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Mały jubileusz
toszeckiej orkiestry

foto.: Archiwum Orkiestra Dęta Toszek

Orkiestra Dęta Toszek została założona
w 1965r. przez ówczesnego proboszcza
toszeckiej parafii ks. Ludwika Zettelmanna. Od tego czasu orkiestra regularnie uczestniczyła w życiu kulturalnym parafii i gminy. Zespół przeżywał
różne okresy w czasie swojej działalności, na początku w skład orkiestry wchodziło ponad 40 osób. Były lata kiedy zostało ich tylko sześcioro, ale i w takim
składzie można było usłyszeć toszecką
orkiestrę. Po ciężkich czasach nadeszły
dla zespołu chwile rozkwitu. Do orkiestry chętnie wstępowali nowi muzycy.
Orkiestra Dęta Toszek pod batutą pana
Antoniego Wyciska wielokrotnie występowała w kraju i za granicą godnie reprezentując gminę Toszek.
Z inicjatywy członków orkiestry w styczniu 2013 r. zostało założone Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek. Przed zespołem otwarły się nowe możliwości.
Pozyskaliśmy fundusze na rozwój naszej
orkiestry. Zostało zaprojektowane i zakupione umundurowanie dla wszystkich
muzyków, zespół został częściowo wyposażony w nowe instrumenty i sprzęty muzyczne. Unowocześniliśmy również nasz
repertuar. Pod koniec 2014 roku orkiestra
nagrała i wydała swoją pierwszą płytę pt.
„Muzyka jest dobra na wszystko”.
Na początku 2017 r. w orkiestrze nastąpiły wielkie zmiany. Wieloletni dyrygent
Antoni Wycisk przeszedł na emeryturę,
a jego miejsce zajął jeden z członków orkiestry trębacz pan Patryk Henkel. Nowy
dyrygent wprowadził do zespołu dużo
pozytywnej energii, odświeżył i uatrakcyjnił dotychczasowy repertuar. Zarząd
stowarzyszenia wraz z dyrygentem prężnie działają, powstają nowe pomysły i inicjatywy. Jednym z pomysłów było stworzenie ogniska muzycznego, które miało
na celu zainteresowanie szerokiej grupy
dzieci i młodzieży grą na instrumentach
dętych. Inicjatywa ta przerosła nasze
oczekiwania, na zaproszenie odpowiedziało wielu chętnych. Cieszymy się że
działalność ogniska odbiła się pozytywnym echem wśród mieszkańców. Dzięki temu odkryliśmy nowe talenty i wykształciliśmy nowych instrumentalistów,

którzy już po roku nauki wstąpili w szeregi naszej orkiestry. Obecnie nasz zespół
liczy 28 osób.
Z powodu trwającej epidemii w tym roku
orkiestra nie miała zbyt wielu okazji żeby
pokazać się publiczności. Można nas było
posłuchać podczas jedynego plenerowego
koncertu, który odbył się na dziedzińcu
toszeckiego zamku, ale również podczas
różnych uroczystości kościelnych przy
parafii w Toszku. W tym roku orkiestra
złożyła również projekt stworzenia Ogniska Muzycznego w ramach TBO, który
dzięki zainteresowaniu i wsparciu mieszkańców został pozytywnie rozpatrzony
i przyjęty do realizacji w 2021 r. Bardzo
się cieszymy i dziękujemy wszystkim
za głosy oddane na nasz projekt. Chcemy w dalszym ciągu kształcić, wspierać
i zaszczepiać w młodych ludziach pasję
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do muzyki, aby tradycja orkiestr dętych
przetrwała następne pokolenia.
Tak się również złożyło, że w tym roku
Orkiestra Dęta Toszek obchodziła swój
mały jubileusz, 55-lecie istnienia. Niestety z powodu panującej epidemii i ograniczeń nie mogliśmy zrealizować naszych
planów dotyczących jubileuszu. Mamy za
to nadzieję, że gdy powrócimy już do normalności uda nam się przygotować miłą
niespodziankę dla mieszkańców miasta
i gminy Toszek. Pomimo zamknięcia nie
pozostajemy bezczynni, już przygotowujemy się do kolejnego tradycyjnego koncertu świąteczno-noworocznego. Mamy
głęboką nadzieję że w czasie Świąt Bożego
Narodzenia będziemy mogli być z wami
i umilać czas spędzany w gronie rodziny
i najbliższych.
Justyna Wycisk

Kopernik w Paczynie

8
1

PROSTO Z URZĘDU
Jakkolwiek chciałoby się nie pisać już
niczego o pandemii, bo zmęczenie tym
tematem jest wyraźnie odczuwalne, to
jednak trudno przemilczeć to, czym
wszyscy w jakimś stopniu żyjemy. Tym
bardziej, że coraz trudniej nam nie znać
nikogo, kto nie byłby w kwarantannie
czy nie zmagał się ze skutkami zakażenia. Wg informacji, które podają media,
być może już w najbliższych 2-3 miesiącach możliwe będą szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jestem przekonany,
że szeroko zakrojone szczepienia pozwolą stworzyć skuteczną tamę dla dalszego
rozwoju zakażeń i przyczynią się do wygaśnięcia tej epidemii w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Jak powiedział niedawno
popularny publicysta naukowy (znany
m.in. z łamów „Gościa Niedzielnego”),
dr Tomasz Rożek, szczepionki, antybiotyki i kanalizacja to trzy wynalazki, które
najbardziej skutecznie przyczyniły się do
wyeliminowania wielu groźnych chorób.
Epidemia to nie tylko kwestie zdrowia,
ale także gospodarki. Obowiązujące obostrzenia znacznie ograniczają ustawową swobodę działalności gospodarczej
wielu branż. Dotyczy to także przedsiębiorców działających na terenie naszej
gminy, tutaj dających zatrudnienie i tutaj także płacących podatki. Korzystając
z inicjatywy, którą w imieniu radnych
przedstawił niedawno przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik,
w kolejnych tygodniach we współpracy
z radnymi będziemy chcieli aktywniej
wesprzeć promocję naszych przedsiębiorców w mediach społecznościowych
gminy.
Inny temat, który dotyczy obecnie wielu
mieszkańców Toszka, a który wzbudza
znaki zapytania, dotyczy prowadzonej
obecnie przez starostwo powiatowe modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie naszego miasta. Chcę
nadmienić, że w ramach trwającej obecnie procedury chodzi o aktualizację sposobu użytkowania nieruchomości. Dla
przykładu, jeśli ktoś posiada działkę zabudowaną w części domem, a w pozostałej części użytkowanej jako ogród czy
teren rekreacji, mógł do tej pory płacić
podatek od nieruchomości wg stawek
w zależności od klasy gruntu. Obowiązujące przepisy spowodowały konieczność weryfikacji sposobu użytkowania
nieruchomości i to się właśnie dokonuje. Powyższe osoby będą miały w części
do opodatkowania działkę budowlaną („grunty pozostałe”), co spowoduje
zmianę w wysokości podatku.
Dla starostwa weryfikację tę prowadzi
(etapami) wynajęty podmiot zewnętrzny, który opiera się na istniejących operatach, a także na aktualnych zdjęciach
satelitarnych lub lotniczych. Jeśli jednak
na tej podstawie nie da się przeprowadzić wspomnianej weryfikacji, uprawnieni geodeci działają w terenie. Skutek
prowadzonej weryfikacji będzie w wielu
przypadkach taki, że niewielkiej korekcie
ulegną stawki podatków od nieruchomości. Podobne procedury przeprowa2

