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Toszecki Budżet Obywatelski

- projekty zaakceptowane do głosowania
W dniach 14 do 21 września mieszkańcy
naszej gminy mieli możliwość składania
projektów do realizacji w przyszłym roku
w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło 20 wniosków, z których do głosowania zaakceptowano 18.
Publikujemy listę zaakceptowanych projektów. Liderów poszczególnych przedsięwzięć zachęcamy do pomysłowego promowania zgłoszonych zadań. Głosowanie
mieszkańców odbędzie się w dniach 12-26
października.
Głosowanie, w tym roku wyłącznie internetowe, będzie odbywać się w dniach 12 do
26 października za pośrednictwem portalu
internetowego TBO toszek.budzet-obywatelski.org. Przyczyną wyboru takiej formy
głosowania jest obecna sytuacja epidemiczna. Jak będziemy głosować?
Każdy mieszkaniec (również dzieci) ma
możliwość oddania tylko jednego głosu na
wybrany przez siebie projekt w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. W celu
oddania głosu na stronie internetowej TBO
należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu. Na podany nr
telefonu zostanie przesłany kod weryfikacyjny, którym należy potwierdzić oddany
głos. Bez potwierdzenia głosu przesłanym
kodem oddany głos nie zostanie zapisany
w systemie. Na jeden nr telefonu komórkowego można otrzymać maksymalnie 2
kody weryfikacyjne.
Oznacza to, że głosując na wybrany projekt,
maksymalnie dwie osoby (np. wspólnie zamieszkujące) mogą skorzystać z jednego
numeru telefonu. W przypadku oddania
przez jedną osobę więcej niż jednego głosu,
czyli podwójnego potwierdzenia głosu dla
konkretnego imienia i nazwiska z jednego numeru telefonu lub przypisania jednej
osoby do więcej niż jednego numeru telefonu, wszystkie głosy dla danego imienia
i nazwiska zostaną unieważnione.
Przestrzegamy
przed
głosowaniem
w imieniu znajomych bez ich zgody! Jeśli
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Nazwa projektu zaakceptowanego
do głosowania

Lider projektu

Budowa studni głębinowej wraz z buforem
Daria Podkowa
wodnym na boisku KS Zamkowiec Toszek
Remont dachu świetlicy wiejskiej
Mariusz Rak
Ekologiczne oświetlenie dla Pisarzowic
Monika Błażytko
Wyposażenie jednostki OSP Kotulin
Wojciech Grobosz
w przenośne radiotelefony
Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy
Jakub Krzykawski
i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej
Budowa wiaty rekreacyjno – piknikowej na
Robert Kościelny
obiekcie sportowym w Paczynie
Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Pniowie
Ewelina Tarnowski
oraz zakup mebli i sprzętów
Rozbudowa strefy rekreacyjno – sportowej
Erhard Fitzon
w Ciochowicach
zGRAny Toszek – doposażenie biblioteki
w Toszku w nowoczesne gry planszowe dla
Katarzyna Swolany
dzieci i dorosłych
Brukowanie terenu przed świetlicą wiejską
Gabriela Ziaja
w Sarnowie
Skutecznie sięgnijmy po większe środki!
Rafał Kucharczyk
Toszeckie Ognisko Muzyczne
Patryk Henkel
Budowa studni głębinowej wraz z buforem
Rainhard Morawiec
wodnym na boisku sportowym w Ciochowicach
Kontenerowa szatnia sportowa + bramki do
Adam Henne
piłki nożnej
Altana – scena w Kotulinie
Izabela Majcher-Drobisz
Wkręceni w pomaganie
Magdalena Krzepisz
Dmuchane wesołe miasteczko dla dzieci naszej
Magdalena Krzepisz
Gminy
Bezpieczny strażak – bezpieczny mieszkaniec
Weronika Giemza
Gminy Toszek

ktoś zagłosuje za inną osobę bez jej wiedzy
i zgody, a następnie osoba ta zechce zagłosować we własnym imieniu, wszystkie jej
głosy zostaną odrzucone na etapie weryfikacji wyników głosowania.
Po zakończeniu głosowania głosy zostaną
zweryfikowane pod kątem prawidłowości
danych osób głosujących (mieszkańcy gminy) oraz pod kątem liczby głosów oddanych
przez poszczególne osoby. Głosy oddane na
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Seniorze nie daj się nabrać

Koszt projektu
po weryfikacji
merytorycznej
16.000,00 zł
25.000,00 zł
21.309,80 zł
23.574,42 zł
15.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł
24.426,30 zł
10.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł
9.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł

poszczególne projekty będą na bieżąco wyświetlane przy wskazanych projektach.
Zachęcamy liderów projektów do pomysłowego promowania swoich przedsięwzięć,
aby zbudować jak największe zainteresowanie mieszkańców w czasie głosowania.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z realizacją TBO można zgłaszać mailowo: zrp@toszek.pl lub telefonicznie:
32 237 80 30.
PKa

