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Kilkanaście zjazdów, dwa przepusty, utwardzone pobocza i przede wszystkim asfaltowa nawierzchnia - oto
rezultaty modernizacji tzw. Alei Kasztanowej łączącej
Pawłowice i Płużniczkę.
Inwestycja o łącznej wartości 466.950,14 zł została sfinansowana przy udziale środków pozyskanych z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Jednym z celów tego przedsięwzięcia była poprawa warunków dojazdu rolników do
pól. Droga będzie także sporym udogodnieniem dla mieszkańców Pawłowic i okolicznych sołectw. Do tej pory wielu z nich nie korzystało z tego połączenia ze względu na
mankamenty nawierzchni. Po zakończeniu inwestycji Aleja Kasztanowa zyskała standard normalnej drogi gminnej
i może być wygodnie wykorzystywana w codziennym przemieszczaniu się.
Z realizacji inwestycji zadowolenia nie kryje także ks. Józef Gałecki, proboszcz w Płużnicy. Dla mnie i dla moich
parafian z filii w Ligocie Toszeckiej droga ta będzie dużym
ułatwieniem. Do tej pory jeździłem tamtędy do kościoła
w Ligocie głównie zimą, kiedy jej nawierzchnia była wyrównana śniegiem. Teraz nie widzę przeszkód, żeby z tej drogi
korzystać zawsze, kiedy będzie taka potrzeba - powiedział
ks. Józef Gałecki.
Szczegółowego przeglądu zmodernizowanej drogi dokonał
także Burmistrz Toszka. Cieszę się z kolejnej zakończonej
inwestycji drogowej. W okresie kilku minionych lat udało
nam się zbudować lub poprawić jakość blisko 12 km dróg
gminnych, na co wydatkowaliśmy łącznie ponad 3 mln złotych. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby w tym zakresie wciąż
są duże, ale właśnie dzięki konsekwentnej polityce, jaką staram się w tym zakresie prowadzić, a której przykładem jest
w tym roku modernizacja Alei Kasztanowej, najpoważniejsze potrzeby drogowe są kolejno podejmowane - powiedział
Burmistrz Toszka.
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Zmodernizowana Aleja Kasztanowa

Inwestycje drogowe w naszej Gminie w latach 2012 – 2017
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LOKOLIZACJA

KM

WARTOŚĆ

Wilkowiczki ul. Łączki

1,45

244.483,00

Pisarzowice ul. Polna

0,27

50.998,72

Ligota Toszecka ul. Laura

0,95

283.555,90

Paczyna ul. Ogrodowa

0,24

104.985,75

Kotulin ul. Wiejska

0,86

146.305,17

Kotulin ul. Wiejska c.d.

1,90

353283,47

Ciochowice ul. Szkolna

0,71

130.763,08

Kotliszowice ul. Wiejska

0,57

157.841,88

Pniów ul. Wiejska c.d.

0,54

229.283,03

Pniów ul. Pyskowicka

0,14

48.444,01

Pniów ul. Wiejska

0,14

40.564,28

Paczyna ul. Wrzosy

1,05

172.955,33

Wilkowiczki ul. Górna

0,67

184.628,39

Wilkowiczki ul. Osiedlowa

0,37

92.467,30

Pniów ul. Parkowa

0,30

73.748,22

Toszek ul. Morcinka

0,43

343.206,35

Pawłowice Aleja Kasztanowa

1,38

466.950,14
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Z ŻYCIA GMINY

Ćwiczenia OSP
fot. archiwum UM toszek

Obchodzony 14 października tzw. „Dzień Nauczyciela”, czyli święto wszystkich pracowników szkoły:
nauczycieli, dyrektorów,
szkolnej
administracji
i obsługi, a także pracowników emerytowanych,
przypadło w tym roku w sobotę, dlatego
obchodziliśmy je w Toszku dopiero w poniedziałek, 16 października. Żałuję, że
ze względów zdrowotnych nie mogłem
w tym wydarzeniu osobiście uczestniczyć.
Wiem jednak, że licznie zebrani na naszym Zamku przedstawiciele środowiska
oświatowego godnie uczcili swoje święto.
Gratuluję nauczycielom i dyrektorom,
którym mój zastępca wręczył przyznane
w tym roku nagrody Burmistrza Toszka w dziedzinie edukacji i zarządzania
oświatą. Wszystkim nauczycielom dziękuję za kreatywność, zaangażowanie, za
wszelkie podejmowane inicjatywy, które
niewątpliwie służą dobru szkolnych społeczności i rozwojowi naszej Gminy.
Zakończyliśmy ważną i od dawna przez
mieszkańców oczekiwaną inwestycję drogową - modernizację tzw. Alei Kasztanowej. Szerzej o tym przedsięwzięciu piszemy na pierwszej stronie. Tutaj chciałbym
tylko podkreślić, że prowadzona od 7 lat
konsekwentna polityka w zakresie modernizacji dróg gminnych zaczyna przynosić
bardzo wymierne rezultaty. Zmodernizowane drogi w Pisarzowicach,Ciochowicach, Wilkowiczkach, Pniowie, Kotliszowicach, Ligocie Toszeckiej, Paczynie,
Kotulinie, Toszku i teraz w Pawłowicach
znacząco poprawiają standardy komunikacyjne w tych rejonach i podnoszą
standard życia okolicznych mieszkańców.
Zdaję sobie sprawę, że potrzeby są znacznie większe i chcę zapewnić, że od realizacji tych zdań nie odstąpimy. Przygotowanie tego typu inwestycji bywa jednak
czasochłonne - w przypadku tzw. ul. Polnej w Paczynie czy Szklarni w Kotulinie
- trzeba najpierw dokończyć (Paczyna)
lub przeprowadzić (Szklarnia) konieczne
uporządkowania geodezyjne. Przygotowywane są realizacje kolejnych inwestycji
drogowych na kolejne lata, pierwszeństwo będą miały te przedsięwzięcia, na
które można będzie pozyskać zewnętrzne
dofinansowanie. O szczegółach będziemy
informować.
Z zainteresowaniem śledziłem wydarzenia, które w minionych tygodniach odbyły się na naszym Zamku. Koncert znanego
artysty C-BooL-a, bardzo udany wernisaż
prac malarskich Janiny Partyki - Pojęty,
kolejne spotkanie w ramach Zamkowych
wieczorów z kawą i kulturą, targi ślubne
czy spotkanie z pisarzem Aleksandrem
Lubiną - było w czym wybierać. Pełną
parą ruszyły też zajęcia zamkowych sekcji edukacyjnych, artystycznych i sportowych. Jestem przekonany, że w kolejnych

