na 
dokonanie inwestycji poprawiających jakość 
życia mieszkańców gminy.

 Zaszyj dziurkę póki mała
W ramach działań przeciwpowodziowych 

na terenie sołectw Pisarzowice i Ligota To-
szecka przeprowadzono konserwację rowów 
melioracyjnych. W Ligocie wykonano prace 
na odcinku 750 m, a w Pisarzowicach – na 
odcinku 1,2 km. Rowy te od wielu lat nie 
były udrażniane i wymagały wykoszenia, 
odmulenia, odtworzenia skarp oraz udroż-
nienia przepustów. Stan ten zagrażał miesz-
kańcom, gdyż w czasie większych opadów 
deszczu powodował zalania położonych 
przy rowach gospodarstw. Dzięki podję-
tym działaniom zagrożenie powodziowe 
zmniejszy się i tym samym zostaną ogra-
niczone szkody wywołane podtopieniami.

 W szambie po uszy
Realizacja Programu budowy przydomo-

wych oczyszczalni ścieków idzie pełną parą. 
Zarówno inwestorzy, jak i urzędnicy mają po 
uszy pracy, gdyż czasu na przeprowadzenie 
wszystkich działań nie jest za dużo. Tym 
mieszkańcom, którzy w bieżącym roku za-
kwalifikowali się do uczestnictwa w progra-
mie, udało się jednak w przeważającej części 
wybudować na swoim terenie proekologiczne 
instalacje oczyszczania ścieków bytowych. 
Mimo, iż ostateczny termin zakończenia in-
westycji został przesunięty na połowę grud-
nia, większość inwestorów szybciej uporała się 
z formalnościami pozwalającymi na wypłatę 
przysługującej dotacji. Zaplanowana pilota-
żowa realizacja 100 oczyszczalni w gminie 
Toszek na rok 2013 uda się z pewnością w stu 
procentach. Najważniejsze jednak, iż lista 
mieszkańców chętnych do podjęcia tej inicja-
tywy w latach następnych stale się wydłuża.

 Na finiszu unijnego 
budżetu…

Kończy się okres programowania funduszy 
europejskich przypadający na lata 2007–2013. 
Większość środków została już rozdyspono-
wana. Aktualnie ogłaszane nabory cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem – trwa bowiem 
walka o ostatnie w tej perspektywie pieniądze 
unijne.

W ramach ogłoszonego konkursu na dofi-
nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 tzw. „małych projek-
tów”, dwa wnioski toszeckiego Magistratu 
zostały rekomendowane do dofinansowania 
przez Lokalną Grupę Działania „Spichlerz 
Górnego Śląska”. 

Pierwsza operacja zakłada budowę Street 
Workout Parku, czyli miejsca, które umożliwi 
mieszkańcom i odwiedzającym, a zwłaszcza 
młodzieży, aktywnie spędzać wolny czas. 
„Street Workout” to tzw. „trening uliczny” 
polegający na ćwiczeniach z wykorzystaniem 
masy własnego ciała, do których niezbędne są 
drążki i poręcze. Chodzi o różnego rodzaju 
wariacje pompek, podciągania, przysiady, czy 
też stanie na rękach. Jak sama nazwa wskazuje 
miłośnicy tego sportu ćwiczą z wykorzysta-
niem miejskiej, ulicznej zabudowy, czyli porę-
czy, ławek, słupów. Trening może być wyko-
nywany na wolnym powietrzu, o każdej porze 
dnia. Dyscyplina ta jest najbardziej popularna 
w USA i wschodniej Europie, w Polsce dopiero 
zaczyna zyskiwać sympatyków. W ramach 
projektu planowana jest inwestycja polegająca 
na zagospodarowaniu terenu obok toszeckie-
go Orlika na potrzeby stworzenia innowacyj-
nej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, 
czyli budowy Street Workout Parku, wyposa-
żonego w niezbędne urządzenia treningowe.

Mając na uwadze promocję lokalnej oferty 
turystycznej, głównym założeniem drugiego 
przedsięwzięcia objętego wsparciem unijnym, 
jest opracowanie publikacji informacyjnych, 

w tym przede wszystkim wydanie mapy tu-
rystycznej Gminy Toszek wraz ze szczegóło-
wym planem miasta. Produkt będzie zawierał 
informacje dotyczące wszystkich atrakcji 
turystycznych, zabytków, walorów przyrod-
niczych, terenów rekreacyjnych. Ponadto na 
mapach zostaną oznaczone ścieżki piesze 
i rowerowe przebiegające przez teren gminy, 
wraz ze wskazaniami różnic poziomu, co ma 
ogromne znaczenie dla osób preferujących 
turystykę pieszą bądź rowerową. Publikacja 
będzie  wykonana według najnowszych i naj-
lepszych standardów w celu umożliwienia 
komfortu użytkowania i przechowywania, 
czyli z materiału nieprzemakalnego o pod-
wyższonej wytrzymałości, dodatkowo po 
złożeniu będzie posiadała twardą oprawę 
zapobiegającą zgnieceniu. Wydanie mapy 
turystycznej pozwoli połączyć promocję 
lokalnej branży turystycznej z funkcją in-
formacyjną, będącą podstawą każdej tego 
rodzaju publikacji.

Realizacja obydwu projektów planowana 
jest na przyszły rok.

 Gdy Nowy Rok w progi, 
to stary rok w nogi…

Początek nadchodzącego Nowego Roku 
przyniesie w toszeckim Magistracie sporo 
zmian, a to za sprawą projektu „Wirtu@lny 
Urząd (...)”. Na dzień dzisiejszy rozstrzygnięte 
zostały wszystkie postępowania przetargo-
we i zrealizowano część dotyczącą sprzętu 
informatycznego. Wymieniono całość infra-
struktury serwerowo-sieciowej. Zakupiono 
również nowy sprzęt komputerowy, w tym 
m.in.: laptopy, zestawy komputerowe, skaner 
wielkoformatowy, kolorowe drukarki lasero-
we, urządzenia wielofunkcyjne (kopiarka +  
skaner  + drukarka – kolor i czarno-białe), 
faks laserowy, czytniki kodów kreskowych, 
zestaw do elektronicznej obsługi inwenta-
ryzacji itp. Wartość dokonanych dotych-
czas zakupów opiewa na kwotę prawie 700 
tys. złotych, z czego 85% wspófinansowana 
jest ze środków unijnych – z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, 
Priorytet II  Społeczeństwo informacyjne, 
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług 
publicznych. 

W chwili obecnej trwa instalacja nowych 
systemów informatycznych oraz prace wdro-
żeniowe, w tym migracje danych z obecnie 
użytkowanych programów. Pierwszy kwartał 
przyszłego roku przyniesie istną rewolucję dla 
pracowników Urzędu. Po odbyciu wielogo-
dzinnych szkoleń nastąpi pełne uruchomienie 
wszystkich aplikacji. Nowy system będzie 
zintegrowany, umożliwiający kompleksowe 
zarządzanie administracją i dostosowany do 
aktualnych uwarunkowań prawnych. Dzięki 
modułowej strukturze możliwa będzie rów-
nież jego rozbudowa w przyszłości. 

 Orlik w zasięgu ręki!
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 13 lutego, 20 jednostek samorządu 
terytorialnego uzyskało pomoc �nansową 
w wysokości po 333 tys. złotych na budowę 
kompleksu boisk sportowych – tzw. Orli-
ków. Spośród 35 złożonych wniosków, w gro-
nie szczęśliwców znalazła się NASZA GMI-
NA! Kolejne 333 tys. złotych można uzy-
skać  z Ministerstwa Sportu i Turystyki, chyba 
że w danej gminie „wskaźnik G” jest niższy 
od 1 tys. zł / mieszkańca, wówczas dotacja 
z Ministerstwa wynosi do 500 tys. zł, a taką 
gminą jest Toszek. 

Aktualnie pracownicy Urzędu, na podsta-
wie wykonanej już dokumentacji projektowej, 
opracowują wniosek o do�nansowanie, który 
należy złożyć do Ministerstwa Sportu  i Tu-
rystyki do końca marca. W ramach montażu 
�nansowego Toszek ma możliwość uzyskania 
łącznego do�nansowania w wysokości mak-
symalnie 833 tys. złotych. Pozostałą część 
kosztów inwestycji Gmina musi zabezpieczyć 
z własnego budżetu.

Kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład 
którego wchodzą: boisko piłkarskie, boisko 
wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siat-
kowej, budynek sanitarno-szatniowy oraz in-
frastruktura towarzysząca (trybuny, parking, 
miejsce dla rowerów) powstanie przy Szkole 
Podstawowej w Toszku.

 Nie taka zima 
straszna, 
jak ją malują

Mimo siarczystych mrozów, jakie panowały 
na przełomie stycznia i lutego, a później ob-
�tych opadów śniegu – zima nie spustoszyła 
gminnego portfela. W poprzednim sezonie 
zimowym 2010/2011 usługę zimowego utrzy-
mania dróg gminnych świadczył na naszym 

terenie jeden Wykonawca i całkowity koszt 
wyniósł 168 691,64 zł. „Akcja zima” obej-
mowała tzw. „akcję czynną” i „akcję bierną”. 
Pierwsza polegała na wykonywaniu czynności 
związanych z utrzymaniem przejezdności po-
przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości, 
druga zaś na utrzymywaniu sprzętu w stanie 
gotowości w warunkach niewymagających 
odśnieżania. Za „akcję bierną” Wykonawca 
otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe w wy-
sokości 179,76 zł brutto / dzień. Niby niewiele, 
a w skali całego sezonu zimowego… ziarnko 
do ziarnka, aż zbierze się miarka. Dla przy-
kładu, gdy przez jeden miesiąc nie padał śnieg 
– �rma tylko za gotowość do podjęcia działań 
otrzymywała od Gminy ponad 5 tys. złotych. 

Dążąc do optymalizacji kosztów związa-
nych z zimowym utrzymaniem dróg gmin-
nych, rozpisano przetarg z podziałem na pięć 
zadań (5 rejonów Gminy Toszek), co umożli-
wiło świadczenie usług przez kilka �rm, a nie 
jak do tej pory tylko przez jedną.  W konse-
kwencji przełożyło się to na zaoferowanie 
konkurencyjnych cen. Ponadto zrezygno-
wano z wynagrodzenia ryczałtowego i po-
działu zamówienia na akcję czynną  i bierną. 
W przetargu jako kryterium wyboru oferty 
przewidziano cenę liczoną według średniej 
ważonej poszczególnych cen jednostkowych 
i przypisanym im wag procentowych (np. 
za 1 km odśnieżania, odśnieżania z posypy-
waniem / usuwania śliskości, 1 roboczogodzi-
nę pracy sprzętu itp.). W efekcie Wykonawcy 
otrzymują zapłatę wyłącznie za faktycznie 
wykonaną pracę. Koszt „Akcji zima” do koń-
ca lutego zamknął się w kwocie 67 579,72 zł, 
a zatem Gmina Toszek w porównaniu z ubie-
głorocznym sezonem zimowym 2010/2011 
zaoszczędziła ponad 100 tys. złotych.

 Zastali promocję 
drewnianą, a zostawią 
murowaną?...

Budżet Gminy Toszek w poprzednich latach 
zakładał wydatki na promocję na poziomie 
średnio 20 tys. złotych rocznie, gdzie w sąsia-
dujących gminach o porównywalnej wielkości 
na zadania promocyjne przeznacza się około 
czterokrotnie więcej. W ramach klasy�ka-
cji budżetowej w dziale „Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego” ujęte są zarówno 
wydatki związane z działaniami stricte pro-
mocyjnymi (np. zakup materiałów, gadżetów 
reklamowych), jak i koszty „reprezentacyjne” 
(usługi noclegowe, gastronomiczne świadczo-
ne dla gości przybywających z o�cjalną wizytą 
służbową itp.). 

Do momentu reorganizacji Urzędu (podzia-
łu na referaty) za promocję odpowiedzialny był 
Sekretarz Gminy. Nowo utworzony Referat 
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji 
Gminy w spadku odziedziczył „pokaźny” za-
sób materiałów promocyjnych – kilkanaście 
folderów z 2007 r., książki o historii Toszka 
oraz torby i teczki z herbem Gminy Toszek. 
Brak jakichkolwiek publikacji, akcesoriów i ga-
dżetów promocyjnych stanowi poważny pro-

blem  i wymaga budowania strategii promocji 
Gminy od podstaw. 

Dzięki wsparciu �nansowemu lokalnych 
przedsiębiorców i zaangażowaniu ludzi do-
brej woli w 2011 r. udało się wydać w nakła-
dzie 1000 szt. dwujęzyczny folder promocyjny 
Gminy Toszek. Prócz własnych publikacji, na-
wiązano również współpracę przy tworzeniu 
wydawnictw powiatowych, takich jak album 
historyczny i kalendarz powiatu gliwickiego. 
Z akcesoriów i gadżetów reklamowych w ubie-
głym roku zakupiono banery promocyjne i kub-
ki z emblematami Gminy. Pozyskano także 
sponsora, który ufundował baner promujący 
lokalne kluby sportowe i zachęcający do ich do-
�nansowania poprzez przekazanie 1% podatku. 
W ramach akcji „Wspieraj sport w Gminie To-
szek” rozpowszechniono także plakaty i ulotki.

Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, 
podjęto działania zmierzające do pozyska-
nia środków zewnętrznych na s�nansowanie 
zakupu niezbędnych materiałów promocyj-
nych.  W tym celu złożono wniosek aplika-
cyjny o do�nansowanie z funduszy unijnych 
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) pro-
jektu obejmującego stworzenie profesjonal-
nej oferty promocyjnej Gminy Toszek wraz 
z mobilnym punktem informacji turystycznej. 
Wniosek  w trakcie oceny merytorycznej został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę LGD 
Spichlerz Górnego Śląska i rekomendowany 
do do�nansowania. Aktualnie trwa wery�-
kacja formalna w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego.

Promocja Gminy Toszek skierowana 
do szerszego grona odbiorców obejmuje re-
klamę  w prasie, w Internecie i na organi-
zowanych imprezach. W 2011 r. materiały 
prasowe promujące walory regionu ukaza-
ły się w prasie lokalnej (Nowiny Gliwickie) 
oraz ogólnopolskiej (Rzeczpospolita – do-
datek Polskie Miasta i Regiony „Tu warto 
być, to warto zobaczyć”). Prezentacja Gminy 
dostępna jest również w cyberprzestrzeni, 
na znanych portalach informacyjno-tury-
stycznych, np. www.gminyturystyczne.pl, 
www.polskaniezwykla.pl, www.mmmojemiasto.pl 
(skupiający 10 portali największych miast Pol-
ski). Budowaniu pozytywnego wizerunku 
sprzyjają także niewątpliwie imprezy oko-
licznościowe. W celu promocji Gminy To-
szek na szczeblu regionalnym (wojewódzkim 
i powiatowym) przygotowano i wystawiono 
stoiska na „Święcie Lasu” w Katowicach (we 
współpracy z CK „Zamek w Toszku”) oraz 
na Dożynkach Powiatowych w Wilczy. Przy 
ogromnym zaangażowaniu i pomocy ze stro-
ny lokalnie działających stowarzyszeń, grup 
i instytucji, odbyły się na naszym terenie m.in. 
Spichlerzowy Turniej Sołectw w Ciochowi-
cach i Toszecki Jarmark Adwentowy. W tym 
roku planowana jest dodatkowo organizacja 
imprezy Kwitnący Toszek, będącej zwieńcze-
niem projektu, którego celem jest ukwiecenie 
płyty toszeckiego rynku i promocja lokalnych 
produktów branży �orystycznej, a w efekcie 
- prezentacja nieznanego dotąd potencjału 

2 Po troszku o Toszku 
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PODZIĘKOWANIA

 LiPiEC
W ostatnim kwartale 2013 roku odbyły 

się cztery sesje Rady Miejskiej w Toszku.

 PAŹDZiERNiK
11 października Rada obradowała na 

Sesji Nadzwyczajnej. Odwołano wówczas 
Skarbnika Gminy oraz wprowadzono zmia-
ny do uchwały dotyczącej zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gmi-
ny Toszek osobom fizycznym oraz wspól-
notom mieszkaniowym na cele związane 
z realizacją „Programu budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków lub systemów 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Toszek na lata 2013–2017”. Modyfikacja 
dotyczyła terminu realizacji zadania, który 
został określony do 15 grudnia danego roku, 
a w roku 2015 – do 30 września.

Na sesji, która miała miejsce 23 paź-
dziernika Rada wraz z Burmistrzem, w po-
dziękowaniu za reprezentowanie gminy 
Toszek w konkursach na szczeblu powia-
towym, wręczyli nagrody książkowe dla 92 
uczniów placówek oświatowych z tutejszego 
terenu.