Kultura
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PROSTO Z URZĘDU
Wśród wszystkich
spraw, które są
ważne dla mieszkańców naszej gminy, należytą wagę
przywiązuję również do informacji
dotyczących epidemii koronawirusa.
Każdego dnia otrzymujemy dane z Sanepidu oraz z Policji na temat liczby osób
objętych kwarantanną oraz liczby osób
zakażonych w naszej gminie. Od pierwszych dni września (do 29.09) nie było na
terenie naszej gminy osób zakażonych. Są
natomiast osoby objęte kwarantanną - ich
liczba zmienia się, informacje na ten temat publikujemy na stronie internetowej
toszek.pl w zakładce covid-19. Gorąco
namawiam do zachowywania środków
ostrożności takich jak dystans, dezynfekcja i maseczki (DDM). One z pewnością
pomagają zmniejszyć ryzyko zakażenia.
Choć wiele wskazuje na to, że sam wirus
stał się obecnie mniej groźny dla życia,
wciąż nie jest pewne, jak konkretny organizm zareaguje na tego rodzaju infekcję.
Możliwe są zachorowania bezobjawowe,
ale dochodzi także do powikłań i ciężkich
przebiegów choroby. Dlatego apeluję - zachowujmy należytą ostrożność!
Jak wielu z nas wie, w zeszłym miesiącu
doszło do tragicznego w skutkach pożaru
w jednym z gospodarstw w Pawłowicach.
W krótkim czasie jedna z rodzin utraciła dużą część dobytku oraz źródło swojego utrzymania. Serdecznie dziękuję za
odruch serca, jakim była bardzo owocna
zbiórka środków na pomoc dla państwa
Mendla. Dzięki ofiarności mieszkańców
naszej gminy, przy życzliwości księdza
proboszcza Sebastiana Bensza zebrano
ponad 20.000 zł. Pieniądze zostały już
przekazane poszkodowanym. O innych
możliwościach pomagania piszemy na
dalszych stronach.
Chciałbym także zwrócić uwagę na dwa
przedsięwzięcia, których znaczenie jest moim zdaniem - bardzo duże. Trwa kolejna edycja Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. W październiku zaplanowaliśmy
głosowanie mieszkańców nad wyborem
przedsięwzięć, które zrealizujemy w roku
przyszłym. Do głosowania dopuszczonych zostało 18 projektów o łącznej szacowanej wartości ok. 400 tyś złotych. Już
teraz dziękuję wszystkim, którzy podjęli
trud przygotowania wniosków, zdobyli dla nich wymagane podpisy, a teraz
z pewnością zaangażują się w ich promowanie. W głosowaniu na projekty TBO cisza wyborcza nie obowiązuje, można więc
swoje przedsięwzięcia promować cały
czas, także w dniach głosowania, czyli od
12 do 26 października. Nadmieniam przy
okazji, że w realizacji są projekty inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w zeszłym roku. Większość z nich zostanie
zakończona jeszcze w październiku.
We wrześniu mieliśmy też okazję obchodzić częściowo prywatne, a częściowo
oficjalne obchody upamiętnienia ofiar
obozu NKWD, który działał w toszec2

kim szpitalu w roku 1945. To ogromnie
ważne, aby potomkowie ofiar, ich dzieci,
wnuki i kolejne pokolenia, aby wszyscy
których tamte zbrodnie dotknęły, mogli
swobodnie pielęgnować pamięć swoich
bliskich. Jestem wdzięczny toszeckiemu
kołu DFK za bardzo dobrą organizację
tych obchodów. Program pobytu gości
został ułożony w taki sposób, że wszyscy
razem mogliśmy przeżywać chwile zadumy, refleksji, modlitwy, obcować z kulturą i wspólnie dyskutować o kulturze naszej pamięci. Jestem przekonany, że tak
dojrzałe sięganie do historii pozwoli nam
systematycznie zbliżać się do prawdy i do
siebie nawzajem.
Ponieważ ze względu na sytuację epidemiczną zrezygnujemy w tym roku
z galowych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej, chcę w tym miejscu złożyć najserdeczniejsze życzenia na ręce
wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół. Niech odpowiedzialna
praca, którą Państwo wykonujecie, także obecnie - wśród epidemicznych obostrzeń, będzie dla Was jak najczęściej
źródłem sukcesów i osobistej satysfakcji!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Drodzy Mieszkańcy. Po ponad miesięcznej przerwie
Radni Rady Miejskiej
obradowali
w miesiącu wrześniu na dwóch posiedzeniach – 24.
podczas
komisji
wspólnej RM i 30. podczas XXI Sesji RM.
Z uwagi na sytuację epidemiczną staraliśmy się ograniczać ilość posiedzeń,
jednak radni w sprawach dotyczących
swoich mieszkańców zgłaszali na bieżąco
tematy poprzez Zapytania, czy Interpelacje. Na komisję wspólną na wniosek przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Pani Magdaleny Krzepisz zostali
zaproszeni dyrektorzy naszych gminnych
szkół podstawowych w celu przedstawienia funkcjonowania placówek w czasie pandemii oraz dostępności obiektów
sportowych. Wszyscy dyrektorzy dość
szczegółowo przedstawili sytuację w swoich placówkach, tym samym zapewnili
radnych, że poprzez wdrożone procedury, szkoły są odpowiednio przygotowane
do bezpiecznego prowadzenia zajęć lekcyjnych.
Kolejny punkt posiedzenia, to analiza
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2020, na pytania
radnych odpowiadała skarbnik Gminy
pani Danuta Lis. Wcześniej radni otrzymali pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która w uchwale
wydała pozytywna opinię o przedłożonej przez Burmistrza Toszka informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Toszek za I półrocze 2020. Przytoczę tutaj
tylko ważniejsze kwoty:

■ dochody ogółem: 24 839 781,12 zł, tj.
50,2% planu;
■ wydatki ogółem: 22 171 487,53 zł, tj.
43,4% planu.
Na koniec I półrocza Gmina uzyskała
nadwyżkę budżetową w wysokości 2 668
293,59 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 3
269 379,79 zł.
Następnie Radni zapoznali się z analizą kosztów gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Toszek w I półroczu
2020. Z przedstawionej analizy wynika,
że obecna opłata miesięczna od jednego
mieszkańca tj. 28 zł nie pokrywa faktycznie ponoszonych kosztów przez gminę,
które w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 32,92 zł. Gmina w chwili obecnej
dopłaca do każdego mieszkańca ok. 5 zł.,
a w pierwszym kwartale tego roku (przed
podwyżką opłaty z 20 zł na 28 zł) dopłacała ok. 13 zł. Stawki te obejmują jedynie
koszty firmy zewnętrznej bez kosztów
administracyjnych ponoszonych przez
gminę. Różnica obecnych kosztów do
przyjętych wynika ze zmiany sposobu
rozliczania kosztów za odpady. Do końca
roku 2019 obowiązywała opłata ryczałtowa, a od początku roku 2020 obowiązuje
opłata za każdą tonę odpadów, która na
chwilę obecną kształtuje się następująco:
■ odpady zmieszane – 800,71 zł;
■ odpady selektywnie zebrane 867,49 zł.
Piszę Państwu o tym już teraz żebyśmy
wszyscy mieli świadomość i wiedzę, jak to
się kształtuje w naszej gminie i co może
nas czekać w niedalekiej przyszłości,
zresztą nie tylko nas, ale wszystkie gminy
w kraju. Toszecki samorząd będzie poszukiwał takich rozwiązań, które pozwolą w przyszłości na obniżenie obecnych
kosztów, ale nie będzie to łatwe.
Nowy system nagłośnienia sali sesyjnej,
który pierwszy raz był wykorzystany
podczas sesji w lipcu pokazał, że musimy
poznać lepiej jego obsługę, ponieważ po
odtworzeniu nagrania z sesji nie wszyscy
byli dobrze słyszani, teraz po przeprowadzonym szkoleniu mam nadzieję, że już
wszystko będzie dobrze. Chciałbym też
przekazać, że począwszy od 23 września
zmieniają się zasady dot. udostępniania
nagrań z obrad sesji. Zmiana polega na
dodaniu do nagrania transkrypcji głosu.
Transkrypcja sesji jest wymagana przez
zapisy zawarte w ustawie o dostępności
stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ wypełnienie
tego zapisu przez gminę będzie związane z przekazaniem nagrania firmie zewnętrznej (zamiana głosu na tekst) wydłuży to znacznie czas zamieszczenia
nagrania na E-sesji i BIP-ie, jednak nie
można od września udostępniać nagrania
z sesji inaczej jak tylko z tekstem. Sekretarz gminy zapewniła, że będzie poszukiwać takiej firmy, która zapewni, że czas
wykonania transkrypcji będzie możliwie
najkrótszy.
Na wrześniowej sesji RM podjęto uchwały w sprawie:
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Mamy już za sobą I etap Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, a do II etapu ostatecznie zakwalifikowano 18 wniosków.
O projektach jakie zgłosili mieszkańcy naszej gminy można przeczytać w bieżącym
wydaniu gazetki. Wszystkim autorom
złożonych wniosków w imieniu toszeckiego samorządu dziękuję za pomysły,
zaangażowanie poświęcony czas podczas
ich tworzenia i życzę powodzenia w kolejnych etapach weryfikacji, a wszystkich
mieszkańców już dziś zachęcam do aktywnego udziału podczas głosowania.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej

Odpady z działalności
rolniczej

foto: Archiwum UM Toszek

Gmina Toszek otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
Jest to kwota 722.788 zł, którą przeznaczymy na gminne inwestycje. Złożyliśmy
także wniosek o dodatkowe środki z tego
Funduszu na budowę przedszkola w Kotulinie na kwotę 3.000.000 zł. Przedszkole
zapewni miejsca dla 75 dzieci.
PKa

W ubiegłym roku Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program priorytetowy
pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów z działalności rolniczej”. Wniosek, który złożyliśmy w postępowaniu
konkursowym, otrzymał dofinansowanie
i został zrealizowany. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pozyskaliśmy dofinansowanie na
odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag.
W dniach 14 i 23 lipca br. z możliwości
oddania odpadów rolniczych skorzystało
44 rolników z terenu naszej gminy. W ramach projektu rolnicy bezpłatnie oddali łącznie 35,140 ton odpadów. Wartość
pozyskanego dofinansowania wyniosła
17.569,88 zł. natomiast całkowity koszt
EK
realizacji zadania to 21.220,91 zł.