sne w dochodach budżetu, liczba osób
pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
na 1000 mieszkańców, odsetek radnych
z wyższym wykształceniem oraz odsetek
mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Powyższa nagroda to potwierdzenie dla
samorządu toszeckiego, iż wyznaczony
kierunek zrównoważonego rozwoju naszej gminy wpływa na wszystkie obszary
jej rozwoju. 			
JR

Aby doskonalić umiejętność współpracy
poszczególnych jednostek w przypadku
wspólnej realizacji zadań ratowniczo - gaśniczych, Miejsko – Gminny Zarząd OSP
organizuje każdego roku wspólne ćwiczenia. W tym roku strażacy z jednostek OSP
w Toszku, Kotulinie, Wilkowiczkach, Ciochowicach i Pniowie ćwiczyli w sobotę,
11 października, w Paczynie. Szczegółowa
relacja z ćwiczeń jest dostępna na stronie
Urzędu Miasta. Po wykonaniu zaplanowanych zadań odbyła się krótka odprawa
i wspólny poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Pniowie.		
AS

Bezpłatna komunikacja
miejska w Dniu
Wszystkich Świętych

Toszek – gmina
dynamicznego rozwoju

Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk odebrał wyróżnienie w rankingu samorządów
gmin miejsko-wiejskich z województwa
śląskiego za Dynamikę Wzrostu Liczby
Osób Pracujących w latach 2003-2015.
Wyróżnienie zostało przyznane przez
Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę, a podstawą do oceny był
zbiór dwunastu zmiennych, w których
skład wchodziły wskaźniki wyjaśniające
rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę
środowiska.
Komisja oceniająca wzięła pod uwagę
następujące wskaźniki: wydatki na projekty inwestycyjne, odsetki wydatków
na projekty inwestycyjne, dochody wła-

Wszystkich Świętych to tradycyjny dzień
w którym upamiętniamy naszych najbliższych zmarłych. Aby spokojnie spędzić ten refleksyjny czas, informujemy, iż
w tym dniu będzie dostępna bezpłatnie
komunikacja miejska. Autobusy będą jeździć tak jak w soboty. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z tej usługi komunikacyjnej. 		
JR
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Z URZĘDU

miesiącach oferta kulturalna w naszego
Centrum Kultury również będzie bogata.
Trwają końcowe prace nad wydaniem
książki o trudnych kartach dziejów naszego szpitala - działającym w jego murach
w roku 1945 obozie NKWD. Zespół historyków z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pod kierunkiem
dr. Sebastiana Rosenbauma, prowadzi
ostatnie prace redakcyjne. W najbliższym czasie książka zostanie skierowana
do druku i już w grudniu bieżącego roku
powinna być dostępna. Będzie to obszerne opracowanie (ok. 200 stron), przeznaczone do bezpłatnego rozdysponowania
wśród zainteresowanych osób. Już dzisiaj
pragnę podziękować zespołowi autorów,
a także partnerom wydania, którymi są:
pani Donata Podkowa, historyk Szkoły
Podstawowej im. Ireny Sendler, Centrum
Kultury Zamek w Toszku oraz toszeckie
koło DFK.
Kolejny numer naszego samorządowego
informatora, który oddajemy do rąk naszych mieszkańców i gości, jest poświęcony tematom gospodarczym. Przygotowaliśmy m.in. garść informacji na temat
podmiotów gospodarczych działających
na terenie naszej gminy, pokazujemy, jak
ich liczba zmieniała się w ostatnich latach, jakie są dominujące rodzaje prowadzonej u nas działalności gospodarczej.
Jakie mamy - jako gmina - z tego tytułu
przychody, jakie mamy w zakresie inwestycyjno - gospodarczym plany i pomysły
- także o tym i nie tylko o tym piszemy
w bieżącym numerze gazetki - serdecznie
zachęcam do lektury!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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PROSTO

Inwestor strategiczny
Trwają prace nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualne
pozostają zapisy listu intencyjnego, któPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

