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Szczepimy się!

Trwają szczepienia przeciwko covid19.
W pierwszej kolejności ze szczepionek
mogą skorzystać seniorzy, którzy są narażeni na ciężki przebieg ewentualnego
zachorowania. Na terenie naszej gminy działają trzy punkty szczepień: dwa
w Toszku i jeden z Kotulinie. Wszystkie
pracują na pełnych obrotach, bo chętnych do szczepień nie brakuje. Wg stanu
na dzień 22 lutego, w punktach szczepień na terenie naszej gminy pierwszą
dawkę szczepionki przyjęło dotychczas
300 osób, a pierwszą i drugą - 88.

• dzwoniąc na infolinię NFZ 989,
• telefonicznie lub bezpośrednio
w przychodni na terenie gminy:
- PULS, tel. 322 33 43 72
- REMEDIUM, tel. 32 233 86 62;
- Przychodnia w Kotulinie,
tel. 32 230 61 12)
• Internetowo - poprzez stronę https://
pacjent.gov.pl (W tym wariancie wymagane jest posiadanie tzw. profilu
zaufanego)
Wg informacji uzyskanych w naszych
przychodniach, harmonogramy szczepień są wypełnione do końca marca.
Czasem zdarza się, że osoba zarejestrowana wypada z kolejki na skutek pobytu
w szpitalu lub po konsultacji lekarskiej.
Z drugiej strony, zgodnie z obowiązującymi zasadami, do harmonogramu wprowadza się osoby chore onkologicznie lub
po przeszczepach.
Rejestracja do szczepień została także
otwarta dla nauczycieli. W pierwszej kolejności możliwość tę otrzymali nauczy-
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System, który pozwala zarejestrować się
na szczepienie, jest bardzo przejrzysty
i przyjazny. Możliwość bezpośredniej
rejestracji do szczepień mają obecnie seniorzy, czyli osoby w wieku powyżej lat
70. Zainteresowani z tej grupy wiekowej
mogą skorzystać z jednej z trzech form
rejestracji:

ciele pracujący stacjonarnie z młodszymi
dziećmi w przedszkolach i klasach I-III
szkół podstawowych, a także pracownicy
żłobków. W naszej gminie z możliwości
zarejestrowania się do szczepień skorzystało ponad 70% nauczycieli z tej grupy.
Szczepienia już trwają. Obecnie rejestracja możliwa jest już także dla nauczycieli
klas starszych. Zgłaszanie nauczycieli do
szczepień jest uproszczone - wystarczy,
że zgłoszą wolę zaszczepienia się u swojego dyrektora, który dopełni resztę formalności.
W ramach Narodowego Programu Szczepień istnieje także możliwość zgłoszenia
chęci zaszczepienia się przeciwko co-
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vid19 bez względu na wiek. Nie jest to
formalna rejestracja. Zgłoszenie daje
jednak pewność, że po uruchomieniu
rejestracji do szczepień dla grupy wiekowej osoby zgłaszającej się, otrzyma
ona mailem wiadomość o wystawieniu
skierowania na szczepienie. Oznacza to
pewnego rodzaju pierwszeństwo w rejestracji. Warto więc rozważyć skorzystanie
z formuły zgłoszenia.
Przypominamy, że wszelkie wątpliwości związane ze szczepieniami przeciw
covid19 należy konsultować ze swoim
lekarzem. Szczegółowe informacje w tej
sprawie widnieją na stronie www.gov.pl/
szczepimysie.

