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O epidemii poważnie i racjonalnie
Nikt nie może dziś odpowiedzialnie
przekonywać innych, że epidemii nie
ma. Z drugiej strony covid-19 nie może
działać jak zaklęcie, które wszystkim zagraża. O epidemii należy myśleć racjonalnie!
– Zalecam noszenie maseczek, najlepiej
medycznych, bo ich skuteczność jest potwierdzona. Polecam noszenie okularów.
Należy zachowywać odpowiedni dystans
społeczny, często i dokładnie myć ręce,
odkażać je. To kilkanaście razy zmniejsza
ryzyko zakażenia. Zalecam unikanie komunikacji publicznej i chodzenie pieszo,
unikanie jeżdżenia windą. Warto wietrzyć
intensywnie sypialnie, biura i mieszkania
– radzi prof. Piotr Kuna z II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (źródło: Gazeta Wyborcza, 24 października 2020 r.)
Tego typu zachęty trzeba brać poważnie.
Notowane są obecnie zauważalne przyrosty liczby osób, które uległy zakażeniu
koronawirusem oraz osób objętych kwarantanną. Dotyczy to całego kraju, a także
naszego regionu. Szczegółowe
dane liczbowe dotyczące naszej gminy publikujemy na
stronie toszek.pl w zakładce
coid-19.
Osoby znajdujące się izolacji
i na kwarantannie, ale także
wszyscy, którzy u siebie bądź
najbliższych podejrzewają zakażenie koronawirusem, powinni zadzwonić do swojej
przychodni, gdzie lekarz na
podstawie wywiadu podejmie
odpowiednie decyzje lub doradzi. Informacji można też
zasięgać w szpitalu w Pyskowicach (tel. 663 101 236) lub
w szpitalu w Knurowie (tel.
518 802 710).
Z rozmów z naszymi mieszkańcami wynika, że w tych
trudnych czasach rodziny
w ogromnej większości mogą
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i potrafią zadbać o swoich bliskich. Pomocni są też niezawodni sąsiedzi i znajomi. Mamy też zgłoszenia wolontariuszy
gotowych robić zakupy czy wyprowadzać
psa i wiemy, że to zaangażowanie okazują.
Na prośbę burmistrza całość tych zadań
koordynuje toszecki OPS. Za gesty codziennej pomocy i poświęcenia wszystkim należą się serdeczne podziękowania!
Istnieje jednak pewna grupa mieszkańców, którym trzeba pomóc w sposób
szczególny. Prosimy, aby zgłaszać tego
typu sytuacje pod numerem tel. 32 332 67
02 lub 601 625 946. Dyrektor OPS postara się zaradzić najpilniejszym potrzebom.
Można też skorzystać z rządowej infolinii
pomocowej dla seniorów: tel. 22 505 11
11
Przypominamy o zasadach obowiązujących w obecnym czasie. Polityka rządu ukierunkowana jest na ochronę osób
starszych i w miarę normalne funkcjonowanie pozostałych. Seniorzy mają swoje
godziny zakupów (10:00-12:00). Mają
oni w tym czasie prawo robić zakupy bez

Ala na medal
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ryzyka kontaktu z osobami młodszymi,
które zazwyczaj przechodzą ewentualne zakażenia łagodnie lub bezobjawowo.
W grafice obok przypominamy także inne
zasady bezpieczeństwa, które obowiązują
od 24 października do odwołania.
Pamiętajmy, że konieczne jest dziś stosowanie się do wszelkich zaleceń, które
mogą ograniczyć liczbę zakażeń. W przypadku dalszego wzrostu dynamiki zachorowań na covid-19 lekarze i personel medyczny nie będą w stanie (ze względu na
brak miejsc w szpitalach) udzielać chorym właściwej pomocy. Wdrażając wszelkie zachowania i nawyki, które spowodują, że mniej osób będzie narażonych na
ryzyko zakażenia, starajmy się pamiętać
o sprawach zwyczajnych, podstawowych,
które będą pomocne w poprawianiu odporności.
– Starajmy się żyć zdrowo, gimnastykować
się, chodzić na spacery, nie palić, nie nadużywać alkoholu, odżywiać się w rozsądny
sposób, uzupełniać niedobory witaminy
D3 – radzi lekarz, prof. Piotr Kuna.

