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Bezpieczeństwo wśród priorytetów
naszego samorządu

Podsumowanie i ocena rocznej pracy
gliwickich policjantów były okazją do
zaprezentowania szczegółowych danych
na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w gminach powiatu gliwickiego. Poza korzystnymi trendami w zakresie przestępstw kryminalnych, zwrócono
także uwagę na zdarzenia w zakresie ruchu drogowego. W tym obszarze nasza
gmina również wyróżniła się spośród
innych gmin powiatu. W roku 2017 tylko u nas nie doszło do żadnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Oby ten wynik udało się jak najdłużej
utrzymać! Ku przestrodze warto przytoczyć najczęstsze przyczyny ubiegłorocznych wypadków drogowych. Są nimi:
• niezachowanie bezpiecznej odległości
między pojazdami
• nieustąpienie pierwszeństwa
przejazdu
• niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu
• nieprawidłowe cofanie.
Policjanci przypomnieli także o dwóch
ogólnodostępnych narzędziach służących zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Chodzi o aplikację
„Moja komenda” oraz o „Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Obydwa narzędzia są dostępne na stronie gliwice.
slaska.policja.gov.pl.
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Aplikacja mobilna „Moja komenda” zapewnia m.in. szybki kontakt z dzielnicowym (znajdziemy tam bezpośredni
służbowy numer telefonu naszego dzielnicowego), choć możliwości posiada
znacznie więcej, a jej instalacja w smartfonie zajmuje kilka sekund. Narzędzie to
służy do kontaktu z Policją w sytuacjach
innych niż bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia - w nagłych przypadkach
nadal obowiązują numery alarmowe 112
lub 997.

fot. archiwum UM Toszek

Jak informują na swojej stronie gliwiccy stróże prawa, w roku 2017
utrzymany został na terenie naszego
powiatu spadek liczby przestępstw
kryminalnych ogółem. Jest to m.in.
wynikiem dodatkowych służb patrolowych opłacanych ze środków
samorządów. Gmina Toszek w minionym roku przeznaczyła na ten cel
27.000 zł, z których zrealizowanych
zostało u nas aż 136 ponadnormatywnych patroli.

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to interaktywne narzędzie, dzięki
któremu można anonimowo zgłaszać
policji zauważone zagrożenia, dokonując
ich intuicyjnej klasyfikacji, a także ozna-

Profil zaufany
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czając miejsce ich występowania na specjalnej mapie. Spośród 5566 zgłoszonych
i oznaczonych na mapie zdarzeń w roku
ubiegłym, policjanci potwierdzili 1782.
Były to przede wszystkim: spożywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych,
nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, niszczenie zieleni, akty wandalizmu.

Namawiamy, aby zapoznać się z obydwoma narzędziami, które wydają się bardzo
przyjazne w obsłudze, a przede wszystkim mogą skutecznie pomóc łagodzeniu
lub rozwiązywaniu wielu zauważonych
problemów. Każde zgłoszone zagrożenie (ich katalog jest bardzo szeroki) jest
przez policjantów sprawdzane i eliminowane!

Kalendarium imprez
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kilku laty zmuszeni byliśmy zawiesić ją
z przyczyn organizacyjnych, ale pracujemy nad rozwiązaniem tamtych problemów. Znaczącym wydarzeniem będzie
uroczyste otwarcie nowej strażnicy OSP
w Toszku, nad którym pracujemy wspólnie z naszymi strażakami. Zaplanowaliśmy także Memoriał im. Ludwiga Guttmanna - ma to być połączenie dwóch
wydarzeń: organizowanej u nas niegdyś
z powodzeniem Integry - integracyjnej
spartakiady im. dr. Ludwiga Guttmanna
oraz konferencji „Między rehabilitacją
a sportem”. Uruchomimy kolejną edycję
budżetu obywatelskiego. W harmonogramie wydarzeń znalazły się również
Bieg o Złotą Kaczkę, Motocyklowy Zlot
„Złotej Kaczki”, Rajd św. Jakuba i wiele
innych ciekawych imprez. Liczymy na
kontynuację współpracy międzynarodowej wśród młodzieży szkolnej. Czeka nas
wiele ciekawych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, o których będziemy
informować na bieżąco. Jestem przekonany, że będzie to rok stabilnej i konsekwentnej kontynuacji dobrych działań
służących rozwojowi naszej gminy i polepszaniu warunków życia mieszkańców
Toszka i naszych sołectw.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