Mobilnie i ekologicznie

Nowy dyrektor OPS

Na toszeckim rynku stacjonowało mobilne biuro z programu „Czyste Powietrze”.
Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informowali o dofinansowaniach na

Ireneusz Maleński, dotychczasowy główny specjalista w toszeckim OPS, wygrał
konkurs na dyrektora tej jednostki. Nowe
obowiązki i odpowiedzialność podejmie
w październiku. Przypomnijmy, że do
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wymianę pieców i zadania termomodernizacyjne (docieplenia, wymiana stolarki
itp.) realizowane z powyższego programu.
W czasie wizyty przedstawiciele WFOŚiGW udzielili 25 konsultacji, a także
przyjęli 10 wniosków o dofinansowanie.
JR

z życia gminy

Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19

głównych zadań ośrodka należą m.in.
wypłaty ustawowych zasiłków (stałych,
okresowych, celowych) oraz opieka nad
mieszkańcami naszej gminy, którzy z różnych względów i w różnym zakresie wymagają wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu.
PK

foto: Archiwum UM Toszek

■ zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych i jednostek pomocniczych Gminy Toszek;
■ obowiązku od odstąpienia przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 312/94 obręb Toszek,;
■ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie działalności Szpitala w Knurowie
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa;
■ zmian w budżecie Gminy Toszek na
rok 2020;
■ wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Toszek.

foto: Archiwum UM Toszek

Z prac Rady Miejskiej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do opracowania tekstów do kolejnego wydania Rocznika Toszeckiego, które
jest planowane na wiosnę 2021 r. Mile widziane są tematy dotyczące ludzi, środowisk, wydarzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z naszą gminą. Można
podzielić się osobistym lub rodzinnym
wspomnieniem, przeprowadzić wywiad,
napisać artykuł na podstawie dostępnej
literatury lub podjąć inną formę wypowiedzi. Pomysły na tytuły opracowań
można wysłać do 23 października na adres wiceburmistrz@toszek.pl. 
PK

E-FAKTURA
REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. oferuje wszystkim zainteresowanym Klientom
możliwość otrzymywania faktury w formie elektronicznej na wskazany adres
mailowy. Usługa ta jest bezpłatna. E-faktura ma tę samą wartość prawną co faktura tradycyjna. Aby otrzymywać e-faktury
Klient dokonuje akceptacji przesyłania
e-faktur poprzez złożenie w REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. poprawnie
wypełnionego i podpisanego formularza
„Akceptacja przesyłania i udostępniania
e-faktur” dostępnego na stronie internetowej www.remondistoszek.pl w zakładce
E-FAKTURA.
Klient może przekazać prawidłowo wypełnione formularze:
■ papierowo: osobiście w Biurze Obsługi
Klienta lub korespondencyjnie na adres siedziby Spółki REMONDIS Aqua
Toszek Sp. z o.o., ul. Górnośląska 2,
44-180 Toszek.
■ elektronicznie: poprzez przesłanie
skanu na adres woda.toszek@remonBP
dis.pl 
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Dożynki 2020

foto: Archiwum UM Toszek

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt obchodzonych w naszej gminie, głęboko zakorzenione w kulturze ludowej, stanowiące ukoronowanie trudu osób pracujących w gospodarstwach
rolnych. Tegoroczne święta plonów ze względu na sytuację epidemiczną organizowane były skromniej, bez barwnych korowodów i biesiad. W każdym sołectwie, a także w Toszku zostały
odprawione nabożeństwa dziękczynne dla rolników połączone
z poświęceniem koron żniwnych. Wszystkim rolnikom życzymy
pomyślności w codziennej pracy oraz satysfakcji z ich gospoJR
darczych osiągnięć.

W ten szczególny czas, w którym nie możemy uroczyście
celebrować święta plonów w naszej gminie, wszystkim rolnikom
składamy podziękowania za trud włożonej pracy oraz szacunek
i przywiązanie do ziemi wydającej drogocenne plony.
Życzymy błogosławieństwa Bożego, spełnienia planów, wielu
sukcesów, pełnej satysfakcji z realizacji podjętych zamierzeń,
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik

Słoneczniki w miastach
partnerskich

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Sprostowanie
Informujemy, iż autorem zdjęcia archiwalnego do artykułu 100-lecie harcerstwa
przedstawiającego zbiórkę harcerzy na toszeckim rynku jest Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, a nie, jak podpisano, Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. Przepraszamy
za podanie błędnej informacji.
JR

foto: Archiwum Miasta Hohenau

Ziarna słonecznika, jakie otrzymały miasta partnerskie (Olewsk i Hohenau) od
Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego, przemieniły się w dorodne i piękne
kwiaty, które zdobią wejście do ukraińskiego i niemieckiego ratusza. 
JR
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foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum Miasta Olewsk

Pożar w Pawłowicach

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło
na terenie gospodarstwa agroturystycznego państwa Mendla.
W momencie wybuchu pożaru w budynku
znajdowało się 55 sztuk bydła. Właściciel
gospodarstwa jeszcze przed przyjazdem
strażaków ewakuował 25 zwierząt, kolejne
dwie krowy uratowali strażacy. Pozostałych
27 sztuk bydła nie udało się ocalić. Z inicjatywy mieszkańców Pawłowic i Toszka,
a przede wszystkim dzięki wsparciu parafii z Toszka zebrano dla pogorzelców
21.008,06 zł i 70 euro. Datki zebrano również w kościołach w Płużnicy oraz w Ligocie Toszeckiej, które zostały przekazane
poszkodowanym.
Z inicjatywy Burmistrza Toszka, Rada
Miejska przeznaczyła na pomoc poszkodowanym 15.000 zł. Ich przekazaniem zajmie
się wkrótce toszecki OPS. Ponadto Caritas
Diecezji Gliwickiej uruchomił specjalne

konto, na które także można wpłacać pieniądze na ten cel:
Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Księcia Ziemowita 2, 44-100 Gliwice
Nr konta:
57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
Dopisek: „Pogorzelcy Toszek”