Z ŻYCIA GMINY

Jest u nas kilka miejsc i obiektów, wobec
których nie mamy jeszcze konkretnych
projektów inwestycyjnych, ale które zdecydowanie domagają się ponownego zagospodarowania. Chodzi przede wszystkim
o toszecki browar, wieżę ciśnień, dawny
młyn, a także dworzec PKP. Dążymy do
tego, aby możliwa była rewitalizacja tych
poprzemysłowych obiektów połączona
z ich adaptacją do pełnienia innych funkcji niż w przeszłości. Wstępne pomysły,
które w odpowiednim czasie będą szeroko
konsultowane, idą w różnych kierunkach.
W odniesieniu do historycznego browaru, który wielu z nas pamięta jeszcze
jako rozlewnię wód mineralnych, chcemy,
aby obiekt ten wznowił swoją pierwotną
działalność, a do tego, aby dzięki swojej
dobrej lokalizacji, stał się także obiektem gastronomicznym, konferencyjnym,
rekreacyjnym, turystycznym i być może
muzealnym. Do tego celu droga jednak
daleka – aby wydatkować na to zadanie
jakiekolwiek środki (np. na prace koncepcyjne i projektowe) w pierwszej kolejności musimy wejść w posiadanie obiektu.
Rozpoznaliśmy tę procedurę i wiemy, że
potrwa ona nie mniej niż dwa lata. Podobnie ma się sprawa z dawnym młynem
– nie jest on obecnie własnością Gminy,
jednak z wstępnych deklaracji właściciela
wynika, że być może w nieodległej przyszłości pojawi się konkretne oferta w tym
zakresie. Obiekt ten, zachowując elementy
właściwe dla jego pierwotnego przeznaczenia, mógłby np. pełnić stylowe funkcje
gastronomiczne, rzemieślnicze lub częściowo handlowe. Wieżę ciśnień rozpatrywww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Mieszkańcy Toszka
zadecydowali
o inwestycjach
z TBO 2018
Zakończyła się procedura
oceny wniosków złożonych w ramach pierwszej
edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło 14 projektów o łącznej wartości 292.046,41 zł.
Podczas weryfikacji formalnej i prawno-finansowej stwierdzono, że zgodnie z Regulaminem pod głosowanie mieszkańców
poddanych zostało 8 wniosków o łącznej
wartości 180.361,41 zł. Suma wszystkich oddanych głosów to 1037, a głosów
oddanych zgodnie z regulaminem TBO
było natomiast 831. Suma niepoprawnych
głosów: 206. Zgodnie z Zarządzeniem
Burmistrza Toszka w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Toszek konsultacji społecznych projektu Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego łączna wartość
projektów przyjętych do realizacji nie
może przekroczyć 100.000 zł brutto, a warunkiem skierowania projektu do realizacji jest uzyskanie w głosowaniu poparcia
przynajmniej 50 osób zameldowanych
w Toszku. Zgodnie z powyższym, w projekcie budżetu Gminy na 2018 rok zostaną
zapisane środki na realizację czterech projektów, wobec których mieszkańcy Toszka w głosowaniu wyrazili wolę ich realizacji. Będą to: „Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Toszka. Pokazy ratownicze
z użyciem zakupionego sprzętu”, „Altana
- scena na Zamkowcu”, „Remont świetlicy
środowiskowej – harcówki”, „Budowa parkingu przy ul. Karola Miarki 12”. DDK

Pisarzowicki plac
integracji i rekreacji
Pozyskaliśmy środki unijne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 na budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w tym placu

rekreacji dla dorosłych. Projekt podzielony jest na 2 strefy tj. zabawową zawierającą huśtawki, bujaki, interaktywny domek,
bocianie gniazdo, zamek z zjeżdżalnią
oraz strefę rekreacyjną z urządzeniami do
ćwiczeń. Inwestycja jest odpowiedzią na
potrzebę mieszkańców Pisarzowic, którzy
nie posiadali takiego miejsca.

Pani Sołtys Monika Błażytko wraz
z mieszkańcami zadbała o mała architekturę miejsca. Posadzono piękne klomby
kwiatów, które dodają całemu przedsięwzięciu estetyczny wygląd, a w przyszłości powstanie miejsce do wspólnego grillowania. Mamy nadzieję, iż powstały plac
będzie przyczyniał się do integracji mieszkańców i spędzania czasu wolnego na łonie natury. Wartość inwestycji wyniosła
49.409,00 zł. 		
JR

Toszecka Parafia
pozyskuje dotacje!
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej na czele z proboszczem Ks. Sebastianem Benszem
skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne
jak i unijne na
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego obiektów
sakralnych
w
parafialnym kościele.
W tym roku
parafia otrzymała
środki
z dotacji Gminy Toszek na
konser wację
obrazu Matki Boskiej Toszeckiej w kwocie 10.000 zł
oraz 10.000 zł na polichromię rzeźb ołtarza bocznego Matki Boskiej Toszeckiej
z dotacji Powiatu Gliwickiego. W partnerstwie z Gminą Toszek parafia otrzymała również dotację w kwocie 44.500,00
zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na działanie związane
z pracami konserwatorskimi złoconych
elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wkład własny parafii w powyższe
inwestycje wyniósł 26.040,00 zł
JR
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Inwestycje przyszłości

waliśmy wstępnie, jako potencjalne miejsce urządzenia jednego z najciekawszych
w naszym regionie kompleksów ścianek
wspinaczkowych. Posiadamy wstępne
szacunki kosztów tej inwestycji. W ciągu
najbliższego roku będziemy chcieli owe
szacunki nieco bardziej uszczegółowić
oraz wzbogacić o kolejne warianty. Najbliższą realizacji wydaje się rewitalizacja
toszeckiego dworca PKP. W przyszłym
roku chcemy zlecić jej zaprojektowanie,
a w roku 2019 możliwa będzie adaptacja
budynku przede wszystkim na potrzeby
poczekalni dla podróżnych, ale myślimy
także o tym obiekcie, jako Centrum Organizacji Pozarządowych z biurami oraz
większą salą do różnego rodzaju spotkań.
PK

fot. archiwum UM toszek

ry w ubiegłym roku podpisał Burmistrz
Toszka z prezesem jednej z dużych polskich firm logistycznych. Zanim obiecana
inwestycja będzie mogła dojść do skutku
muszą zostać ukończone specjalistyczne
i długotrwałe procesy planistyczne i projektowe. Trwają one zarówno po stronie
Gminy, jak i po stronie potencjalnego inwestora. Trudno oszacować dokładny czas
ich zakończenia, wszystko jednak wskazuje na to, że można go liczyć w miesiącach.
Temat budzi zrozumiałe zainteresowanie części mieszkańców, dlatego niektóre
kwestie poruszano podczas wrześniowego
spotkania sołeckiego w Ciochowicach,
a także przy innych okolicznościach. Jeśli
tylko pojawią się w tym przedmiocie konkretne ustalenia – niezwłocznie będziemy
chcieli podawać je do wiadomości.
PK
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Rewitalizacja szlaku
kolejowego