W 2017 roku upłynął termin ważności
wszystkich dowodów osobistych wydanych w 2007 r. z okresem ważności na 10
lat. O wymianę dokumentu należy wystąpić osobiście (wniosek i jedno aktualne zdjęcie), nie później niż 30 dni przed
upływem terminu ważności dowodu do
organu dowolnej gminy na terytorium RP
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Nieważny dowód
osobisty nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwimy więc żadnych
spraw w urzędach, sądach, bankach, na
poczcie. Nieważny dowód osobisty nie
uprawnia do wyjazdu za granicę, bez ważnego dowodu osobistego nie można też
zawrzeć związku małżeńskiego w USC.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego, parter, pokój nr 2 i 3,
tel. (032) 237-80-14, (032) 237-80-24.
AM
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Z Ciochowic do Boguszyc bliżej!
Za kwotę 680.000 zł Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach wyremontował most nad
Potokiem Toszeckim znajdujący się w ciągu drogi powiatowej łączącej Ciochowice
z Boguszycami. W ramach inwestycji, którą zrealizowano w końcówce ubiegłego roku,
powstał przepust owalny z obrukowanym kostką granitową wlotem i wylotem oraz
z utwardzeniem dna potoku. Na moście wykonano fragment jezdni o nawierzchni bitumicznej, z zabezpieczeniem w formie barier energochłonnych.		
BC

fot. Archiwum UM Toszek

Początek roku to
czas na zaplanowanie zadań, które podejmiemy
w kolejnych miesiącach w ramach
nowego budżetu.
We wspólnocie
samorządowej
chodzi zarówno
o zadania inwestycyjne, jak i o przedsięwzięcia społeczne. Stabilne i zrównoważone podnoszenie warunków
życia naszych mieszkańców wynika zarówno z realizowanych inwestycji, jak
również z innych zadań, które łącznie
tworzą warunki naszego życia i łącznie
składają się na szeroko rozumiany rozwój naszej gminy.
Jeśli chodzi o inwestycje, to w bieżącym
roku zaplanowaliśmy m.in. pierwszy
etap rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej, którym objąć chcemy ulice
Ogrodową, Młyńską, Wiejską, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej,
Reymonta, Tarnogórską, fragment Gliwickiej i Gustawa Morcinka w Toszku.
Przedsięwzięcie to zależne jest od pozyskania na ten cel środków unijnych,
o które wystąpiliśmy. Rozstrzygnięcie
naboru planowane jest w marcu. Ważną
inwestycją, którą w dużej mierze planujemy zrealizować w bieżącym roku, będzie modernizacja basenu przy Szkole
Podstawowej w Paczynie. Czekają nas
także dwie potrzebne inwestycje drogowe: ul. Zamkowa w Toszku oraz I etap ul.
Świbskiej w Kotulinie. Ważna będzie też
budowa oświetlenia w rejonie ulic Guttmanna, Twardowskiego i Polnej oraz
kontynuacja budowy przydomowych
oczyszczalni. To tylko niektóre z zadań
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku. Ponadto informuję, że wkrótce podpiszę umowy na
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy nowego przedszkola
w Kotulinie, budowę boiska przy Szkole
Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku oraz na modernizację rejonu dworca
PKP w Toszku. O szczegółach będziemy
informować.
Jeśli chodzi o przedsięwzięcia społeczne
- wiele z nich, choć nie wszystkie, ujęte
zostało w harmonogramie imprez naszej
gminy, który publikujemy na ostatniej
stronie. Wśród nich warto podkreślić
100 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, którą będziemy chcieli
godnie uczcić w listopadzie. Zaczęliśmy
już przygotowania do tegorocznych Dni
Toszka - na profilu zamkowym dostępna jest ankieta na temat rodzaju muzyki,
jaki miałby na tej imprezie dominować.
Uchylając rąbka tajemnicy informuję,
że zmierzamy ku reaktywacji pewnej
znanej u nas i lubianej imprezy. Przed

Sprawdź dowód zanim
załatwisz sprawę
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Wspieramy zdrowie naszych mieszkańców

1.

Program szczepień
profilaktycznych dzieci
zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom
pneumokokowym
w roku 2017

2.

3.

Program szczepień
profilaktycznych dzieci
zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom
meningokokowym
serogrupy C
w roku 2017

Ochrona
i promocja zdrowia oraz
działalność
na rzecz osób
niepełnosprawnych

Okres
realizacji

Od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017
r. włącznie

Nazwa działania

Od dnia
10 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.
włącznie

Lp.