Powszechy Spis Rolny
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PROSTO Z URZĘDU
W tym nadzwyczajnym czasie wielu
zmian i ograniczeń,
chcę na samym początku podzielić się
osobistym doświadczeniem. Kilka dni
temu odebrałem pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czuję się dobrze, nie mam żadnych
dolegliwych objawów. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wraz z małżonką
pozostanę przez jakiś czas w izolacji. Niektóre zadania służbowe wykonuję zdalnie,
jednak większość spraw przez jakiś czas
prowadzić będą moi współpracownicy.
Wszystkim, którzy osobiście zmagają się
z kwarantanną, z koronawirusem, a także wszystkim, którzy czują obawę przed
zakażeniem, przekazuję wyrazy wsparcia:
życzę sił i zdrowia!
Jak już informowaliśmy, toszecki urząd
funkcjonuje od jakiegoś czasu w warunkach ograniczonej dostępności. Staramy
się jednak ten tryb pracy realizować bez
uszczerbku dla potrzeb mieszkańców.
Proszę, aby wszystkie sprawy załatwiać
obecnie w pierwszej kolejności telefonicznie. W razie potrzeby bezpośredniego
spotkania można będzie je umówić. Pisma
najlepiej składać do urny przed wejściem.
Kasa jest czynna normalnie, jednak także
namawiam, aby w miarę możliwości płatności dokonywać przelewem. Przypomnę
numery, pod które zawsze można do nas
zadzwonić: 32 237 80 33 lub 32 237 80 10.
Wiem, że jako samorząd pełnimy służbę
dla naszych mieszkańców, jednak w obecnych warunkach, abyśmy mogli ją pełnić
skutecznie, musimy nasze zadania wykonywać nieco inaczej. Z góry dziękuję za
wyrozumiałość w tych wyjątkowych okolicznościach!
O niektórych ważniejszych sprawach, jakie w tym czasie podejmujemy, można
przeczytać na dalszych stronach gazety.
Z zainteresowaniem przyglądam się głosowaniu na projekty złożone w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Słowa te piszę kilka godzin przed upływem
terminu głosowania. O ile czołówka listy
wydaje się bezpieczna, o tyle przynajmniej
trzy projekty nie mogą być w tej chwili
pewne, który z nich ostatecznie znajdzie
się na zwycięskiej liście. Już teraz przekazuję wyrazy szacunku dla liderów, którzy
podjęli trud opracowania wniosków i dla
mieszkańców, którzy z zaangażowaniem
je poparli. Przypominam też, że projekty mieszkańców wybrane do realizacji
w roku bieżącym, są realizowane. O efektach tych prac niebawem poinformujemy.
Realizację dwóch przedsięwzięć przełożymy na rok przyszły: letnie kino plenerowe
– z uwagi na stan epidemii i studnię z buforem na boisku w Paczynie – z przyczyn
proceduralnych. Liderzy obydwu projektów zostali szczegółowo poinformowani
o okolicznościach tych przesunięć.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie
uda się dopełnić wszystkich formalności,
które pozwolą na oddanie do użytkowania
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej
2

w Toszku. Zgoda starostwa na użytkowanie będzie warunkiem zgód na przyłączenie się do nowej instalacji. Trwają
prace, na razie tylko projektowe, związane z przebudową dworca PKP w Toszku.
Przygotowujemy się do modernizacji ul.
Górnej w Pniowie. Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy zmodernizowaliśmy ul.
Szkolną w Kotliszowicach, także ten rok
chcemy zakończyć konkretną inwestycją
drogową, na którą mieszkańcy Pniowa
czekają od dawna.
Miesiąc listopad to czas patriotycznego
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. W tym roku, zamiast tradycyjnych obchodów, przedstawiciele samorządu złożą jedynie symboliczne wiązanki w miejscu pamięci przy
ul. Strzeleckiej. Wierzę, że do wspólnego
świętowania i wielu innych wspólnych,
społecznych inicjatyw będziemy mogli
powrócić w niedalekiej przyszłości. Dbajmy o siebie i najbliższych! Życzę dużo
zdrowia!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Za nami październik,
kolejny miesiąc w
którym przyszło nam
wszystkim
zmagać
się z pandemią COVID-19, która jeszcze
bardziej niż miesiąc
wcześniej dała o sobie
znać zataczając coraz to szerszy krąg. Niektórzy z nas już uwierzyli, niektórzy jeszcze nie wierzą jakie niebezpieczeństwo
niesie za sobą ten wirus. Ja oczywiście nie
jestem osobą kompetentną, aby niedowiarków przekonywać uważam jednak, że
dzisiaj nie ma wśród nas osoby nieznającej nikogo ze swojego otoczenia, którego
by ten wirus nie dotknął, bądź nie odbywałby kwarantanny.
W trosce o zdrowie radnych, ale także pozostałych mieszkańców już na początku
października podjąłem decyzję o zdalnym
obradowaniu na posiedzeniach rady. Posiedzenie komisji wspólnej, które miało
się jeszcze odbyć stacjonarnie 14. października w jednym temacie, tj. dyskusja
nt. funduszu sołeckiego Gminy Toszek,
zostało odwołane ze względu na zagrożenie epidemiczne. Temat tej komisji, nad
którym wspólnie z sołtysami miała być
prowadzona dyskusja jest przesunięty na
późniejszy okres. Kolejna komisja wspólna, ale pierwsza zdalna miała miejsce 22.
października. Podczas tej komisji opiniowano 6 projektów uchwał:
• w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonych numerami działek: 1657/183,
1660/235 i 1662/183, stanowiącej własność Gminy Toszek;
• przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Toszek”
oraz przekazania go do zaopiniowa-