Inwestycje 2020
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PROSTO Z URZĘDU
Zarówno luty jak i marzec
są dla naszego samorządu
czasem pracy nad inwestycjami, które zamierzamy w tym roku, zgodnie
z planem, zrealizować lub
rozpocząć. Zakończyły się
procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę przedszkola w Kotulinie. Przetarg, w ramach którego wyłonimy
wykonawcę tej ważnej inwestycji, powinien
zakończyć się w pierwszej połowie kwietnia. W momencie, kiedy piszę te słowo
trwa inny przetarg, w którym wyłaniamy
wykonawcę „Odnowienia zieleni w gminie
Toszek”. Cieszy mnie spore zainteresowanie
tym postępowaniem. Blisko 10 firm zadawało szczegółowe pytania, a niektórzy potencjalni wykonawcy przyjechali zobaczyć
nasze tereny zielone. Czekamy na otwarcie
kopert i poznanie konkretnych ofert cenowych. Trwają prace projektowe i procedury
uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie remontu dworca PKP, czyli naszego
centrum przesiadkowego. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy powinny się one zakończyć. Rozpoczęliśmy również prace nad
zapowiadanym parkingiem przy przedszkolu w Toszku. Jest to inwestycja bardzo
oczekiwana przez rodziców przywożących
dzieci do przedszkola, skorzystają z niej
także nauczyciele szkoły podstawowej im.
Ireny Sendler. W porozumieniu z autorami
projektów, przygotowujemy także realizację
zadań wybranych przez mieszkańców w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Jak już kiedyś wspominałem, te zadania
chcemy zrealizować przed końcem czerwca.
Ponieważ zadawane są pytania o centrum
logistyczne koło Ciochowic, chcę przedstawić garść informacji także ten temat. Kilka
lat temu przystąpiliśmy do czasochłonnej
procedury zmiany przeznaczenia tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. Podobnie jak każdy z mieszkańców,
który składa wniosek o tego typu zmiany
czeka nie krócej niż 1,5 roku, tak samo
dzieje się, kiedy podobny zamiar realizuje
gmina. Tych procedur po prostu przyspieszyć się nie da. W przypadku terenu inwestycyjnego, który ma powstać z przekształcenia gruntów rolnych III lub wyższej klasy
bonitacyjnej (tutaj mamy klasę III), zanim
Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę, planowane zmiany muszą pozytywnie
zaopiniować Śląska Izba Rolnicza i samorząd województwa śląskiego. Te dwie pozytywne opinie uzyskaliśmy. Pozostał jeszcze
trzeci etap - ostatecznie na odrolnienie tej
klasy gruntów przez naszą Radę Miejską
zgodę musi wyrazić minister rolnictwa.
Po wielu miesiącach etap ten zakończył się
negatywnym dla nas werdyktem ministra.
Rozpatrując istniejące możliwości dalszych
starań, podjąłem decyzję o zleceniu weryfikacji rzeczywistej klasy bonitacyjnej gruntów, których przeznaczenie chcemy zmienić. Gdyby okazało się, że przeprowadzona
kilkadziesiąt lat temu ogólnopolska bonitacja gruntów okazała się w jakiejś mierze
nieaktualna, czyli gdyby potwierdziło się,
że grunty nie mają już III ale np. IV klasę
bonitacyjną, moglibyśmy w krótkim czasie
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skutecznie przeprowadzić ich odrolnienie,
bo wówczas już nie byłaby konieczna zgoda ministra. To zlecenie zostanie wkrótce
realizowane. Niezależnie od formalnych
procedur, przy każdej nadarzającej się okazji staram się zainteresować tym tematem
samorządowców wyższych szczebli czy naszych parlamentarzystów. Jakiś czas temu
miałem także okazję skonsultować ten temat z samym ministrem. Krótko później
doszło jednak do zmiany ministra. Podtrzymujemy kontakty z inwestorem, który cały
czas czeka na wiadomości z naszej gminy.
O wszelkich postępach w tym zakresie będziemy informować.
Na koniec chciałbym nawiązać do stanu
pandemii i poprosić wszystkich o odpowiedzialność i ostrożność. Zachowywanie odległości, częsta dezynfekcja rąk lub
powierzchni, z którymi mamy styczność,
a także odpowiednie i prawidłowo noszone maski ochronne mogą przyczynić się do
ograniczenia zakażeń i zmniejszenia ryzyka
zachorowania. To dziś bardzo ważne, abyśmy wszyscy solidarnie starali się o zmniejszenie zachorowań. Czekają na to przedsiębiorcy, czekają uczniowie, czekamy my
wszyscy. Namawiam do odpowiedzialnych
zachowań. Za tę odpowiedzialność serdecznie również dziękuję, bo wiem ile wymaga
samodyscypliny i wyrzeczeń. Życzę dużo
zdrowia!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Szanowni Państwo,
wydaje się, że z tygodnia
na tydzień zbliżamy się do
kolejnych luzowań restrykcji rządowych związanych
z pandemią. Korzystając
z Państwa pragnienia ruchu, socjalizacji
oraz wewnętrznej potrzeby, by korzystać
z życia pełnymi garściami, chciałbym Państwa zachęcić do lokalnej aktywności!
Mamy w najbliższej okolicy możliwość
uczestnictwa w kilku zorganizowanych i nie tylko - przedsięwzięciach. Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” oferuje np.
zajęcia z gimnastyki dla dorosłych. Jedną
z sekcji otwartych na nowych chętnych
jest Chór „Tryl” posługujący się repertuarem kościelnym i ludowym. Uczestnictwo
w chórze to nie tylko próby śpiewu, ale też
ciekawe koncerty i wyjazdy. Podobnie sprawa ma się z naszymi orkiestrami z Toszka
i Kotulina – z jednej strony ćwiczenia, ale
z drugiej fajna przygoda, mnóstwo nowych
znajomych i kolejny bagaż pozytywnych
doświadczeń.
Jest w okolicy kilka klubów sportowych
– choć każdy, kto chce pokopać w piłkę,
jest świadomy istnienia naszych klubów
z Ciochowic, Toszka czy Paczyny, o tyle
może nie każdy wie, że w Pniowie bardzo
łatwo o partnera do gry w tenisa stołowego,
a w toszeckiej podstawówce organizowane
są mecze badmintona. Basen w Paczynie
służył m.in. do prowadzenia zajęć z wodnego aerobiku. Nieformalnie w okolicy
funkcjonują grupy regularnie grywające