Liczba uczestników

Koszt
całkowity

Udział środków
z budżetu
Gminy Toszek
w finasowaniu
zadania
PLN

%

11.117,00 zł

100%

39 dzieci 3-letnich,
tj. urodzonych
w 2014 r., co stanowi
43% dzieci,
dla których Program
został skierowany

11.117,00 zł

58 dzieci 5-letnich,
tj. urodzonych w
2012, co stanowi 71 %
dzieci, dla których
program był
skierowany

5.971,50 zł

5.971,50 zł

100%

Osoby chore, samotne,
w większości starsze
oraz niepełnosprawne
potrzebujące dostępu
do korzystania
z usług pielęgniarskich
oraz rehabilitacji
przyłóżkowej
(66 stałych pacjentów
+ wizyty dodatkowe
w ramach potrzeb

122.223,24 zł

100.000,00 zł

90%

139.311,74

117.088,50

RAZEM:

Toszecki magistrat wspiera działania mające na celu ochronę
i promocję zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadaniem własnym
gminy w zakresie zapewnienia
równego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej jest opracowywanie i realizacja programów
zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych
i stanu zdrowia mieszkańców
gminy. Ponadto pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w wysokości 20.000,00 zł Gmina
Toszek udzieliła Szpitalowi w Pyskowicach z przeznaczeniem na
zakup sprzętu medycznego w postaci pompy irygacyjnej z osprzętem umożliwiającym oczyszczenie pola operacyjnego z krwi oraz
resztek pokarmowych w czasie zabiegów endoskopowych oraz aparatu EKG z osprzętem.Dodatkowo
wspierane są jednorazowe działania zewnętrznych podmiotów, jak
na przykład rozpowszechnienia
wiadomości na temat organizowanych na terenie Gminy Toszek:
• bezpłatnych badań mammograficznych, z których skorzystały 143 osoby,
• bezpłatnych badań wzroku,
• bezpłatnych badań w kierunku
osteoporozy.
SD

fot. Archiwum UM Toszek

Kluby Sportowe dofinansowane!

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od
8 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z budżetu Gminy Toszek rozdysponowano środki finansowe z przeznaczeniem na w/w cel
o łącznej wysokości 150.000,00 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje z naszej gminy: Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice (51.000,00 zł),
Klub Sportowy „Zamkowiec”
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

w Toszku (40.000,00 zł), Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „RUCH” w Pniowie
(24.000,00 zł), Klub Łuczniczy A3D Toszek
18.500,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy
„Toszecka Grupa Kolarska” (16.500,00 zł).
Dodatkowo w dniu 17 stycznia 2018 r. ogłoszono kolejny otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Pula środków do przyznania wynosi
20.000,00 zł
SD

Ruszyła
modernizacja
zabytkowego dachu

Budynek komunalny przy ul.
Strzeleckiej 23, który gmina przejęła kilka lat temu, od samego początku wymagał tego remontu. Na
skutek przedłużających się uzgodnień z konserwatorem zabytków
rozpoczęcie inwestycji opóźniło
się. W chwili obecnej, po podpisaniu umowy z wykonawcą, przekazana mu plac budowy, rozstawiono rusztowania i wykonano
inwentaryzację wewnątrz lokali.
Prace dachowe prowadzone będą
na bieżąco w zależności od warunków atmosferycznych. Zakończenie inwestycji planowane jest
w maju. 		
PK
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W dniu 21 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie
Społecznej Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu Toszka. Zaproszenie
do udziału w zebraniu inauguracyjnym przyjęło jedenastu przedsiębiorców: Zbigniew Klimowicz, Krystian Kiełbasa, Horst Zwiorek, Roman
Krupa, Izabela Kopel, Christoph Sacher,
Krystyna Bujara - Paluch, Bogdan Popek,
Janusz Błaszczyński, Paweł Bieniek oraz
Norbert Styrc. Zebrani uznali utworzenie
takiego gremium za działanie pozytywne,
które może pomagać w łagodzeniu różnorodnych problemów, z jakimi borykają przedsiębiorcy, może też stymulować
rozwój gospodarczy gminy. Burmistrz
Grzegorz Kupczyk zadeklarował nie tylko „szybką ścieżkę” w przezwyciężaniu
ewentualnych mankamentów, zwłaszcza
tych, które leżą w gestii naszego samorządu, ale także szersze wsparcie poprzez
sięganie po pomoc innych szczebli samorządu, parlamentarzystów, czy innych instytucji i podmiotów - wg potrzeb. Kolejne spotkanie, które odbędzie się w marcu
2018 roku, będzie poświęcone dostępnym
obecnie dla przedsiębiorców środkom
unijnym. 			
PK