nia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody polskie;
• określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie miasta i
gminy Toszek;
• ustalenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych na terenie
miasta i gminy Toszek;
• zmian w budżecie gminy Toszek na rok
2020;
• wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.
XXII zdalna sesja RM odbyła się w dniu
28. października o godz. 16.00. Na sesji
zostały podjęte wszystkie uchwały, które opiniowane były wcześniej na komisji.
Ważną informacją dla wszystkich mieszkańców jest podjęcie uchwał podatkowych, które określają wysokość podatku
w roku 2021 płaconego do gminy. Radni,
po wysłuchaniu propozycji i uzasadnienia
skarbnika gminy, pani Danuty Lis, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych,
pani Jolanty Widło oraz przeprowadzonej
dyskusji, przyjęli zaproponowaną zmianę
ich wartości o wielkość inflacji, tj. o 3,9%.
Powiat gliwicki wspólnie z gminą Toszek
zakończył ostatni etap budowy chodnika
przy drodze powiatowej w Paczynie. Realizacja trwała dość długo, bo pierwsze
prace w terenie rozpoczęto już w 2013
roku, a całkowity koszt tego przedsięwzięcia to: 1.151.174,97 zł, to jednak kosztowna inwestycja, która miała szansę na realizację przy rozłożeniu jej na kilka etapów.
Dobrze, że przy ostatnim etapie udało
się jeszcze uwzględnić wnioski zgłaszane
przez mieszkańców, dzięki którym zostały
obniżone niektóre krawężniki oraz dodatkowe odwodnienie. Mam nadzieję na realizację kolejnych wspólnych projektów z
powiatem gliwickim.
Pisząc ten artykuł jesteśmy jeszcze przed
świętem zmarłych, które w tym roku będziemy obchodzić z ograniczeniami,
zgodnie z wytycznymi rządu. Niech ten
czas zadumy i refleksji nad przemijaniem
naszego życia, wspomnienia naszych
zmarłych bliskich będzie także czasem
wspomnienia zmarłych samorządowców
naszej gminy.
Kolejne święto obchodzone corocznie 11.
listopada, to Święto Niepodległości. Tegoroczna 102 Rocznica Odzyskania przez
Polskę Niepodległości obchodzona w naszej gminie nie będzie miała tradycyjnej
formy, bowiem nie odbędzie się po mszy
św. przemarsz wszystkich mieszkańców
pod pomnik „Ofiarom wojen” na ulicy
Strzeleckiej. Wiązankę kwiatów przy pomniku złożą przedstawiciele toszeckiego
samorządu, a mieszkańcy uczynią to indywidualnie. Pamiętajmy w tym dniu szczególnie o naszej Ojczyźnie, o jej bohaterach
, którzy za wolność przelali krew, bądźmy
dumni ze swojej tożsamości, budujmy
wspólnie z poszanowaniem różnych poglądów lepszą Polskę. Pozostańcie Wszyscy w zdrowiu.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Trwają ustalenia z księdzem proboszczem
terminu zorganizowania zbiórki przy kościele. Przez obecną sytuację epidemiczną
może ona zostać odłożona w czasie. Wg
informacji przekazanych przez poszkodowanego, na chwilę obecną najbardziej
potrzebna jest mu słoma na ściółkę dla
krów oraz materiały budowlane (cegły,
cement, pręty stalowe, drewno na więźbę
dachową) do odbudowy spalonej stodoły.
Gdyby ktoś z przedsiębiorców czy rolników chciał wesprzeć poszkodowanego
przez przekazanie wymienionych rzeczy,
będzie on bardzo wdzięczny. Za zgodą zainteresowanego przekazujemy numer do
kontaktu w sprawie bezpośredniej pomocy: 601 251 239.
PK

foto: Archiwum UM Toszek

Pomoc dla
poszkodowanych
w pożarze

Sołtys Pawłowic Jan Szpunar wraz z członkiem rady sołeckiej, w towarzystwie proboszcza toszeckiej parafii ks. Sebastiana
Bensza i burmistrza Toszka Grzegorza
Kupczyka, przekazali państwu Mendla,
poszkodowanym pożarem budynku gospodarczego, zebraną przy toszeckim
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Inicjatywa sołecka
zrealizowana

Trwa pierwszy rok działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Toszku. Spółka, której jedynym udziałowcem jest gmina, powstała w miejsce
zlikwidowanej spółdzielni socjalnej. Realizuje ona głównie zlecone przez gminę
zadania w zakresie utrzymania czystości
i terenów zielonych, utrzymania przystanków, obsługi targowiska i inne. Od
przyszłego roku przewidujemy przekazanie naszej spółce zarządzania gminnym zasobem mieszkań komunalnych.
O szczegółach będziemy informować.
W październiku odbyło się posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki, która po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, pozytywnie oceniła jej dotychczasową
działalność. Informacje o działalności
spółki oraz jej oferta i dane kontaktowe są
dostępne na stronie puk.toszek.pl.
PK

foto: Archiwum UM Toszek

Caritas Diecezji Gliwickiej,
44-100 Gliwice,
ul. Księcia Ziemowita 2,
konto:
57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
z dopiskiem "Pogorzelcy Oracze"

oraz rozliczenia poszczególnych etapów
budowy (2013-2020). Chcemy, aby kolejnym przedsięwzięciem, które zostanie
zrealizowane w tej samej formule, był
chodnik w Sarnowie.
PK

Zakończyła się realizacja projektów
z programu Inicjatywa Sołecka 2020.
W ramach zadań zakupiono urządzenia
zabawowe na plac zabaw oraz zagospodarowano teren rekreacyjny przy świe-

foto: Archiwum UM Toszek

Wśród zdarzeń, które przyniosły w tym
roku tragiczne dla naszych mieszkańców
skutki, był pożar zabudowań gospodarczych w jednym z gospodarstw na Oraczu. Od niedawna zarówno sam poszkodowany, niektórzy mieszkańcy oraz radni
Rady Miejskiej, zabiegają o zorganizowanie na ten cel pomocy w formie podobnej do wsparcia, jakie kilka tygodni temu
otrzymała inna rodzina naszych mieszkańców, również poszkodowana w tragicznym pożarze.
Caritas Diecezji Gliwickiej na prośbę dyrektora toszeckiego OPS-u uruchomił rachunek bankowy, na który można wpłacać datki dla poszkodowanych w pożarze
na Oraczu. Dane do wpłat:

parafialnym kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej pomoc pieniężną w kwocie
21.008,06 zł i 70 euro. Zbiórkę przeprowadziła również parafia w Płużnicy Wielkiej i w Ligocie Toszeckiej. Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w akcję, za
bezinteresowną pomoc i okazałą dobroć.

JR

tlicy wiejskiej w Paczynie, zamontowano
2 wiaty przystankowe w Kotliszowicach
oraz wyposażono świetlicę wiejską w Kotulinie w sprzęt multimedialny. Na realizację powyższych zadań Gmina Toszek
pozyskała 37.000 zł. Dziękujemy naszym
sołtysom za zaangażowanie się we wspólną realizację przedsięwzięcia.
JR

Chodnik w Paczynie
zbudowany!