Dzięki gościnności Burmistrza Grzegorza
Kupczyka w toszeckim magistracie Spółka
Akcyjna PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę o wartości 180 mln PLN na
modernizację ok. 40 km torów i sieci trakcyjnej. W ramach zadania zarządca infrastruktury wymieni ok. 40 km torów i sieci
trakcyjnej. Dzięki remontowi 9 przejazdów kolejowo – drogowych i modernizacji
urządzeń sterowania ruchem kolejowym
wzrośnie poziom bezpieczeństwa ruchu
kolejowego i drogowego. Działanie zwiększy możliwości przewozu towarów na terenie województwa śląskiego i opolskiego.
Na odcinku Toszek Północ, Rudziniec Gliwicki, Sławięcice, Stare Koźle pociągi pojadą nawet o 30 km/h szybciej.
Inwestycja przyczyni się do likwidacji
ograniczeń prędkości na rewitalizowanych
liniach, a rezultaty tych prac wpłyną na
lepsze, sprawne i szybkie połączenia Śląska
oraz Opolszczyzny z portami w Szczecinie,
Świnoujściu i Gdyni. Krótszy czas jazdy pociągów, większa przepustowość linii i bezpieczny przewóz ładunków to główne efekty
planowanych prac. Jestem przekonany, że
będzie to także inwestycja korzystna dla
naszej gminy - mówi Grzegorz Kupczyk,
burmistrz Toszka.
Rewitalizacja powyższego szlaku komunikacyjnego korzystnie wpłynie to na
wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego.
Projekt inwestycyjny pn. „Prace na liniach
kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872
na odcinku Toszek Północ – Rudziniec
Gliwicki – Stare Koźle” jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017–2019.
JR
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Przedsiębiorco, skorzystaj z dotacji!
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
w Gliwicach rozpoczęła realizację projektu
skierowanego do właścicieli, wspólników,
partnerów, kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw województwa
śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne. Celem
przedsięwzięcia
jest
dofinansowanie
od
50% do 80% na usługi rozwojowe, czyli:
szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu
nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie przez pracowników firm, kursy poszerzające wiedzę
w dziedzinach przydatnych w firmie, studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA,
doradztwo dla pracowników Mentoring i coaching, E-learning. Więcej informacji www.riph.com.pl 								 JR

Poznaj pełnomocnika ds. inwestorów
W ubiegłym roku Burmistrz Toszka powołał swojego pełnomocnika ds. inwestorów. Funkcję tę pełni Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy Andrzej Pruski.
Do głównych i dodatkowych zadań pełnomocnika należy koordynacja spraw
związanych z zadaniami Gminy w zakresie wspierania procesów inwestycyjnych,
wspierania prowadzenia działalności gospodarczej oraz monitorowania potrzeb
lokalnych przedsiębiorców.
Najważniejszym i znaczącym zadaniem
pełnionym przez pełnomocnika jest
wszystkim współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy stanowią największy i istotny potencjał w rozwoju gminy.
W Gminie Toszek mamy wiele podmiotów
gospodarczych, którymi możemy się pochwalić, dlatego należy podjąć sprzyjające
działania zmierzające do tego aby i one
mogły pochwalić się dobrą współpracą
z władzami samorządowymi – powiedział

Pełnomocnik Burmistrza ds. Inwestorów
Andrzej Pruski.
Zapraszamy do kontaktu z pełnomocnikiem ds. Inwestorów drogą e-mail invest@
toszek.pl lub telefoniczną - 32 237-80-35
Pełnomocnik będzie się starał odpowiedzieć na każde nurtujące pytanie i pomóc
rozwiązać rzetelnie sprawy z którymi
zwrócą się przedsiębiorcy.
Zapraszamy do współpracy!

E–składka nowe zasady rozliczeń z ZUS-em

Tort na medal!

Uwaga przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady
rozliczeń ZUS, poprzez wdrożenie "e-składki". Firmy otrzymają jeden
indywidualny numer rachunku składkowego.