Budżet Gminy
na rok 2018
Łączne
planowane
dochody gminy sięgną w roku bieżącym
35,1 mln, a planowane wydatki 35,8 mln.
Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez Burmistrza Toszka na rok 2018 w uchwalonym
budżecie przewidziano środki m.in. na
modernizację dachu budynku komunalnego przy ul. Strzeleckiej 23 (294.000),
kolejny etap modernizacji zabytkowego
ratusza (100.000), modernizację basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie
- etap I (200.000), kontynuację budowy
przydomowych oczyszczalni (240.000),
budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - etap I (1.000.000), budowę
oświetlenia w rejonie ulic Guttmanna,
Twardowskiego, Polnej (124.000), a także
dwie potrzebne inwestycje drogowe: ul.
Zamkowa w Toszku oraz I część modernizacji ul. Świbskiej w Kotulinie. W ramach przygotowań do kolejnych inwestycji zaplanowane są do wykonania dwa
duże projekty: nowe przedszkole w Kotulinie oraz przebudowa budynku i otoczenia dworca PKP w Toszku. Całość budżetu dostępna jest dla zainteresowanych na
stronie toszek.pl.
PK
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Nasi harcerze z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy

fot.: Tadeusz Kobiernik

Powstała Społeczna
Rada Przedsiębiorców
przy Burmistrzu Toszka

OŚWIATA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Tegoroczny 26 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia
roku 2018. Po raz kolejny toszecki sztab
organizowali harcerze ze Szczepu Harcerskiego „IGNIS”. Na terenie naszej gminy
oraz sołectw Gminy Rudziniec (Poniszowice i Bycina) kwestowało 21 wolontariuszy (harcerze i toszecka młodzież). W tym
roku zbiórka odbywała się pod hasłem
„dla wyrównywania szans w leczeniu no-

worodków”. Dzięki hojności mieszkańców udało nam się zebrać 13.713,61 PLN,
11 EUR i 205 KC. Nad organizacją kwesty
czuwała szefowa sztabu, dh. Marta Bulla,
oraz jej zastępca, dh. Marta Bryzik, które
są wdzięczne wolontariuszom oraz dyrektorowi Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za pomoc i wsparcie.
Marta Bulla

Zmierzymy jakość toszeckiego
powietrza!
Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku, zostanie wkrótce nieodpłatnie wyposażona
w pierwszy w naszej gminie zewnętrzny
czujnik pomiaru jakości powietrza! Będzie to możliwe dzięki zakwalifikowaniu się naszej szkoły do pierwszej setki
w ogólnopolskim rankingu lokalizacji,
na które w ostatnich tygodniach można
było głosować na stronie wiemczymoddycham.pl. Wszystkim, którzy głosowali
(głos można było oddać jednokrotnie)
serdecznie dziękujemy!
PK

KULTURA

Z noworoczną nutą
na toszeckim zamku
W sobotę 13 stycznia na Zamku w Toszku
odbył się Koncert noworoczny. Wszystkich przybyłych uroczyście przywitał
dyrektor CK „Zamek w Toszku” Artur Czok, a życzenia noworoczne złożył
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk.
Sekcje wokalne CK „Zamek w Toszku”
pod kierunkiem Aleksandry Kucharczyk
i Adama Wójcika zaprezentowały się
w repertuarze świątecznym. Drugą odsłoną koncertu był występ Zespołu Gold
Brass Quintett, w skład którego, co warto
podkreślić, wchodzą mieszkańcy naszej

fot. Archiwum CK Zamek w Toszku
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gminy Marcin Wrazidło, Mateusz Gabor
i Tomasz Bieniek. Uśmiechy na twarzach
przybyłych były najlepszym potwierdzeniem atrakcyjności wydarzenia. Nowy
rok kulturalny w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” został zainagurowany.
DW
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We współpracy siła!

Łagier-tiurma Tost.

Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku

Tiurma-łagier Tost

Niniejsza książka to pierwsza w języku polskim monograﬁa historyczna więzienia-obozu NKWD w Toszku działającego w 1945 r. Sześć miesięcy istnienia obozu,
w którym śmierć poniosło być może nawet 3 tys. osób, opisano na tyle precyzyjnie,
na ile jest to możliwe przy obecnym stanie badań. Obszernie omówiono zbrodnie,
jakie miały miejsce w budynkach toszeckiego szpitala psychiatrycznego tuż po
zakończeniu II wojny światowej. W drugiej części książki autorzy oddali głos
świadkom: mieszkańcom Toszka, ale przede wszystkim więźniom obozu. W ten
sposób narrację historiograﬁczną uzupełnia indywidualna perspektywa jednostek,
które uczestniczyły w dramatycznych wydarzeniach, przeżywały je, a po latach
przywołały we wspomnieniach. Wreszcie na trzecią część publikacji składa się
długa, licząca prawie 4 tys. pozycji lista więźniów i oﬁar toszeckiego obozu. Zarówno
spis, jak i relacje świadków publikowane są po raz pierwszy. Praca ta podsumowuje
dotychczasowe ustalenia badawcze, ale bynajmniej nie zamyka tematu. Przeciwnie –
w dziejach „tiurmy-łagru NKWD Tost” wciąż pozostaje wiele momentów niejasnych,
które są wyzwaniem dla przyszłych badaczy.

fot. Anna Skandy

Jasełka
dorośli - dzieciom

W dniu tegorocznego święta Trzech Króli
w kościele parafialnym w Toszku wystawione zostały jasełka wg misterium ludowego "Pastorałka" Leona Schillera. W obsadzie znaleźli się m.in. toszeccy księża,
na czele z ks. proboszczem Sebastianem
Benszem, samorządowcy na czele z Burmistrzem Grzegorzem Kupczykiem, szefowie OPS-u i Zamku, przedstawiciele
oświaty, artyści, przedsiębiorcy i wielu innych. Spektakl przygotowany został pod
kierunkiem pani Sabiny Olbrich - Szafraniec. Oprócz ciekawej obsady, na podkreślenie zasługuje scenografia, oświetlenie,
nagłośnienie, kostiumy i oprawa muzyczna przedstawienia. Po dwóch udanych
tego typu przedsięwzięciach, wolno napisać, że są one już naszą tradycją - za rok
zapraszamy zatem na kolejne!
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Gmina Toszek

Tiurma-łagier Tost
Historia obozu NKWD
w Toszku w 1945 roku

foto.: Archiwum UM Toszek

ISBN 978-83-949814-0-2

bezpłatna i można ją otrzymać m.in. na
Zamku, a także w Urzędzie Miejskim, pokój 26.
DDK

Jasełka dla Seniorów

foto.: Archiwum OPS w Toszku

Rok 2017 był dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku czasem nawiązywania
szeroko zakrojonej współpracy z innymi
jednostkami, organami lub podmiotami
na rzecz mieszkańców naszej gminy. Podobna idea przyświeca nam także w tym
roku. Jej pierwszym odzwierciedleniem
będzie wspólna organizacja zamkowych
ferii dla dzieci, które OPS przygotowuje wraz z Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” (tam też prowadzone są zapisy
na zajęcia). Podczas dwutygodniowych
spotkań przewidziane są warsztaty z zakresu robotyki, tańca, zajęcia kreatywne, plastyczne, ruchowe i wiele innych.
Zapowiada się super zabawa, ciekawie
spędzony czas przerwy od nauki szkolnej oraz wyśmienita atmosfera. Poza tym,
prowadzone przez OPS zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Toszku, Pniowie,
Kotulinie, Płużniczce, Ligocie Toszeckiej
i Paczynie podczas ferii zimowych będą
kontynuowane. 			
OPS

Tiurma-łagier Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaliśmy publikację
o obozie NKWD, który w roku
1945 funkcjonował w toszeckim szpitalu. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty historyczne dla
uczniów szkół podstawowych
z Toszka, Kotulina, Pniowa
i Paczyny. Warsztatom towarzyszyła wystawa „Wydarzenia roku 1945 na Górnym
Śląsku”, dzięki której młodzi
ludzie mogli pogłębić zdobytą wiedzę. Przed świętami na
zamku odbyło się spotkanie
dyskusyjno-promocyjne poświęcone powstałej w ramach
projektu publikacji. Prelegentami spotkania byli współautorzy książki - historycy Instytutu Pamięci Narodowej:
dr Sebastian Rosenbaum, dr
Dariusz Węgrzyn i dr Bogusław Tracz. Publikacja wraz
z materiałami źródłowymi
jest pierwszą w języku polskim próbą opisania historii
funkcjonowania obozu sowieckiej policji politycznej–NKWD w Toszku. Opracowanie zawiera także listę więźniów
i osób zmarłych w obozie. Publikacja jest