Radni podjęli ponadto uchwałę w spra-
wie przyjęcia dotacji celowej na dofinanso-
wanie realizacji zadań z zakresu ochrony 
środowiska w ramach konkursu „Powiat 
przyjazny środowisku” dla:
•  sołectwa Proboszczowice, Pniów i Ligota 

Toszecka – kwotę 1.220,00 zł (dla każdego 
z tych sołectw)

• sołectwa Wilkowiczki – kwotę 2.500,00 zł
• osiedla ORACZE – kwotę 1.220,00 zł

Ponadto radni przegłosowali przezna-
czenie środków finansowych w wysokości 
17.000,00 zł na konserwację cieków wod-
nych w Ligocie Toszeckiej i Pisarzowi-
cach oraz wyrazili zagodę na zaciągnięcie 
kredytu długoterminowego na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu gminy w bie-
żącym roku.

 LisTOPAD
Podczas listopadowej sesji radni, na 

wniosek REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o., 
podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia 
obowiązywania dotychczasowych taryf 
cen i stawek opłaty za zbiorowe  zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków na terenie gminy Toszek. Jednocześnie 
podtrzymali wysokość dopłaty do taryfy za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. dla 
pierwszej grupy taryfowej (gospodarstwa 
domowe/odbiorcy indywidualni) 3,00 zł 
brutto/m3. Oznacza to, iż mieszkańców 
gminy nie dotkną w przyszłym roku pod-
wyżki cen za wodę i ścieki.

Rada Miejska w Toszku uchwaliła nowe 
stawki podatku od nieruchomości, środ-
ków transportowych oraz ich zwolnień (na 
rok 2014), a także wysokość stawek opła-
ty targowej. W wyniku podjętych uchwał 
stawki podatków wzrosły średnio o 0,9%, 
natomiast opłaty targowej o 1 zł. Z kolei 
wynagrodzenia dla inkasentów nie uległy 

zmianie – sołtysi za pobór podatku rolne-
go, od nieruchomości od osób fizycznych 
i podatku leśnego otrzymują wynagrodze-
nie za inkaso w wysokości 8%, natomiast 
inkasent opłaty targowej -  wynagrodzenie 
w wysokości 7%. Radni podjęli również 
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Toszek 
oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na 
terenie sołectw, gdzie sołtysi w charakte-
rze inkasentów otrzymają wynagrodzenie 
w wysokości 4%.

Rada Miejska w Toszku uchwaliła ponad-
to Gminny Program Opieki nad Zabytka-
mi na lata 2014–2017 i Program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami wymienionymi w usta-
wie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na kolejny rok. Przyjęto 
również informację Burmistrza o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu 
i egzaminu gimnazjalnego. 

Swój finał znalazła także oczekiwana 
przez społeczność lokalną uchwała w spra-
wie przystąpienia gminy Toszek do Mię-
dzygminnego Związku Komunikacji Pa-
sażerskiej w Tarnowskich Górach oraz 
przyjęcia jego statutu.

 GRUDZiEŃ
Głównym tematem grudniowej sesji 

było, jak co roku, uchwalenie budżetu gminy 
Toszek na rok następny – 2014. 

Pracowicie między sesjami

Burmistrz Toszka i pracownicy Referatu Zamówień Publicznych, 
Rozwoju i Promocji Gminy składają podziękowania

współorganizatorom Toszeckiego jarmarku adwentowego – ck „zamek w Tosz-
ku”, TPzT i dFk Toszek – za ich zaangażowanie i wniesiony wkład pracy. 
szczególne podziękowania kierowane są do darczyńców, którzy wsparli finan-
sowo promocję gminy, przyczyniając się tym samym do organizacji jarmarku, 
tj.: firmy rekord si sp. z o.o., sansec s.a., cukierni restauracji „Grzybek”, nzoz 
remedium, PHuP Bilpol, remondis aqua Toszek sp. z o.o., dekarstwo-Blacharstwo 
jan Hajduk, danish Farming consultants sp. z o.o., Pokrycia dachowe robert Haj-
duk, ad Bruk kucza, j.B. elektronik janusz Błaszczyński, HG P.w. Herbert Grochla 
oraz do pozostałych darczyńców: wika sp. z o.o., restauracji „złota kaczka”, firmy 
Loty.pl, domu Biesiadnego Bumerang, Piekarni i cukierni schmidt, kwiaciarni 
„iwa” regina iwan, Pana ireneusza kokoszki i Pana Henryka swinczak. 
dziękujemy serdecznie Mieszkańcom oraz przybyłym Gościom za tak liczną 
frekwencję, a  wystawiennikom i artystom za stworzenie iście świątecznej 
atmosfery.

Świąt pełnych miłości, spędzonych z dala od krytycyzmu, 
w atmosferze rodzinnego dialogu, dających szansę na refleksję  

i korektę niewłaściwych posunięć życiowych, 
szampańskiej zabawy sylwestrowej bez cenzury 
oraz szczęśliwego Nowego Roku przynoszącego  

same dobre newsy

życzy zespół redakcyjny „Po troszku o Toszku”

Świąt pełnych miłości, spędzonych z
w atmosferze rodzinnego dialogu, dających szansę na refleksję  
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Oświata

W dużym skrócie wybrane fragmenty 
sprawozdania:

 W szkole Podstawowej w Toszku naj-
większym prowadzonym projektem był CO-
MENIUS, dzięki któremu uczniowie placówki 
pogłębiali znajomość języka angielskiego, 
umiejętności komputerowe oraz poznawali 
kulturę i tradycje państw uczestniczących: 
Litwy, Łotwy, Rumunii i Turcji. Z kolei na-
uczyciele brali udział w projekcie „PEW-
NIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu 
i Aktywnym Kształceniu”. Sklasyfikowano 
wszystkich 320 uczniów.
 Do szkoły Podstawowej w Kotulinie 

uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym 53 
dzieci. Największym sukcesem placówki był 
udział w „Piłkarskich szkółkach Nivea”, do 
których kotulińska podstawówka zakwalifi-
kowała się jako jedyna z powiatu gliwickiego 
(zajmując II miejsce), znajdując się w gronie 
10 najlepszych szkół w Polsce. Z zawodów 
uczniowie przywieźli 8 pucharów. 
 W szkole Podstawowej w Paczynie 

było 72 uczniów (razem z oddziałem przed-
szkolnym). Placówka stała się inicjatorem 
projektu unijnego pt. „e-dukacj@ w Gminie 
Toszek – kompetencje nauczycieli do kształ-
cenia multimedialnego”. W projekcie uczest-
niczyło 20 nauczycieli ze szkół podstawowych 
z Paczyny i Pniowa. Jego celem było wypo-

sażenie uczestników projektu w kompetencje 
do nauczania multimedialnego z wykorzy-
staniem technologii informacyjno-komu-
nikacyjnej. 
 szkoła Podstawowa w Pniowie li-

czyła w ubiegłym roku 40 uczniów oraz 23 
przedszkolaków w oddziale przedszkolnym. 
Placówka przystąpiła do projektu ,,Cyfrowa 
szkoła”, realizując nowatorskie metody na-
uczania. Całoroczna praca w oparciu o pod-
jęte założenia przyniosła bardzo pozytywne 
efekty – średni wynik sprawdzianu po klasie 
szóstej to 27 punktów, który jest najwyższy 
w gminie oraz wyższy od średniej w powiecie 
i województwie! 

Wyniki egzaminów szóstoklasistów

Średnia w kraju 23,9 pkt.

Średnia w województwie 23,5 pkt.

Średnia w powiecie 23,9 pkt.

Średnia w gminie 23,7 pkt.

szkoła Podstawowa w Toszku 23,1 pkt.

szkoła Podstawowa w kotulinie 24,9 pkt.

szkoła Podstawowa w Paczynie 22,2 pkt.

szkoła Podstawowa w Pniowie 27,0 pkt.

Podsumowania czas...
PioTr kozioL

Koniec roku skłania do refleksji na temat minionych wydarzeń. To dobry czas na 
podsumowania zaplanowanych i zrealizowanych zamierzeń. 20 listopada na Sesji 
Rady Miejskiej w Toszku dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy pre-
zentowali zgromadzonym sprawozdania ze swojej działalności. Przyjęto również 
stosowną uchwałę o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego 
za rok szkolny 2012/2013. Co działo się zatem w toszeckiej edukacji w ostatnim 
roku szkolnym?...