Z przyjemnością informujemy, iż nasza mieszkanka
Aleksandra Kucharczyk
- specjalistka w sztuce
zdobienia tortów, zdobyła
brąz na międzynarodowej
imprezie branżowej Cake
Festival Poland 2017 Katowice. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
JR
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

gospodarka

Statystyka działalności gospodarczej

Informacja dotycząca prowadzanych działalności gospodarczych na terenie Gminy Toszek

Rodzaje działalności gospodarczej
w Gminie Toszek według przeważajacych
kodów PKD

Liczba wniosków złożonych w latach 2012-2017
(tylko w Urzędzie Miejskim w Toszku!):
Liczba
wniosków
złożonych w latach 2012-2017 (tylko w Urzędzie Miejskim w Toszku!):
rok
2012
– 217 wniosków;

rok
2012
–
217
wniosków;
rok 2013 – 236 wniosków;
rok –
2013
wniosków;
rok2014
207-236
wniosków;
rok –
2014
wniosków;
rok2015
216– 207
wniosków;

rok
2015
–
216
wniosków;
rok 2016 – 230 wniosków;

rok
2016
230
wniosków;
rok 2017 – (stan na dzień 11 października 2017 r.) – 189 wniosków.


rok 2017 (stan na dzień 11 października 2017 r.) – 189 wniosków.
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Liczba wpisów o rozpoczęcie indywidulanej działalności gospodarczej w Gminie Toszek

Liczba
działalności
gospodarczej
vs liczbawpisów
wpisówo orozpoczęcie
wykreślenie indywidulanej
(zaprzestanie) działalności
gospodarczej
z CEIDG
w
Gminie Toszek
vs liczba
wpisów
o wykreślenie
(zaprzestanie)
działal(uwzględnione
tylko wpisy
w Urzędzie
Miejskim
w Toszku) w
latach 2012-2016:
ności gospodarczej z CEIDG w latach 2012-2016:
Założenie działalności vs zakończenie działalności
gospodarczej na przestrzeni lat 2012-2016
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liczba wniosków o zakończenie (zaprzestanie) działalności gospodarczej)

Ten wykres jest okej – jednak nie procentowo tylko faktycznie w 2012 roku założono jedynie

UWAGA:
Dane dotyczą spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Toszku.
35 działalności gospodarczych, a w 2016 r. – 42.

Opis legendy:
HANDEL – 28% Handel hurtowy i detaliczny
(sprzedaż hurtowy owoców, warzyw, napojów alkoholowych, paliw i produktów pochodnych, odpadów, złomu, pozostałych maszyn i urządzeń
biurowych i inne) oraz naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle np. sklepy, warsztaty, sprzedaż części, hurtownie, magazyny;
TRANSPORT - 7% (lądowy, pasażerki, miejski,
podmiejski, drogowy towarów, oraz działalność
usługowa wspomagająca transport);
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWO-GASTRONOMICZNA – 3% działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (restauracje, hotele, barty, domy biesiadne i inne);
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
- 4% (praktyka lekarska, działalność fizjoterapeutyczna);
POZSOTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 6% (fryzjerstwo, usługi
kosmetyczne, pogrzebowe, kominiarskie, pranie
i czyszczenie wyrobów włókienniczych, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej i inne);
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 12% (produkcja artykułów spożywczych, napojów, materiałów tytoniowych, metali, mebli, maszyn, urządzeń
i inne);
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
I RYBACTWO – 5 %;
Pozostałe działalności gospodarcze – 35 % w tym
m.in. działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją, edukacja, działalność w zakresie usług
administrowania, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa
techniczna, działalność artystyczna, wydawnicza
oraz budownictwo i inne gdzie indziej niesklasyfikowane.
ILOŚĆ WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM
W TOSZKU: 386 			
SD

Mistrzyni
w handlu
UWAGA: Dane dotyczą jednostki Urzędu

Miejskiego w Toszku – brak danych
dla Gminy Toszek (możliwość złożenia wniosku w innych urzędach)

Pani Joanna Rösner właścicielka placówki pocztowej z prasą InPost w Toszku
przy ul. Wielowiejskiej została nagrodzona przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę za najlepszy prowadzony sklep w Powiecie Gliwickim.
Akcja została przeprowadzona przez Dziennik Zachodni i miała na celu promocję punktów handlowych, które dzięki jakości usług i produktów wygrywają
konkurencję z dużymi marketami i sklepami sieciowymi w wielkich galeriach
handlowych. Wyróżnienie które otrzymałam jest dla mnie bardzo ważne, gdyż
świadczy o zaufaniu jakim darzą mnie moi klienci odwiedzający placówkę –
mówi Joanna Rösner.
Pani Joannie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w tak konkurencyjnych czasach w branży handlowej.
JR
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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foto Arch OPS Toszek

Centrum Wolontariatu w Toszku jest
wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka
Pomocy Społecznej, toszeckiej Parafii
oraz Szkoły Podstawowej w Toszku im.
Ireny Sendler. Inicjatywę koordynuje Gizela Popek.
Na spotkanie inauguracyjne zgłosiło się
25 kandydatów na wolontariuszy. Większość stanowiła młodzież szkolna, ale
i również przybyły osoby dorosłe, które
z potrzeby serca, chęci niesienia pomocy,
chcą w swoim czasie wolnym, świadczyć
pomoc charytatywną innym osobom.
Spodziewamy się jednak większej ilości zainteresowanych osób, ponieważ już teraz
ci, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zgłaszają się do OPSu i do pani Gizeli
Popek - mówi Arkadiusz Łuków.
Ciekawe jest to, że uczestnicy toszeckiego
Klubu Seniora, którym zaproponowano
wsparcie Wolontariusza, sami zaczęli pro-

ponować siebie, swój czas, swoje umiejętności komuś potrzebującemu. Zatem ma
szanse narodzić się przepiękna wymiana
międzypokoleniowa, dzięki której zarówno dawca wsparcia, jak i jego biorca mogą
czerpać „dobro” garściami.
Toszeccy Wolontariusze rozpoczną swoje
działanie od wspierania pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu.
Co tydzień będą się tam pojawiać, by spędzać czas z osobami starszymi, chorymi,
nierzadko samotnymi.
Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby,
które są zainteresowane wolontariatem,
zarówno jako dawcy wsparcia, jak i biorcy, którzy dzięki wsparciu mają możliwość poprawienia jakości swojego życia.
Więcej informacji o Centrum Wolontariatu można uzyskać drogą telefoniczną
– 32 332-67-02.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
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13 października w piątkowy wieczór w
kawiarnia Colonna rozbrzmiewała poezją, muzyką i wspaniałym nastrojem
wszystkich uczestników. Wernisaż prac
Janiny Partyki Pojęta wywołał pozytywne
emocje u wszystkich uczestników spotkania. Artystce towarzyszyli członkowie
grupy artystycznej „Sztuka bez barier
14”. Wystawa będzie dostępna do połowy
listopada br. Zapraszamy w godzinach
otwarcia Kawiarni Colonna tj. w piątki od
11.00 do 18.00, soboty, niedziele i święta
od 11.00 do 20.00
Dominika Witkowska

