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Przełącz się na gaz!

PGNiG zaprasza mieszkańców naszej gminy do współpracy
w ramach programu likwidacji niskiej emisji, poprzez kompleksową wymianę systemu ogrzewania na zasilany gazem.
W lutym odbędą się spotkania poświęcone możliwości podłączenia gospodarstw domowych do sieci gazowej.

Ankiety wypełniane w ubiegłym roku (maj, czerwiec) przez
mieszkańców niektórych miejscowości naszej gminy, były
przedmiotem analiz PGNiG. Analizy prowadzono w celu rozpoznania możliwości podłączenia gospodarstw domowych do
sieci gazowej w konkretnych miejscowościach. W pierwszym
etapie przyłączenia będą możliwe dla mieszkańców Pniowa,

Paczyny, Paczynki, Pisarzowic, Sarnowa, Płużniczki i Toszka.
Wg uzyskanych informacji podłączenie do sieci gazowej będzie
możliwe w okresie od 6 do 24 miesięcy od uzyskania warunków przyłączenia. W celu wypełnienia odpowiednich wniosków
o wydanie warunków oraz uzyskania niezbędnych informacji
zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne z przedstawicielem PGNiG. Będzie on dyżurował w podanych miejscach
i godzinach, aby pomóc zainteresowanym mieszkańcom wypełnić i złożyć stosowane dokumenty oraz odpowiedzieć na pytania. Zapraszamy do udziału w spotkaniach! Każdy mieszkaniec
naszej gminy może wziąć udział w konsultacjach w dowolnej
lokalizacji.

Spotkania w sprawie gazyfikacji
(LUTY 2020)
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PROSTO Z URZĘDU

Nowy rok dla samorządu to przede wszystkim nowy budżet, a w nim, oprócz zadań
kontynuowanych, także przedsięwzięcia
nowe. O szczegółach przyjętej uchwały budżetowej pisze dość szczegółowo pan Przewodniczący Tadeusz Kobiernik - zainteresowanych zachęcam do lektury.
Od jakiegoś czasu prowadzimy starania
o rozbudowę sieci gazowej w naszych sołectwach. Podczas spotkań z mieszkańcami, które organizowaliśmy
przed ostatnimi wyborami, wielu mieszkańców zgłaszało wolę
przyłączenia swoich gospodarstw do sieci gazowej. Pamiętam, że
rozmawialiśmy o tym m.in. w Paczynie czy w Kotulinie. Także
w Toszku istnieją w tym zakresie potrzeby, dlatego cieszy mnie
inicjatywa, z jaką wyszli nasi radni, w szczególności pan Rafał Kucharczyk, organizując w ubiegłym roku ankietowanie mieszkańców. Ankiety, pomyślane najpierw jedynie dla Oracza, wypełniło
ostatecznie wielu mieszkańców. W ostatnim czasie otrzymaliśmy
„zielone światło” w tej sprawie z PGNiG. Przygotowujemy porozumienie między gminą a PGNiG w sprawie współpracy na rzecz
poprawy jakości powietrza atmosferycznego w naszej gminie.
W ramach porozumienia spółka gazowa oferuje kompleksowe
wsparcie w wypełnieniu deklaracji przez mieszkańców, a gmina
zapewnia pomoc w organizacji spotkań. Szczegóły tej inicjatywy
publikujemy na pierwszej stronie. Wspomniane „zielone światło”
oznacza pewność przyłączenia do sieci gazowej dla mieszkańców
z wytypowanych sołectw i z Toszka. W kolejnym etapie porozumienie obejmie Oracze i Ciochowice - wg naszych informacji, ma
to mieć miejsce pod koniec tego półrocza. Deklaruję również wolę
wsparcia finansowego ze strony toszeckiego samorządu dla tych
mieszkańców, którzy zdecydują się zamienić ogrzewanie węglowe
na gazowe. Szczegóły tego wsparcia będą znane nieco później.
Chcę też wspomnieć niedawną wizytę, jaką przedstawiciele naszej gminy złożyli w partnerskim Hohenau. Oprócz dorocznej
okazji dla tego wyjazdu, jaką jest Neujahrsempfang, najważniej-