W dniu 16 stycznia na zamku zorganizowano spotkanie noworoczne dla seniorów,
w którym uczestniczyli wolontariusze z Centrum Wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, dzieci z zamkowych sekcji: plastycznej i teatralnej. Głównym punktem programu były Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej Deja Vu działającej przy
CK Zamek w Toszku. Nasi seniorzy zostali też obdarowani serduszkami z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka. Serduszka wykonały dzieci z sekcji plastycznej. Życzenia noworoczne zebranym złożył Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Toszku, pan Arkadiusz Łuków. Spełnia się moja idea czyli wymiana międzypokoleniowa seniorów z młodzieżą naszej gminy. Z pewnością to dzisiejsze spotkanie nie jest
jedyną okazją do takiej wymiany, bo cały czas planowane są kolejne inicjatywy - powiedział kierownik. Współpraca pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, parafią
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, Centrum Wolontariatu przy OPS w Toszku
oraz Centrum Kultury Zamek w Toszku nadal będzie się rozwijać. Już 13.02.2017 r. na
Zamku odbędzie się Bal Karnawałowy dla naszych Seniorów. Szczegółowe informacje
i zapisy - w toszeckim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
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Fot. Andrzej Morciniec

Aleksandra Garbal nominowana
w plebiscycie „Perła Roku 2018”

Wydawca tygodnika „Strzelec Opolski”, jak co roku,
zaprasza czytelników do udziału w plebiscycie „Perła
Roku”. Jak co roku chodzi w nim o docenienie działalności aktywnych i kreatywnych kobiet, które znane
są w swojej społeczności i nie tylko z różnorodnych
dobrych inicjatyw i dokonań. Toszecki samorząd zarekomendował do tego wyróżnienia panią Aleksandrę
Garbal, pedagożkę i kompozytorkę, solistkę i autorkę
opracowań chóralnych, której twórczość muzyczna
była wielokrotnie wykonywana zarówno na koncertach
jak i w rozgłośniach radiowych w Polsce i za granicą.
Wkrótce poinformujemy o szczegółach głosowania.
Liczmy na szerokie poparcie naszej Kandydatki!
JR
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Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zaprasza na otwarcie pierwszej w tym roku
wystawy. 2 lutego w Centrum Ekspozycji Historycznych prezes Stowarzyszenia Blechhammer-1944 z Kędzierzyna Koźla wygłosi prelekcję „Śląska bitwa o paliwo” i opowie o samej wystawie. Polecamy!
DW
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Bezpłatny klucz do e-administracji

Bezpłatny profil zaufany ePUAP

Już teraz w Urzędzie Miejskim w Toszku możesz utworzyć bezpłatny profil
zaufany ePUAP i załatwiać sprawy urzędowe ONLINE.
Chcesz załatwić wiele spraw urzędowych
bez wychodzenia z domu,24 godziny na
dobę, z dowolnego miejsca? Potwierdź
profil zaufany w Urzędzie Miejskim
w Toszku i już teraz korzystaj z bezpłatnego klucza do e-administracji. Już teraz możesz potwierdzić profil zaufany
w Twojej gminie – w punkcie potwierdzania profili zaufanych mieszczącym się
w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek.
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel konta loguje się na stronie
internetowej www.epuap.gov.pl, wybiera
usługę, którą chce zrealizować (przykładowo wysłać pismo do gminy), wypełnia
wniosek i podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła do Urzędu. Profil
zaufany daje możliwość załatwienia wielu spraw administracyjnych z dowolnego
miejsca (przykładowo z domu, z pracy,
z parku, czy ze spotkania z przyjaciółmi)
oraz o dowolnej porze (także po godzinie
zamknięcia danego urzędu).
Co daje posiadanie profilu zaufanego?
Możliwość załatwienia wielu spraw administracyjnych, w szczególności:
✓ wszelkie sprawy z zakresu działalności
gospodarczej (CEIDG),
✓ złożenie wniosku o dowód dla siebie lub dziecka, zgłoszenie utraty lub
zniszczenia dowodu albo prawa jazdy,
zawiadomienie o sprzedaży samochodu oraz wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego, sprawdzenie swoich
danych i dokumentów w Rejestrze
PESEL oraz Rejestrze Dowodów Osobistych,