ZOPO 
ma swoje logo

W listopadzie Zespól Obsługi Placówek 
Oświatowych w Toszku (ZOPO) rozstrzygnął 
konkurs na opracowanie logo jednostki. Zwy-
cięzcą została Agnieszka Białas. Gratulacje! 
Nagrodą główną był TABLET zasponsorowa-
ny przez firmę A - KOM z Toszka, za którą 
organizatorzy serdecznie dziękują. 

PioTr kozioL

Wspieramy  
talenty

W każdym uczniu drzemią jakieś talen-
ty. Najważniejsze, by w porę je wyłowić. 
Ogromna w tym rola zarówno nauczycieli, 
jak i rodziców oraz środowiska, w którym 
wzrasta młody człowiek. Najtrudniejsza 
jest umiejętność odkrywania talentów 
i znalezienie sposobu, aby pozwolić na ich 
właściwy rozwój. 

Właśnie dlatego Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych w Toszku postanowił rozpocząć 
prace nad stworzeniem programu, który po-
zwoli wyłowić diamenty, a później pięknie je 
oszlifować, by stały się brylantami. Jego zasięg 
będzie zależał od tego, jak silny okaże się ze-
spół osób – rodziców, nauczycieli, pasjonatów, 
przedsiębiorców, samorządowców, liderów 
lokalnych i innych zainteresowanych.

Chcesz pomóc uczniom z Gminy Toszek 
w szukaniu i rozwijaniu talentów, wystar-
czy, że zgłosisz chęć uczestnictwa poprzez 
e-mail: kierownik-zopo@toszek.pl lub tele-
fonicznie (32) 237 80 24. Pierwsze spotkanie 
zespołu odbędzie się 16 stycznia 2014 r. 
o godz. 18.00 na toszeckim Zamku. Więcej 
informacji na temat inicjatywy można zna-
leźć na stronie internetowej www.facebook.
com/ToszekEdukacja. O kolejnych krokach 
dotyczących programu wspierającego talenty 
uczniów gminy będzie można przeczytać 
na stronie www.toszek.pl, a także na pla-
katach. Wszyscy zainteresowani proszeni 
są do współpracy.

PioTr kozioL

Wyniki eGZaminóW GimnaZjalnych – 2013

część egzaminu Gimnazjum w Toszku Powiat gliwicki województwo śląskie

wos i Historia 58,11% 55,83% 57,79%

język polski 66,33% 62,68% 62,36%

Matematyka 48,04% 47,16% 47,07%

Przedmioty przyrodnicze 55,85% 56,72% 58,52%

język angielski – poziom 
podstawowy 59,70% 61,77% 64,10%

język angielski – poziom 
rozszerzony 45,12% 42,98% 44,69%

język niemiecki – poziom 
podstawowy 72,26% 64,68% 59,12%

język niemiecki – poziom 
rozszerzony 56,50% 42,48% 47,80%
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Oświata

Podsumowania czas...
KOtulIN

Jak co roku, jedna z grudniowych niedziel 
w kotulińskiej podstawówce poświęcona 
jest śląskiej godce i tradycji. Tym razem 
uczniowie świętowali również 65-lecie 
szkoły. Jak na taką rocznicę przystało za-
proszono znakomitych gości, a wśród nich 
wielu absolwentów. Przygotowano bogaty 
program artystyczny, w którym obok wy-
stępów uczniów wspomniano nieco faktów 
z historii placówki. Warto zatem przypo-
mnieć najważniejsze z nich... 

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły po-
chodzą z 1695 r. Wiadomo też, że w 1876 r. 
w budynku, który dysponował tylko jedną 
klasą, uczyło się 70 dzieci z Kotulina Wiel-
kiego, Kotulina Małego, Proboszczowic, Skał 
i Balcarzowic. Na początku XX w. wybudo-
wano szkoły w Proboszczowicach i Balca-
rzowicach, a w 1932 r. w Kotulinku. Obecny 
budynek szkoły powstał w 1948 r. w odbu-

dowanym pałacu, a kolejne pokole-
nia nauczycieli dbały o jej rozkwit 
i wszechstronny rozwój uczniów. 

Dzień Regionu to impreza dla 
całej społeczności lokalnej. Obok 
uczniów i ich rodziców, nauczycieli 
i zaproszonych gości uczestniczą 
w niej mieszkańcy, w tym seniorzy, 
bo przecież zawsze miło obejrzeć 
występy dzieci. Przy kawie i śląskim 
kołoczu, serwowanym przez obsługę 

Rancza – gospodarstwa agroturystycznego 
z Proboszczowic, miło jest odświeżyć wspo-
mnienia z młodzieńczych lat. 

W tym wyjątkowym dniu uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Kotulinie nie zapominają 
również o tych absolwentach, którzy z dala 
od rodzinnej wsi niosą pomoc i służą innym. 
Jednym z nich jest ks. Joachim Leszczyna – 
misjonarz pracujący na Madagaskarze. Już 
szósty raz zorganizowano akcję właśnie dla 
jego misji. W pierwszą niedzielę Adwentu 
oraz w Dzień Regionu można było nabyć 
wieńce adwentowe i pierniki świąteczne wy-
konane z myślą o Malgaszach. 

W tym adwentowym czasie pracownicy 
oraz uczniowie kotulińskiej podstawówki 
składają wszystkim Czytelnikom serdeczne 
bożonarodzeniowe życzenia.

BeaTa GrocHLa

Jak co roku, jedna z grudniowych niedziel 

# XI Dzień Regionu 

OGŁOSZENIA 

 Wykup lokali mieszkalnych
Burmistrz Toszka informuje, iż w pokoju nr 29 Urzędu Miej-
skiego w Toszku przyjmowane są wnioski o wykup lokali 
mieszkalnych na rzecz ich najemców. Bonifikata jest 
wysoka i w zależności od liczby mieszkań w budynku wynosi 
od 70 do 90%. Wnioski dostępne są w pokoju nr 29 w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz na stronie na stronie www.toszek.pl 
w zakładce “Dla Mieszkańca” – “Załatw sprawę w Urzę-
dzie”. Szczegółowych informacji można również zasięgnąć 
w ww. komórce Urzędu lub telefonicznie pod numerem 
(32) 237-80-28.

 Burmistrz Toszka informuje, 
iż do końca bieżącego roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Toszku (pokój nr 19) przyjmowane są wnioski w sprawie 
informacji o ilości zmagazynowanych na posesji wyrobów 
zawierających azbest. Płyty eternitowe i azbest stwarzają 
największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego i po dłuższym 
czasie przebywania w otoczeniu włókien, może dojść do działań 
rakotwórczych. Burmistrz Toszka planuje zatem utylizację 
przedmiotowych wyrobów na koszt gminy.

W ramach promocji zdrowego żywienia 
13 listopada toszeckie przedszkolaki obcho-
dziły „Dzień owoców i warzyw”. Wszystkim 
towarzyszyło hasło „Jedz owoce i warzywa, 
będziesz wtedy zdrów jak ryba”. Podczas za-
baw i konkursów dzieci utrwaliły i pogłębiły 
wiedzę na temat znaczenia owoców i warzyw 
w diecie każdego człowieka. W trakcie zajęć 
robiły m.in. soki, kompoty i surówki owo-
cowo-warzywne.

Z kolei 4 grudnia nauczycielki zorgani-
zowały „Herbaciany Dzień”. Przedszkolaki 
poznały historię powstania herbaty, jej ro-
dzaje i wykorzystanie oraz sposoby zapa-
rzania i podawania. Dzieci mogły dotykać, 
powąchać i spróbować różnych rodzajów tego 
szlachetnego trunku (liściastej, granulowa-
nej, ekspresowej i ziołowej). Spotkanie przy 

herbatce okazało się ciekawym, pouczającym 
i smacznym doświadczeniem dla milusiń-
skich. Mateusz po degustacji herbatki o sma-
ku karmelowym powiedział: Pachnie jak cu-
kierek, a to jest herbata! Mmm… pyszna!

aGaTa aBraszek-konoPka

# Jedz, pij zdrowo - będzie kolorowo!

herbatce okazało się ciekawym, pouczającym 

tOsZeK

Na powyższe wyniki ma wpływ wiele 
czynników, m.in.: liczba orzeczeń o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, opinie 
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 
o dostosowaniu wymagań do możliwości 
ucznia, zaburzenia koncentracji uwagi, czy 
w końcu obniżony rozwój percepcji słucho-
wo-wzrokowej, wpływ i wsparcie rodziców, 
nauczycieli, środowiska. 
 Od kilku lat Gimnazjum w Toszku 

oferuje możliwość udziału w projektach na-
ukowo-badawczych z dziedziny nauk przy-
rodniczych, tj. Program GLOBE oraz The 
Baltic Sea Project. Uczniowie wzięli udział 
w międzynarodowym projekcie „Młodzież 
w działaniu” współpracując ze szkołą z Fin-
landii. Do placówki uczęszczało 272 uczniów. 
 W minionym roku szkolnym do pięciu 

oddziałów Publicznego Przedszkola w Tosz-
ku uczęszczało 110 wychowanków. W dzia-
łalność przedszkola na stałe wpisały się m.in. 
akcje i projekty: „Góra grosza”, „Akademia 
Aquafresh”, Festiwal Wiersza „Twórczość Ju-
liana Tuwima słowem malowana”, „Światowy 
Dzień Pluszowego Misia”, „Kiermasz kartek 
świątecznych”. 