szym powodem naszej tam obecności był fakt, że mijają właśnie
ostatnie miesiące, kiedy funkcję burmistrza Hohenau pełni wielki
przyjaciel naszej gminy Eduard Schmid. W wyborach, które zaplanowane są na Bawarii w połowie marca, mieszkańcy wybiorą jego następcę. Jako współtwórca partnerstwa między naszymi
gminami, został pan burmistrz wraz z małżonką i czworgiem
innych współpracowników uhonorowany tytułem Honorowego
Obywatela Gminy Toszek. Wizyta składała się z wydarzeń oficjalnych i mniej oficjalnych, nie zabrakło także momentów wzruszeń
spowodowanych kończącą się ostatnią kadencją szefa tamtejszego
samorządu.
Styczeń upłynął u nas także pod znakiem przeżywania atmosfery
świąt Bożego Narodzenia. W kościele w Toszku zorganizowane
zostały trzy różnorodne koncerty. Wystąpili Orkiestra Dęta Toszka pod dyrekcją Patryka Henkla, Chór Tryl pod dyrekcją Marii Garbal (wraz z zaprzyjaźnionym zespołem z Opola), a także
czworo muzyków na czele z wokalistką Aleksandrą Kucharczyk.
Podczas tego ostatniego koncertu zebrano także datki na pomoc
chorego onkologicznie chłopca. Gratuluję tych inicjatyw naszej
parafii i naszemu Centrum Kultury, które współorganizowało
koncert chóralny. Gratuluję przede wszystkim wykonawcom,
którzy potwierdzili znakomity poziom artystyczny. W momencie,
kiedy piszę te słowa, przygotujemy się do jeszcze jednego koncertu - Wspólnego Wieczoru Kolęd, który po raz 27 organizuje
w Pniowie Marcin Kwaśniok wraz z prowadzonym przez siebie
chórem parafialnym „Cecylia”.
Na zakończenie dziękuję naszemu Zamkowi, OPS-owi, Toszeckiej Akademii Piłkarskiej, szkołom, sołectwom i innym organizacjom, które zadbały o przygotowanie zajęć dla dzieci w czasie
ferii zimowych. Dzięki tym inicjatywom powstało naprawdę dużo
(mam wrażenie, że więcej niż w latach minionych) ofert spędzania czasu. Uczniom życzę pomyślności w nowym semestrze nauki
szkolnej!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
Uchwalenie Budżetu
Gminy Toszek na rok
2020 to jedna z ważniejszych uchwał, jaką
podjęła Rada Miejska
na sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku. Główne
założenia podjętej uchwały to m.in.:
1) budżet na 2020 rok zamknął się łączną
kwotą planowanych dochodów w wysokości 49.058.111,83 zł i łączną kwotą
planowanych wydatków w wysokości
50.529.811,83 zł. Planowany deficyt
budżetu w wysokości 1.471.700,00 zł
zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki;
2) w 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.567.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu.
Obecne zadłużenie Gminy (na dzień
31.12.2019 r.) wynosi 2.062.374,66 zł;
3) wydatki majątkowe w 2020 roku planuje się na poziomie 5.360.109,44 zł
z przeznaczeniem m.in. na:
◆Budowę centrum przesiadkowego
◆Modernizację UM w Toszku
◆Budowę przedszkola w Kotulinie
◆Budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków
◆Budowę oświetlenia (Pisarzowice,
Kotulin)
◆Wymianę wodociągu z elementami
azbestowymi (Paczynka)
◆Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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◆Budowa Otwartych Stref Aktywności
(Paczyna, Boguszyce, Proboszczowice)
4) zaplanowano również 3.904.218,00 zł
na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
5) na Toszecki Budżet Obywatelski przeznaczono w roku 2020 aż 180.171,00 zł.
Ponadto na sesji podjęto uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
położonej w Ciochowicach, stanowiącej
działkę oznaczoną nr 389/165; w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
dla terenów położonych w sołectwach
Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice,
Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów,
Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście
Toszek; w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2020; w sprawie przystąpienia Gminy Toszek do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych; w sprawie zmian w budżecie gminy
Toszek; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek; w sprawie

nadania tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Toszek dla mieszkańców naszej
partnerskiej gminy Hohenau: Eduardowi
Schmidowi, Anneliese Schmid, Josefowi
Tanzerowi, Marii Tanzer, Johannowi Seidlowi, Annie Seidel.
Na sesji toszecki samorząd podziękował
Prezes Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na
Starcie” pani Ewie Niewiejskiej za kilkuletnią widoczną działalność spółdzielni
na terenie naszej gminy. Po nowym roku
zadania spółdzielni przejmie nowa komunalne spółka gminna. Na sesji miało
miejsce również wręczenie nagród dla
uczestników gminnego konkursu wiedzy
o Powstaniach Śląskich, który odbył się
30 listopada na zamku w Toszku. Radni obradowali także na kilku komisjach
wspólnych, główne tematy to analiza projektu budżetu na rok 2020, formułowanie
wniosków poszczególnych komisji nt.
Projektu budżetu, gospodarka nieruchomościami komunalnymi oraz projekty
uchwał na sesję RM.
Ważnym dla mnie zaproszeniem było
uczestnictwo w podsumowaniu projektu
„Mapa lokalnych potrzeb seniorów” które
odbyło się na zamku w Toszku w dniu 5.
grudnia. Wspólnie z Burmistrzem Toszka panem Grzegorzem Kupczykiem oraz
Wicestarostą Powiatu Gliwickiego panem
Adamem Wojtowiczem mogliśmy posłuchać jaka była idea tego projektu oraz
otrzymaliśmy Mapę Lokalnych Potrzeb
Seniorów. W naszej gminie w projekcie
uczestniczyli Seniorzy z Toszka i KotuliPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Z prac Rady Miejskiej

