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Inwestycje samorządowe

Wśród ważnych zadań samorządu znajduje się pozyskiwanie środków na realizację potrzebnych mieszkańcom inwestycji.
Choć samorząd gminy dysponuje sporym
budżetem, obecnie to ponad 50 mln zł, to
jednak duża część tych środków to wydatki
sztywne. W sprzyjających okolicznościach
każdego roku tylko niewielka część środków budżetu mogłaby być przeznaczana
na inwestycje. Pozyskiwane środki pozwalają w krótszym czasie zrobić więcej. Obecnie, dzięki pozyskanym dofinansowaniom,
w ciągu niemal 2 lat chcemy zrealizować
zadania, które bez dofinansowania musielibyśmy zaplanować na co najmniej lat 5.

Uzyskaj dofinansowanie 3
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na wymianę pieców

Chodzi o remont dworca PKP, wymianę
oświetlenia, wymianę pieców i termomodernizację szkoły podstawowej w Pniowie,
rewitalizację zieleni oraz dwie duże inwestycje w Kotulinie: remonty dróg (ul. Skalna,
Skały, Nakło) i budowę przedszkola w tym
sołectwie. Łączna wartość tych zadań to
15.278.135 zł, z czego 9.786.183 zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych
(unijnych, rządowych, NFOŚ).
Oprócz przedsięwzięć, które są już w trakcie
realizacji, na podjęcie czekają jeszcze m.in.
parking między przedszkolem a szkołą przy
ul. Dworcowej w Toszku czy kolejne inwestycje drogowe, m.in. w rejonie ulic Polnej,
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Międzynarodowy
sukces naszych uczniów

Guttmanna, Twardowskiego w Toszku czy
na Sroczej Górze w Pniowie.
Każde z tych zadań wiąże się z szeregiem
odrębnych postępowań, uzgodnień i szczegółowych problemów, które na bieżąco
staramy się rozwiązywać. Nadzór nad realizacją wszystkich gminnych zadań inwestycyjnych na każdym etapie (od przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie
aż po rozliczenie końcowe) pełnią pracownicy urzędu. Wszelkie pytania lub uwagi
dotyczące inwestycji samorządowych można zgłaszać pod adresem mailowym ikp@
toszek.pl lub telefonicznie 32 237-80-32 lub
32 237-80-31.

Człowiek Roku
Ziemi Toszeckiej
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PROSTO Z URZĘDU
fesor Uniwersytetu Opolskiego, który na co
dzień zajmuje się m.in. badaniem dziejów
muzyki.
W połowie czerwca ukaże się kolejny, piąty
już Rocznik Toszecki. W tym roku książka
wyjedzie z drukarni nieco później niż planowali redaktorzy, ale formą wynagrodzenia za opóźnienie będzie m.in. jej objętość,
na którą złoży się 21 artykułów obejmujących ponad 300 stron. Teksty dotyczą wielu dziedzin, wielkiej i małej historii, spraw
kultury i sportu, religii i lokalnych wydarzeń, są teksty wspomnieniowe i wywiady,
są relacje z przeglądu prasy i omówienia
wyników badań. To bogactwo ujęć, form
i stylów opowiadania stało się w ciągu pięciu lat mocnym argumentem za tym, aby
po każdy nasz Rocznik sięgać. Serdecznie
polecam!
Mimo łagodniejszego obecnie przebiegu epidemii powinniśmy pamiętać, że do
jej zakończenia jest jeszcze daleko. Wciąż
musimy postępować roztropnie, zachowywać środki ostrożności, a przede
wszystkim korzystając ze
szczepień przeciwko covid19. Wciąż pojawiają się
nowe badania na temat
szczepionek. Przeglądając
z uwagą ich wyniki, jestem
coraz bardziej przekonany, że szczepionki stanowią bardzo ważną pomoc
w uchronieniu się od zachorowania na covid19. Na
kolejnych stronach publikujemy adresy i numery telefonów do punktów szczepień działających na terenie
naszej gminy. Podkreślam,
że obecnie zaszczepić może
się każda osoba pełnolet-