w siatkówkę, biegające, czy maszerujące
z kijkami.
Z trochę innych dziedzin proszę przyjrzeć
się działalności swoich lokalnych stowarzyszeń, takich jak TPZT, Razem dla Kotulina czy DFK. Proszę się zorientować,
jak wyglądają spotkania Kół Gospodyń
Wiejskich, które zdobywają w okolicy coraz większe grono fanów. Na ochotnikach
opiera się również funkcjonowanie naszych OSP. Wszystkie te organizacje funkcjonują, bo odpowiadają na potrzeby i chęć
zaangażowania swoich członków.
Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich możliwych opcji na spędzanie wolnego czasu.
Nie wymienię również wszystkich funkcjonujących w gminie grup poszukujących nowych członków. Chciałbym tylko
Państwu uświadomić, że jest kilka opcji na
urozmaicenie swojego czasu, w sposób lekki (jak „Tryl”) czy poważniejszy (jak OSP).
Wiele z wymienionych grup regularnie
ogłasza, że poszukują nowych członków.
Zazwyczaj nie jest wymagane nic po za
chęcią uczestnictwa.
Gdy kolejne restrykcje będą luzowane, to
paleta możliwości będzie się poszerzała.
Już wróciła część z wymienionych zajęć.
Powoli na horyzoncie należy wypatrywać
wiosny, a wraz z nią pewnie pojawi się chęć
do podjęcia aktywności fizycznej.
Proszę - nie zwalczajcie w sobie tej chęci, nawet jeśli miałaby być krótkotrwała.
Nikt nie oczekuje od Państwa podpisania
kontraktu na 10 lat. Dajcie szansę prowadzącym i dajcie szansę sobie na polubienie
czegoś nowego. Jeśli jedyną różnicą między
pandemią a zwykłym czasem w Państwa
życiu była konieczność noszenia maseczki,
to proszę wyświadczyć samemu sobie przysługę i sięgnąć po coś więcej.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie nam dane spotkać się i porozmawiać
o kolejnych Państwa inicjatywach, czy to
tworzonych w ramach wyżej przywołanych
struktur, czy to całkiem nowych, o których
jeszcze nikt tutaj nie pomyślał. Pozdrawiam!
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Kucharczyk

z życia gminy

Ulgi dla przedsiębiorców
W związku z wpływem sytuacji epidemicznej na działalność gospodarczą,
podczas marcowej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Grzegorz Kupczyk przedstawi radnym projekt uchwały w sprawie
zwolnienia restauratorów działających na
terenie naszej gminy z opłat za sprzedaż
alkoholu. Jednocześnie przypominamy,
że przedsiębiorcy działający w różnych
branżach mogą ubiegać się o lokalne
ulgi podatkowe (rozłożenia na raty lub
umorzenia) na zasadach ogólnych - ustawowych. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Toszku
pod numerami tel. 32 237 80 11, 32 237
80 12 oraz 32 237 80 13. 
PK
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z życia gminy

Po raz pierwszy od wielu lat zmieniają się
stawki czynszu za mieszkania komunalne. Od marca 2021 r. o złotówkę wzrośnie opłata za metr kwadratowy za najem komunalny, o 15 groszy wzrośnie ta
sama opłata za najem socjalny. Oznacza
to, że opłata czynszowa za średniej wielkości mieszkanie komunalne wzrośnie
o 46,50 PLN. O szczegółach nowych stawek na bieżąco informuje zarządca gminnych mieszkań - Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gliwicka 13
(obok Polomarketu), tel. 530 229 789.PK

Bezpłatny dowóz
na szczepienia
Burmistrz Toszka powołał dyrektora
OPS, pana Ireneusza Maleńskiego, na
koordynatora zadań gminy ds. szczepień

Akcja zima
Po raz pierwszy od wielu lat doświadczyliśmy prawdziwej zimy. Podczas doby
z największymi opadami na drogach
gminnych pracowało 6 pojazdów odśnie-

żających, które odśnieżając przejechały
łącznie ponad 150 km, wysypując jednocześnie ok. 8 ton mieszanki soli i piasku.
Wywiezionych zostało także 25 przyczep
śniegu zalegającego na poboczach. Podczas obfitych opadów śniegu apelujemy
o wyrozumiałość i prosimy o ostrożność! Przypominamy jednocześnie, że
w celu usprawnienia działań, informacje
o utrudnieniach na drogach gminnych,
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przeciwko COVID-19.
Do zadań koordynatora
należą:
• organizacja
transportu osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do
punktów szczepień,
• organizacja akcji informacyjnej dot.
szczepień,
• współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Toszek,
• współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu Szczepień.
Osoby starsze, które po zarejestrowaniu
się na szczepienie i wyznaczeniu jego
terminu, będą potrzebować pomocy
w dotarciu do punktu szczepień, mogą
skontaktować się z koordynatorem pod
numerem 799 157 934 (od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00-16:00). W zależności od sytuacji, przewóz na szczepienie
wykona pracownik OPS albo druhowie
ochotnicy z OSP Toszek.
PK
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Zmiany w czynszach

można zgłaszać dzwoniąc bezpośrednio
do Remondis, w godz. 7:00-15:00 pod nr
32 233 43 97 lub 32 233 41 30 (po godz.
15:00). Za utrzymanie gminnych chodników odpowiada w tym roku gminna spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
gdzie uwagi można również kierować
bezpośrednio dzwoniąc pod numer 530
229 789.
PK

Czyste powietrze

„Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów”

Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy Paniom i Panom Sołtysom złożyć podziękowania oraz wyrazy uznania za
Wasze zaangażowanie na rzecz swoich sołeckich społeczności. Jesteście Państwo zarówno gospodarzami,
jak i przedstawicielami wsi - tymi, których mieszkańcy
darzą zaufaniem. Pomagacie rozwiązywać lokalne problemy oraz mobilizujecie mieszkańców do wspólnego
działania. Dziękujemy Państwu za trud Waszej codziennej
pracy! Niech uznanie i wdzięczność mieszkańców jak najczęściej będą dla Państwa motywacją do podejmowania nowych
wyzwań na rzecz rozwoju naszej gminy.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

foto: Archiwum UM Toszek

Pierre de Bourdeille

Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, nieustannej
samorealizacji zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Bądźcie zawsze szczęśliwe, czułe, tkliwe przez wszystkie
kochane. Chcemy dzisiaj wyrazić naszą wdzięczność za Waszą obecność w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. To dzięki niej codzienność
staje się piękniejsza, lepsza i bardziej wartościowa.
Dziękujemy za Wasze nieocenione ciepło, uśmiech,
mądrość oraz wiele innych przymiotów, którymi tak chętnie się dzielicie. Niech nieustanny trud, poświęcenie oraz
troska o innych są zawsze doceniane, a niepowtarzalny kobiecy
uśmiech otaczał nas – mężczyzn nie tylko w tym szczególnym dniu,
ale przez cały rok.

Od 15 lutego br. w toszeckim magistracie
funkcjonuje punkt informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze". Aby
móc skorzystać z konsultacji należy przedzwonić - nr tel. 32 237-80-38 (28) w godzinach pracy urzędu i umówić się z pracownikiem na dogodny termin spotkania.
W punkcie programu „Czyste Powietrze”
w UM w Toszku realizowane są takie zadania jak:
▶ udzielanie informacji o programie
osobom zainteresowanym złożeniem
wniosku o dofinansowanie,
▶ wsparcie wnioskodawców w zakresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie - na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawców,
▶ przygotowanie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej,
▶ przyjęcie wniosku,
▶ przekazanie wniosku do WFOŚiGW
w Katowicach,
▶ pomoc przy rozliczeniu przyznanego
dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność
oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów
Zapraszamy!
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z życia gminy

Finał z głową!

Systematycznie realizowane inwestycje drogowe są jednym z rozpoznawalnych znaków burmistrza Grzegorza Kupczyka. W minionym roku zrealizowana została modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Pniowie. W roku bieżącym powstaną projekty modernizacji
dróg w rejonie ulic Guttmanna, Twardowskiego, Polnej w Toszku
oraz na Sroczej Górze. To drugie zadanie planujemy zrealizować
z dofinansowaniem ze środków rządowych.
PK

31 stycznia 2021 r. odbył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny sztab przy Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” organizowali harcerze ze Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku. Tegoroczny Finał odbywał się pod
hasłem „Finał z głową!”, a zebrane środki zostaną przekazane
na sprzęt dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Dzięki hojności mieszkańców gminy
Toszek i sołectw gminy Rudziniec w puszkach wolontariuszy
znalazło się łącznie 12.421,24 PLN, 50,10 EUR i 0,01 GBP.
Dodatkowo w tym roku organizowana była internetowa licytacja gadżetów WOŚP oraz uruchomiona była eSkarbonka
Sztabu. W sztabowej eSkarbonce znalazło się 2.809 PLN co
dało nam łącznie 15.230,24 PLN. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tegoroczną zbiórkę i mamy nadzieje, że w
przyszłym roku uda nam się zebrać jeszcze więcej!

Marta Bulla

foto: Sztab WOŚP Toszek

Inwestycje drogowe

W Karnawale
Piękne Bale!!!
Przedszkole w Toszku

mię zabawa odbywała się w każdej grupie
osobno na salach poszczególnych grup.
Pięknie przystrojone balonami, serpentynami i maskami sale balowe zachęcały
do wesołej zabawy. Przedszkolaki z ochotą uczestniczyły w tańcach i konkursach
przygotowanych przez swoje wychowawczynie- wodzirejki, które tego dnia przebrały się za wróżki, pantery oraz inne
postacie z bajek. Nasi wychowankowie
z dumą prezentowali swoje balowe stroje
księżniczek, policjantów, rycerzy, motyli,
Batmanów i wielu, wielu innych ciekawych bohaterów dziecięcych bajek i komiksów. Dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie
wspaniałych balowych strojów. Kolejny
Bal Karnawałowy już za rok!
AA

foto: AA

SP im. G. Morcinka w Toszku

2 lutego 2021r w naszej placówce było
bardzo wesoło i bajkowo, a to za sprawą
atmosfery związanej z Balem Karnawałowym. W tym roku ze względu na pande4

11 lutego odbył się Bal Przebierańców dla
dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej
szkoły. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci
przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było
spotkać wróżki, królewny, czarownice,
motylki, piratów, strażaków… nie sposób
zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.