z życia gminy

Unijne dofinansowanie
dworca PKP

tury i Sportu Rady Miejskiej, Magdalena
Krzepisz, a także nauczycielka j. niemieckiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.
G. Morcinka, Aleksandra Kupczyk, która
koordynuje coroczne wizyty toszeckiej
młodzieży w naszej gminie partnerskiej
na Bawarii.
PK

PSZOK - nowa
lokalizacja

foto: Andrzej Morciniec

Honorowi Obywatele
Gminy

• odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne w ilości
0,5 m³/osobę /rok. 
PK

foto: Tadeusz Kobiernik

na, na styczniowej Komisji wspólnej RM
zapoznam wszystkich Radnych z tematyką realizowanego Projektu oraz omówię
Mapę Lokalnych Potrzeb Seniorów. Po
grudniowej sesji wszyscy samorządowcy oraz emerytowani pracownicy urzędu spotkali się na Zamku w Toszku na
spotkaniu opłatkowym. W dniach 17–19
stycznia toszecki samorząd udał się z wizytą do naszej partnerskiej Gminy Hohenau na coroczną uroczystość rozpoczęcia Nowego Roku (Neujahrsempfang)
podczas której wręczyliśmy sześciorgu
samorządowcom z Hohenau tytuły Honorowych Obywateli Gminy Toszek.
Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy
życzę dużo zdrowia i szczęścia w Nowym
Roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miejska
Toszka nadała sześć tytułów Honorowych
Obywateli naszej gminy. Otrzymali je nasi
przyjaciele z Hohenau: Eduard i Anneliese Schmid, Josef i Maria Tanzer, Johann
i Anna Seidel. W uzasadnieniu każdego
z tytułów radni podkreślili zasługi dla
partnerstwa między naszymi gminami,
pogłębianie przyjaźni między mieszkańcami oraz pielęgnowanie wspólnych wartości w duchu zjednoczonej Europy. PK

Wizyta w Hohenau
W dniach 17-19 stycznia przedstawiciele naszej gminy, na czele z burmistrzem Grzegorzem Kupczykiem oraz
przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kobiernikiem, przebywali z wizytą w Hohenau. W ramach dorocznego
święta Neujahrsempfang ("przyjęcie noworoczne") uroczyście wręczyli sześciorgu przedstawicielom naszej gminy partnerskich tytuły Honorowych Obywateli
Gminy Toszek. Zwiedzili także pobliski
park narodowy, miejscową hutę szkła oraz
wzięli udział w biesiadzie. Wizyta upłynęła w znakomitej atmosferze. Nie zabrakło
też podsumowań i wzruszeń, ponieważ
po szeregu kadencji, 15 marca z funkcją
burmistrza Hohenau pożegna się Eduard Schmid, współtwórca partnerstwa
między naszymi gminami. W delegacji
uczestniczyli także m.in. przewodnicząca
Koła DFK Tost/Toszek, Dorota Matheja,
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kulwww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Od 13 stycznia (poniedziałek) zmienia
się lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zamiast przy ul. Górnośląskiej (siedziba
Remondis) odpady można będzie składować w Toszku przy ul. Boguszyckiej - za
dawnym browarem, na terenie oczyszczalni ścieków. PSZOK w nowej lokalizacji czynny będzie od wtorku do soboty
(9:00-17:00), za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. Punkt będzie bezpłatnie i na bieżąco odbierał odpady dostarczone przez mieszkańców, w tym:
• papier, tektura, szkło,
• tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
• odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyte opony (z rowerów, motorów
i samochodów osobowych) –
ograniczenie dla opon z samochodów
osobowych w ilości 4 opony/samochód
osobowy/rok,
• odpady niebezpieczne, powstające
w gospodarstwach domowych tj.
przeterminowane leki, chemikalia,
farby, środki ochrony roślin,
świetlówki/żarówki,
• zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,

W dniu 30 grudnia 2019 r. marszałek Jakub
Chełstowski i wicemarszałek Wojciech
Kałuża - w imieniu województwa śląskiego oraz burmistrz Grzegorz Kupczyk
i skarbnik Danuta Lis - w imieniu naszej
gminy podpisali umowę o dofinansowanie modernizacji dworca PKP w Toszku
wraz z rewitalizacją przyległego terenu.
Zgodnie z wybranym do dofinansowania projektem, do roku 2022 powstanie
w tym rejonie tzw. centrum przesiadkowe
obejmujące poczekalnie dla podróżnych,
przystanek autobusowy, miejsca parkingowe i postojowe dla rowerów. Wyremontowany zostanie także chodnik i droga
- gminny odcinek ul. Dworcowej. Przewidziano również pielęgnację zieleni oraz
zabudowę elementów małej architektury.
Łączna wartość projektu to nieco ponad 4
mln zł. Poziom unijnego dofinansowania
do kosztów kwalifikowanych inwestycji to
95%. Obecnie trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy projektanta i robót budowlanych. PK