Więcej informacji na temat gminnej oświaty znajduje 
się na stronie internetowej www.facebook.com/Toszek 
Edukacja. W tym miejscu warto podziękować wszystkim 
tym, którzy przyczyniają się do jej rozwoju – dyrektorom, 
nauczycielom, pracownikom obsługi oraz Panu Burmi-
strzowi i wszystkim organizacjom współpracującym 
z tutejszymi jednostkami oświatowymi.
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Oświata

PAcZyNA

PNIóW

# ,,Boże Narodzenie 
jest zawsze, 
ilekroć uśmiechasz 
się do drugiego 
człowieka

,,

8 grudnia świetlica wiejska w Pniowie pęka-
ła w szwach. Powodem był Kiermasz Świą-
teczny zorganizowany przez tutejszą szkołę 
Podstawową oraz Panią sołtys. Uczniowie 
pniowskiej podstawówki przygotowali na 
tę okoliczność ,,Śląski Tyjater – Pszajymy 
Mikołojowi”. Był to poniekąd wstęp do 
powitania tak długo oczekiwanego gościa 
(zwłaszcza przez najmłodszych). 

Mikołaj, zgodnie z obietnicą, przybył 
punktualnie, co prawda bez swoich renife-
rów, gdyż jak sam stwierdził: Zastrajkowały 
i żądają podwyżki. Dla wszystkich grzecznych 
dzieci i tych troszkę mniej… miał słodką 
niespodziankę.

Kiermasz uatrakcyjniły koncerty grupy 
wokalnej z Toszka oraz Orkiestry Dętej ze 
Świbia. Wśród pięknych kartek świątecznych, 
choinek (wykonanych przez uczniów) i wielu 
innych ozdób pojawiły się również oryginal-
ne stroiki, a także paczki ze świątecznymi 
smakołykami. 

Kiermasz Świąteczny był jak co roku pre-
ludium do uroczystości, jaka miała miejsce 
w Szkole Podstawowej 20 grudnia, a mianowi-
cie do Misterium Bożonarodzeniowego. Tym 
razem uczniowie wspólnie z nauczycielami 
postanowili uwspółcześnić historię naro-
dzenia Pana. Wśród pasterzy, chóru aniołów 
oraz Świętej Rodziny pojawili się także ludzie 
interesu, czyli zabiegani biznesmeni, dla któ-
rych moment przyjścia Chrystusa staje się 
tylko krótkim przerywnikiem w codziennej 
gonitwie za pieniędzmi, karierą czy awansem. 
Wydźwięk ostatnich słów przedstawienia 
był jednak najistotniejszy. Być może stanie 
się on mottem zwłaszcza dla tych, którzy 
nieustannie cierpią na brak czasu, nawet dla 
swoich najbliższych. Puenta misterium to 
,,Boże Narodzenie jest zawsze, ilekroć uśmie-
chasz się do drugiego człowieka i wyciągasz 
do niego rękę. Zawsze ilekroć milkniesz, by 
wysłuchać innych…”.

MarioLa kałuska

Adwent to czas, w którym zastanawiamy się, 
co jest istotą świąt. Nie piękne dekoracje, 
efektowna oprawa czy szał zakupów decy-
dują o tym, że Boże Narodzenie ma swoją 
magię. To spotkanie z drugim człowiekiem 
sprawia, że oczekujemy z niecierpliwością 
na te szczególne w roku dni.

Mali pomocnicy Mikołaja – uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Paczynie, którzy 
6 grudnia wyruszyli do wszystkich domów 
w Paczynie, by obdarowywać mieszkańców 
drobnymi upominkami świątecznymi oraz 
złożyć im życzenia, rozpoczęli szkolne przy-
gotowania do Bożego Narodzenia.

Coroczna Inwazja Mikołajów wyzwala 
wiele pozytywnej energii u wszystkich – 
i tych, którzy obdarowują i tych obdaro-
wywanych. Uśmiech, miłe słowa, chwila 
czasu poświęcona na rozmowę z drugą 

osobą – to element pełnego świętowania. 
W tym dniu uczniowie przekazali jeszcze 
jeden dar serca – kolejne worki nakrętek 
dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy 
z Uśmiechem”.

Kolejnym elementem przygotowań do 
świąt było rodzinne tworzenie prac na Kon-
kurs Bożonarodzeniowy. W tym roku jego 
uczestnicy wykonali bombki, które przyozdo-
biły choinki w paczyńskim kościele.

Spotkanie w szerszym kręgu – z rodzica-
mi, dziadkami, absolwentami szkoły, byłymi 
pracownikami, przyjaciółmi placówki, zwień-
czył czas przygotowań do świąt. Zjednoczona 
przy wspólnym stole, oglądająca przedsta-
wienie, łamiąca się opłatkiem, kolędująca 
szkolna rodzina bez wątpienia poczuła już 
magię Bożego Narodzenia...

aGnieszka kuraL

# Praca z pasją
Nie z kart książek, wikipedii czy ekranu telewizora, ale z rozmów z ludźmi, ekspertami 
w danej dziedzinie, pasjonatami, uczymy się najwięcej. Z takimi właśnie osobami mieli oka-
zję spotkać się w październiku i listopadzie uczniowie szkoły Podstawowej w Paczynie.

Gościem, który przybliżył dzieciom mechanizmy działania samorządu lokalnego był Grze-
gorz Kupczyk – Burmistrz Toszka. Opowiedział on, jakie zadania stoją przed każdą gminą, 
czym zajmują się jej władze, kto może zostać Burmistrzem oraz jakie kompetencje posiada 
Młodzieżowa Rada Gminy. Pan Burmistrz przekonywał również wszystkich uczniów do bycia 
aktywnymi i uczenia się samorządności już od wczesnych lat szkolnych. 

Drugi z gości zachęcał z kolei uczniów do znalezienia hobby, do rozwijania własnych pasji. 
Pan Władysław Macowicz, który jest Przewodniczącym Koła Filatelistów oraz Dyrektorem 
Muzeum w Pyskowicach, opowiedział dzieciom Szkoły Podstawowej w Paczynie o zbiorach 
muzeum, filatelistyce i numizmatyce. 

O tym, jak ważna jest w życiu pasja i jak dobrze, gdy uda się ją połączyć z pracą przekonali 
się szóstoklasiści, którzy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Piekarni Szmidt. Poznali 
oni specyfikę pracy piekarza, etapy powstawania chleba, maszyny wykorzystywane przy jego 
przygotowaniu, dowiedzieli się jak kiedyś pieczono, a jak dziś wypieka się chleby i bułki.

To nie ostatnie spotkania z ciekawymi ludźmi. Kolejne już w przyszłym roku…
aGnieszka kuraL

# Świąteczne przygotowania

Paczyńska 
inwazja 
Mikołajów
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# Mikołajki z ,,Wilkiem i zającem
,,

6 grudnia szkołę Podstawową w Toszku odwiedził 
św. Mikołaj, przynosząc najmłodszym mnóstwo 
radości oraz worek pełen prezentów. Dzieci klas i–iii 
przygotowani przez Panią Reginę Buchtę, przywitali 
gościa piosenkami oraz wierszykami.