dzono już m.in. w gminach Pilchowice
i Sośnicowice, a obecnie realizowane są
także w Pyskowicach.
Dodam jeszcze, że z podziwem przyglądam się działalności naszych szkół! To,
jak nasi nauczyciele pracowali z uczniami wiosną i to, jak pracują teraz, to dwa
różne standardy. Wiosną zaskoczyła nas
sytuacja, do której nikt tak naprawdę
nie był gotowy. Nasi nauczyciele podjęli
jednak ogromny wysiłek samokształceniowy, dzięki któremu (oraz dzięki doposażeniu szkół w sprzęt komputerowy)
pracując zdalnie, z powodzeniem realizują obecnie plan lekcji w czasie rzeczywistym. Za to proinnowacyjne podejście
serdecznie dziękuję! Dziękuję także rodzicom, którzy wspierają wysiłki szkół
i starają się odnosić do obecnych warunków ze zrozumieniem. Miejmy nadzieję,
że II semestr bieżącego roku szkolnego pozwoli wszystkim wrócić do zajęć
w klasach z przysłowiową kredą i gąbką!
Nawiasem mówiąc, kto by pomyślał, że
za tym zatęsknimy?
Piotr Kunce
zastępca burmistrza Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Szanowni Państwo,
Nieuchronnie zbliżamy się do końca
roku
kalendarzowego jak i budżetowego. Rok 2020
naznaczony został
przez epidemię, która odcisnęła piętno
zarówno na naszym
życiu prywatnym, zawodowym jak i społecznym. Również toszecki samorząd
musiał zmierzyć się z tym problemem
i stanął przed obliczem konieczności
weryfikacji tegorocznych planów. Zostały podjęte uchwały mające na celu
ułatwienie funkcjonowania lokalnym
przedsiębiorcom w tym trudnym czasie.
Działania te nie pozostały bez wpływu
na budżet Gminy. Jednak mimo trudnej
i niepewnej sytuacji finansowej udało
się zrealizować wiele z zaplanowanych
zadań. Część projektów z różnych przyczyn musi zostać przesunięta do realizacji w bliższej lub dalszej przyszłości. Zadania które były zaplanowane na ten rok
i zostały wykonane częściowo lub będą
realizowane w przyszłości to min.:
• Budowa Centrum Przesiadkowego z powodów proceduralnych w urzędach wojewódzkich realizacja projektu zostanie przesunięta na przyszły
rok.
• Otwarte Strefy Aktywności- rząd nie
ogłosił konkursu na ten rok.
• Część zadań z Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego zostanie zrealizowana
w roku przyszłym. Tutaj również na
przeszkodzie stanęły względy proceduralne, jak również aktualna sytuacja
epidemiologiczna.

• Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków –w tym roku program nie był
realizowany z powodu nieogłoszenia
współfinansowania przez NFGWiOŚ.
• Program bezpłatnych badań gruczołu
krokowego – program nie został zrealizowany z powodu braku chętnych
do poddania się badaniu a także braku
instytucji, która w czasie epidemii takie badania chciałaby wykonywać.
• Remont Urzędu Miejskiego – została
zrealizowana tylko część z zaplanowanych prac, min. remont Sali Sesyjnej.
Kolejny etap (min. remont instalacji elektrycznej i korytarzy) zostanie
przeprowadzony najwcześniej w przyszłym roku.
• Budowa Przedszkola w Kotulinie.
Temat bardzo ważny zarówno dla lokalnej społeczności jak i całej Gminy.
W tej chwili projekt czeka na pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, jest szansa że w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie
wykonawcy.
Oprócz zadań, których realizacja się
opóźnia lub będą wykonane w latach kolejnych są również pozytywne informacje:
• Bez zakłóceń realizowano inwestycje
w ramach Funduszy Sołeckich a także
Inicjatywy Sołeckiej.
• Zostały zrealizowane dwie duże inwestycje: Budowa kanalizacji w Toszku
a także budowa chodnika w Paczynie. W temacie tej drugiej inwestycji
trwają rozmowy odnośnie wykonania
wspólnie ze Starostwem Powiatowym
fragmentu chodnika przy ul. Pniowskiej.
• Zamknięcie szkół dla nauki stacjonarnej spowodowało powstanie oszczędności, które zostały w dużej mierze
przeznaczone na remonty bieżące
w tych placówkach.
• Została podjęta decyzja o remoncie ul.
Górnej w Pniowie.
To tylko część z wykonanych wydatków.
Warte podkreślenia jest, że mimo niełatwego finansowo czasu udało się przeprowadzić głosowanie i wybór projektów
do Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
który realizowany będzie w 2021. Na
uwagę zasługuje również fakt, że w tym
roku zadłużenie Gminy się nie zwiększyło.
Do końca roku zostało jeszcze kilkadziesiąt dni, część z nich radni poświęcą
na omówienie projektu budżetu Gminy
na rok 2021, które zakończy się opracowaniem opinii na ten temat. Będzie
to zatem czas wytężonej pracy (niestety
prawdopodobnie zdalnej) dla członków
poszczególnych komisji Rady Miejskiej.
Miejmy nadzieję, że wkrótce radni będą
mogli powrócić do obrad komisji w wersji stacjonarnej.
Arkadiusz Dyas
Przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Toszku
W związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, a także mając na celu konieczność
ograniczania kontaktów społecznych i konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego, od dnia 9 listopada nastąpiła zmiana w sposobie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Toszku. Podstawową formą komunikacji z Urzędem
jest kontakt telefoniczny elektroniczny poprzez ePUAP lub
e-mail. Numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych komórek organizacyjnych (zobacz tabela obok):
W sprawach losowych oraz wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, interesanci będą
przyjmowani i obsługiwani na parterze budynku w wyznaczonych do tego stanowiskach, wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty z pracownikiem na oznaczoną datę i godzinę. W budynku będziemy
przyjmować wyłącznie osoby załatwiające sprawy wymagające osobistego stawiennictwa i wcześniej umówione. Prosimy
by przychodziła wyłącznie osoba załatwiająca sprawę, bez
osób towarzyszących.
Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu należy składać
elektronicznie lub za pomocą operatora pocztowego, a pisma
niewymagające potwierdzenia poprzez umieszczenie w urnie
ustawionej przy wejściu do Urzędu przy ul. Chrobrego 2 (bez
możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia).
Kasa pozostaje czynna, ale także do kasy należy się umówić
telefonicznie lub mailowo. Zalecamy dokonywanie wpłat
w formie bezgotówkowej (przelewem). Poszczególne rodzaje
opłat należy wnosi na następujące konta:
• opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
65 1050 1298 1000 0023 9900 8594
• podatki
30 1050 1298 1000 0023 5623 8820
• opłaty za dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, zajęcie
pasa drogowego, sprzedaż napojów alkoholowych i inne
33 1050 1298 1000 0023 6327 5534
Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość!
JR