Przedszkole w Kotulinie

Kontynuujemy prace związane z planowaną budową przedszkola w Kotulinie.
Ma ono służyć 75 dzieciom, czyli powinno pomieścić trzy przedszkole oddziały.
W związku z koniecznością dokonania
istotnych zmian w pierwotnym projekcie,
ogłosiliśmy ponowny konkurs ofert na
zaprojektowanie tego ważnego obiektu.
Na zgłoszenia zainteresowanych projektantów czekamy do 3 lutego. Pełna treść
ogłoszenia widnieje na stronie toszek.pl
(BIP - zamówienia publiczne - do 30 tys.
euro).
PK
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z życia gminy

Harmonogram
odbioru odpadów
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Miejscowość
Pisarzowice, Pniów
Toszek Rejon I: Boczna, Bolesława Chrobrego, dr. Ludwika Guttmanna, Dworcowa, Harcerska,
Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krótka, ks. Jana Twardowskiego, Leśna,
Limanowskiego, Młyńska, Ogrodowa, Oracze, Parkowa, Piastowska, Plac Kościelny,
Poddworcowa, Podwale, Polna, Powstańców, Ratuszowa, Rynek, Sarnowska, Stary Młyn,
Strzelecka, Szewska, Szpitalna, Wiejska, Wolności, Zamkowa
Toszek Rejon II: Curie-Skłodowskiej, Dzierżonia, Gliwicka, Głowackiego, Górnośląska, Gustawa
Morcinka, Józefa von Eichendorffa, Karola Miarki, Kolejowa, Krasińskiego, ks. Johannesa
Chrząszcza, Ludowa, Mickiewicza, Miła, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Tarnogórska,
Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka
Toszek: Boguszycka, Ligota Toszecka, Boguszyce, Pawłowice, Sarnów
Kotliszowice, Wilkowiczki, Ciochowice
Paczyna, Paczynka
Proboszczowice, Kotulinek, Szklarnia, Skały, Nakło, Płużniczka
Kotulin

Luty

Miesiąc
Marzec

Kwiecień

5, 19

4, 18

1, 15, 29

6, 20

5, 19

2, 16, 30

7, 21

6, 20

3, 17

10, 24
11, 25
12, 26
13, 27
14, 28

9, 23
10, 24
11, 25
12, 26
13, 27

6, 20
7, 21
8, 22
9, 23
10, 24

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Miejscowość
Ciochowice, Pniów
Kotliszowice, Paczyna, Wilkowiczki
Boguszyce, Ligota Toszecka, Pawłowice, Płużniczka
Toszek: Boczna, Dworcowa 2, 2a, 4, 4a, Chrobrego, Guttmanna, Harcerska, Kilińskiego, Kościelna
2, Limanowskiego, Twardowskiego, Ogrodowa, Oracze, Poddworcowa, Podwale, Ratuszowa,
Sarnowska, Stary Młyn 2, Zamkowa, Wiejska, Szpitalna
Pisarzowice, Toszek: Curie-Skłodowskiej, Dworcowa, Dzierżonia, Głowackiego, Górnośląska,
Eichendorffa, Kolejowa, Krasińskiego, Chrząszcza, Ludowa, Miarki, Mickiewicza, Miła,
Morcinka, Parkowa, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka
Sarnów, Paczyna
Toszek: Gliwicka, Konopnickiej, Krótka, Kościuszki, Młyńska, Morcinka, Piastowska,
Powstańców, Rynek, Strzelecka, Szewska, Tarnogórska, Wolności
WĄSKIE WJAZDY: Ciochowice: Boczna 2, 3, 4, 5, Leśniczówka 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, Szkolna
15, 16, Wysoka 1, Pisarzowice: Gliwicka 10/1, 10/2, Pniów: Górna 42, Pyskowicka 4, 8, Srocza
Góra 11J, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 42, Wiejska 12, 32, 38, 51, 69, 71, Kotliszowice: Leśna 2, Paczyna:
Wiejska 14, 18, 86, Wrzosy 2, 3, 4, 5, 6, 7, Leśna 31, 32, 33, Wilkowiczki: Leśna 5, 6 , 7, Łączki 1, 4,
5, 6, 7, 8, Polna 1, 2, Toszek: Boguszycka 1, Dworcowa 8, Górnośląska 18a, Konopnickiej 61, 63,
Leśna 1, 3, 5, 7, 9, Miarki 11, 13, Oracze 37, 39, Polna 1, Boguszyce: Dolina 1, 2, Leśna 4, Zalesie 2,
3, Ligota Toszecka: Niekarmska 20, Stawowa 5, Toszecka 2, Pawłowice: Wiejska 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Sarnów: Polna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 32, Stawowa 1, 2, Wiejska 1, 41, 41a, 45, Płużniczka: Grabina 3,
Polna 4, Kotulin: Nogowczycka 13, 13a, Dolna 8, 8a, 20, Proboszczowice: Wiejska 29a, 31, 33