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki jest rodzajem budżetu
obywatelskiego, częściowo refinansowanym ze środków rządowych. W przypadku
naszej gminy dofinansowanie rządowe wynosi 26,204%. Środki rządowe przychodzą
dopiero w roku następnym po wydaniu
środków przez gminę. Procedura tworzenia i wydatkowania Funduszu Sołeckiego
dla danego sołectwa wymaga zorganizowania zebrań wiejskich podjęcia stosownych
uchwał. Na rok 2021 dla poszczególnych
sołectw naszej gminy przewidziano poniższe kwoty:
Liczba
LP Nazwa sołectwa mieszkańców
1
Boguszyce
2
Ciochowice
3
Kotliszowice
4
Kotulin
5 Ligota Toszecka
6
Paczyna
7
Paczynka
8
Pawłowice
9
Pisarzowice
10
Pniów
11 Proboszczowice
12
Płużniczka
13
Sarnów
14
Wilkowiczki

256
379
231
1 225
257
1 145
59
77
324
694
136
231
405
236

Wysokość
Funduszu
Sołeckiego
20 828,35 zł
26 446,52 zł
19 686,44 zł
45 676,20 zł
20 847,02 zł
45 676,20 zł
11 830,14 zł
12 652,31 zł
23 934,33 zł
40 377,76 zł
15 347,20 zł
19 686,44 zł
27 634,10 zł
19 914,82 zł

Zwyczajowo w podziale i wydatkowaniu
funduszu sołeckiego uczestniczy też osiePKa
dle Oracze.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Drodzy Seniorzy

z życia gminy

nie dajmy się oszukać!

Na terenie naszej gminy ponownie działa szajka złodziei, która próbuje oszukiwać starsze osoby metodą „na wnuczka” lub
„na policjanta”. Grupa przestępcza wyłudza pieniądze, które
często stanowią wszystkie oszczędności jak i dorobek życia seniora. Zwracamy się z ogromną prośbą o rozwagę i zachowanie
wszelkiej czujności, a także ostrożności. Nie bądźmy obojętni!
Ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować
osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.
Nasi dzielnicowi służą pomocą:
asp. szt. Adam Ploch, tel. 47 85 905 72, kom. 798 032 099 –
miejscowości Pisarzowice, Wilkowiczki, Pniów, Kotliszowice,
Paczyna, Paczynka, Ciochowice.
mł.asp. Adrian Gorel, tel. 47 85 905 72, kom. 798 032 027 –
miasto Toszek
mł.asp. Jakub Szczepański, tel. 47 85 905 72, kom. 727 032 415
– miejscowości Pawłowice, Boguszyce, Ligota Toszecka, ProJR
boszczowice, Kotulin, Płużniczka, Sarnów.

Pomaszeruj seniorze

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” wraz z sojusznikiem,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizują aktywne zajęcia Nordic Walking dla seniorów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z tej popularnej formy rekreacji. Widzimy się przy boisku sportowym „Orlik” w Toszku 7 października o godz. 17.00. Organizatorzy zapewniają wyśmienitą atmosferę i dużą dawkę endorfin
niezbędnych do dobrego samopoczucia i funkcjonowania w dzisiejszych trudnych czasach. 
JR

PODZIĘKOWANIA
Pragnę złożyć ogromne i szczere podziękowania dla personelu
szpitala, lekarzom, pielęgniarkom i personelowi niemedycznemu
oddziału VIII za bardzo fachową, precyzyjną, perfekcyjną,
przemyślaną i zdecydowaną opiekę medyczną, ale przede
wszystkim za pełne empatii i życzliwości podejście do
mojej osoby. Przez wiele lat szukałam pomocy u wielu
specjalistów. Jednak dopiero pomógł mi szpital
w Toszku. Lekarze posiadają niebywałą wiedzą
medyczną i indywidualnym, empatycznym
podejściem do pacjenta. Raz jeszcze dziękuję.
Pozostaję z wyrazami szacunku.

Krystyna Tokarska

oświata
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Dnia 4 września nasza szkoła gościła wizytatora Witolda
Szmidtke, który poprowadził spotkanie dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli powiatu gliwickiego dotyczące pracy
w warunkach epidemicznych zgodnie z wytycznymi GIS, MZ
i MEN.
WP
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: Waldemar Pigulak

Narada dyrektorów
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oświata

Inauguracja
i doposażenie
W Szkole Podstawowej w Kotulinie początek
roku szkolnego
2020/21 był inny
niż minione. Po
uroczystej mszy
św. odprawionej
przez ks. proboszcza
Lucjana
Gembczyka
uczniowie wraz
z nauczycielami
udali się do szkoły. Klasy I-III spotkały
się w sali gimnastycznej. Dyrektor Anna
Pawłowska po powitaniu dzieci i rodziców przekazała najważniejsze informacje
dotyczące funkcjonowania szkoły w obecnej sytuacji. Następnie miało miejsce
rozdanie rogów obfitości przez wychowawczynię Małgorzatę Powrósło i pasowanie pierwszaków na uczniów- niestety,
dzieciom w tym ważnym dniu mógł towarzyszyć tylko jeden z rodziców. Starsi
uczniowie spotkali się z wychowawcami
w swoich klasach, gdzie również zostali zapoznani z wszystkimi procedurami
przygotowanymi na czas pandemii spowodowanej COVID– 19. Mimo obostrzeń
atmosferę tego dnia zdominowała radość
i zadowolenie, że wracamy do szkoły i normalnych, tradycyjnych lekcji.
Z początkiem września dotarło do nas
doposażenie pracowni przyrodniczych.
Panie Kornelia Rzepka i Patrycja Rzeźniczek wybrały wiele atrakcyjnych pomocy,