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW E-MAIL
URZĄD MIEJSKI W TOSZKU
tel. 32 237–80–00 fax: 32 233–41–41, e-mail: umtoszek@toszek.pl
Numer telefonu

Adres e-mail

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Komórka organizacyjna

32 237-80-33

boi@toszek.pl

Biuro Rady Miejskiej w Toszku (BR)

32 237-80-16

br@toszek.pl

Referat Organizacyjny (ORG)
Sekretariat

32 237-80-10

Kadry

32 237-80-26

CEIDG, profil zaufany, zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, obsługa organizacji
pozarządowych, ochrona zdrowia

32 237-80-17
32 237-80-27

Transport, zaopatrzenie

32 237-80-36

Urząd Stanu Cywilnego

32 237-80-24
32 237-80-34

Dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona
cywilna

32 237-80-14
32 237-80-34
32 237-80-11
32 237-80-39

Kasa

32 237-80-12

pol@toszek.pl

Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego (IKP)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
oświetlenie uliczne, zieleń

32 237-80-32
32 237-80-21

Drogi, inwestycje, przydomowe oczyszczalnie
ścieków

32 237-80-31

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

32 237-80-21

ikp@toszek.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (NRS)
Sprzedaże, podziały i rozgraniczenia
nieruchomości

32 237-80-28
32 237-80-38

Dzierżawy, sprawy sołeckie

32 237-80-28

Ochrona środowiska, wycinka drzew, odpady
komunalne i sprawy bezpańskich zwierząt

32 237-80-18

nrs@toszek.pl

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy (ZRP)
Zamówienia publiczne, promocja, organizacja
wydarzeń, projekty

32 237-80-30
32 237-80-35

zrp@toszek.pl

Informatyk

32 237-80-20

admin@toszek.pl

Referat Księgowości Budżetowej (FnI)
Obsługa finansowa urzędu

32 237-80-29
32 237-80-49

kb@toszek.pl

11 listopada 2020 r.

Pan Janusz Sokoła, urodził się 2 stycznia 1942 w Wojkowicach, ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Pszczynie, Akademię Rolniczą w Krakowie; w latach 1960-1964
był pracownikiem PGR Czekanów, następnie w latach
1964-1965 PZKR Będzin. Od 1965 do 1971 pracował jako
kierownik PGR Czekanów. W latach 1971-1975 był pracownikiem Komitetu Powiatowego PZPR w Gliwicach,
a następnie od czerwca 1975 do września 1976 był zatrudniony w Kombinacie Ogrodniczym w Paczynie. Od 1976
do 1977 piastował funkcję naczelnika gminy w Poniszowicach, a po przyłączeniu Poniszowic do Rudzińca (1977)
był naczelnikiem gminy Rudziniec. Od 1 listopada 1979 do 3 listopada 1998 był
najpierw naczelnikiem, a następnie burmistrzem miasta i gminy Toszek.
Z szacunkiem i wdzięcznością będziemy pamiętać liczne przedsięwzięcia, które
jako dobry gospodarz przez blisko 20 lat podejmował z myślą o mieszkańcach naszego miasta i naszych sołectw. Pan Janusz Sokoła był właściwym człowiekiem na
właściwym miejscu! Cześć Jego pamięci!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

foto: Archiwum UM Toszek

Sokoły

byłego naczelnika gminy i burmistrza Toszka w latach 1979-1998.
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uob@toszek.pl
oc@toszek.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (Fn II)
Podatki, opłaty lokalne i opłaty za gospodarowanie
odpadami

Łącząc się w żałobie z najbliższą rodziną składamy najszczersze
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Toszku

org@toszek.pl

Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego (UOB)

KONDOLENCJE

pana Janusza

sekretariat@toszek.pl

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w skromniejszej niż zwykle formie, przedstawiciele naszej wspólnoty
samorządowej złożyli wiązanki i zapalili
znicze przy pomniku "Ofiarom wojen".
W imieniu radnych naszej gminy wiązankę złożył przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik, w imieniu burmistrza - przebywającego na zwolnieniu
lekarskim - wiązankę złożył jego zastępca
Piotr Kunce. Wiązanki składali również
harcerze reprezentujący Szczep Harcerski
"IGNIS" w Toszku oraz przedstawiciele
reaktywowanego 2 lata temu Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Toszku na czele
z hetmanem bractwa dr. Andrzejem Golisem. Gościnnie w ceremonii uczestniczył
także wicestarosta powiatu gliwickiego,
pan Adam Wojtowicz.
PK
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z życia gminy