Luty

Miesiąc
Marzec

Kwiecień

7, 21
10, 24
12, 26

6, 20
9, 23
11, 25

3, 17
6, 20
8, 22

14, 28

13, 27

10,24

3, 17

2, 16, 30

11, 27

11, 25
4, 18

10, 24
3, 17, 31

7, 21
14, 28

13, 27

12, 26

9, 23

Luty

Miesiąc
Marzec

Kwiecień

11, 25
5, 19
12, 26
14, 28

10, 24
4, 18
11, 25
13, 27

7, 21
1, 15, 29
8, 22
3, 10, 17, 24

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA WIELORODZINNA
Rodzaj odpadu
Tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
BIO
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z życia gminy

Rozstrzygnięcie
otwartych konkursów
ofert dla organizacji
pozarządowych

Remonty dróg
Prace remontowe na naszych drogach prowadzone są w formie doraźnych napraw
oraz planowych inwestycji. W zbiorczej tabeli prezentujemy inwestycje drogowe
zrealizowane w minionych latach.
PK

W wyniku otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w dziedzinie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Toszka wsparł łączną
kwotą w wysokości 200.000 złotych działalność następujących organizacji pozarządowych: Klub Sportowy „Zamkowiec”
w Toszku, Klub Łuczniczy A3D Toszek
w Boguszycach, Gliwicki Klub Karate Kyokushin w Gliwicach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej w Toszku, Ludowy Zespół Sportowy Toszecka Akademia
Piłkarska w Kotliszowicach, Ludowy
Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna, Ludowy
Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice
oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Ruch” w Pniowie. W dziedzinie ochrony
i promocji zdrowia oraz działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych wsparcie
Burmistrza Toszka w wysokości 125.000
złotych otrzymał Caritas Diecezji Gliwickiej.
PKa

Jubilat – społecznik

Pan Franciszek Famuła, który niedawno obchodził 90 urodziny, w Sarnowie
mieszka już około 70 lat. Zawsze chętnie pomagał sąsiadom, a obecnie podlewa kwiaty przy kaplicy i opiekuje się
jej obejściem, a także dba o porządek na
przystanku autobusowym. Przy okazji
składania życzeń urodzinowych za długoletnią pracę społeczną podziękowali
mu burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz
sołtys Gabriela Ziaja. My również życzymy Szanownemu Jubilatowi zdrowia oraz
błogosławieństwa Bożego, a także wielu
sił do dalszej pracy dla społeczności Sarnowa.
PKa
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

W Starostwie Powiatowym odbyło się
spotkanie podsumowujące kolejną edycję konkursu „Powiat
Przyjazny Środowisku”. Nagrodzone zostały także nasze
sołectwa, które podejmują na swym terenie
działania proekologiczne. Na realizację
poszczególnych projektów otrzymały one
wsparcie finansowe:
• Boguszyce
- „Wymiana
oświetlenia
w świetlicy wiejskiej w Boguszycach
na lampy LED” - 1.220,00 zł,
• Kotliszowice - „Zielony kotliszowicki
skwer” - 1.220,00 zł,
• Kotulin - „Zielone płuca Kotulina”1.220,00 zł,
• Paczyna - „Kwitnący plac zabaw
w Paczynie ul. Pniowska” - 1.220,00 zł,
• Proboszczowice - „Zielone światło
dla seniorów” dla sołectwa
Proboszczowice – 1.220,00 zł
Nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu wręczyli starosta Waldemar Do-

foto: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gliwicach

foto: Archiwum UM Toszek

Nagrodzone sołectwa

mbek oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego Andrzej Kurek. W podsumowaniu konkursu uczestniczył także burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk. Uroczystości towarzyszył wykład na temat
niskiej emisji oraz program artystyczny.
Oryginalne prezenty dla uczestników
przygotował też pan Andrzej Kurek - były
to ziarna rekordowego słonecznika (4,89
m). Serdecznie gratulujemy wyróżnionym naszym sołectwom i sołtysom zaangażowania i kreatywności w działaniach
proekologicznych! 
JR
5