SP Pniów

Inauguracja i czytanie

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy, podobnie jak wszyscy uczniowie szkół w naszej
gminie i w całej Polsce, inaczej niż zwykle.
Nie było uroczystej akademii, przedstawienia, za to podział na grupy i reżim sanitarny. Ten fakt - mimo wszystko - nie przesłonił ogromnej radości z powrotu do szkoły,
zajęć stacjonarnych, kolegów i przyjaciół
ze szkolnej ławki. Nowe wyzwania pojawiły się już niebawem. Otóż uczniowie
klas siódmej i ósmej wzięli udział w Narodowym Czytaniu pod patronatem Prezydenta RP i wzorcowo przeczytali fragment
,,Balladyny” Juliusza Słowackiego. Należą
się Im wielkie brawa za zaangażowanie
i zmierzenie się z trudnym, wymagającym
tekstem!
Mariola Kałuska

Wyjazd do ogrodu doświadczeń

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka

W ramach projektu edukacyjnego "Świat wokół nas – rozwijamy
uzdolnienia naszych uczniów" uczniowie ze szkół podstawowych
z Kotulina, Toszka oraz Pniowa uczestniczyli w wycieczce wyjazdowej do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Zwiedzanie polegało
na doświadczaniu sensorycznym. Poprzez zabawę i samodzielne wykonywanie eksperymentów
każdy mógł wzbogacić
swoją wiedzę o otaczającym nas świecie.
Najwięcej radości sprawił dzieciom seans 3D
w planetarium pt. "Dream to fly" zapoznający
widzów z historią latania. Wizyta w ogrodzie
doświadczeń na pewno przyczyniła się do
lepszego zrozumienia
wielu
fascynujących
zjawisk w otaczającym
nas świecie, była też
okazją do dobrej zabawy w gronie rówieśników
Redakcja

1 września 2020 r. o godzinie 9.00 odbyło się rozpoczęcie roku
szkolnego uczniów klas pierwszych, oczywiście w reżimie sanitarnym. Była to wyjątkowa chwila, gdyż podczas uroczystości
w obecności pani dyrektor, rodziców i wychowawców miało
miejsce uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Najważniejszym przeżyciem był moment, kiedy pani dyrektor Agata
Zawadzka dużym ołówkiem dotykała ramienia każdego dziecka. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do
grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i birety. Dodatkową niespodzianką
były przygotowane i wręczone dzieciom przez rodziców rogi
obfitości. Cieszymy się, że w tym roku szkolnym nasza szkolna
rodzina powiększyła się o 27 uczniów.
Aneta Jachimczuk

Foto: Justyna Kandora

Pasowanie Pierwszaków

Foto: Adam Nowak

Foto: Adam Henne
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m. in. globusy, mapy, kompasy, pomoce
multimedialne, LaboLABY, czyli struktury roślin i zwierząt, fizyczne zestawy elektroniczne, wiele modeli, np. skóry, serca,
układu trawiennego i dużo, dużo innych.
Z pewnością z ich pomocą lekcje staną się
ciekawsze i lepiej pozwolą zrozumieć trudne i zawiłe zagadnienia fizyczne, chemiczne, biologiczne i geograficzne.
Beata Grochla

Foto: Anna Zarzecka

5 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki.
Jest to święto kreatywności, zabawy, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Dzieci z grup przedszkolnych naszej
szkoły obchodziły ten dzień uroczyście.
Motywem przewodnim w tym dniu była
oczywiście kropka. Zajęcia rozpoczęto od
zapoznania z genezę święta. Dzieci wysłuchały opowiadania Petera Reynoldsa pt.
„Kropka”. To historia Vashti, nieśmiałej
dziewczynki, która nie wierzyła w swoje
możliwości i to właśnie kropka zmieniła
jej świat. Tego dnia dzieci uczestniczyły w wielu zabawach wykorzystujących
kropki. Dostrzegały je tam, gdzie wcześniej nikt nie zwracał na nie uwagi. Okazało się, że towarzyszą nam one w naszym
codziennym życiu: są na biedronce, w literce "i", zdobią kapelusz muchomora.
W tym dniu ubrania dzieci również były
wypełnione kolorowymi kropkami. Na
zakończenie w każdej grupie powstały
fantazyjne prace plastyczne oczywiście
z elementem kropki. Ten dzień uświadomił przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś
tam drzemią głęboko i czekają na nasze
odkrycie.
Renata Plich-Czerner