Burmistrz Toszka opracował projekt budżetu gminy na rok 2021. Łączne dochody zostały oszacowane na poziomie 50,2
mln zł. Wśród wydatków najważniejsze
dotyczą zadań inwestycyjnych takich jak
budowa przedszkola w Kotulinie, modernizacja dworca PKP w Toszku, wymiana
oświetlenia ulicznego. Projekt budżetu
podlega obecnie ocenie Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Jeszcze w grudniu projektem zajmie się Rada Miejska.
PK

Przedszkole w Kotulinie
Trwają przepisane prawem procedury
zmierzające do wydania pozwolenia na
budowę nowego przedszkola w Kotulinie. Spodziewamy się, że pozwolenie na
budowę zostanie wydane w ciągu najbliższych tygodni. Wtedy też ogłoszony zostanie przetarg na budowę tego obiektu.
Od wykonawcy będziemy oczekiwać, aby
budowa nowego przedszkola została zakończona nie później niż w połowie roku
2022.
PK

Kanalizacja gotowa!
Zakończyły prace związane z rozbudową
sieci kanalizacji sanitarnej w Toszku. Było
to zadanie ukierunkowane przede wszystkim na przyłączenie około 30 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Od końca
listopada, kiedy zakończyły się procedury
odbiorowe, możliwe jest fizyczne przyłączanie konkretnych gospodarstw do sieci.
Przyłączanie odbywa się na warunkach
wydanych przez spółkę Remondis Aqua
PK
Toszek i pod jej nadzorem.

Biblioteka powiatowa
w Toszku
Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku” z dniem 1 grudnia 2020 r.
przejmuje zadania biblioteki powiatowej.
Zgodnie z Ustawą o bibliotekach, do zadań biblioteki powiatowej należy przede
wszystkim gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zwłaszcza związanych z wiedzą
o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy
4

i gospodarczy. Ponadto zadaniem biblioteki powiatowej jest m.in. pełnienie
funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej
i szkoleniowej oraz badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników.
Biblioteka w Toszku wzbogaci się więc
o księgozbiór regionalny oraz fachowy,
dotyczący zagadnień informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, co z pewnością
wzbogaci ofertę kulturalną CK "Zamek
w Toszku".
Aleksandra Nowak

Punkt wymazowy
w Pyskowicach
Przy szpitalu w Pyskowicach działa punkt
wymazowy, w którym
w ramach skierowania
lekarskiego (nieodpłatnie) lub prywatnie (odpłatnie) można
wykonywać testy na
obecność koronawirusa. Punkt działa codziennie. Materiał
do badań pobierany jest w trybie „drive
thru” - przez otwarte okno samochodu.
W celu wykonania testu należy uprzednio
zadzwonić do punktu wymazowego i zarejestrować swój przyjazd. Telefony: 518
680 753 oraz 511 934 248.
PK

Pomoc Szpitalowi
w Pyskowicach
Jakiś czas temu szpital w Pyskowicach
działając na polecenie wojewody uruchomił dodatkowy oddział covidowy.
Na tym oddziale hospitalizowani są pacjenci z północnej części powiatu gliwickiego, w tym z naszej gminy, zmagający
się z cięższym przebiegiem zakażenia
koronawirusem. Zwracamy się z prośbą
do mieszkańców naszej gminy o pomoc
w zakresie zaopatrzenia pacjentów tego
oddziału w artykuły codziennego użytku
takie jak: ręczniki, szampony i żele pod
prysznic, gumowe klapki, woda butelkowana (mile widziane korki niekapki),
maszynki do golenia (jednorazowe), piżamy, koszule nocne, dresy. Dary można
składać w dniach roboczych w szkołach
w Toszku: SP 1 w godz. 8:00-14:00, SP 2
w godz. 12:00-15:00.

Życzenia
dla Seniorów

foto: Archiwum UM Toszek

Proinwestycyjny budżet
na rok 2021

Partia darów przekazanych przez mieszkańców naszej gminy trafiła pod koniec
listopada do pacjentów oddziału covidowego, który prowadzi Szpital w Pyskowicach. Ręczniki (papierowe i frotte),
chusteczki nawilżone, żele pod prysznic,
maszynki i pianki do golenia - taki asortyment przekazali dziś pracownikom oddziału przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik oraz zastępca burmistrza Piotr Kunce.
PK

Może Ty uratujesz
komuś życie?
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza
do oddania osocza wszystkie osoby, które
chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Osocze tzw. ozdrowieńców
zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19
z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami
zakażenia. Uratuj zdrowie i życie innym!
Numery telefonów dla ozdrowieńców dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30: tel. komórkowe:
726 227 229; 607 619 718; 607 678 519 tel.
stacjonarny 32 208 74 19.
JR
Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane od osób,
które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2017r. w sprawie
warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
• przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem
SARS-CoV-2 (potwierdzone testami,
bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.

W listopadzie obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora
wszystkim wciąż młodym duchem Seniorom naszej gminy,
w imieniu całej wspólnoty samorządowej, składamy
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia pozwalającego na
aktywne życie i realizację swoich pasji, wszelkiej pomyślności,
optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych.
Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego,
a jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy
dotąd niespełnionych.

Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Toszku

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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z życia gminy

•
•
•

Remont Bastei
Zakończył się remont bastei i alkowy toszeckiego zamku. Oficjalnego odbioru
prac dokonał Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Katowicach pan Łukasz Konarzewski. Koszt inwestycji to 74.002,90
zł., z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków to kwota 53 800 zł. Wyremontowana basteja
przygotowana będzie do udostępnienia
turystom. Stanie się ona kolejną nową
atrakcją wzbogacając ofertę naszego zamku.
CK Zamek w Toszku

foto: Archiwum UM Toszek

•

pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni
od zakończenia izolacji minęło 18 dni
- w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
są w wieku 18-65 lat;
w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą
dodatkowe badania, które wykonane
zostaną przez Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.