Nowy rok,
nowe szanse

Niedawno przeczytałem artykuł dotyczący badań, które wykazały, że każdy trzeci
poniedziałek stycznia to najbardziej depresyjny dzień w roku. Teoria jest w gruncie rzeczy pseudonaukowa, ale można się
doszukać kilku słusznych argumentów
w jej założeniach – jest zimno, szybko robi
się ciemno, a stosunkowo niewielka ilość
światła słonecznego powoduje, że ludzie
łatwo stają się przybici. Oprócz tego autor teorii przekonuje, że wpływ na tę datę
ma fakt, że to kolejny poniedziałek, czyli
dzień najbardziej znielubiony przez leniów lub ludzi z przymusu wykonujących
swoją pracę, a takich niestety w każdym
społeczeństwie nie brakuje. I do tego –
postanowienia noworoczne. A raczej fakt,
że po trzech tygodniach od pierwszego
dnia w roku niewiele po nich zostaje.
Około trzech tygodni przeciętnie trwa
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

✓ załatwienie wszelkich spraw z zakresu
Urzędu Stanu Cywilnego (np. uzyskanie odpisów aktów, zgłoszenie urodzenia dziecka), Urzędu Skarbowego
(sprawdzenie swoich rozliczeń podatkowych, zgłoszenie spadku, darowizny), Narodowego Funduszu Zdrowia,
a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (możemy np. sprawdzić, czy pracodawca nas ubezpieczył i jaką dostaniemy emeryturę),
✓ załatwianie szeregu spraw z zakresu
Krajowego Rejestru Karnego (pobranie zaświadczenia o niekaralności)
oraz Urzędu Pracy (w tym możliwość
zarejestrowania się jako osoba bezro-

botna i korzystania ze szkoleń bez wychodzenia z domu).

Jakie są korzyści z posiadania profilu zaufanego?
- nie wymaga dodatkowego urządzenia,
ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu
elektronicznego,
- jest bezpłatny i powszechnie dostępny.
SD

W jaki sposób założyć profil zaufany?
KROK 1:
Załóż konto na portalu ePUAP
(www.epuap.gov.pl).
KROK 2:
Z założonego konta wyślij wniosek
o potwierdzenie profilu zaufanego.
KROK 3:
Uwierzytelnij profil w wybranym punkcie
potwierdzającym profil zaufany.
W tym celu w ciągu 14 dni od złożenia
elektronicznego wniosku, należy udać się do
wybranego punktu, w celu potwierdzenia
wprowadzonych do systemu danych osobowych
przed urzędnikiem. Po pozytywnej weryfikacji
danych, na podstawie przedstawionego
dokumentu tożsamości (dowód lub paszport),
konto założone na portalu ePUAP zyskuje
status profilu zaufanego
KROK 4:
Załatwiaj wiele spraw administracyjnych
ONLINE profilu zaufanego.

TERAZ PUNKT POTWIERDZANIA
PROFILI ZAUFANYCH DOSTĘPNY
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W TOSZKU
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
• Referat Organizacyjny – pokój nr 8 (parter);
tel.: 32 237-80-17 lub 27
• Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1
(parter); tel.: 32 237-80-33

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON
wypracowanie nowego nawyku. Wydaje
mi się więc, że niektórzy w czasie najbardziej depresyjnego dnia w roku mają niezły powód do świętowania – dotrzymali
postanowienia i teraz lwią część roboty
będzie wykonywał za nich nawyk. Postanowienia można podejmować zawsze,
więc nawet jeśli z twoich postanowień
noworocznych nic już nie zostało, proponuję spróbować raz jeszcze – a nuż uda się
dołączyć do tych szczęśliwych i zadowolonych z siebie?
Wiem z doświadczenia, że nawyki to
niesamowicie ważna sprawa. Kontrolują
życie człowieka, począwszy od pobudki i włączenia drzemki lub podniesienia
się natychmiast z łóżka, przez odkładanie
rozwiązywania problemów na później lub
branie się za nie na bieżąco, kończąc na
tym, o której człowiek kładzie się spać
i czy przed snem nie używa telefonu, którego światło utrudnia zasypianie. Zmiana
nawyków to prosty sposób na poprawę
jakości życia, więc nawet jeśli tegoroczne
postanowienia nie wypaliły, to gwaran-

tuję ci, że jeśli pomyślisz, co możesz dla
siebie zrobić, a potem osiągniesz ten cel,
nie będzie dla ciebie istniał najbardziej
depresyjny dzień w roku.
Być może przed tobą jeszcze kilkadziesiąt
lat życia i najlepsze, co możesz dla siebie
zrobić, to zmienić złe nawyki na dobre,
które będą ci w tym czasie towarzyszyły.
Zacznij walczyć z drzemką w telefonie,
odkładaj go pół godziny przed snem, jedz
choć jeden owoc dziennie i pij dużo wody.
Częściej uprawiaj sport, poświęć choć godzinę w tygodniu na naukę angielskiego
i raz w miesiącu przeczytaj książkę. Powalcz ze sobą na początku, a po trzech
tygodniach zobaczysz, że nie będziesz się
już zmuszał do tych pozytywnych rzeczy.
Jeśli to za dużo, wybierz choć jedną rzecz
i pamiętaj – czas i tak musi minąć, a być
może za rok spojrzysz wstecz i poczujesz
ogromną satysfakcję na myśl, ile udało ci
się zrobić. A wtedy kolejne postanowienia
noworoczne nie będą już tak przerażające. Powodzenia!
Tomasz Sobania
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Kalendarium imprez Gminy Toszek 2018 r.
Luty