SP Kotulin

Foto: Anna Zielonka-Lebok

Foto: Renata Plich-Czerner

Międzynarodowy
Dzień Kropki

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

sport

Foto: Marek Wąsik

Duży zaszczyt spotkał toszecki Zamkowiec! Po wstępnych oględzinach obiektu
przez członka zarządu Polskiego Związku
Sportu Niesłyszących Jarosława Janiec,
PZSN zdecydował, że towarzyskie spotkanie pomiędzy Reprezentacją Polski
Niesłyszących, a Reprezentacją Czech odbędzie się właśnie na obiekcie przy Karola
Miarki 12.
Przygotowania i organizacja tego wyjątkowego meczu trwała od poniedziałku
poprzedzającego to wydarzenie. Wolontariusze, zawodnicy i zarząd zadbali o najmniejszy detal. Rozpoczęli od
przygotowania płyty głównej, przeszli do
uporządkowania terenu wokół oraz we
własnym zakresie zaopatrzyli się w naj-

potrzebniejsze rzeczy
typu flagi narodowe,
wody dla zawodników
obu drużyn czy organizację obiadów po
rozegranym meczu.
Jarosław Janiec, który osobiście stawił się
w Toszku na meczu
Polski z Czechami, nie
krył zachwytu obiektem i jego przygotowaniem.
Reprezentacja Polski
uległa w tym meczu
Czechom, ale wrażenia
zawodników,
sztabu i działaczy reprezentacji na długo pozostaną
w pamięci! Młodzi adepci Toszeckiej
Akademii Piłkarskiej i Zamkowca
Toszek, którzy wyprowadzali zawodników, po meczu robili sobie pamiątkowe zdjęcia i zbierali autografy od
głównych bohaterów tego widowiska.
W szatni na zawodników obydwóch
drużyn czekały upominki przygotowane przez Urząd Miejski, co wywołało uśmiech na twarzach zarówno
wygranych jak i przegranych tego

Foto: Marek Wąsik

Zamkowiec Toszek gospodarzem
międzynarodowego meczu towarzyskiego!

spotkania. Po meczu zawodnicy i sztaby szkoleniowe udały się do lokalnej restauracji, aby zjeść posiłek, a następnie
udali się zwiedzić naszą dumę – toszecki
zamek! Zamkowiec Toszek przy udziale
i pomocy samorządu sprostał wyzwaniu
i pokazał, że takie widowiska i spotkania
powinny się odbywać w tym zasłużonym
dla regionu mieście. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc i obiecujemy, że to nie ostatnie międzynarodowe
wydarzenia w naszym pięknym Toszku!
Daria Podkowa

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Swoje miejsce na Ziemi
Jak sprawdzić, co mam w życiu robić –
zastanawiałem się wiele razy. Jeden ze
sposobów to odsiać to, czego nie lubię od
tego, co mógłbym robić godzinami. Łatwa
sprawa. Gorzej, że gdy już zostanie kilka
rzeczy, których mógłbym się poświęcić,
okazuje się, że one też mają ciemniejsze
strony – że na przykład pisanie to nie tylko momenty, kiedy palce biegają po klawiaturze jak szalone, ale też chwile, kiedy
przez godzinę trudno sklecić choć kilka
słów, głowa paruje ze zmęczenia, a termin goni nieubłaganie. Warto się tym
zajmować, skoro czasem przysparza tyle
trudności?
Drugi sposób to odstawienie tych kilku
lubianych zajęć na krótki czas i sprawdzenie, czego najbardziej brakuje. Mnie
zdecydowanie brakuje sportu, jeśli choć
przez kilka dni właściwie się nie ruszam.

Po przerwie wracam do sportu z taką radością, że mógłbym śmiało konkurować
z dziećmi, którym pozwolono wrócić do
piaskownicy. To wcale jednak nie daje mi
pewności, że chciałbym być sportowcem
– jak się wiele razy przekonałem, życie
sportowca jest niezwykle wymagające
i trzeba mu poświęcić całego siebie. A ja
przecież nie chcę tylko sportu w życiu.
Trzeci sposób to po prostu próbować różnych rzeczy. I choć metoda prób i błędów
jest zwykle mało efektywna, tutaj sprawdza się zadziwiająco dobrze. Przekonałem
się o tym ostatnio, kiedy byłem pewien, że
przebiegnięcie Głównego Szlaku Beskidzkiego to coś, czego chcę całym sercem,
skoro nie mogę pobiec do Rzymu. Na trasie okazało się jednak, że nie, wcale tego
nie chciałem. Po prostu zapełniałem sobie pustkę po przełożonej na przyszły rok
wyprawie. I zamiast motywacji, by walczyć, po kilku dniach miałem już serdecznie dość samotnego biegania po górach

z całym dobytkiem na plecach. Decyzji
o podjęciu tego biegu nie żałuję między
innym dlatego, że w jego trakcie wiele
razy marzyłem robieniu innych rzeczy
– o aktorstwie, o bieganiu z fantastycznymi ludźmi po raczej płaskim terenie,
o podróżach i pracy nad kolejną książką.
To właśnie ta próba pokazała mi, że nie
chcę zajmować się w życiu bieganiem po
górach. Po raz kolejny dowiedziałem się,
czego w życiu nie chce, a to przybliżyło
mnie o krok do tego, co naprawdę powinienem robić.
Choć te sposoby nie dają jednoznacznej
odpowiedzi, nie znam lepszych na rozprawienie się z pytanie, czego w życiu
chcę. Metodą prób i błędów dalej będę
więc szukał odpowiedzi, nawet jeśli próbując ją znaleźć, jeszcze nie raz poczuję
smak porażki.
Bo co może być ważniejsze od znalezienia
swojego miejsca na Ziemi?
Tomasz Sobania
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kultura