Sikawka konna z Kotliszowic
foto: Archiwum UM Toszek

Zakończyła się modernizacja sikawki konnej z Kotliszowic. Jakiś czas temu sikawka
została na nowo odkryta przez pasjonatów historii i powożenia. Dzięki społecznej inicjatywie udało się w krótkim czasie wykonać przy niej podstawowe prace zabezpieczające. Pan burmistrz podjął decyzję o sfinansowaniu profesjonalnej renowacji sikawki ze środków samorządowych. Te trwające wiele miesięcy prace wykonał pan Paweł
Pallach ze Świbia. Łączny koszt przeprowadzonej renowacji to ok. 20.000 zł. Zgodnie
z wolą mieszkańców Kotliszowic, sikawka będzie reprezentacyjnym obiektem sołectwa. Jeszcze w tym roku odrestaurowana sikawka konna stanie przed dawną remizą
w Kotliszowicach, w specjalnie przygotowanej obudowie z zadaszeniem. Całość prac
związanych z wyeksponowaniem sikawki koordynuje pan sołtys Mariusz Rak.
JR

XI Toszecki Jarmark
Adwentowy - odwołany

foto: ks. Sebastian Bensz

foto: Archiwum UM Toszek

Wspieramy nasze zabytki!

Ołtarz przed renowacją

Ołtarz po renowacji

Zabytki sztuki i kultury łączą przeszłość z przyszłością, świadczą o naszych dziejach,
mówią o czynach przodków, ich życiu, dążeniach i upodobaniach. Pod koniec października br. został odrestaurowany barokowy ołtarz św. Jana Nepomucena, który
znajduje się w kościele w Toszku. Na ten cel parafia pozyskała środki z dotacji celowej
z gminy Toszek, a także z Powiatu Gliwickiego. Realizacja zadania przyczyniła się do
zachowania materialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego naszej gminy. Gratulujemy księdzu proboszczowi kolejnej udanej inwestycji.
JR

Trudno pisać o czymś, co dodawało nam
skrzydeł i powodowało radość przy organizacji tak magicznego i nastrojowego
wydarzenia, a które niestety w tym roku
się nie odbędzie. Z przykrością informujemy, iż z powodu panującej sytuacji
związanej z pandemią XI Toszecki Jarmark Adwentowy nie będzie organizowany. Bezpieczeństwo nas wszystkich jest
najważniejsze. Apelujemy i zwracamy się
z ogromną prośba o wsparcie naszych lokalnych rękodzielników oraz branży gastronomicznej poprzez zakupy prezentów
świątecznych, ozdób czy też wspaniałych
i aromatycznych produktów spożywczych
JR

Życzenia dla pracowników socjalnych

Z okazji obchodzonego w listopadzie Dnia Pracownika Socjalnego, doceniając Państwa trudną pracę
wymagającą nie tylko profesjonalizmu i fachowości w poruszaniu się w przepisach obowiązującego
prawa, ale także zrozumienia, konsekwencji, tolerancji i podejmowania bardzo trudnych
decyzji, które często mają wpływ na jakość życia osób zgłaszających się po pomoc, w imieniu całej
wspólnoty samorządowej wszystkim pracownikom składamy serdeczne życzenia niesłabnącego
entuzjazmu wiary w drugiego człowieka oraz sił i satysfakcji z pomagania osobom w potrzebie.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Foto: Angelika Pisulla

Pasowanie

Pasowanie na przedszkolaka to jeden
z najważniejszych momentów w życiu
przedszkolnym dziecka. Od tego dnia staje się ono pełnoprawnym członkiem społeczności przedszkolnej. To wyjątkowa
uroczystość, która w Publicznym Przedszkolu w Toszku odbyła się 30.10.2020r.
W tym roku szkolnym pasowanie przebiegło zgodnie z procedurami i zaleceniami obowiązującymi w trakcie pandemii - bez udziału rodziców. Nauczycielki
poszczególnych grup przygotowały dla
swoich wychowanków zagadki i zadania,
które przedszkolak powinien wykonać,
miało miejsce ślubowanie oraz pasowanie
na przedszkolaka "magicznym ołówkiem"
przez panią dyrektor Grażynę Myszak.
Na zakończenie, każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Uroczystość
przebiegała w bardzo radosnej atmosferze i dostarczyła dzieciom wiele pozytywAA
nych przeżyć.

SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

,,A kiedy będę dorosły
zostanę….. stolarzem!”

W murach naszej szkoły zagościł pan
Leszek Bochenek, który jest stolarzem. Uczniom klas II i III ciekawie i inspirująco opowiadał o swoim zawodzie.
6

Noc bibliotek
Jeszcze przed zawieszeniem zajęć, w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Ireny Sendler odbyła
się impreza czytelnicza
nawiązująca do ogólnopolskiej akcji - Nocy
Bibliotek. 12 uczniów
klas 1-3 bawiło się pod
hasłem „Klimat na czytanie”. W programie znalazła się bajka o tematyce ekologicznej Walle, puzzle z bohaterami filmu,
kolorowanka, a potem wizyta w bibliotece i rozwiązywanie krzyżówki o tematyce
ekologicznej. Uczniowie obejrzeli także
wystawę książek o ochronie środowiska
i posłuchali wierszy przyrodniczych.
Joanna Falborska

Foto: Archiwum SP 1

Publiczne Przedszkole w Toszku włączyło się do ogólnopolskiej akcji MEN
i RDiM "Szkoła do hymnu". W ramach
akcji w przeddzień Święta Niepodległości
o symbolicznej godzinie 11.11 przedszkolaki odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego". W tę inicjatywę włączyły się także
szkoły w naszej gminie.
AA

Zademonstrował wykorzystanie wielu
narzędzi stolarskich niezbędnych do pracy w zawodzie. Największe zainteresowanie wzbudził u uczniów ponad 70-letni,
historyczny stół stolarski, który stanowił podstawowe miejsce pracy stolarza.
Uczniowie za aktywny udział w zajęciach
otrzymali przepiękne, drewniane upominki. Zostali zachęceni także do wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie kolorystyki umeblowania mieszkania.
Wkrótce odbędzie się rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie obiecanych przez
pana Leszka nagród. Serdecznie dziękujemy za ciekawe i atrakcyjne zajęcia!
Anna Havemeister