Zakończył się ostatni etap budowy
chodnika w Paczynie. Dokumentacja
projektowa dla tej
inwestycji została
sporządzona
już
w roku 2010, natomiast prace w terenie ruszyły w roku
2013.
Odcinki
chodnika przewidziane do realizacji każdego roku były współfinansowane, zasadniczo po połowie, z budżetu powiatu i budżetu gminy. Łączna kwota kosztów tego
zadania, wydatkowana z budżetu gminy,
wyniosła 1.151.174,97 zł. Obejmuje ona
koszty dokumentacji projektowej (2010)

foto: Archiwum UM Toszek

„Pogorzelcy Oracze”

Spółka na plusie

Zmiany czynszów
za mieszkania gminne
Od 1 marca 2021 r. wejdą w życie nowe
stawki czynszu najmu za mieszkania
gminne. Dotychczasowa stawka 2,40 zł
za m2 (najem komunalny) zmieni się na
3,40 zł, a stawka 0,85 zł za m2 za najem socjalny zmieni się na 1,00 zł. Oprócz zmiany samych stawek bazowych, niewielkim
zmianom ulegną też czynniki zwiększające i obniżające stawki bazowe. Ważna
zmiana polegać będzie na tym, że prawo
do obniżki czynszu utraci lokator, który
zalega z czynszem przez więcej niż 3 miesiące lub utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu. O szczegółach najemcy
zostaną poinformowani przez zarządcę.
Dodatkowe środki z opłat czynszowych
posłużą do sfinansowania większej liczby
bieżących prac remontowych.
PK

Nowe laptopy dla szkół
25 nowych laptopów trafiło w ostatnich
dniach do szkół podstawowych na terenie
naszej gminy. Zakup tych komputerów
był możliwy dzięki dofinansowaniu ze
środków rządowych w wysokości 55.000
zł w ramach programu "Zdalna Szkoła +".
Przekazane komputery mają wspomóc
kształcenie zdalne prowadzone przez
szkoły. Komputery te mogą zostać wypożyczone uczącym się w szkole dzieciom,
szczególnie z rodzin wielodzietnych, jednak o tym decydować będą dyrektorzy
poszczególnych placówek. Ze względu na
obecną sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z oficjalnego przekazywania
sprzętu.
PKa
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z życia gminy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Toszka nagrodził nauczycieli z naszej gminy: Alicję Przybylską, Adama
Henne, Bożenę Cerazy, Beatę Cieślik,
Agnieszkę Godulę, Jolantę Dudkiewicz,
którzy wyróżnili się w pracy na rzecz
swoich szkolnych społeczności. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
PK

foto: Krystian Tischbierek

Jubileusz 30-lecia
Mniejszości Niemieckiej

W niedzielę, 11 października odbyła się
uroczystość 30-lecia powstania Mniejszości Niemieckiej Oddziału Gliwice. Zaczęliśmy świętowane od mszy św., w toszeckim
kościele, którą celebrował w j. niemieckim
ks. Robert Chudoba. Następnie świętowaliśmy na Zamku w Toszku, przestrzegając
wszystkich zaleceń wymaganych w związku z covid-19. Prowadzenie uroczystości
powierzono Dorocie Matheja. Krótkie
przemówienia wygłosili: pani konsul Birgit Fisel-Rösle z Opola, konsul honorowy
z Gliwic – Marcin Tyslik, starosta powiatu gliwickiego – Waldemar Dombek,
Grzegorz Kupczyk – burmistrz Toszka,
przewodniczący Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych
w Polsce – Bernard Gaida jako członek
Zarządu Oddziału Gliwice występujący
z ramienia organizatora, a jednocześnie
Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, Krystian Kiełbasa – jeden
z uhonorowanych, jednocześnie właściciel Firmy Ranczo i ja – przewodnicząca
TSKN Oddziału Gliwice.
Wśród gości zaproszonych byli także
członkowie Zarządu Wojewódzkiego
TSKN. W działaniach organizacyjnych
pomagali członkowie zarządu Oddziału:
Maria Gillner, Roland Skubala, Jakub Kubata, Sylwester Olbrich. Medale wręczał
Marcin Lippa. Wśród uhonorowanych
znajdowali się m.in. Friedrich Schikora,
który należał do grupy ludzi „Godziny
Zero”, Edith Stochniol, która od samego
4

foto: Ireneusz Maleński

początku do dziś jest skarbnikiem Oddziału Gliwice, przez te wszystkie lata
wzorowo prowadzi dokumentację finansową. Myślę, że mogę uroczystość uznać
za udaną, pomimo wielu trudności, które
się pojawiły w związku z nasileniem się
zachorowań na covid-19.
Agnieszka Dłociok

Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
informuje, że w ramach Programu Pomocy Żywnościowej zakończyła się realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów
spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących. Podczas realizacji programu
mieszkańcom naszej gminy wydano nieodpłatnie 12.128 kg żywności. Łącznie
było to 21 produktów, m.in.: olej, mleko,
soki, cukier, makaron, konserwy. Łączna
wartość towaru, który został przekazany
mieszkańcom to 53.139,00 zł. Zaznaczyć
należy, że Gmina Toszek nie musiała
wnieść wkładu finansowego do ww. programu.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
pragnie złożyć serdeczne podziękowania pani Indze Potkowie, Sołtys Wilkowiczek, za pomoc w realizacji programu
poprzez udostępnienie pomieszczeń,
w których była magazynowana żywność.
Udział Ośrodka Pomocy Społecznej
w Programie POPŻ w znaczący sposób
pozwoliła polepszyć sytuację najuboższych mieszkańców Gminy Toszek. Jednocześnie informujemy, że na dzień
dzisiejszy tutejszy Ośrodek ma podpisaną umowę ze Śląskim Bankiem Żywności na realizację programu 2020/2021.
O terminie składania wniosków miesz-

kańcy Toszka będą informowani poprzez
media społecznościowe oraz ogłoszenia
zamieszczane na tablicach informacyjnych.
Ireneusz Maleński