Toszecki Jarmark
Adwentowy 2017

foto Arch UM Toszek

foto Arch CK Zamek w Toszku

Wernisaż
w kawiarni Colonna

9 grudnia br., już po raz dziewiąty pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
i przy zaangażowaniu lokalnie działających grup społecznych zorganizowany
zostanie Toszecki Jarmark Adwentowy.
Serdecznie zapraszamy artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców
produktów lokalnych do udziału w tegorocznym wydarzeniu. Zgłoszenie uczestnictwa należy pobrać ze strony internetowej www.toszek.pl – Aktualności.
JR

Świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej
W ramach obchodów tegorocznego święta nauczycieli i pracowników oświaty nagrodami Burmistrza Toszka za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie oświaty uhonorowanych zostało dziesięcioro nauczycieli
i dyrektorów, a także szefowa Centrum
Usług Wspólnych - instytucji zarządzającej na co dzień toszecką oświatą. tym
roku Burmistrz Grzegorz Kupczyk nagrodził następujące osoby:
• Marcela Kałuża – nauczycielka wychowania przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Toszku,
• Anna Waniczek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Paczynie,
• Ingrida Czempik – nauczycielka nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
• Gizela Popek – nauczycielka religii
i psycholog szkolny Szkoły Podstawo-

wej im. Ireny Sendler w Toszku,
• Mateusz Szłapa – nauczyciel języka
angielskiego, techniki i informatyki
Szkoły Podstawowej w Kotulinie,
• Adam Nowak – nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Toszku.
Nagrody otrzymali również dyrektorzy
szkół: w Pniowie - pani dyrektor Elżbieta
Wójcik, w Kotulinie - pani dyrektor Anna
Pawłowska, w Toszku – pan dyrektor
Waldemar Pigulak.
Burmistrz Toszka przyznał także nagrodę dyrektor toszeckiego Centrum Usług
Wspólnych, pani Agnieszce Szalińskiej.
Szczegółową relację z tej uroczystości
publikujemy na stronie www.toszek.pltoszek.pl, na której opisujemy szczegóły relacji.
PK

foto.: Artur Czok

foto Arch OPS Toszek

Centrum Wolonariatu
w Toszku – służba
potrzebującym!

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

VII Targi ślubne
na Zamku w Toszku

Ponad 300 odwiedzających, 17 wystawców i wiele dobrych spotkań, tak w liczbach wyglądały VII Targi ślubne na Zamku w Toszku. W gronie wystawców salony
sukien ślubnych z Pyskowic i projektant
mody Maciej Domański, wizażystka,
stylistka paznokci, fotografowie, DJ, kamerzysta, dekoracje ślubne, animatorzy
i dekoratorzy, jubilerzy, hotelarz. Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, orga-

nizator targów, promował zamek jako
wspaniałe miejsce do zorganizowania
niebanalnego przyjęcia weselnego i ślubu
cywilnego w plenerze. Targi to świetny
sposób na pokazanie lokalnych produktów i usług oraz wymianę kontaktów, co
jest nieodzownym elementem sprawnego
prowadzenia nawet małego biznesu. Dodatkowo podczas wydarzenia informacji
odnośnie możliwości zorganizowania
ślubu w plenerze udzielała Kierownik
USC w Toszku Agnieszka Mnochy. Kolejna edycja za rok. Więcej informacji
o możliwości zorganizowania przyjęcia
weselnego na zamku można znaleźć na:
www.weselenazamku.pl
Dominika Witkowska

SPORT

Puchar Polski w kolarstwie
przełajowym w Toszku!

fot. Arkadiusz Łuków

targi ślubne

Pod koniec listopada czekają nas ciekawe
emocje sportowe. Po raz pierwszy w Toszku odbędą się zawody Pucharu Polski
w kolarstwie przełajowym o Puchar
Burmistrza Toszka. Będzie to możliwe
za sprawą dobrej, konsekwentnej, sportowej postawy Toszeckiej Grupy Kolarskiej i jej trenera, którym jest Arkadiusz
Łuków. Ponad 2,5-kilometrowa trasa
wyścigu przebiegać będzie przez Oracze
(tam przewiduje się start i metę), tereny
przy dawnych kortach, podzamcze, tzw.
małą Lindę, ul. Podwale, mały fragment
ul. Młyńskiej, dużą Lindę. Na trasie, która już jest przygotowywana, pojawią się
regulaminowe przeszkody, a także niezbędne elementy drobnej infrastruktury.
Chcemy, aby impreza ta odbyła się w szerokiej współpracy z wieloma podmiotami
– liczymy na zaangażowanie władz Osiedla Oracze, naszych strażaków, harcerzy,
przedsiębiorców, wolontariuszy, uczniów
naszych szkół. Jeśli zawody i sama trasa
zostaną dobrze ocenione przez kolegium
sędziowskie, impreza ta będzie mogła
być u nas organizowana cyklicznie. Organizowanie w naszej Gminie stałych
zawodów rangi Pucharu Polski nie było