Uczniowie całej szkoły obejrzeli z kolei przedstawie-
nie teatralne pod tytułem „Wilk i zając” w wykonaniu 
aktorów Studia Małych Form Teatralnych Art-Re 
z Krakowa. Fabuła przedstawienia składająca się z trzech epizodów, w których tytułowy zając 
występował w roli właściciela restauracji, dentysty oraz policjanta uczyła dzieci odpowiednich 
zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Monika Pondo, adaM nowak

# IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju ,,Orlika
,,

 
o Puchar Premiera Donalda Tuska

1 października na stadionie miejskim w Pszczynie odbył się Finał Wojewódzki Turnieju 
„Orlika”. Wzięła w nim również udział reprezentacja szkoły Podstawowej z Toszka (w ka-
tegorii: chłopcy młodsi, czyli roczniki 2002–2003). 

Awans do turnieju w Pszczynie dało chłopcom zwycięstwo w turnieju w Pyskowicach 
i eliminacje wojewódzkie w Gliwicach. W tej kategorii wzięło udział 8 zespołów, które zostały 
podzielone na 2 grupy. W fazie grupowej toszeccy uczniowie odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli 
jedną porażkę, co pozwoliło uplasować się na II miejscu, a tym samym umożliwiło start w fazie 
finałowej. Niestety przegrana w meczu o awans do finału dała ostatecznie toszeckiej drużynie 
IV miejsce w województwie. To i tak wielki sukces, zwłaszcza, że w tej kategorii wiekowej 
startowało aż 300 drużyn. Bramki zdobyli: B. Krzemiński – 3, M. Czub – 1, B. Twarkowski 
– 1. Gratulacje! Obecnie drużyna przygotowuje się do kolejnych turniejów.

 roBerT krzeMiński

# W-F  
 PIASTEM GLIWICE

Lekcje wychowania fizycznego klasy 
sportowej, które odbywały się 10 grud-
nia w szkole Podstawowej w Toszku były 
szczególne. Na zajęcia zawitali bowiem 
piłkarze klubu sportowego PiAsT GLi-
WiCE. 

Rozegrano niezwykle emocjonujący 
mecz, po którym nastąpiły wspólne zdję-

cia. Był również czas na autografy. Na koniec przekazano gościom prezenty przygotowane przez 
Urząd Miejski w Toszku. Wizyta ta z pewnością rozbudziła piłkarskie marzenia niejednego 
ucznia i na długo pozostanie w pamięci „młodych sportowców”. roBerT krzeMiński
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# Konkursy 
regionalne

27 listopada uczniowie toszec-
kiego Gimnazjum zdobyli nagrody 

w międzywojewódzkim konkursie orga-
nizowanym w ramach Programu Niwki 
2013 przez Regionalne Centrum Rozwoju 
Edukacji w Opolu. 

W kategorii literackiej laureatem została 
Patrycja Krupa za pracę pt. „Ciekawa historia 
zamku toszeckiego”, a w kategorii filmowej 
– Adam Wraziło i Artur Kroll za film o Ko-
tulinie pod hasłem „Mój region – moja mała 
ojczyzna”. Gratulacje! joanna FaLBorska

# Konkursy 
fotograficzne

Uczeń klasy 3a Gimnazjum w Toszku – 
Dawid Kwaśniok zgarnął nagrodę główną 
w wojewódzkim konkursie fotograficznym 
„Ptaki Województwa Śląskiego” organizo-
wanym przez ZOO w Chorzowie. 

Zdjęcie zwycięzcy można obejrzeć na 
stronie www.slaskiezoo.pl/index.php?i-
d=147&dwiad=101. Dawid jest także lau-
reatem ogólnopolskiego konkursu fotogra-
ficznego Fundacji Mila – „Elektrośmieci na 
dzikich wysypiskach”. Odbył się on w ra-
mach projektu „Elektro – nie – śmieci”, 
dofinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Electro-System Organizacja 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego S.A. oraz Remondis Electrorecyc-
ling Sp. z o.o.

nagrodzone zdjęcie dawida

joanna FaLBorska

nagrodzone zdjęcie dawida

których tytułowy zając 
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Szanowni Państwo!
W październiku 2014 r. minie 50 lat od chwili, gdy w Szkole Podstawowej w Toszku zadzwonił pierwszy dzwonek. Od tego 

czasu placówka bardzo się zmieniła, a jej mury opuściło już kilka pokoleń absolwentów.
Wielu gości naszej strony internetowej było kiedyś uczniami toszeckiej „dwójki” i pamięta spędzone tutaj lata. Stąd nasz 

apel. Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniu obchodów jubileuszu. Wszyscy zainteresowani proszeni są o osobisty 
lub telefoniczny kontakt z władzami szkoły. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i współpracę. Liczy się każdy pomysł, 
każda osoba i osobiste zaangażowanie.

Ze swej strony zachęcamy do przelewania swoich wspomnień na papier i dzielenia się ciekawymi przeżyciami z okresu szkoły 
podstawowej. Mile widziane będą również charakterystyki i opinie o tych nauczycielach i innych pracownikach naszej Jubilatki, 
którzy pozostali w Waszej pamięci. Jesteśmy gotowi pomóc w redagowaniu Państwa wypowiedzi. 

Bardzo cenne będą także zdjęcia budynku i terenu wokół szkoły. Zebrane od Państwa materiały (w całości lub we fragmen-
tach) pragniemy opublikować. Prosimy, by składać je w sekretariacie szkoły w kopertach – koniecznie opisane: imię i nazwisko 
właściciela (nr telefonu), rok wykonania zdjęcia lub opisywanego wydarzenia, informacje o osobach znajdujących się na zdjęciu; 
lub na e-mail szkoły: sp_toszek@op.pl

Prosimy również o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby 
organizacji jubileuszu. Za wszelką pomoc z góry dziękujemy.

 rada PedaGoGiczna szkoły PodsTawowej w Toszku
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 www.weselenazamku.pl
W listopadzie została uruchomiona nowa 

strona internetowa poświęcona możliwości 
zorganizowania przyjęcia weselnego na to-
szeckim Zamku. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony www.weselenazamku.pl i polecenia 
obiektu jako ciekawego miejsca na zorgani-
zowanie wesela. 

 Koncert noworoczny
12 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 odbędzie 

się Koncert Noworoczny. W programie spek-
takl „Wesele z figlami” w wykonaniu uczniów 
i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I° i II° w Gliwicach pod kierunkiem Magda-
leny Spytek Stankiewicz i Zespołu Akorde-
onowego ww. szkoły pod kierunkiem Piotra 
Chołołowicza. Koncert będzie miał miejsce 
w Sali Peterswaldskiej. Wstęp wolny.

 Wyśpiewały nagrody
Amanda Golla i Samanta Pasławska zajęły 

drugie i trzecie miejsce podczas finału kon-
kursu wokalnego „Kolęd, pastorałek i pieśni 
zimowych” w Pyskowicach. 7 grudnia z rąk 
organizatorów odebrały statuetki i pamiąt-
kowe dyplomy. Serdeczne gratuluje dla wo-
kalistek i instruktora sekcji wokalnej pana 
Adama Wójcika.

doMinika wiTkowska

Kultura

CieKaWoSTKi  
z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

Remont bramy przejazdowej budynku 
bramnego rozpoczęto we wrześniu br., 
a zakończono już pod koniec października. 
inwestycja miała na celu zatrzymanie po-
stępujących zniszczeń bramy przejazdowej 
(w szczególności portalu) i przywrócenie jej 
dawnej świetności.

Wykonawcą robót była Pracowania Rzeź-
biarsko-Kamieniarska pana Janusza Trojnara 
z Wrocławia. Dobra praca zespołu i dogodne 
warunki pogodowe pozwoliły na terminowe 
i sprawne wykonanie zadania. Remont został 
wykonany dzięki otrzymanej dotacji w wy-
sokości: 50% inwestycji z budżetu Powiatu 
Gliwickiego i drugie 50% z budżetu Gminy 
Toszek. Prace zostały odebrane bez zastrze-
żeń przez inspektora Śląskiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach, któremu podlega 
obiekt w zakresie nadzoru konserwatorskiego 
oraz przez komisję powołaną przez Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach. 

Napis „CASPAR COMES COLONNA 
1666” znów stał się czytelny, a portal został 
wzmocniony i naprawiony.

doMinika wiTkowska 

Pod koniec października Centrum 
Kultury „Zamek w Toszku” wydało 
książkę dr. Jana Lewandowskiego pt. 
„Epizody toszeckie”. Zbiera ona 25 fe-
lietonów historycznych, publikowa-
nych w latach 2006–2011 na łamach 
„Kuriera Ziemi Toszeckiej”. 