OŚWIATA
Przedszkole w Toszku

Święto drzewa

Święto Drzewa jest
programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja,
którego
celem
jest inspirowanie
młodych ludzi do
podejmowania
lokalnych działań
proekologicznych
dotyczących sadzenia i ochrony drzew. 12 października
obchodziliśmy Dzień Drzewa w naszym
przedszkolu. Tego dnia we wszystkich
grupach odbyły się zajęcia, podczas których dzieci poznały różne rodzaje drzew,
ich budowę oraz znaczenie dla człowieka
i środowiska przyrodniczego. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne na temat

foto: A.A.

foto: Archiwum UM Toszek

Nagrody dla nauczycieli

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Toszku
z siedzibą przy ul. Gliwickiej 15/8
ogłasza nabór na stanowiska:
1. Inspektor ds. administracyjno-rozliczeniowych - pełny etat, umowa o pracę.
2. Pracownik fizyczny - pełny etat, umowa o pracę.

Wymagania na poszczególne stanowiska:
1. Inspektor ds. administracyjno-rozliczeniowych:
1) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze,
administracyjne lub techniczne z zakresu ekonomii czy rachunkowości
2) znajomość administrowania lokalami komunalnymi, mile widziana
licencja zarządcy nieruchomości
3) znajomość programów ms-office
4) komunikatywność, obsługa finansowa przedsiębiorstwa
2. Pracownik fizyczny
1) preferowane wykształcenie średnie lub zawodowe w branży budowlanej
2) umiejętności z zakresu prac remontowo-konserwacyjnych, pielęgnacji
zieleni
3) konsekwencja w działaniu, sumienność w realizowaniu zadań
CV + list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: katarzyna.dysarz@onet.pl
lub dostarczyć do siedziby przedsiębiorstwa. Z wybranymi kandydatami zostaną
przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy
W ramach zbiórki ODBIERANE będą następujące
odpady wielkogabarytowe: meble domowe (stoły,
szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy
wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby
podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek), artykuły AGD-RTV, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ramy okienne bez szyb, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt
sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń,
itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych
rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki,
skrzynki, wiaderka, itp.)
UWAGA! Ze zbiórki WYŁĄCZONE są: Odpady
szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje,
oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady remontowe (gruz
budowlany, wata szklana, papa, umywalki, muszle, wanny, spłuczki, grzejniki, płytki itp.),lustra,
części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte opony z pojazdów
jednośladowych oraz samochodów osobowych,
ciągników i ciężarowych.
Właściciele budynków jednorodzinnych powinni
wystawić odpady przed posesję, natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych – kamienic –
przy altankach śmieciowych.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny należy wystawić do
godziny 6.00 w dniu wskazanym w harmonogramie.

REMONDIS

Harmonogram wywozu
odpadów wielkogabarytowych
i elektrośmieci
12 listopada:
13 listopada:

16 listopada:

Paczyna, Paczynka
Pisarzowice, Toszek ulice: Gliwicka, Konopnickiej, Krótka,
Kościuszki, Młyńska, Morcinka, Piastowska, Powstańców,
Rynek, Strzelecka, Szewska, Tarnogórska, Wolności
Ciochowice, Toszek ulice: Boczna, Boguszycka, Dworcowa,
Chrobrego, Guttmanna, Harcerska, Kilińskiego, Kościelna,
Leśna, Limanowskiego, Twardowskiego, Ogrodowa, Oracze,
Poddworcowa, Podwale, Polna, Ratuszowa, Sarnowska, Stary
Młyn, Zamkowa, Wiejska, Szpitalna

17 listopada:

Kotliszowice, Wilkowiczki, Boguszyce

18 listopada:

Sarnów, Toszek ulice: Curie-Skłodowskiej, Dzierżonia,
Głowackiego, Górnośląska, Eichendorffa, Kolejowa,
Krasińskiego, Chrząszcza, Ludowa, Miarki, Mickiewicza,
Miła, Parkowa, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Wąska,
Wielowiejska, Wilkowicka

19 listopada:

Ligota Toszecka, Pawłowice, Płużniczka

20 listopada:

Kotulin, Proboszczowice

23 listopada:

Pniów

"Piękno drzew w jesiennej szacie". Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat
pozwoli wykształcić dobre nawyki w zakresie ochrony przyrody.
A.A.
SP PNIÓW

foto: Bożena Cerazy

Kolejny miesiąc nauki

10 października uczniowie włączyli się
w ogólnopolską akcję ,,Dzień drzewa”.
Pod okiem leśniczego z Nadleśnictwa Rudziniec, odbyło się sadzenie drzew przed
szkołą. Najmłodsi uczniowie przy tej
okazji mogli usłyszeć sporo ciekawostek
z życia lasu. Akcja ekologiczna została połączona z akcją czytelniczą. Z inicjatywy
bibliotekarza szkoły, na szkolnym korytarzu ,,wyrosło” piękne drzewko, do którego
uczniowie przypinali jesienne liście. Na
listkach natomiast widniały tytuły ich ulubionych książek. Było ich naprawdę sporo,
a to napawa optymizmem!
Z kolei 14 października miały miejsce dwie
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

wyjątkowe uroczystości w naszej Szkole.
Pierwszą było pasowanie na uczniów tegorocznych pierwszoklasistów, drugą natomiast Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
Obydwie uroczystości uświetnili swoimi
występami uczniowie klas: I-III. Piękny
występ pierwszaków wzbudził uznanie rodziców, nauczycieli, a także kolegów starszych klas. Natomiast scenki rodzajowe
przeplatane śpiewem oraz tańcem z kapeluszami w wykonaniu uczniów klasy drugiej i trzeciej, wprawiły wszystkich w doskonały humor!
A.A.