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy na dwa wykłady
dotyczące Systemu Opieki i profilaktyki
zdrowotnej dla Seniorów w Polsce: „Możliwości skorzystania ze wsparcia i pomocy” oraz „Bezpieczny senior z kopertą
życia”. Wykład przeprowadzi Elżbieta Synowiec- gerontolog, wykładowca. Zajmuje
się profilaktyką społeczną wśród osób starszych i ich rodzin mającą na celu określanie i zrozumienie warunków sprzyjających
wydłużaniu się życia ludzkiego (pogodnej
i godnej starości), a także przeciwdziałaniu
temu, co czyni je uciążliwym w etapie starości. Spotkanie odbędzie się 4 marca (środa) o godz. 16.00 w Sali Peterswaldzkiej
toszeckiego zamku.
JR

foto: CK „Zamek w Toszku”

Mapy potrzeb seniorów

Kluby seniorów działające w naszej gminie w Toszku i w Kotulinie opracowały „Mapy lokalnych potrzeb seniorów”.
Obejmują one szereg udogodnień, które
mogą być użyteczne dla osób starszych,
choć nie tylko. Ławki, kosze na śmieci,
stojaki na rowery, porządkowanie i poprawa jakości nawierzchni, zwiększenie
dostępności obiektów dla osób starszych
i niepełnosprawnych to tylko niektóre ze
zgłoszonych postulatów. Będziemy systematycznie pracować nad wdrażaniem
zgłoszonych wniosków w zakresie, w jakim będzie to zależało do samorządu i naszych jednostek.
PK

foto: Sztab WOŚP Toszek

Orkiestra dobrych serc

12 stycznia br. po raz 28 zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym
roku zebrane pieniądze przekazane będą
na polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W akcję zbiórki włączył
się cały świat. Decyzją Jurka Owsiaka,
pomysłodawcy inicjatywy, pieniądze zebrane przez wolontariuszy w Australii
będą przekazane na rzecz organizacji pozarządowej, która zbiera środki na rato6

wanie życia, zdrowia ofiar pożarów w tym
przede wszystkim zwierząt. W naszej
gminie orkiestra zagrała dzięki dyrygentom – wolontariuszom dobrych serc. Byli
to m.in. Daria Dobiosch, Wiktoria Dziubek, Sandra Klonek, Maciek Donnerstag,
Marta Bulla, Asia Bulla, Marta Bryzik,
Grzegorz Koprek i Tomasz Podbrożnemu.
Dzięki hojności mieszkańców niezwodna
młodzież reprezentująca szczep harcerski
„IGNIS” zebrała rekordową u nas kwotę:
•17161,70 PLN,
•21,30 EUR,
•3 MAD,
•75,05 UAH,
•0,38 GBP,
•0,53 USD,
•54 TRY.
Warto pomagać!
JR

Majestatyczny zabytek
Jedną z pereł barokowych na terenie
Toszka jest kościół
pw. św. Katarzyny
Aleksandr yjskiej.
Znajdują się w nim
bezcenne zabytki posiadające wartość historyczną i artystyczną.
Wyjątkowym
i reprezentacyjnym
obiektem w kościele jest drewniana ambona wraz z baldachimem, która została
wykonana przez rzeźbiarza Macieja Weissmanna z Frydka (Czechy) na przełomie
1717/1718 roku. Ambona jest przyścienna, nadwieszona, zdobiona rzeźbiarsko
reliefami ewangelistów na parapecie oraz
figuralną grupą Wniebowzięcia i koronacji Maryi na baldachimie.
Co roku w kościele dokonywane są oględziny zabytków przez śląskiego konserwatora, który wskazuje jakie obiekty wymagają niezwłocznie prac konserwatorskich.
Na liście zabytków znalazła się ambona,
na której występowały licznie uszkodzenia mechaniczne drewna, ubytki snycerskie i rozspojenia szczelin na poszczególnych rzeźbach. Zabytek znajdował się
w złym stanie technicznym i w dłuższym
czasie, bez interwencji konserwatorskich,
degradacji mogła ulec jego wartość zabytkowa.
Z inicjatywy ks. proboszcza Sebastiana
Bensza, zostały pozyskane środki na renowację części ambony (kosza oraz rzeźb
aniołów). Parafia otrzymała wsparcie
z magistratu toszeckiego w kwocie 49.500
zł, oraz z Powiatu Gliwickiego w kwocie 8.089,98 zł. Wspólnymi siłami dzięki
pozyskaniu dotacji ze środków budżetu
naszej gminy oraz powiatu gliwickiego,
a także dzięki datkom parafian dokonano
renowacji całości zabytku, który majestatycznie prezentuje wielokulturowy dorobek ziemi toszeckiej.
JR