Promocja publikacji miała miejsce 
podczas spotkania z autorem 28 paź-
dziernika na Zamku w Toszku. Dotych-
czas już prawie 300 egzemplarzy trafiło 
w ręce czytelników. „Epizody toszeckie” 
można zakupić w biurze Centrum Kul-
tury „Zamek w Toszku” oraz w kawiarni 
Colonna.

Publikację współfinansowano ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013.

doMinika wiTkowska

Brama przejazdowa budynku bramnego z porta-
lem po remoncie

Fot.: arch. CK „Zamek w Toszku”

dr jan F. Lewandowski podczas spotkania autor-
skiego promującego książkę „epizody toszeckie”, 
28.10.2013 r.

Fot. WitArt Marcin Witkowski

Prace rewitalizacyjne 
rozpoczęte

W listopadzie w siedzibie Centrum Kul-
tury „Zamek w Toszku” została podpisana 
umowa z wykonawcą robót realizowanych 
w ramach projektu „Rewitalizacja Gotyc-
kiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na 
Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek 
w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni 
wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. 

Zakres prac obejmuje m.in. remont wnę-
trza wieży, dachów budynku stajni i wieży 
oraz elewacji budynków objętych projektem. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to 
luty 2015 r. Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013.

doMinika wiTkowska 

Brama przejazdowa  
budynku bramnego  
po remoncie

„Epizody toszeckie”
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Bożena ziarnik

Obchody Toszeckiego Dnia Pomocy 
Społecznej rozpoczęto od uroczystej 
mszy św. w intencji instytucji i orga-

nizacji pomocowych, wolontariuszy oraz osób 
objętych pomocą. Następnie w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego pracownicy toszeckiego 
OPS-u zaprezentowali swoją pracę i osiągnię-
cia zaproszonym gościom. Wśród zgromadzo-
nych znaleźli się m. in.: Zastępca Burmistrza, 
radni, sołtysi, duchowni oraz przedstawiciele 
instytucji współpracujących z Ośrodkiem. 
Pani Zdzisława Mrózek, w imieniu Burmi-
strza Toszka, wręczyła na ręce Kierownika 
OPS podziękowania za oddanie oraz zaanga-
żowanie w niesienie pomocy potrzebującym 
mieszkańcom gminy.

Po słowie wstępu i podziękowaniach 
pracownicy przybliżyli zebranym obszary 
zadaniowe swojej pracy. Jednym z nich są 
świetlice opiekuńczo-wychowawcze zloka-
lizowane na tutejszym terenie. Zajmują się 
one atrakcyjnymi formami organizowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwija-
niem zainteresowań i dożywianiem. Rodzice 
oraz dzieci zainteresowane uczestnictwem 
w zajęciach świetlicowych mogą uzyskać 
szczegółowe informacje w sekretariacie to-
szeckiego OPS-u. 

Asystentura rodzin jest kolejnym ważnym 
ogniwem w pracy socjalnej. Asystent kieruje 
się zasadą efektywnej pomocy klientom, któ-
rzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej 

sytuacji życiowej. Jego działanie skupia się 
na naprawieniu i przywróceniu poprzednich 
dobrych warunków życia. 

Opieka środowiskowa to z kolei pomoc 
osobom starszym, chorym i niepełnospraw-
nym w codziennym funkcjonowaniu po-
przez robienie zakupów, przygotowywanie 
posiłków, prace porządkowe, udzielanie 
pomocy w czynnościach higienicznych czy 
podawaniu leków.

Istotnym elementem konferencji było 
również przedstawienie zestawień finan-
sowych dodatkowych środków pozyskiwa-
nych ze źródeł krajowych i unijnych, prze-
znaczonych na poszerzenie oferty Ośrodka 
skierowanej do wszystkich mieszkańców 
gminy. Toszecki OPS może pochwalić się 
sukcesem w realizowanym projekcie sys-
temowym „Aktywny rozwój zawodowy 
– szansą na sukces”, w ramach którego 
można podnieść swoje kwalifikacje zawo-
dowe poprzez uczestnictwo w zajęciach 
z doradcą zawodowym, szkoleniu z przed-
siębiorczości oraz bezpłatnym kursie prawa 
jazdy kat. B.

Wszystkie osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie proszone są o kontakt. 
Rekrutacja trwa do końca roku.

Prezentacja działalności toszeckiego oPs-u przez 
jakuba janiaka – kierownika

Fot. S. Grzesik

Opieka społeczna

Pomocna dłoń…
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku już po raz drugi zorganizował uroczysty Dzień Pracownika Socjalnego. Obchodzo-
ny jest on corocznie 21 listopada. To dzień szczególny dla wszystkich tych, którzy nieustannie pomagają potrzebującym 
stawić czoła ich problemom, towarzyszą w chwilach bezradności, podają pomocną dłoń.

Konkurs na stanowisko
Członka Zarządu (Prezesa/ W-ce Prezesa) Spółdzielni Socjalnej 

„Wsparcie na Starcie”

dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na 
stanowisko członka zarządu (Prezesa/ w-ce Prezesa) spółdzielni socjalnej „wsparcie na starcie” 
osobiście w sekretariatach:

 urzędu Miejskiego w Toszku ( i piętro, pok. nr 19) 
 urzędu Gminy Pilchowice (parter, sekretariat)
lub przesłać na jeden z podanych adresów: 
 urząd Miejski w Toszku, 44-180 Toszek, ul. Bolesława chrobrego 2
 urząd Gminy Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. damrota 6

w terminie do 31 grudnia 2013 r.

szczegółowych informacji udzielają telefonicznie: kierownik ośrodka Pomocy społecznej 
w Toszku – tel.: 32 332 67 02

kierownik ośrodka Pomocy społecznej w Pilchowicach – tel.: 32 332 71 65
Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z wymaganiami dostępna jest na stronie 

www.bip.toszek.pl w zakładce „Praca”.

OgłOsZeNIe

Łamanie i dRuk:

wydawnictwo i drukarnia 
Świętego krzyża, ul. katedralna 6, 45-007 opole 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141
drukarnia: www.drukujunas.eu

redakcja zastrzega 
sobie prawo do do-
konywania zmian 
i skrótów w nade-
słanych listach i ar-
tykułach.
nadesłane materiały 
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ul. Bolesława chrobrego 2
44-180 Toszek 
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Z trzeciego sektora

doroTa MaTHeja

Ostatnie tygodnie roku kalendarzowego 
to nie tylko roraty, jarmarki, spotkania ze 
św. Mikołajem i oczekiwanie na Boże Na-
rodzenie, ale także czas na refleksję i pod-
sumowanie tego, co wydarzyło się w minio-
nych miesiącach. DFK postanowiło zrobić 
swoiste résumé tych najważniejszych form 
aktywności toszeckiego Koła.

Dzięki Kursom Sobotnim (Samstagschule) 
coraz większą rolę w życiu Koła odgrywa 
najmłodsze pokolenie. Kończy się właśnie 
siódmy semestr zajęć w tej nietypowej, bo 
działającej tylko raz w tygodniu szkole. Pod 
opieką Weroniki Anioł z językiem niemiec-
kim na wesoło spotykają się dwie 15-osobowe 
grupy dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Przy 
okazji kilku tegorocznych imprez organizo-
wanych przez DFK uczestnicy kursu mogli 
zaprezentować się szerszemu gronu.

Jedną z takich okazji był Burgfest, czyli 
Festyn Zamkowy. Pod nazwą nawiązującą do 
lokalizacji, 30 czerwca odbył się tradycyjny 
letni festyn DFK, który w latach poprzed-
nich organizowany był aż dziewiętnaście razy 
w gospodarstwie rodziny Mendla w Pawłowi-
cach. Dwudziesta edycja przyciągnęła wyjąt-
kowo liczną publiczność, ale także rekordową 
liczbę wykonawców.

Ważnym wydarzeniem była kolejna wizyta 
rodzin ofiar obozu NKWD i zorganizowana 
wspólnymi siłami uroczystość upamiętnia-
jąca zmarłych więźniów. Miała ona miejsce 
11 maja. Swoją obecnością zaszczycił wszyst-
kich zgromadzonych ks. abp Alfons Nossol.