foto: Joanna Falborska

oświata

dzieci-Grzegorzem Kasdepke oraz Renatą
Piątkowską, w których uczestniczyli nasi
uczniowie.
Joanna Falborska

SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Misiowe podróże

Szkoła Podstawowa nr 1 w Toszku w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do programu mającego na celu: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych”. Biblioteka szkolna przy
wsparciu dyrekcji szkoły oraz współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami podejmie i przeprowadzi wiele działań służących promowaniu czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego
przedsięwzięcia otrzymaliśmy 15.000 zł.
na zakup nowych książek, które już niedługo znajdą się w bibliotece. We wrześniu
odbyły się już dwa spotkania autorskie online z popularnymi twórcami książek dla

SP nr 1 w Toszku (klasy 3a i 1b) bierze
udział w ogólnopolskim projekcie Misiowe Podróże po Polsce, którego hasło przewodnie zaczerpnięte z utworu Stanisława
Jachowicza, jest cały czas aktualne. Projekt
powstał z myślą o najmłodszych uczniach
klas I-III i ma na celu poznanie miast i wsi
oraz ciekawych miejsc w Polsce. Ze Szkoły
Podstawowej w Elblągu wyruszyło w Polskę 17 misiów, a każdy pluszak ma swój pamiętnik, do którego będzie się wpisywała
klasa zapisana do projektu. Wszystkie pluszaki, które wyruszyły w drogę we wrześniu
2020 roku powrócą do Elbląga w czerwcu
2021 roku z pamiętnikami pełnymi wspomnień. Do klasy 3a przybył Igor, który został mile przywitany przez uczniów. Teraz
trwa "burza mózgów" jak się zaprezentować
pozostałym szkołom w kraju. Szczegóły na
profilu FB „Misiowe Podróże Po Polsce”.
Irena Dobiosz

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
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oświata

Dzień Czytania

29 września obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Święto to przypada w rocznicę urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie
przyjemności z czytania i słuchania, a także
poczucia przynależności do społeczności
czytelniczej. W ramach akcji uczniowie
klas 1-3 uczestniczyli w spotkaniach online z współczesnymi autorkami książek dla
dzieci Joanną Olech oraz Renatą Piątkowską. Pisarki przybliżyły dzieciom tajniki
swojej pracy oraz zaprosiły je do świata
książek. Ponadto nasi najmłodsi mogli
wysłuchać fragmentów książek czytanych
przez swoje wychowawczynie. Niewątpliwie „Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek”, gdzie humor, lekkość i mądrość,
przeplatają się z wiedzą o świecie i życiu, to
świetny sposób na obudzenie w dzieciach
pasji czytelniczych.
Aneta Jachimczuk

spichlerzowy konkurs, w ramach którego
uczniowie prezentują śląskie gawędy, odbył
się w Chechle. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, występy odbywały się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Tematy były dwa: „Moje feryje w dobie
koronawirusa” i „Moje maszkyty”. Naszą
szkołę reprezentowały dwie uczennice i
gawędziły o maszkytach. Miło nam poinformować, że obie odniosły sukces. Emilia
Pallus z kl. VII zdobyła wyróżnienie, a Kamila Krzysztyniak - uczennica kl. VIII - II
miejsce. Serdecznie gratulujemy.
Marzena Powrósło
SP Paczyna

Spotkania,
obchody „dni”, akcje…

SP Kotulin

Foto: SP Kotulin

Po naszymu

Uczniowie szkoły w Kotulinie po raz kolejny wzięli udział w X Spichlerzowym Przeglądzie Etnolektów „Godomy po naszymu” organizowanym przez Fundację LGD
„Spichlerz Górnego Śląska”. W tym roku
6

W związku z powracającą od czasu do
czasu dyskusją na temat wniosku (z roku
2015) o ustanowienie św. Jana Nepomucena patronem Toszka, samorząd toszecki
wraz toszecką parafią sfinansowali wydanie książki o życiu, kulcie i wizerunkach
św. Jana Nepomucena. Ukaże się ona na
początku listopada. Książka ma posłużyć do zapoznania się z historią i legendą świętego, którego wizerunki znajdują
się w wielu miejscowościach naszej gminy. Współautorami opracowania są Piotr
Kunce, Sabina Olbrich-Szafraniec, Małgorzata Malanowicz ze stowarzyszenia
Gliwickie Metamorfozy oraz Agata Przewieźlik, która przygotowała rysunki do
niektórych części tekstu. Książka uzyskała
pozytywną recenzję prof. Anny Pobóg-Lenartowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
PK

Dawne fotografie
zabytków Gminy

Foto: SP Paczyna

Dzień Przedszkolaka
20 września - to dzień ważny dla wszystkich
przedszkolaków w całej Polsce, to bowiem
ustanowiony przez Sejm Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły w poniedziałek
21 września od uroczystego Pasowania
na przedszkolaka i starszaka przez panią
dyrektor Agatę Zawadzką. Dzieci z grup
„Kotki”, „Sówki” i „Promyczki” odśpiewały
„Hymn przedszkolaka”, złożyły przysięgę
przedszkolaka oraz otrzymały pamiątkowe
medale. Przedszkolaki, po części oficjalnej, trzymając w dłoniach balony przeszły
korowodem wokół szkoły, a także uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu. Następnie wróciliśmy do sal, gdzie na
dzieci czekał słodki poczęstunek. Wszystkim Przedszkolakom życzymy wielu chwil
spędzonych na wspaniałej zabawie, cudownych przyjaźni na całe życie, żadnych
zmartwień oraz rozwoju na każdej płaszczyźnie życia!
Renata Plich-Czerner