SP nr 2 im. G.Morcinka w Toszku

Gminne Zawody
Badmintona

Foto: Joanna Morciniec

Foto: AA

Foto: Anna Havemeister

Świętujemy
Dzień Niepodległości

W Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku odbył się Gminny Turniej Badmintona (roczniki 2006 i 2007),
w którym rywalizowały drużyny z Kotulina oraz z Toszka SP 1 oraz SP 2. Mecze

rozgrywane były w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców. W kategorii chłopców naszą szkołę reprezentowali: Mateusz
Dworczyk, Paweł Witek i Dawid Baranek,
którzy wywalczyli I miejsce. Drużyna
dziewcząt w składzie: Katarzyna Morciniec, Daria Klak oraz Magdalena Rduch
zajęła również I miejsce. Tym samym nasi
wszyscy zawodnicy przechodzą do kolejnego etapu i będą reprezentować powiat
gliwicki w zawodach rejonowych, w których zmierzą się z mistrzami Gliwic. Podobny sukces odnieśli Magdalena Dworczyk, Justyna Mikosz i Julia Ziob oraz
Paweł Morciniec, Filip Osadnik i Kamil
Szymczuk, którzy reprezentowali naszą
szkołę w tej samej dyscyplinie w kategorii
uczniów rocznika 2008 i młodszych. Oni
również zdobyli pierwsze miejsca w zawodach gminnych i przeszli do kolejnego etapu, w którym będą reprezentować
powiat gliwicki w zawodach rejonowych.
Gratulujemy!
Joanna Morciniec

Turniej Piłki Nożnej
Chłopców

Foto: Joanna Morciniec

Przedszkole w Toszku

Na boisku „Orlik” w Toszku odbyły się
Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej
Chłopców w kategorii klas 7-8. Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku.
Celem spotkania było wyłonienie najlepszej drużyny, która będzie reprezentować
gminę podczas rozgrywek na szczeblu
powiatowym. W turnieju wzięły udział
reprezentacje szkół z Kotulina oraz szkoły nr 1 i nr 2 z Toszka. Naszą szkołę reprezentowali: Dawid Baranek, Tobiasz
Bieniek, Grzegorz Bytomski, Nico Cuber,
Mateusz Dworczyk, Michał Jendrysik,
Mateusz Klonek, Oliwier Mysza, Wojtek
Pondo, Konrad Wierzbicki, Paweł Witek.
W wyniku zaciętej, sportowej walki drużyny uzyskały:
I - SP w Kotulinie,
II - SP nr 2 w Toszku,
III - SP nr 1 w Toszku.
Gratulujemy!
Joanna Morciniec

SP Pniów

Uczymy się zdalnie…
W ostatnim czasie z inicjatywy wychowawcy klasy trzeciej społeczność szkolna
aktywnie włączyła się w I Międzynarodową edycję -Przerwa na czytanie (wydarzenie to odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych)
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Życie w lockdownie

Foto: Bożena Cerazy

oraz internetową Laurkę z okazji
Dnia Niepodległości.
Sukcesem zwieńczony zostały występ zespołu Tibiarum Scholares
podczas Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
w Wielowsi. Piosenka pt. ,,Białe
róże” w wykonaniu uczniów zdobyła uznanie jury, które przyznało
zespołowi I miejsce. W kategorii:
soliści - III miejsce zajął uczeń
klasy siódmej Oliwier Filak.
Ponadto Oliwier uczestniczył również w Festiwalu Gwary Śląskiej,
gdzie zajął I miejsce. Wszystkim
uczestnikom i inicjatorom podejmowanych działań z serca dziękujemy, a laureatom konkursów
szczerze gratulujemy!


TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Mariola Kałuska

SP Kotulin

Festiwal Gwary Śląskiej Wielowieś 2020
W tym roku szkolnym możliwość uczestniczenia w konkursach jest
mocno ograniczona. Tym bardziej cieszą osiągnięcia, które zdobyli
uczniowie naszej placówki. Również konkurs gwarowy w Wielowsi miał
inny charakter. Wszystkie nasze prezentacje zostały nagrodzone! Zespół
„Raz, Dwa, Trzy” (Aleksandra Pieruch i Agata Powrósło – kl. VIII, Karolina Walczak i Julia Szewczyk – kl. VI oraz Daniel Knopek – kl. V)
pod opieką p. Małgorzaty Powrósło zdobył I miejsce w kategorii piosenka. Uczennica p. Marzeny Powrósło – Emilia Pallus z kl. VII zdobyła
I miejsce za monolog pt. „O maszkycyniu i maszkytach dołwni i dzisiej”.
W kategorii scenka uczniowie kl. VIII pod opieką p. Beaty Grochli również otrzymali I miejsce za występ pt. „O szkubaniu i gołdaniu niy yno
po ślonsku”. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Beata Grochla
SP Paczyna

Rozczytane pierwszaki
Każdy z nas zgodzi się z twierdzeniem, że czytanie to umiejętność, która
ma największy wpływ na sukcesy w szkole, ale i poza nią, na wszechstronne poznawanie i rozumienie otaczającego świata. Jak zachęcić dzisiejszych, otoczonych multimedialnością, młodych ludzi do czytania?
Co zrobić, by pokochali czytanie? Bez wątpienia wsparciem w rozbudzeniu pasji czytania u młodego odbiorcy są akcje czytelnicze.
Pierwszą z akcji, w której uczestniczą nasi najmłodsi czytelnicy –
uczniowie klasy pierwszej, jest „Czytam sobie”. Program, współorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma nie tylko zachęcić
do nauki samodzielnego czytania, ale i pokazać, że czas z książką może
być przyjemny, aktywny i twórczy oraz wywierać pozytywny wpływ na
przyszłość młodego czytelnika.
Otrzymaliśmy bezpłatne egzemplarze książek z serii „Czytam sobie”,
które czytają z zapałem pierwszoklasiści, rodzicom przekazaliśmy poradnik: „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”.
Natomiast dzięki ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” każdy uczeń pierwszej klasy otrzymał od Instytutu Książki wyprawkę czytelniczą zawierającą m.in. książkę „Pierwsze abecadło”.
Agnieszka Kural