Toszeckie DFK lubi podróżować. O raj-
dzie rowerowym czytelnicy „Po troszku” 
mogli przeczytać w lipcowym wydaniu. 
Wcześniej jednak (21 kwietnia) odbyła się 
wycieczka do miejsc ciekawych i ważnych 
dla kultury oraz historii regionu. Orga-
nizowana jest ona co roku. Tym razem, 
w związku z przypadającą 150. rocznicą 
śmierci wybitnego śląskiego rzeźbiarza The-
odora Kalide, uczestnicy odwiedzili miejsca 
związane z jego życiem, m.in.: jego rodzinne 
miasto Chorzów, kościół św. Krzyża w Mie-
chowicach ze słynną Białą Madonną oraz 

Cmentarz Hutniczy w Gliwicach, na którym 
artysta został pochowany. Zawitali rów-
nież do Muzeum Chleba w Radzionkowie 
i wędrowali Szlakiem Matki Ewy w Mie-
chowicach.

To tylko niektóre z wydarzeń, które miały 
miejsce w kończącym się roku. Wszystkim, 
którzy swoim zaangażowaniem i pomocą 
przyczynili się do ich powodzenia Zarząd 
Koła serdecznie dziękuje, a osobom chęt-
nym do włączenia się w działania DFK za-
planowane na rok następny – zaprasza do 
współpracy.

ks. raFał PrzyByła, Prezes sTowarzyszenia 

Mówi się, że w życiu nie ma przypad-
ków. Ktoś nawet powiedział: „przypadki 
to Pan Bóg przechadzający się incognito 
przez świat”. i chyba coś w tym jest. Kiedy 
3 listopada ksiądz Rafał wsiadł na konia, 
by wraz z innymi jeźdźcami i miłośnikami 
koni pojechać na uroczystości patronalne do 
kościoła św. Teresy w Zabrzu Mikulczycach, 
pomyślał: – Fajnie gdybym z okazji naszego 
święta ku czci św. Huberta mógł ogłosić, że 
sąd zarejestrował nasze Stowarzyszenie, 
powołane do życia 23 maja. Dzień później 
skromne marzenie stało się faktem…  

Myśl o Stowarzyszeniu zrodziła się na 
Konnej Pielgrzymce do Goja, która organi-
zowana jest od 2010 r. To właśnie tam zapa-

dła decyzja zaproszenia do wspólnego dzieła 
osób, którym przyświeca idea bezinteresow-
ności, poświęcenia czasu i energii na rzecz 
drugiego człowieka. Stowarzyszenie powstało 
z myślą o młodzieży, która chciałaby, a nie 
ma możliwości jazdy konnej. Jego celem jest 
pomoc dorosłym i zaawansowanym jeźdźcom 
w zdobywaniu dalszych umiejętności, rozwi-
jania swoich zdolności i wiedzy o koniach, 
jeździectwie i powożeniu. W statucie zauwa-
żone zostały także osoby niepełnosprawne. 
Członkowie Stowarzyszenia pragną okazać 
im pomoc, może poprzez realizację jakiegoś 
marzenia, a może po prostu przez udostęp-
nienie koni do hipoterapii. 

Pomysłów jest dużo. Czy wszystkie uda się 
zrealizować? Trudno powiedzieć. Początki za-
wsze bywają trudne, niemniej do odważnych 

świat należy. Ufność w św. Huberta – patrona 
organizacji, orędownika pomoże w realizacji 
założonych celów. 

Wszyscy zainteresowani działalnością 
nowego Stowarzyszenia zapraszani są do 
współpracy. Póki co możliwy jest kontakt 
telefoniczny do Prezesa – Ks. Rafał Przybyła 
79-72-71-034 oraz dostępny profil na Face-
book’u: Konna Pielgrzymka.

Nowe Stowarzyszenie

Rok bogaty w wydarzenia

Przy grobie johna Baildona na cmentarzu Hutniczym

Fot. Michał Matheja
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Z trzeciego sektora

BeaTa wróBeL

6 grudnia, podobnie jak w ubiegłym 
roku, do Mażoretek z Kotulina zawitał św. 
Mikołaj z Panią Mikołajową oraz Aniołek. 
Wszystkie dziewczęta, aby otrzymać upo-
minki, musiały przekonać przybyłych gości, 
że na nie w pełni zasłużyły…

Mażoretki pokazały, czego nauczyły się od 
ostatniej wizyty. Pochwaliły się także swoimi 
największymi osiągnięciami z minionych 
miesięcy, czyli: występem na meczu Polska
-Włochy na stadionie w Gliwicach, poka-
zem na Dożynkach Gminnych w Kotulinie 
i Dziewkowicach, na festynie w Grudzicach 
k. Opola i wreszcie udziałem w I Przeglądzie 
Sekcji Mażoretek Powiatu Gliwickiego, zorga-
nizowanym w Kotulinie przez Stowarzyszenie 
„Razem dla Kotulina”.

Mażoretki bardzo ucieszyły się z prezen-
tów i obiecały, że będą pilnie trenować, by 
i w przyszłym roku zechciał odwiedzić je 
św. Mikołaj.

Paczki dla dziewcząt przygotowali człon-
kowie Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”. 
Relacje można na bieżąco śledzić na Face-
book’u pod adresem: Sekcja Mażoretek „Ma-
gnolia” z Kotulina.

28 listopada odbyło się zebranie człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszec-
kiej, podczas którego wybrane zostały nowe 
władze stowarzyszenia. Przewodniczącym 
został dotychczasowy sekretarz Zarządu, 
a jednocześnie sołtys Płużniczki – Rado-
sław Makowczyński. Redakcja odwiedziła 
„świeżo upieczonego” Przewodniczącego 
i zapytała o aktualną sytuację organizacji 
i plany na najbliższą przyszłość.

 
Redakcja: Gratulujemy wyboru! Czy 

mógłby Pan przedstawić swoich najbliższych 
współpracowników? Nastąpiły bowiem spore 
zmiany w składzie Zarządu w porównaniu 
z poprzednią kadencją.

Radosław Makowczyński: Tak, rzeczy-
wiście trochę zmian było, ale też trzech do-
tychczasowych członków Zarządu pozostało. 
W języku trenerów piłkarskich nowy Zarząd 
to z punktu widzenia doświadczenia w pro-
wadzeniu działań Towarzystwa mieszanka 
rutyny z młodością. Moim zastępcą będzie 
pan Henryk Krupa z Pisarzowic, skarbnikiem 
dotychczasowy przewodniczący Krzysztof 
Czech z Toszka, a sekretarzem Dorota Szy-

chowska – także mieszkanka Toszka. Skład 
Zarządu uzupełniają toszanie Aleksandra 
Kupczyk i Andrzej Morciniec oraz Adam 
Konieczny z Sarnowa. 

Redakcja: Jakie cele stawia sobie TPZT na 
najbliższe lata?

Radosław Makowczyński: Najprościej 
będzie zacytować nasz statut, w którym jako 
podstawowy cel działania Towarzystwa okre-
ślone zostało ożywianie i kształtowanie życia 
społecznego i kulturalnego w mieście i gminie 
Toszek. Staraliśmy się to czynić już w po-
przednich latach i dobre pomysły zapewne 
będą kontynuowane. 

Redakcja: Dobre, czyli które uznałby Pan 
za najbardziej trafione?

Radosław Makowczyński: Na pewno 
Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej, którego 
wkrótce z naszej inicjatywy będziemy wy-
bierać po raz trzeci. Trzykrotnie organizo-
waliśmy także Święto Muzyki. W ubiegłym 
roku zrealizowaliśmy projekt, którego celem 
było wyznaczenie przebiegu Drogi Jakubowej 
przez ziemię toszecką i nadal utrzymujemy 

kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dróg 
Świętego Jakuba w Polsce. Nie chcę uprzedzać 
faktów, ale wszystko wskazuje na to, że Via 
Regia nie będzie jedynym szlakiem wiodą-
cym przez Toszek do Hiszpanii. Wreszcie 
regularnie organizujemy spotkania władz 
samorządowych z mieszkańcami. 

Redakcja: A propos samorządu lokalnego. 
Czy TPZT będzie uczestniczyć w wyborach?

Radosław Makowczyński: Nie, w ramach 
zmian statutowych wykreślony został punkt 
przewidujący realizację celów Towarzystwa 
poprzez udział w wyborach. To oczywiście 
nie zamyka naszym członkom drogi do kan-
dydowania z różnych list, ale nie będą to 
listy TPZT. 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy pomyślnej realizacji zarówno dotych-
czasowych inicjatyw, jak i nowych, ciekawych 
pomysłów.

Radosław Makowczyński: Ja również 
dziękuję i zapraszam do włączenia się w dzia-
łania TPZT wszystkich tych, którym bliskie 
są nasze cele.

Kolejna wizyta gości z Laponii

Zmiany na szczycie

Fo
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kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dróg 

zadowolone z mikołajkowych prezentów mażoretki
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