foto: Renata Pilch-Czerner

oświata

Choć w tym roku Bal Karnawałowy odbył
się z pewnymi ograniczeniami spowodowanymi reżimem sanitarnym, to i tak
dzieci bawiły się wyśmienicie. O dobrą
atmosferę zadbały wychowawczynie grup
– panie: Ania, Monika i Renata. Wystrój
sali, w którym królowały kolorowe światełka, serpentyny, maski, balony, wprowadziły wszystkich w dobry nastrój i zachęciły do zabawy. Przedszkolaki w barwnych
przebraniach brały udział w różnych konkursach, nie zabrakło tańców oraz poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
Tego dnia również obchodziliśmy Tłusty
Czwartek. Jak co roku, zgodnie z tradycją, wszyscy z ochotą smakowali pyszne
pączki. Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości naszym wychowankom. Szkoda,
że następny bal dopiero za rok.
Renata Plich-Czerner
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy
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tak niewiele może dać wiele

Mieszkańcy gminy Toszek z roku na rok
są hojniejsi – coraz więcej podatników
decyduje się wesprzeć osoby chore potrzebujące pomocy, a także toszeckie organizacje pożytku publicznego przekazując 1% swojego podatku. Zachęcamy do
wsparcia!
JR
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SP Kotulin

Na ten dzień niecierpliwie czekały wszystkie przedszkolaki. Już od samego rana
przez korytarze i salę przedszkolną przemykały: księżniczki, rycerze, wróżki,
kowboje, superbohaterowie, czarownice
i biedronki oraz wiele innych wspaniałych postaci. Oto w ostatni piątek karnawału odbył się w naszym przedszkolu
coroczny Bal Przebierańców! W tym roku
nie mieliśmy okazji bawić się wspólnie ze
starszymi kolegami ale mimo to zabawa
była wyśmienita. Przedszkolaki wspaniale
bawiły się przy karnawałowych rytmach.
Na sali, podczas pląsów, było wesoło,
gwarno i kolorowo, a uśmiech nie znikał
z dziecięcych twarzy, mimo momentów
zmęczenia. Podczas naszej karnawałowej
zabawy nie zabrakło konkursów, w których przedszkolaki chętnie uczestniczyły,
dopingując się nawzajem.

Radosny, szeroki uśmiech na twarzach
dzieci to najlepsze podsumowanie naszego balu. Wspólna zabawa umożliwiła spędzenie czasu w miłej atmosferze i przyniosła wiele radości przedszkolakom.
Małgorzata Mękal
SP Paczyna
Oddział
przedszkolny oraz zerowy
w Paczynie uczestniczy w II edycji
kampanii edukacyjnej
Województwa
Śląskiego -„MOGĘ!
Zatrzymać SMOG
–
Przedszkolaku
złap oddech”. W ramach kampanii oddziały otrzymały dwa
oczyszczacze powietrza. Przedszkolaki
będą również uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych na temat zanieczyszczeń
powietrza, walki ze smogiem i niską emisją oraz zachowań prozdrowotnych.

foto: Archiwum SP Paczyna

Kreatywność nauczycieli, uczniów i ich
rodziców po raz kolejny nie zawiodła
i pozwoliła na zorganizowanie w szkole Dzień Przebierańców. Było to z pewnością nie lada wyzwanie, bowiem własnym sumptem należało przygotować
strój. Efekty były naprawdę imponujące!
Uczniowie znakomicie prezentowali się
w zaprojektowanych i starannie wykonanych kostiumach. Spośród poszczególnych klas została wyłoniona osoba, której
przebranie w oczach obserwatorów, zdobyło największe uznanie. Zwieńczeniem
wspaniałego, pełnego dobrego humoru
dnia, były pyszne pączki, przygotowane
z okazji tłustego czwartku.
Kolejnym, pełnym dobrej zabawy wydarzeniem były walentynki, obchodzone
w szkole 12. lutego. Tego dnia wszystkich
uczniów i nauczycieli wyróżniał czerwony
kolor stroju. Dzięki wcześniej zorganizowanej poczcie walentynkowej, wielu osobom zostały wręczone kartki walentynkowe, będące oznaką sympatii czy miłości.
Przy tej okazji bibliotekarz szkoły zorganizował szczytną akcję: ,,Randka z książką”. Da się? Oczywiście! Każdy sposób na
promocję książki jest godny uznania!

Chcemy także pogratulować uczniom
z Zespołu wokalno-instrumentalnego,
którzy zajęli I miejsce podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
a także uczennicy klasy III, Annie Kamieniorz, która uplasowała się na II miejscu
na odbywającym się w Wielowsi – Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Wielkie brawa!
Mariola Kałuska

foto: Małgorzata Mękal

foto: Bożena Cerazy

SP im. Królowej Jadwigi w Pniowie

SP im. G.Morcinka w Toszku

Tłusty Czwartek w szkole
Zgodnie z tradycją niespróbowanie pączka w Tłusty czwartek przynosi pecha, to
też nie zapomnieliśmy o tym dniu. Zanim
jednak częstowaliśmy się przepysznymi
pączkami z konfiturą dowiedzieliśmy się
jak i kiedy obchodzony jest Tłusty Czwartek. Poznaliśmy sposób przygotowania
pączków, faworków oraz historię ich wypieku. Czy wiecie, że zwyczaj jedzenia
słodkich pączków pojawił się w Polsce
około XVII wieku? Wyglądały one wtedy
dokończenie na str. 6
5
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Foto: Agata Kostrzewska

z ogromną radością korzystają z okazji
do wspólnych zabaw na śniegu i lodzie.
Śnieżna i słoneczna aura, zachęca do białego szaleństwa, rzucania śnieżkami czy
lepienia bałwana. Zima jest super!
Aneta Jachimczuk