Zamknięty w domu na kwarantannie, przesiedziałem
sporo czasu, oglądając filmy z różnych wypraw w góry.
Właśnie wyjazd w góry marzył mi się wtedy najbardziej
i jakoś próbowałem to sobie tymi filmami zrekompensować. Jeden z nich sprawił jednak, że przestałem myśleć, kiedy gdzieś wyjadę i ile jeszcze będzie ciągnęła
się ta nieszczęsna pandemia. Usłyszałem historię, która,
jak wiele innych wcześniej, uświadomiła mi, jak wielkim jestem szczęściarzem, nawet żyjąc w czasach koronawirusa.
„K2 i niewidzialni tragarze” – taki tytuł nosi film, z którego pochodzi wspomniana historia. Opowiada o życiu pakistańskich tragarzy, którzy pracują, zabierając
na plecy ekwipunek wypraw, przymierzających się do
zdobycia gór w Karakorum, drugim pod względem wysokości paśmie górskim. To właśnie tam leżą słusznie
zasługujące na swą złą sławę K2 czy Broad Peak, a także Gasherbrum I i II. Wszystkie te góry mierzą ponad
osiem tysięcy metrów, a już samo dotarcie do ich podnóża to wyzwanie dla organizmu. A jeszcze większe dla
umysłów organizujących wyprawę.
Żadna ekspedycja nie dotarłaby pod K2 czy Broad Peak,
gdyby nie dziesiątki a czasem setki tragarzy, którzy biorą na ramiona ważące 20, 30 a nawet 40 kilogramów
plecaki i maszerują przez tydzień do bazy pod górą. Dla
wielu z tych ludzi taka praca to jedyne źródło zarobku.
Znikają z domu na początku maja i aż do końca sierpnia pracują dla wypraw, otrzymując zwykle 7 dolarów
za dzień pracy. Wielu z nich mówi w filmie, że woleliby
tego nie robić, bo praca jest niebezpieczna i zdarzają się
wypadki jak to w górach. Gorszy od pracy jest jednak
okres zimowy.
W pewnym momencie kamera zajrzała do wnętrza niedużej piwnicy, do której prowadziła opuszczona w dół
drabina. „Gdy spadnie śnieg, tutaj siedzimy przez 6-7
miesięcy” – powiedział mężczyzna, pracujący jako tragarz. – „Nic innego nie mamy do roboty”.
6-7 miesięcy? Wstrząsnęło to mną na tyle, że zatrzymałem na moment film. Jak to możliwe? Czyli ci ludzie przeżywają coś w rodzaju lockdownu przez sześć
miesięcy rok w rok? Wiadomo, zwykle w tym czasie nie
muszą walczyć z wirusem i pewnie wychodzą z piwnicy
co jakiś czas, ale już samo mieszkanie przez pół roku
w takich warunkach podziałało na moją wyobraźnię.
Ani 10-dniowa kwarantanna, ani nawet męczące przedłużanie się epidemii nie było już dla mnie powodem
do narzekania. Zwykle nie powinno się używać tego
argumentu w przypadku własnych kłopotów, ale tym
razem powiedzenie „inni mają większe problemy” pasowało do sytuacji jak ulał.
Pandemia prędzej czy później się skończy, a pakistańscy tragarze będą wiedli ten sam żywot. Najpierw ryzykowna praca w górach, a potem pół roku bez pracy
wśród surowej zimy. Wiem, że to, co dzieje się w Polsce,
też nie jest łatwe i wielu ludzi ma już dość, że pandemia
ciągnie się tak długo. Ja sam mam tego dość. Ale kiedy
myślę o życiu pakistańskich tragarzy, dociera do mnie,
że my, w Polsce, możemy jeszcze troche wytrzymać.
Tomasz Sobania
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oświata

Centrum Nauki
Kopernik przyjechało
do naszej szkoły!
W „Tygodniu Uczniowskiej Supermocy”
gościliśmy w naszych murach edukatorów z CN Kopernik w Warszawie. Przeprowadzali oni z uczniami klas starszych
warsztaty edukacyjne, w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i CN Kopernik pod nazwą "Nauka
dla Ciebie".
Edukatorzy z CN Kopernik, podczas
warsztatów pn. „Cukier krzepi”, uświadamiali uczniom jaka powinna być zależność pomiędzy ilością spożywanych
węglowodanów, w tym cukrów prostych,
a naszą aktywnością. Bacznie przyglądali się oni etykietom różnych produktów
spożywczych, zwłaszcza tabelom wartości odżywczych. Czytali, ile cukrów
w sobie mają paluszki, jogurty, soki czy
ser. Sprawdzali, ile musimy ich spożyć, by
zaspokoić minimalne zapotrzebowanie,
a nie przekroczyć maksymalnego. Przeliczali też, jakie czynności musimy wykonać, by spalić daną ilość węglowodanów.
Uczniowie klas VII - VIII uczestniczyli
natomiast w laboratorium fizycznym "O pomiarach i niepewności" przekonując się dzięki wykonywanym samodzielnie eksperymentom, jak wielki wpływ na
dokładność pomiaru ma jakość narzędzia, którym się posługujemy.
Najstarsi przenieśli się także z CN Kopernik do Laboratorium chemicznego, w którym znalazł się sok z kapusty czerwonej,
sok z cytryny, mąka, cukier, musujące
tabletki, soda… - jednym słowem wiele
produktów spożywczych, które znajdziemy w każdej kuchni. Podczas warsztatów
pn. „Robimy kwasy” młodzi naukowcy

dowiadywali się jak bezpiecznie odróżnić
kwas od innych substancji i jak znaleźć
kwasy wokół siebie, np. w naszej kuchni.
Próbowali również sami otrzymać kwasy.
Było wybuchowo!
Na uczestników warsztatów robotycznych
– uczniów klasy VI czekały natomiast zajęcia „Poczuj (trój)wymiar”. Jak samemu
zrobić coś trójwymiarowego? Jak wymierzyć obiekt trójwymiarowy w różny sposób? Odpowiedzi na te pytania przyniosły wspólnie wykonywane aktywności.
Cieszymy się, że udało nam się zakwalifikować do uczestnictwa w tym projekcie.
Mamy nadzieję, że uda nam się, po czasie
pandemii, pojechać z rewizytą do wspaniałych naukowców z CN Kopernik!
Agnieszka Kural

Mam tę moc!