dotychczas praktykowane. Z pewnością
przyczyni się to do popularyzacji sportów rowerowych oraz szeroko rozumianej
aktywności ruchowej i zdrowego stylu
życia. Przy okazji nie tylko promocyjnie
zyska na tym przedsięwzięcia cała Gmina: udział w wyścigu ponad 300 zawodników oznacza konieczność zaspokojenia
potrzeb noclegowych przynajmniej dla
części z nich (przyjeżdżają z całej Polski).
Goście będą także potrzebowali miejsc
parkingowych, usług gastronomicznych,
drobnych zakupów. Bardzo liczymy też na
dobrą pogodę, choć przełajowcy są przyzwyczajeni do trudnych warunków, dobrze byłoby także móc im w miarę komfortowo kibicować. Wyścig odbędzie się
25 listopada, w sobotę. Różne kategorie
wiekowe wystartują kolejno w godzinach
10:00 – 15:00. Tydzień wcześniej przewidywany jest też oficjalny, otwarty trening
dla chętnych drużyn. Impreza może wiązać się z drobnymi niedogodnościami
dla mieszkańców kilku ulic na Oraczu,
a także ul. Podwale, ale mamy nadzieję,
że będą to niedogodności krótkie i możliwe do zniesienia. O szczegółach będziemy
informować.
Arkadiusz Łuków

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Polska krajem rozwiniętym
W ostatnim czasie miało miejsce historyczne wydarzenie - Polska została
uznana przez Agencję indeksową FTSE
za kraj rozwinięty, co umiejscowiło nas
w gronie dwudziestu pięciu tak określanych państw. Dołączyliśmy do najbogatszych, co z pewnością jest powodem do
dumy i martwi mnie tylko jedno - czy nas
też czeka to moralno-zdroworozsądkowe odrętwienie, które jest tak widoczne
w wielu z nazywanych bogatymi państw?
Ale to już oddzielny temat. Póki co warto
pomyśleć, kto tak naprawdę zapracował
na ten sukces, zanim w telewizji jeden czy
drugi zacznie go sobie przypisywać.
To była praca zbiorowa. I ci na wysokich
stanowiskach, i ci prości bez wyjątkowych
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

kwalifikacji przyczynili się do tego sukcesu. Moim jednak zdaniem na największe
brawa zasługują właściciele małych firm
i zwykli etatowi pracownicy, bo to wbrew
pozorom oni, a nie najbogatsi, odprowadzają od lat największe podatki do Skarbu
Państwa. Bogaci są zwykle na tyle sprytni, że znajdują sposób, jak nie oddać państwu ogromnej części swoich zysków i jest
to dosyć zrozumiałe, że nie mają ochoty
z każdego zarobionego miliona oddać
trzystu dwudziestu tysięcy. Wychodzi
więc na to, że Ci, którzy od lat sumiennie wykonują swoją pracę i płacą podatki
doprowadzili Polskę do tego niezwykłego
historycznego momentu i to im należą się
największe podziękowania. Podziękowa-

nia za każdy zimny poranek, kiedy trzeba
było wstać o wiele za wcześnie, za każdą
sobotę czy piątek, kiedy o dziesiątej wydawało się, że już szesnasta. Za przynoszenie pracy do domu i ślęczenie do nocy
nad papierami i za cały wysiłek, za który
na konto wpłynęła nieadekwatna ilość
pieniędzy.
Niech Ci w telewizji mówią, co chcą, bez
tak solidnej podstawy nie mogłoby być
mowy o jakimkolwiek sukcesie. I choć
pewnie jeszcze długa droga przed nami,
to już mamy mały powód do radości. Bo
kto wie, co przyniesie przyszłość?
Zawsze może być lepiej.
Tomasz Sobania
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TURYSTYKA

Nasi restauratorzy:
bogactwo smaków na każdą kieszeń!

Gmina Toszek stanowi przystań dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej,
którzy zmęczeni podróżą mogą zatrzymać
się w gospodarstwach agroturystycznych,
restauracjach czy w hotelu. Obiekty posiadają bogatą ofertę gastronomiczną i wypoczynkową, gdzie można poznać dania lokalne, regionalne i europejskie oraz zaznać
relaksu przy dobrej kawie i ciasteczkach.