Książka o św. Janie
Nepomucenie

9 października obchodzimy Światowy
Dzień Poczty, jednocześnie obchodzimy
Dzień Znaczka i Dzień Pisania Listów. Z tej
okazji, co roku odbywa się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwał do
15 października. Czy ktoś jeszcze dziś pisze tradycyjne listy? Czy młode pokolenie
wie, czym jest papeteria (zestaw listowy)?
Przygodę z pisaniem listów na tradycyjnej
papeterii rozpoczęli uczniowie klasy IV.
Ich listy, dzięki którym nawiążą znajomość
z kolegami ze Szkoły Podstawowej im. Jana
i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce, są już
wysłane. Czekamy na odpowiedzi.
Za nami także XX Dzień Papieski. Jego obchody rozpoczęły przedszkolaki z oddziału
przedszkolnego uczestnicząc w spotkaniu
online z książką o Janie Pawle II. Nauczyciele Bibliotekarze z Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie czytali zebranym przed ekranem
przedszkolakom książkę "O Karolku, który
zadziwił świat", napisaną przez Magdalenę
Kuczyńską. Celem spotkania było promowanie głośnego czytania dzieciom, popularyzacja literatury polskiej, popularyzowanie wiedzy o życiu i nauczaniu Papieża
Polaka. Szkolna katechetka we współpracy
z Centrum Myśli Jana Pawła II zaprosiła natomiast do oglądnięcia wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II - "Karol Wojtyła. Narodziny. Historia Jana Pawła II". Autorem
wystawy online (link dostępny na fb szkoły
i stronie www.paczynasp.edupage.org) jest
Agnieszka Kural
Cyprian Grodzki.

Dzięki uprzejmości pana Roberta Respondowskiego Urząd Miejski w Toszku
pozyskał około 300 fotografii z lat 80-tych
XX wieku ukazujących zabytki ziemi toszeckiej. Osoby chcące skorzystać z tych
fotografii we własnych publikacjach lub
dla celów prywatnych proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim (e-mail: zrp@
toszek.pl )
PKa

Koncertowo w Kotulinie

Foto: Katarzyna Prawda

SP nr 2 im. Ireny Sendler w Toszku

kultura

W ramach realizacji muzycznego projektu
w Kotulinie gościła Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A. Mieszkańcy wysłuchali
koncertu pod batutą Zygfryda Maczurka.
Kapelmistrz zapoznał uczestników z historią i tradycją Orkiestry Górażdże, która
istnieje od 1958 roku.
Dzieci oraz ich rodzice wzięli również
udział w wycieczce do Filharmonii Śląskiej
w Katowicach. Orkiestrę Symfoniczną FŚ
poprowadził Yaroslav Shemet, wybitny
dyrygent młodego pokolenia, pod którego batutą zabrzmiały dzieła Beethovena
i Mozarta. Uczestnicy wysłuchali wybranych utworów i zapoznali się z historią życia i twórczości kompozytorów. Działania
zostały zrealizowane w ramach zadania
„Bajtle Grajtle – młoda orkiestra Kotulina”
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie „EtnoPolska2020”. 
Katarzyna Prawda
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Foto: Bożena Guzdek

Ala na medal!

W naszej gminie mamy wielu uzdolnionych młodych ludzi, którzy odnoszą liczne
sukcesy. Tym razem, możemy pochwalić
osiągnięcia sportowe uczennicy 8 klasy
SP im Gustawa Morcinka w Toszku - Alicji Guzdek. 17 października wystartowała ona w Międzynarodowych Zawodach
Polish Open Karate Grand Prix w Bielsku
Białej. Rywalizowało tam 25 klubów z różnych państw min Turcja, Czechy, Austrii,
Irlandii i Słowacji. Alicja zajęła tam wysokie 3 miejsce. Dwa tygodnie wcześniej
kondycję naszej uczennicy testowano
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Legnicy. W konkurencji kumite nie miała sobie równych i wywalczy-

ła złoto. Do tego trofeum ma szczególny
sentyment, ponieważ jest to jej 100 medal
zdobyty podczas startów w zawodach karate, w których startuje od 6 lat.
Jaki jest przepis na taki sukces? Jak uważa sama medalistka, każdy sport wymaga
samodyscypliny i zaangażowania, a medale to bardzo fajny efekt włożonej pracy
w przygotowania i treningi. W płynnym
wygrywaniu turniejów sportowych Alicji
pomagać może przynależność do Toszeckiej Orkiestry Dętej. Od 4 lat ćwiczy i doskonali grę na flecie poprzecznym. Jak widać sport można bardzo dobrze połączyć
z muzyką i innymi pasjami. Alicji życzymy by dalej jej w duszy sportowca grała
muzyka.
Redakcja

Rodzinny Turniej
Badmintona

W sobotę 3 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku odbył się po raz pierwszy Rodzinny Turniej Badmintona. Turniej
zorganizowało TPZT w ramach realizacji
zadania współfinansowanego ze środków
budżetowych gminy Toszek . W wydarzeniu wzięło udział 20 rodzinnych drużyn
składających się z mieszkańców naszej
gminy.
Wyniki turnieju:

Foto: Andrzej Morciniec

sport

Dziewczęta klas III-VI z osobą dorosłą
1 - Wiktoria Gałonska i Rafał Gałonska
2 – Justyna Mikosz i Roman Mikosz
3 – Martyna Puchała i Renata Puchała
Dziewczęta klas VII-VIII i starsze z osobą
dorosłą
1 – Katarzyna Morciniec i Andrzej Morciniec
2 – Daria Klak i Amelia Uryasz
3 – Marta Wróbel i Agata Wróbel
Chłopcy klas II- V z osobą dorosłą
1 – Paweł Morciniec i Anna Olma
2 – Filip Osadnik i Magdalena Osadnik
3 – Igor Uryasz i Katarzyna Nowak-Uryasz
3 – Szymon Osadnik i Aleksandra Osadnik
Chłopcy klas VI-VIII z osobą dorosłą
1 – Paweł Witek i Sebastian Witek
2 – Karol Winicki i Daria Winicka
3 – Kamil Kałuża i Dominik Swaczyna
Ogromne gratulacje dla wszystkich, nie
tylko dla zwycięzców ale także tych, którzy
nie zdobyli miejsca na podium ale dzielnie
walczyli o każdy punkt. Joanna Morciniec