Uczniowie klasy czwartej wzięli udział
w
ogólnopolskiej
akcji
„Tydzień
Uczniowskiej Supermocy”. Ideą tego
projektu jest odkrywanie w sobie swoich mocnych stron, talentów. Uczestnicy
zastanawiali się, w wykonywaniu jakich
czynności są dobrzy, robienie czego sprawia im przyjemność - poszukiwali swoich
talentów. Przygotowywali skrzydła swoich supermocy na których wypisywali
swoje talenty. Tworząc targ umiejętności,
poznawali mocne strony swoich kolegów
i określali, jakie umiejętności chcieliby
zdobyć, co muszą zrobić, by opanować
nowe wyzwania. Wykonując kolejne wyzwania zdobywali i nowe informatyczne
moce – nauczyli się np. obsługi aplikacji
Wordart. Świetnie się bawiąc, uczyli się
tego, co sprawia problem wielu z nas –
doceniania siebie, odkrywania tego, że
jesteśmy wyjątkowi, utalentowani i potrafimy wykonywać świetnie różne czynności. 
Agnieszka Kural

Wspierajmy naszą lokalną gastronomię!
W związku z sytuacją epidemiczną, restauratorzy z terenu naszej gminy oferują w krótkim czasie dowóz swoich produktów pod wskazane adresy. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty! Restauratorów informujemy, że w razie zmian w dostępności oferty lub
w samej ofercie, możemy aktualizować poniższy wykaz wg państwa oczekiwań, o ile
otrzymamy precyzyjną informację (zrp@toszek.pl). Szczegóły ofert:
HG Hotel Restauracja

tel. +48 32 333 00 46 Stała oferta dań na wynos 12.00-19.00 pon.– niedz. Dodatkowo lunche dostępne są od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 -19:00. Na terenie Toszka dowóz bezpłatny. Poza Toszkiem dowóz bezpłatny przy zamówieniach powyżej 100 zł. Dla wszystkich zamówień
powyżej 100 zł, do każdego dania dołączona jest porcja ciasta.

Restauracja „Złota Kaczka”

tel. +48 32 253 50 88 lub 95 Zamówienia i dowóz w godz. 10.00-20.00 pt.-sob. w godz. 10.0021.00 Uwaga*: Obiad dwudaniowy, pakowany hermetycznie w cenie 18 zł z dowozem do domu
na terenie gminy. Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 5 obiadów w miesiącu Szef kuchni
poleca naturalne probiotyki: kapustę Kmchi oraz sok z buraka

Cukiernia Restauracja „Grzybek”

tel. + 48 32 230 47 63 Torty/słodkości: tel. 32-230-47-63, Zamówienia dań na wynos od godz.9.00
Dowóz do domu w godz. 9.00-18.00 pon.- niedz.

Pizzeria „Costa”
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Ranczo” Kornelia i Krystian
Kiełbasa
F.U.P.H. Dom Biesiadny
„Bumerang”
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tel.+ 48 724 732 157 Zamówienia od godz. 13.00
tel. +48 516 197 139 Zamówienia odbiór osobisty lub dowóz pod wskazany adres codziennie
w godz. 12.00-18.00
tel. +48 509 150 860 Uwaga*: zamówienia tylko powyżej 10 porcji

Bar u Gosi i Andrzeja
w Wilkowiczkach

tel. +48 721 967 120 Odbiór osobisty 14.00-20.00 (wt.-niedz.) Dowóz do domu 17.00-21.00 sob. 17.00-20.00 - niedz.

Catering u Danki Kotulin

tel. 603 747 584 Codziennie z myślą o naszych klientach przygotowywane są zdrowe posiłki z dostawą pod wskazany adres.

z życia gminy

Pomoc dla
poszkodowanych
Już dwukrotnie informowaliśmy w tym
roku o tragicznych w skutkach wydarzeniach, które przyniosły poważne szkody
naszym mieszkańcom. We wrześniu spalił
się budynek gospodarczy wraz z częścią
zwierząt i wyposażenia u państwa Mendla
w Pawłowicach. Wcześniej, bo w marcu,
pożar wybuchł na Oraczu, w gospodarstwie państwa Knopek, skutkiem czego
właściciele zostali pozbawieni części maszyn oraz możliwości składowania swoich
plonów. Dla obydwu poszkodowanych,
na prośbę dyrektora OPS w Toszku, Caritas Diecezji Gliwickiej udostępnił konto
do wpłat z pomocą finansową. Konto jest
nadal dostępne (zob. niżej). Wpłaty na to
konto na rzecz państwa Mendla należy
opatrywać dopiskiem „Pogorzelcy Toszek”, a wpłaty na rzecz państwa Knopek
- dopiskiem „Pogorzelcy Oracze”.

Także radni Rady Miejskiej wsparli finansowo pogorzelców przekazując rodzinom
państwa Mendla oraz państwa Knopek
zebrane wśród nich pieniądze. Zbiórkę
środków dla potrzebujących przeprowadzili też członkowie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego. W imieniu obdarowanych
rodzin serdecznie dziękujemy za wszystkie gesty pomocy płynące z dobroci serca!
Z przykrością informujemy o jeszcze
jednym pożarze, który w listopadzie
dotknął zabudowania rodziny Witkowskich. Państwo Dominika i Marcin Witkowscy wraz z synami, są mieszkańcami
Niekarmii w gminie Rudziniec. W pożarze u państwa Witkowskich zniszczeniu
uległ dach i poddasze domu oraz wiata.
Zniszczeniom uległa część wyposażenia
domu. Korzystając z konta Caritas Diecezji Gliwickiej (tego samego, które z odpowiednimi dopiskami służy do wpłat
dla państwa Mendla i państwa Knopek),
zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie
materialne dla poszkodowanej w pożarze
rodziny Witkowskich. Wpłat można dokonywać na konto:
Caritas Diecezji Gliwickiej
44-100 Gliwice ul. Księcia Ziemowita 2
57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
z dopiskiem „Pomoc dla rodziny
Witkowskich”
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