Ferie po naszymu

Jak co roku Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”, Toszecka Akademia Piłkarska

oraz Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowały różnorodny program spędzania
czasu wolnego w okresie ferii zimowych.
Dziewczęta i chłopcy, którzy w tych
dniach nie wyjeżdżali poza teren naszej
gminy, mieli w czym wybierać. Półkolonie na sportowo organizowała Toszecka
Akademia Piłkarska, która przygotowała
dla dzieci liczne atrakcje sportowe w tym
wyjazdy na basen, lodowisko i do kina.
Ciekawy program zajęć feryjnych zaproponowało Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”. Przewodni temat organizowanego wypoczynku nawiązywał do kultury
śląskiej - „Niy ma jak na zomku”. Podczas dwutygodniowych spotkań dzieci
poznały śląskie zwyczaje i tradycje takie
jak szkubanie piyrza czy śląską kuchnię
(kluski, placki kartoflane). Odbyły się
warsztaty tworzenia elementów galandy, czyli śląskiego wianka, oraz wiązania
chusty purpurki. Nie zabrakło wspólnych
gier i zabaw ruchowych popularnych
kiedyś na śląskich podwórkach, warsztatów plastycznych i wielu innych zabaw.
W programie znalazło się także czytanie
śląskich opowiadań Marka Szołtyska.
Uczestnicy ferii mogli również wymyślić i stworzyć swój własny śląski komiks,
obchodzili także dzień Omy i Opy. Dla
Dziadków został przygotowany poczęstunek. Nie zabrakło również tradycyjnych
śląskich tańców oraz innych atrakcji.
Przewidziane zostały seanse filmowe na
wieży zamkowej oraz wycieczka. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Toszku w ramach
programu opiekuńczo-wychowawczego
przygotował cykl zabaw relaksacyjnych,
ruchowych oraz zręcznościowych.  JR

Historyczna wycieczka
foto: Robert Krzemiński

Zaproszenie

foto: Barbara Skawińska

z życia gminy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Gustawa Morcinka zwiedzili Muzeum
Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
Odwiedziny uczniów w muzeum stanowiły nagrodę za wiedzę i umiejętności,
którymi wykazali się podczas konkursu
o powstaniach śląskich zorganizowanego
przez szkołę. Przypomnijmy, iż konkurs
został zorganizowany pod honorowym
patronatem Burmistrza Toszka. Koordynatorem wydarzenia był nauczyciel historii Robert Krzemiński.
JR
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

zhp

Po 10 latach pełnienia funkcji komendantki szczepu dh.
phm. Monika Buchalik HO
postanowiła nie kandydować
na tę funkcją po raz kolejny. W czasie wyborów dn. 24
stycznia br. komenda szczepu
wybrała nową komendantkę
– dh. phm. Martę Bullę HR,
która do tej pory pełniła funkcję skarbnika szczepu. Wraz
z nową komendantką powołano nowa komendę szczepu.
Jestem dumna z tego w jaki
sposób działa w chwili obecnej
szczep. Nasze środowisko jest
jedną wielką rodziną, w której
możemy na siebie liczyć. Jestem
przekonana, że szczep zostaje
w dobrych rękach. Ja munduru
nie zdejmuję, jedynie odsuwam
się nieco w tył. Pora dać wykazać się młodszemu pokoleniu.
Trzymam za nich mocno kciuki! - powiedziała ustępująca
komendantka.

Nowa komendantka już na
pierwszej zbiórce spisała plany
na najbliższe miesiące. Wraz
z komendantką skupią się na
kontynuowaniu tego co podczas 5 kadencji tworzyła dh.
Monika, aby dalej mogli być
jedną wielką rodziną. Chcą
zadbać o dobre stosunki między harcerzami a innymi organizacjami, przedsiębiorcami i władzami miasta. Skupić
się na wsparciu drużynowych
w ich pracy z zuchami i harcerzami. Planują również wraz
z szczepem wziąć udział w obchodach 100-lecia harcerstwa
na ziemiach gliwickich oraz
przygotować kilka wydarzeń
z okazji 20-lecia odrodzenia
harcerstwa na ziemiach toszeckich.
Cały szczep chciałby serdecznie podziękować druhnie
Monice za jej zaangażowanie,
a druhnie Marcie życzyć po-

kultura

Foto: druhna HO Anna Globosz

Wielkie zmiany w Szczepie Harcerskim „IGNIS” w Toszku

wodzenia na nowej funkcji.
Niech szczep razem z nowym
wodzem wypłynie po jeszcze

większe przygody i rozwija
się jeszcze bardziej niż do tej
pory!
MB

sport

o godz. 18:30 w Kawiarni
Colonna na Zamku odbędzie się kolejny Zamkowy
wieczór z kawą i kulturą.
Gościem będzie znana
redaktor Radia Katowice
i senator minionych kadencji, Maria Pańczyk-Poździej. Porozmawiamy o naszym
dziedzictwie kulturowym i edukacji o regionie. Pani Pańczyk-Poździej jest pod
wrażeniem m.in. dorobku Chóru Tryl
i wizyt naszych śpiewaków w Teksasie.
Serdecznie zapraszamy do udziału! PK