HG Hotel Restauracja
mieści się w centralnej,
zabytkowej części toszeckiego rynku. Oferuje
10 gustownie urządzonych pokoi, w tym 2 pokoje jednoosobowe, 7 pokoi dwuosobowych oraz pokój
o podwyższonym standardzie Deluxe. Na
parterze obiektu znajduje się restauracja,
która przyciąga niepowtarzalnym klimatem i znakomitym jedzeniem. Specjalnością jest kuchnia polska oraz europejska,
w karcie menu można znaleźć dania wegetariańskie oraz specjalne dla najmłodszych. Restauracja HG to doskonałe miejsce na rodzinny obiad, spotkanie przy
kawie czy romantyczną kolację.
Restauracja Złota Kaczka
– specjalnością restauracji
są pieczone w piecu udźce
wieprzowe, podawane na kapuście oraz ręcznie robione
pierogi. W karcie menu można znaleźć zarówno tradycyjne potrawy,
jak i wykwintne dania będące ucztą tak dla
ciała, jak i duszy. Niezwykły klimat rodzinnego ciepła tworzy opalany drewnem piec,
w którym wypiekana jest pizza i ryby. Nowością w restauracji jest kuchnia azjatycka. Obiekt oferuje również usługi hotelowe
tj. 5 pokoi - w tym 4 dwuosobowe i apartament rodzinny dla 2-8 osób – 18 osób
F.U.P.H. Dom Biesiadny
“Bumerang” otwarty jest
na przyjęcia okolicznościowe takie jak chrzciny,
roczki, komunie jubileusze, wesela i stypy. Posiadają 56 miejsc siedzących. Dla
zapewnienia komfortu zabaw tanecznych
oferują maksymalnie 45 miejsc. Świadczą
również usługi cateringowe dla klientów
indywidualnych jak i dla firm. Dysponują namiotem, stołami oraz krzesłami bankietowymi. Posiadają pokoje noclegowe
o łącznej ilości 8 miejsc, gdzie oferujemy
nocleg ze śniadaniem. Motto Bumerangu
to: „Tradycyjny smak – smak tradycji”
Dom Weselny „Przyszłość”
Ciochowice
– zlokalizowany jest
w malowniczej miejscowości z dala od miejskiego gwaru. Obiekt dysponuje klimatyzowaną salą bankietową na 130 osób oraz
sala barową na 30 osób. Kompleksowa obsługa, obficie obstawione stoły i gustowna
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dekoracja to atuty jakimi może pochwalić
się dom weselny. W karcie menu dominuje kuchnia polska i regionalna. Właściciele
posiadają 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu imprez okolicznościowych i bez
problemów zorganizują dla gości wymarzony bankiet lub uroczystość.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Ranczo
Kornelia Bieniek-Kiełbasa jest jednym z najlepiej funkcjonujących
tego typu gospodarstw
w regionie. Od wielu lat prowadzi szeroką działalność rolniczą, gastronomiczno-noclegową, handlową oraz edukacyjną.
Niemalże co dnia „Ranczo” tętni życiem,
organizując spotkania dla wielu środowisk
i szkół, przedszkoli, seniorów, Kół Gospodyń Wiejskich, uczelni, samorządów, firm,
zakładów pracy, instytucji itd. Pracownicy
„Rancza” kultywują śląskie i polskie tradycje regionalne oraz narodowe. Uzyskali wiele wyróżnień, nagród, pucharów za
swoją działalność oraz sztandarowe dania,
takie jak np. wieprzek filowany. Gospodarstwo posiada 3 pokoje w tym 9 miejsc noclegowych.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Mendla”
- Cisza, spokój, urokliwy
staw, w otoczeniu zieleni,
kwiatów serdeczni gospodarze zapewniają
doskonałe warunki do wypoczynku i regeneracji sił. Piętrowy domek nad stawem,
który kiedyś był młynem, wyremontowano, zmodernizowano i przystosowano do
przyjmowania gości. Z okien pokoi rozciąga się widok na staw i pełną zieleni okolicę. Do dyspozycji gości jest dobrze wyposażony aneks kuchenny oraz wygodny
pokój jadalny. Nad stawem przygotowano
kącik wypoczynkowy i miejsce na ognisko
dla gości. Oferta jest skierowana do ludzi
pragnących w ciszy i spokoju odpocząć na
łonie natury.
Pizzeria Costa - oferuje
pizzę z pieca o różnych
rozmiarach XL -28 cm,
XXL – 45 cm, oraz XXXL
– 60 cm, dania barowe typu hamburgery,
zapiekanki, hod-dogi oraz dania obiadowe
typu placek po węgiersku. Obiekt posiada
32 miejsca do siedzenia. W okresie letnim
można skorzystać z ogródka, w którym
dysponują 36 miejscami siedzącymi przy
parasolach.
Cukiernia
Restauracja
„Grzybek” - oferuje wyjątkowe słodkości przygotowywane z naturalnych
składników, cieszące zarówno oczy jak
i podniebienia. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się: rogale toszeckie, szarlotka, serniki oraz torciki bezowe. Co-

dziennie wypieka również świeże i zdrowe
pieczywo na naturalnym zakwasie. Zajmuje się organizacją mniejszych przyjęć
okolicznościowych (do 25 osób) oraz
organizacją cateringu. W ofercie cukierniczej wyróżnia się „Słodki kącik”- najnowszy trend weselny- stół z własnoręcznie
przygotowanymi słodyczami. Posiadają 45
miejsc do siedzenia.
Kawiarnia Colonna –
specjałem miejsca są kawa
bananowa, ptyś z bitą
śmietaną „Złota Kaczka”,
deser lodowy dla dzieci „Obłędny Rycerz”
i „Skarb Złotej Kaczki”. W kawiarni odbywają się ciekawe spotkania autorskie,
prezentacje artystyczne, mini koncerty,
wernisaże. Dla turystów odwiedzających
toszecki zamek kawiarnia jest miejscem
gdzie mogą zakupić pamiątki związane
z toszeckim zamkiem. Kawiarnia posiada
28 miejsc do siedzenia.
Centrum
Słotwińska
Pniów organizuje przyjęcia
okolicznościowe.
W swojej ofercie zapewniają usługi hotelowe w liczbie 12 miejsc,
miłą rodzinną atmosferę i indywidualne
podejście do klienta. Obiekt w swoich zasobach posiada restaurację ze specjałami
kuchni śląskiej oraz SPA zawierające jacuzzi, sauny infrared i saunę fińską. Dla
osób dbających o swój wygląd Centrum
oferuje zabiegi kosmetyczne, upiększające,
a także masaże. Ponadto można skorzystać
z pakietu zdrowotnego odchudzającego
oraz z porad dietetyka.
Karczma Myśliwska w Toszku – organizuje przyjęcia weselne, uroczystości
rodzinne, spotkania integracyjne, komunie, przyjęcia plenerowe. Specjalizują się
w kuchni śląskiej.
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