Sierpień

08 VII Gala nadania Tytułu Człowieka Roku Ziemi
Toszeckiej
10	Rosenmontag - odrobina Nadrenii w Toszku
11	Zimowy turniej piłkarski
13	Zamkowe wieczory z kawą i kulturą – gość
Agnieszka Graca

12 IV Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
18 Integracyjny festyn dożynkowy w Pawłowicach
25 Dożynki sołeckie w Sarnowie
25 Dożynki sołeckie w Boguszycach
26 Dożynki sołeckie w Kotulinie

Marzec

Wrzesień

08 Dzień Kobiet w Pniowie
08 Dzień Kobiet w Proboszczowicach
08 Warsztaty kroszonkarskie na zamku w Toszku
11 Dzień Kobiet na zamku w Toszku
21	Zamkowe wieczory z kawą i kulturą –
gość: Szymon Hołownia
Wystawa fotograficzna „Nasza Mała Dzika Ojczyzna”

01
Dożynki sołeckie w Ligocie Toszeckiej
01	Zawody jeździeckie o puchar sołtysa Ligoty
Toszeckiej
01
Dożynki sołeckie w Pisarzowicach
01
Dożynki sołeckie w Płużniczce
07-08 Memoriał im. dr. Ludwiga Guttmanna,
Toszek 2018
08
Dożynki sołeckie w Ciochowicach
08
Dożynki sołeckie w Pniowie
09
IV Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
15
Spotkanie po żniwach- Dzień Kartofla
w Proboszczowicach
15
26 Zlot Młodzieży PTTK
16
Dożynki sołeckie w Kotliszowicach

Kwiecień
19 VII Gminne Prezentacje Artystyczne na zamku
w Toszku
26 Konkurs recytatorski „Spotkania zamkowe”
30	Plener malarski (do 4 maja)

Maj
03 Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (obchody
oficjalne i sportowe)
05 Otwarcie strażnicy OSP w Toszku
12	Bieg o Złotą Kaczkę
19 XIII Brewerie Toszeckie
20 IV Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
24 Dzień Rodziny w Proboszczowicach

Czerwiec
02

Dzień Dziecka w Toszku; Dzień Dziecka
w Kotulinie wraz z Festynem Wiosennym
08–10 Motocyklowy Zlot Złotej Kaczki
09
Festyn Rodzinny w Pniowie
10
IV Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
15–16	Turniej Piłki Nożnej „Rosja 2018” na konsolach
16	Turniej trampkarzy w Ciochowicach
23	Rajd Szlakiem Zabytków Ziemi Toszeckiej

Lipiec
07–08 Dni Toszka
07–08 IX Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn
08	Poppa’s Geburtstag - Rajd dr. Ludwiga
Guttmanna
08
IV Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
20–22 Festyn rekreacyjno-sportowy w Ciochowicach
29	Rajd Świętego Jakuba
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Październik
06 XIV Oktoberfest na Zamku w Toszku
21 VIII Targi Ślubne
27 Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Zespołu
Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares
Gminne Obchody Dnia Nauczyciela

Listopad
11	Gminne obchody rocznicy 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę
11 Obchody dnia św. Marcina (Toszek; Paczyna)
11	Turniej piłkarski z okazji Święta Niepodległości
24 II Wyścig o puchar Burmistrza Toszka w kolarstwie
przełajowym edycja pucharu Polski

Grudzień
01	Andrzejki w Proboszczowicach
08 IX Toszecki Jarmark Adwentowy
08 Jarmark Adwentowy w Kotulinie
08	Turniej Skata w Ciochowicach
09 Konkurs na najlepszą potrawę świąteczną
i najpiękniej udekorowane pierniczki
09 Kiermasz Świąteczny połączony z wizytą Mikołaja
w Pniowie
09 Mikołajki w Sarnowie
15	Turniej Tenisa Stołowego w Ciochowicach
31 Sylwester w Proboszczowicach
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