,,Alicja - online"
interaktywne spotkanie
z bajką

SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

nie miały ukrytego orzeszka, ale zniknęły błyskawicznie, co świadczy o tym, jak
były pyszne!
Agata Kostrzewska

W SP 1 dużo się dzieje
– na przekór pandemii

Mimo obowiązującego jeszcze
w starszych klasach nauczania
zdalnego szkoła
wciąż poszukuje
możliwości
uatrakcyjnienia
zajęć dla naszych
uczniów. Ostatnio zostaliśmy
zakwalifikowani do udziału w programie „Nauka dla Ciebie”. Jest to wspólny
program Ministra Edukacji i Nauki oraz
Centrum Nauki Kopernik, a jego celem
jest popularyzacja nauki w tych miejscach Polski, których mieszkańcy mają
utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej
centrów nauki. 19 lutego młodzież i dzieci z 5 klas wzięli udział w e-laboratoriach,
podczas których samodzielnie – przed
ekranem komputera lub w sali lekcyjnej –
przeprowadzili doświadczenia z zakresu
przyrody, fizyki i chemii.
Wkrótce we wszystkich klasach rozpocznie się wdrażanie projektu z zakresu edukacji ekonomicznej „Pieniądze nie rosną
na drzewach”. Środki na jego realizację
w drodze konkursu pozyskali wolontariusze Fundacji ING Dzieciom działającej
przy ING Bank Śląski S.A. Dziękujemy
za włączenie naszej placówki do projektu
i z niecierpliwością czekamy na ciekawie
zapowiadające się zajęcia prowadzone
przez przedstawicieli fundacji.

Foto: Agata Kostrzewska

Foto: Archiwum SP nr 1 w Toszku

Pasowanie na czytelnika

10 lutego 2021 r. w bibliotece szkoły odbyło się ,,Pasowanie na czytelnika” uczniów
klas pierwszych. To jedno z ważniejszych
wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Pasowanie na
czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów
do grona czytelników biblioteki. Zanim
jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie
dowiedzieli się, jak należy dbać o książki,
poznali szkolną bibliotekę i jej księgozbiór oraz zasady wypożyczania książek.
Najważniejszym momentem było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów oraz pasowania na czytelnika biblioteki. Po uroczystym ślubowaniu każdy
z uczniów mógł wypożyczyć książkę.
Agata Kostrzewska

Zima lubi dzieci
najbardziej na świecie
Zima to ulubiona pora roku najmłodszych. Nasi uczniowie, którzy z utęsknieniem czekali na pierwszy śnieg,
6

czyhające w niej niebezpieczeństwa? Jak
pozytywnie wykorzystywać zasoby internetu? Na te i inne pytania społeczność
szkolna poszukuje odpowiedzi w ramach
udziału w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” prowadzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej już od 2004 roku.
Kornelia Rzepka

Foto: Archiwum SP nr 1 w Toszku

Foto: Aneta Jachimczuk

dokończenie ze str. 5
nieco inaczej niż obecnie. Miały w środku ukryty orzeszek, a ten, kto trafił na
taki pączek, miał cieszyć się dostatkiem,
szczęściem i powodzeniem. Nasze pączki

Od wielu miesięcy internet jest głównym
narzędziem pracy uczniów i nauczycieli.
Jak korzystać z sieci, by nie narażać się na

Dnia 16.02.21 r. uczniowie klas młodszych i oddziałów przedszkolnych szkół
w Toszku i w Kotulinie uczestniczyli
w niezwykłym spektaklu 3D ,,Alicja online" przygotowanym przez Katolicki
Teatr Edukacji. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny aktorzy pojawili się
w naszej placówce dzięki połączeniu online. W spektaklu brała udział grupa aktorów, artystów cyrkowych oraz akrobatów,
którzy wzbogacili przedstawienie pokazem ogniowym, tańcem na podwieszanej
szarfie na wysokości 8m, bańkami mydlanymi oraz ledowym show. Dzieci świetnie
się bawiły i na zakończenie otrzymały pamiątkowe książeczki. Spotkania ze sztuką
zawsze wywołują u dzieci uśmiech i pozytywne emocje i tak było również tym
razem.
Anna Havemesiter i Małgorzata Mękal

kultura

Toszecka gra memo
Samorząd toszecki przygotował przeznaczoną dla dzieci i rodzin grę planszową,
która może być jednocześnie okazją do
zabawy, edukacji i rodzinnej integracji.
Gra promuje nasze gminne zabytki, wydarzenia, legendy, postaci, a także organizacje. W ciągu kilku miesięcy pracy zostały
opracowane 22 pary kart przedstawiających nasze lokalne walory. Opisy powstały
w 3 językach (polskim, niemieckim, ukraińskim), a wartością dodaną jest mapa turystyczna wraz z wierszowanymi opisami
obiektów, postaci oraz wydarzeń. Walorem gry są również oryginalnie zaprezentowane rysunki na wykonanych kostkach.
Gry będą nagrodami dla najmłodszych
mieszkańców podczas konkursów organizowanych przez gminę Toszek,
a także będą przekazywane dla organizatorów wydarzeń objętych honorowym
patronatem burmistrza Toszka. Wrażeniami z gier podzielili się z nami pierwsi
użytkownicy.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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TOMASZ PISZE O NAS...