Łukasz Przybylski, reprezentant Klubu
Łuczniczego A3D Toszek, biorący udział
w zawodach łuczniczych Berlin Open
2019, odbywających się w dniach 13–15
grudnia 2019 w Centrum Sportowym
Horsta Korbera w Berlinie, zdobył brązowy medal. W półfinale Łukasz przegrał o włos ze zdobywcą złotego medalu
Simonem Scottem z Wielkiej Brytanii.
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów w dalszej karierze sportowej.
PKa

foto: Klub Łuczniczy A3D Toszek

Zamkowy wieczór
Brązowy medal
z Marią Pańczyk-Poździej w Berlinie dla Łukasza
W poniedziałek 10 lutego
Przybylskiego

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Tylko spokojnie
Na obozy biegowe Sekcji Lekkoatletycznej Piasta Gliwice jeżdżę już od trzech lat
i nic tak jak one nie nauczyło mnie przyjmowania tego, co przynosi życie. Za każdym razem, gdy jechałem na obóz krótko po chorobie albo bez odpowiedniego
przygotowania okazywało się, że na miejscu świetnie dawałem sobie radę. Zdarzyło się za to w listopadzie ubiegłego roku,
że pojechałem do Koniakowa, czując się
bardzo dobrze. I jak się okazało - to był
najtrudniejszy i najgorzej przepracowany
z wszystkich obozów.
Każdy z tych wyjazdów pokazał mi, że nie
ma co niczego przedwcześnie zakładać.
Ani że będzie świetnie, ani że sobie nie
poradzę. Teraz wiem, że muszę ze spokowww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

jem przyjmować to, co zastanę na miejscu. Jeśli będę mógł biegać bez przeszkód
– fantastycznie. Jeśli będą kłopoty – ze
spokojem będę próbował sobie z nimi poradzić.
Bieganie właśnie tego mnie uczy – spokojnego podchodzenia do wszystkiego,
co mnie spotyka. Jeśli nie mogę biegać,
bo jestem chory albo mam kontuzję, to
choć jest to bardzo frustrujące, muszę się
pogodzić z przerwą w treningach. Bunt
może tylko pogłębić kłopot. Co ciekawe
– tak samo jest w życiowych sytuacjach.
Tylko spokojne przyjmowanie trudności
daje podstawę do tego, żeby sobie z nimi
poradzić. Bunt i rozpacz w niczym nie
pomagają. W końcu trzeba będzie wziąć
głęboki oddech i zmierzyć się z sytuacją.
Dla mnie to wciąż trudne. Podziwiam
ludzi takich, jak Julia, moja koleżanka

z Wrocławia, która potrafiła zupełnie
spokojnie przyjąć sytuację, w której musiała zrezygnować z bardzo ważnego dla
niej wydarzenia. „Tomek, nic nie dzieje
się bez przyczyny” – powiedziała z tak
ogromnym spokojem, że zaczałęm się zastanawiać, dlaczego we mnie jest tyle chęci kontrolowania wszystkiego i robienia
po swojemu. W końcu świat nie działa na
zasadzie sprawiania nam jednego prezentu za drugim. Trzeba nauczyć się przyjmować to, co nam daje, nieważne – dobre
to czy złe. Początek roku to dobra okazja,
żeby zacząć się tego uczyć. Ja od dzisiaj
biorę się do nauki, wychodząc na każdy
trening i starając się ze spokojem przyjmować wszystko, co mnie spotyka.
A Ty?
Tomasz Sobania
7

19 grudnia 2019 r.
w Sali Peterswaldzkiej
toszeckiego zamku
mieliśmy zaszczyt
gościć pary
obchodzące jubileusz
50-, 60- i 65-lecie
pożycia małżeńskiego.

Złote Gody (50):

Diamentowe Gody (60):

Elżbieta i Augustyn Grabarz; Wiktoria i Henryk
Grochla; Elżbieta i Henryk Kwaśniok; Stefania
i Bolesław Soja; Edeltrauda i Gotfryd Szendzielorz;

Żelazne Gody (65):

Anna i Herbert Buchta.

Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, w szczególności zdrowia
i sił na dalsze lata wspólnego życia.

KSW
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dostojni jubilaci

Teresa i Augustyn Bytomscy; Krystyna i Roman Dybek; Jadwiga i Michał Jakimowicz;
Elżbieta i Jerzy Janysek; Urszula i Paweł Krupa; Krystyna i Stefan Kępka; Teresai Helmut
Paździor; Teresa i Henryk Peczalka; Krystyna
i Piotr Piontek; Stefania i Werner Szyga; Eryka
i Werner Wieczorek ; Gerda i Jerzy Wodarscy;

Foto: Andrzej Morciniec
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