26 września w Hali Modeli GZUT w Gliwicach odbyła się Gala
zorganizowana przez Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej w ramach
obchodów 100-lecia harcerstwa na ziemi gliwickiej. Uczestnicy
Gali mieli okazję być świadkami historycznej chwili - Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP - hm. Anna Peterko odzaczyła
bowiem Hufiec Złotą Odznaką za zasługi dla Chorągwi Śląskiej.
Hufiec otrzymał list gratulacyjny od Naczelniczki ZHP - hm.
Anny Nowosad, Prezydenta Gliwic Adama Neumanna oraz Burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka. Goście mieli okazję obejrzeć także występy artystyczne najmłodszych członków ZHP
- zuchów z 13 GGZ "Złote Smoki", Harcerskiego Zespołu Artystycznego "SŁONECZNI", ale także i instruktorów ZHP - kilka
utworów wykonał zespół Wbrew Pozorom współtworzony przez
instruktorów Hufca. W celu uczczenia obchodów zostało wybitych 100 pamiątkowych monet, z których część trafiła do partnerów i sojuszników harcerzy, a część została zabrana na pamiątkę
przez gości Gali.
Podczas Gali Hufiec miał przyjemność ugościć Komendantkę
Chorągwi Śląskiej ZHP - hm. Annę Peterko, Zastępcę Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP - hm. Andrzeja Lichotę, Senatora
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Gala 100-lecia!

RP Zygmunta Frankiewicza, Dyrektor GCOP Martę Kryś, Dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" Artura Czoka, Zastępcę
Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach Dariusza Fuksa oraz
Komendanta Szkoły Policji w Katowicach Rafała Kochańczyka.

phm. Katarzyna Moskała

W dnia 25/26 września odbyły się obchody upamiętniające
ofiary obozu NKWD, który w roku 1945 działał w toszeckim
szpitalu. W piątek potomkowie więźniów m.in. złożyli wiązanki
i zapalili znicze przy pomniku symbolizującym zbiorową mogiłę przy ul. Wielowiejskiej, odwiedzili kaplicę w budynku szpitala, wzięli udział w dwujęzycznym nabożeństwie ekumenicznym.
W sobotę uczestnicy obchodów odwiedzili miejsca pamięci na
terenie naszego województwa oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym na zamku zatytułowanym „Kultura pamięci - dzisiaj
i jutro”.
W obchodach uczestniczyli m.in. zastępca ambasadora RFN
w Polsce minister Knut Abraham, konsul RFN w Opolu Birgit Fisel-Rösle oraz Sybille Krägel - jedna z inicjatorek pielęgnowania
pamięci ofiar, honorowa obywatelka Toszka. Naszą społeczność
reprezentowali samorządowcy burmistrz Grzegorz Kupczyk
i przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik, prof. Józef Musielok - jeden z inicjatorów utworzenia miejsca pamięci
ofiar przy ul. Wielowiejskiej, dyrektor szpitala w Toszku Erwin
Janysek, członkowie i sympatycy DFK w Toszku, przedstawicie-
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Pamiętając o ofiarach

le mieszkańców. Uroczystość zorganizowało toszeckiego koło
DFK przy wsparciu konsulatu RFN w Opolu, MSWiA w Warszawie oraz naszego samorządu.
PK

sport

Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski
Seniorów w Łucznictwie Bloczkowym &
Barebow, które odbyły się 5-6 września
2020 w Legnicy, zawodnicy Klubu Łuczniczego A3D TOSZEK zdobyli aż 9 medali i 5 tytułów mistrzowskich. Pierwszy
zespół A3D TOSZEK w składzie Łukasz
Przybylski, Filip Szeląg i Władysław Andruszkiewicz zdecydowanie zdobył najwyższe miejsce na podium oraz tytuł
Drużynowego Mistrza Polski na rok 2020.
Wspaniałą niespodziankę sprawił drugi
zespół w składzie Artur Hipsz, Marcin
Szeląg i Krzysztof Czarnecki, zajmując
bardzo wysokie 4 miejsce w kwalifikacjach, a następnie 3 miejsce w tytułem
Drużynowego II Wicemistrza Polski. Należy dodać, że bardzo rzadko się zdarza,
8

aby 2 zespoły tego samego klubu stawały
na mistrzowskim podium. W konkurencji indywidualnej wśród bloczkowców
jak zawsze dominowali Łukasz Przybylski i Filip Szeląg, którzy w wyniku zajętych miejsc w kwalifikacjach niefortunnie
spotkali się w klubowym, „bratobójczym”
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Łucznicy
na medal

pojedynku półfinałowym. Ostatecznie,
Filip uległ Łukaszowi zajmując 3 miejsce z brązowym medalem i tytułem II
Wicemistrza Polski Seniorów, a Łukasz,
dotychczasowy dwukrotny Mistrz Polski
z 2018 i 2019, coraz mocniej odczuwając
niedawną kontuzję dłoni, ustąpił miejsca
kończąc zawody ze srebrnym medalem i tytułem Wicemistrza Polski 2020.
W konkurencji barebow jedyny toszecki reprezentant Marek
Serwinowski zdobył także srebrny medal z tytułem Wicemistrza
Polski Barebow 2020. Udział
w zawodach został zorganizowany w ramach realizacji zadania
publicznego „Wspieranie i upowszechnianie łucznictwa sportowego na rok 2020”, powierzonego
i współfinansowanego przez Burmistrza Gminy Toszek.

Roman Krupa
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