Najważniejszy
pierwszy krok

Pierwszy kontakt dzieci z grą „Memo Toszek" był rewelacyjny. Córka z uśmiechem
wyszukiwała pary kartoników, na których były znajome dla niej miejsca lub symbole naszej gminy, a opisy dołączone do mapy pomogły jej w lepszym poznaniu jej
historii. Gratulujemy świetnego pomysłu gry dla najmłodszych i nie tylko!
Rodzice Nico i Niny
Jak fajnie spędzić długi czas zimowy z dziećmi w domu przy klasycznej grze o nazwie (Gra memo Toszek) to świetny pomysł na grę dla całej rodziny. Gra pozwala
nam poznać bardziej naszą gminę. Poprzez dobór pięknych, kolorowych ilustracji
i poprzez szlak trasy na mapce w grze poznaliśmy toszeckie oraz gminne zabytki
i obszar średniowiecznego zamku polecamy!
Matina TK
Gra zainteresowała trzy pokolenia. Wydawało się, że „memo” będzie zbyt proste
i wręcz nudne dla 10-latka, ale okazało się, że rysunki znanych miejsc i postaci
Toszka są na tyle szczegółowe, że trzeba dobrze się zastanowić, by nie pomylić
jednego rodzaju z innym. Wszyscy bawili się świetnie, nie tylko szukając par, ale
i czytając wierszyki opisujące atrakcje Toszka i okolicy. Nawet starzy mieszkańcy
Toszka mogą się tu wiele nauczyć. Pomysł bardzo ciekawy. Oby promował Toszek
jak najszerzej w świecie. 
Joanna
Gra memo Toszek bardzo nam się podoba. Mój brat uczy się spostrzegawczości.
Ja, poznaję zabytki, znajdujące się w naszej gminie, sławnych ludzi, oraz dawne
legendy o Toszku. Dzięki tłumaczeniom na kartach ćwiczę słówka w języku niemieckim oraz uczę się podstaw języka ukraińskiego. Mapa dołączona do gry opisuje atrakcje, które warto zwiedzić w naszej gminie oraz wydarzenia, w których
warto wziąć udział. Gra jest bardzo ciekawa, można miło spędzić czas z rodziną.
Polecam wszystkim! 
Karolina
Uczniowie bardzo lubią przekazaną grę memo promującą walory naszej gminy.
Nie tylko rywalizują między sobą ćwicząc pamięć, ale również rozpoznają na
ilustracjach charakterystyczne miejsca przechwalając się, że tam byli albo proszą
o przeczytanie informacji na interesujący ich temat. Dzięki temu nauczyciele mogli przeprowadzić zajęcia z edukacji regionalnej, by móc rozpowszechnić walory
naszej gminy, a w przyszłości zachęcić uczniów do odwiedzenia interesujących ich
miejsc.
SP im. Królowej Jadwigi w Pniowie

Dokładnie pięć lat temu, w marcu 2016 roku, napisałem pierwszy felieton do "Po troszku o Toszku." To był pierwszy taki tekst w moim życiu
i prawdę mówiąc, nie miałem zielonego pojęcia,
jak się do niego zabrać. Początkowy entuzjazm,
z jakim powitałem propozycję pana Piotra Kunce, wyparował, gdy zderzyłem się z kompletnie
nową rzeczywistością. Wziąłem się z nią jednak
za bary i tak się to rozkręciło, że powstało około
czterdziestu, a może nieco więcej, tekstów.
Niektóre pisałem z wypiekami na twarzy – wtedy
biegające po klawiaturze palce ledwie nadążały
za myślami. Inne były wymęczone przez dwie
lub trzy godziny, ale zawsze łączyła je satysfakcja z tego, że mogę przekazać to, co myślę i ktoś
to przeczyta. Czy się z tym zgodzi – nieważne.
W końcu każdy może mieć swoje zdanie. Chyba
się jednak Państwu to, co piszę, podoba, skoro
jeszcze mogę się tutaj produkować, a czasem
nawet słyszę bardzo miłe słowa na temat mojej pracy. Chyba największym komplementem,
który usłyszałem od kilku osób, były słowa, że
zaczynają czytanie gazety od mojego felietonu,
który przecież jest zawsze na końcu. To naprawdę miłe.
W każdym razie… Morał jest taki, że warto próbować nowych rzeczy. To banalnie proste, ale
tylko wtedy można zrobić krok naprzód, gdy
idzie się w nieznane. To jak z jazdą na nartach
– na początku nawet niewielka górka jest przerażająca, a co dopiero, gdy wjedzie się na samą
górę stoku i trzeba odwagi, żeby w ogóle się ruszyć. Pamiętam, gdy dopiero uczyłem się jeździć
i wjechałem wyciągiem na szczyt góry w Istebnej. To był dla mnie jeden z najbardziej przerażających momentów w życiu – gdy próbowałem
spojrzeć w dół i dojrzeć, gdzie mam zjeżdżać,
a tam nic. Stok przede mną załamywał się tak
gwałtownie, że wyglądało to jak przepaść i nie
było widać, co jest na dole. Bojąc się o swoje
życie, zjechałem na łeb na szyję, nieudolnie hamując. I potem już poszło. Z każdym kolejnym
razem było łatwiej.
Z pisaniem felietonów, bieganiem, mówieniem
w obcym języku i z wieloma innymi rzeczami
jest dokładnie tak samo – trzeba się odważyć,
żeby zrobić pierwszy krok, a największym błędem jest myślenie, że wszystko trzeba umieć od
razu. Ja na początku nie umiałem pisać felietonów, ale dzisiaj, po pięciu latach, myślę, że jestem w tym całkiem dobry. I mam nadzieję, że
jeszcze przez jakiś będę Państwu w ten sposób
służył.
Przy okazji – dziękuję, że wciąż mnie czytacie, a mojemu wydawcy, Urzędowi Miejskiemu
w Toszku, dziękuję za zaufanie. I za cierpliwość,
kiedy znów wysyłam felieton na ostatnią chwilę.