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Euro 2012
Długo zastanawiałem się, na jaki temat napisać ten felieton. Choć w Polsce dzieje się
ostatnio wiele, żaden z obecnych tematów
jakoś mi nie pasował. Bo o czym będę pisał – o perfidii władzy, która w czasach,
gdy wszelkie zgromadzenia stanowią realne zagrożenie, poważnie ingeruje w jeden
z najbardziej drażliwych w Polsce tematów?
A może o drugiej fali pandemii i o tym, że
być może czeka nas lockdown dłuższy i gorszy od tego, który był na wiosnę? Przecież
o tych tematach wszyscy wiedzą, a ilu ludzi,
tyle zdań.
Wiem, znalazłem! Napiszę o EURO 2012!
Dla mnie jako 14-latka było to wielkie przeżycie i patrząc na nie z perspektywy czasu,
zauważam, że było w nim coś wiele ważniejszego od sportowego rezultatu naszej reprezentacji, który, wbrew wszelkim nadziejom,
nie był tak trudny do przewidzenia przed
turniejem. Wtedy, w trakcie Euro, w Polsce
coś się zmieniło. Chodząc po ulicach i widząc polskie flagi w oknach czy wszechobec-

ne biało-czerwone chorągiewki przyklejone
do szyb samochodów, można było poczuć
atmosferę dumy i jedności. Serce mi rosło,
gdy na to patrzyłem, a przy tym słuchałem
opinii obcokrajowców, którzy mówili, jak
dobrze zostali w Polsce przyjęci. Widziałem piękne polskie stadiony wypełnione
po brzegi i strefy kibica, w których euforia
po strzelonej bramce była nie do opisania.
Czułem dumę, że jestem Polakiem i miałem wrażenie, że inni też ją czują.
W tłumie osób, które stały w strefie kibica
czy śpiewały hymn na stadionie nie dało się
odróżnić, kto ma jakie preferencje polityczne, kto popiera aborcję, a kto jest jej przeciwny albo kto w przyszłości będzie uważał,
że koronawirus to wymyślony przez bogaczy sposób na zniewolenie całego świata.
To nie miało znaczenia, bo wszyscy kibicowaliśmy Polsce. Ponad podziałami było coś
większego, co wszystkich łączyło.
Myśląc o obecnych wydarzeniach, zastanawiam się, czy gdyby teraz dobro Polski było
wartością nadrzędną, mielibyśmy do czynienia z tym wszystkim, co się dzieje. Czy
ludzie u władzy przepychaliby w niedemo-

kratyczny sposób zmiany w prawie tylko po
to, żeby przypodobać się swoim wyborcom
i zostać dłużej przy korycie (w ich dobre
intencje nie wierzę, odkąd sami odrzucili
w Sejmie projekt Stop aborcji)? Czy protestujący ograniczyliby się do bezpiecznych
w czasach pandemii form protestu? W końcu od ich chęci wyjścia na ulice ważniejsze
jest zdrowie i życie ich domowników, a jestem pewien, że milion podpisów pod petycją w internecie czy inicjatywą ustawodawczą zrobiłby takie samo wrażenie jak tysiące
ludzi na placach miast.
Wojna polsko-polska trwa w najlepsze,
a mnie marzy się tylko, żeby wszyscy przypomnieli sobie, że żyjemy w tym samym
kraju, jedziemy na tym samym wózku
i mamy o wiele poważniejsze zmartwienie od wojny światopoglądowej – pandemię, która, jak wiele na to wskazuje, może
zatrzymać się dopiero na wiosnę. Czyli za
pół roku. Jak to wszyscy przetrwamy – nie
wiem.
Najwyższy czas zacząć stawiać ponad
wszystkim innym to, co Polsce naprawdę
w tej chwili potrzebne. Tomasz Sobania
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powszechny spis rolny

Od 1 września do 30 listopada 2020 r.(według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski 
 ʹͲʹͲǤUdział w spisie jest obowiązkowy.

 mogąudzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
–    
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej
ǣȀȀǤǤȀǡ
–   – dzwoniąc na infolinię spisową 
ʹʹʹͻͻͻͻͻǡ

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
– bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu
dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
– korzystając –w przypadku braku dostępu do Internetu
–



      
Ǥ

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego 
–każdy rolnik możedokonać spisu we
własnym domu, na własnym urządzeniu mającym
połączenie z Ǥ

ǡ       
 ǡ realizowane są z zachowaniem wysokich
standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki
Narzędzia
oraz
procedury 
 Ǥ
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę
publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną
ochronę gromadzonych informacji.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych
    atów do badań statystycznych
prowadzonych przez służby statystyki publicznej. 

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod
rygorem odpowiedzialności karnej. 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie
Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w
dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020
r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie
ͳͲǤ

  ǣ
–       
rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych,
     ǡ   
polityki rolnej i społecznej na wsi,
– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania
polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt
gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,
– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na prze
 ͳͲǡ
– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia
informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych –
ǡ ǡǡ
–    
i przygotowanie operatów do pogłębionych badań
  


 
  Ǥ
  ǣ
– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych niemających osobowości
Ǥ

akres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest
załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31  ʹͲͳͻ Ǥ
      ʹͲʹͲ Ǥ ሺǤǤ ʹͲͳͻ Ǥǡ
Ǥ1728 z późn. zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie ǣȀȀǤǤȀ
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Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie
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