Tomasz Sobania
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inwestycje

Inwestycje samorządowe w roku 2020

Rok 2020, ze względu na pandemię i związane z nią okoliczności, nie był czasem łatwym dla realizacji inwestycji. Podsumujmy jednak to, co udało nam się osiągnąć.
1. Zrealizowaliśmy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Toszku. Wartość kontraktów zawartych z wykonawcami inwestycji
wyniosła blisko 3 mln zł, przy czym środki pozyskane z funduszy
UE pokryły 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
2. Zakończyliśmy także wieloletnią inwestycję, realizowaną
wspólnie przez gminę Toszek i powiat gliwicki - budowę chodnika w Paczynie. Dokumentacja została opracowana w 2010, natomiast roboty budowlane rozpoczęły się w roku 2013. Z budżetu
Gminy Toszek łącznie wydano ponad 1,1 mln zł, z czego pokryto
dokumentację oraz rozliczenia poszczególnych etapów budowy
(2013-2020).
3. Trwają prace projektowe nad budową Centrum Przesiadkowego. Prace w terenie ruszą w ciągu najbliższych miesięcy. Wartość
kontraktu to ponad 3,3 mln zł.
4. Pod koniec roku ogłosiliśmy przetarg na modernizację ul. Górnej w Pniowie. Na całej długości wykonana została nawierzchnia
z masy asfaltobetonowej z obustronnymi poboczami. Szerokość
jezdni oraz rozmieszczenia zjazdów pozostały bez zmian. Łączna
wartość inwestycji to około 300 tys. złotych.
5. Wykonany został kolejny etap rozbudowy oświetlenia w rejonie ul. Ogrodowej w Pisarzowicach. Teren sołeckiego placu zabaw oraz boiska został wyposażony w 6 słupów oświetleniowych
jednoramiennych z lampami typu LED. Inwestycja, która kosztowała ponad 56 tys. zł, znacząco podniosła standardy bezpieczeństwa na terenach ważnych dla społeczności sołectwa i rozszerzyła
możliwości ich użytkowania.
6. Spośród 13 zadań wskazanych przez mieszkańców do realizacji, w ostatecznym głosowaniu największe poparcie uzyskało
8 przedsięwzięć. Realizacja 6 z nich zakończyła się w minionym
roku. Wśród zrealizowanych zadań znalazły się nowe place zabaw
w Kotliszowicach i na Oraczu, parking w Kotulinie, scena w Sarnowie, ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego w Pniowie czy
doposażenie OSP w Toszku. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła blisko 140 tys. zł.
7. Przy wsparciu środków pozyskanych z samorządu województwa śląskiego zrealizowaliśmy kilka zadań zgłoszonych przez
nasze sołectwa. W Kotulinie doposażona została świetlica wiejska, w której są obecnie prowadzone prace remontowe, w Kotliszowicach, w miejscu dotychczasowych przystanków, stanęły

dwie nowe wiaty przystankowe,
a w Paczynie plac zabaw przy
świetlicy wiejskiej wzbogacił się
o wieloczęściowe urządzenie zabawowe dla dzieci, stół do gry
w ping-ponga na zewnątrz oraz
altanę z podjazdem dla niepełnosprawnych. Łączna wartość tych
zadań wyniosła niecałe 66 tys.
zł, z tego ponad 36 tys. stanowiły środki samorządowego województwa śląskiego.
Powyższe zadania nie stanowią
zamkniętego katalogu przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych czy zrealizowanych przez
toszecki samorząd w ubiegłym
roku. Są to tematy, w które zaangażowaliśmy największe środki
finansowe. Poza nimi zrealizowano także inne zadania, w szczególności w ramach funduszów
sołeckich, takie jak termomodernizacja budynku, remont
nawierzchni drogi, ogrodzenie
terenu, montaż oświetlenia ekologicznego i inne.
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