nia, która wyrazi taką wolę i zarejestruje się
w punkcie szczepień. Zachęcam do konsultacji z lekarzem i do skorzystania z tej możliwości, bo naprawdę warto.
Polecam też nasz dodatek poświęcony gospodarce odpadami. Nowe, wyższe stawki
opłat za śmieci obowiązują od czerwca br.
W dodatku piszemy o okolicznościach tej
podwyżki, o organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów z naszych posesji,
podajemy dane liczbowe dotyczące śmieci
wytwarzanych w naszych gospodarstwach
w ciągu ostatnich lat, informujemy o proporcjach śmieci segregowanych i zmieszanych, podajemy stawki opłat z innych
pobliskich gmin. Pragnę zapewnić, że zaczęliśmy pracować nad zmianami, które
od przyszłego roku pozwolą, mam nadzieję
zmniejszyć opłaty za śmieci – o szczegółach
poinformuję jesienią.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Ponieważ nieco szerzej piszemy na pierwszej stronie
o naszych inwestycjach,
chciałbym tym razem
podkreślić kilka przedsięwzięć społecznych, które
odbyły się u nas w maju
lub są planowane w czerwcu, a które uważam za ważne z różnych względów. Cieszę
się, że mimo pandemicznych obostrzeń
uczciliśmy, skromnie ale godnie, majowe
święta: 100-lecie III powstania śląskiego,
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
kolejną rocznicę wstąpienia naszego kraju
do Unii Europejskiej. Dziękuję wszystkim,
którzy zażywając w tych dniach zasłużonego wypoczynku, włączyli się w jakikolwiek
sposób w przeżywanie tamtych świąt.
Miłą uroczystość zorganizował sołtys Ciochowic, pan Erhard Fitzon wraz z radą
sołecką. W dniu 25 maja w Ciochowicach
miało miejsce odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej wykopaliskom archeologicznym, które w sąsiedztwie sołectwa
prowadzili archeologowie pod kierunkiem
pana Radosława Zdaniewicza. Spotkanie
zaszczycił obecnością śląski wojewódzki
konserwator zabytków, pan Łukasz Konarzewski. Jestem przekonany, że tablica
– inicjatywa Pana Sołtysa – pomoże w promowaniu dziedzictwa historyczno-kulturowego nie tylko Ciochowic ale całej ziemi
toszeckiej.
Kolejnym przedsięwzięciem, o którym warto wspomnień, jest przekazanie w dniu 1
czerwca wszystkim przedszkolakom naszej
gminy książeczki o Toszku zatytułowanej
„Święto małego miasteczka”. Książeczka
została napisana bardzo przystępnym językiem, jest bogato ilustrowana, a wkładką
do publikacji jest hymn Toszka autorstwa
pani Aleksandry Garbal. Autorem opowiadania jest piszący pod pseudonimem pro-

Z prac Rady Miejskiej
Zbliżamy się powoli do
połowy roku dla toszeckiego samorządu to ważny
czas bowiem do 30 czerwca każdego roku musi się
odbyć sesja absolutoryjna.
Ten ważny termin poprzedzony jest szeregiem czynności, które
muszą być spełnione aby organ stanowiący
mógł podjąć uchwalę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Toszka za poprzedni
rok budżetowy. Odpowiednio wcześniej
Rada Miejska zostaje zapoznana ze: sprawozdaniem finansowym; opinią z badania
sprawozdania finansowego; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej; informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; stanowiskiem komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do 15 czerwca
roku następującego po roku budżetowym,
wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
Od obecnej kadencji wprowadzono także nową instytucję tzw. „Raport o stanie
gminy”, który to organ wykonawczy musi
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przedłożyć Radzie Miejskiej do 31 maja.
Raport taki obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada miejska rozpatruje
raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem
o stanie gminy radni zabierają głos bez
ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy
także mieszkańcy gminy mogą zabierać
głos. Mieszkaniec, który chciałby w niej
zabrać głos zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego
zgłoszenia, zawierającego swoje imię i nazwisko oraz listę poparcia z podpisami co
najmniej 20. osób. Zgłoszenie takie składać
można za pośrednictwem urzędu w godzinach jego pracy, najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną, przy czym
dla zachowania terminu wiążąca jest data

wpływu zgłoszenia do urzędu, a nie data
stempla pocztowego. Do głosu zostanie dopuszczonych max 15 mieszkańców, wg kolejności złożenia przewodniczącemu rady
prawidłowego zgłoszenia. Zarówno treść
raportu, jak i wzór zgłoszenia dla mieszkańca dostępne będą od początku czerwca
br. w urzędzie oraz na stronie internetowej
samorządu.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie
uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum
zaufania jest równoznaczne z podjęciem
uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania. Sesja absolutoryjna planowana jest na dzień 30 czerwca o godz. 16.00
na sali Peterswaldzkiej toszeckiego zamku. Wszystkie informacje dotyczące pracy
Rady miejskiej dostępne są na stronie www.
toszek.pl w zakładce E-rada oraz w BIP.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Szczepimy się!
Program szczepień umożliwia obecnie
rejestrację i przyjęcie szczepionki, bez
względu na wiek, praktycznie wszystkim
zainteresowanym. Rejestrować się mogą
obecnie nawet osoby, które ukończyły 16
lat. Przypominamy, że na terenie naszej
gminy działają cztery punkty szczepień:
 Puls, ul. Górnośląska 1, 		
tel. 32 233 43 72
 Remedium, ul. Gliwicka 26, 		
tel. 32 233 86 62
 Szpital w Toszku, ul. Gliwicka 5, 		
tel. 32 233 41 12
 Przychodnia w Kotulinie, ul. Świbska 17,
tel. 32 230 61 12.
Osoby starsze, potrzebujące pomocy
w dotarciu na szczepienie, mogą zgłosić
potrzebę dowiezienia do punktu szczepień dzwoniąc do OPS w Toszku pod
numer 799 157 934. Telefon jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8:0016:00.
PK

Łagodzenie obostrzeń
covidowych

W związku ze spadkiem liczby zakażeń
COVID-19 Rada Ministrów postanowiła
o częściowym łagodzeniu obostrzeń epidemiologicznych. Obecnie obowiązują
następujące obostrzenia:
 W transporcie publicznym łączna ilość
pasażerów odpowiada 100% ilości
miejsc siedzących w pojeździe lub 50%
łącznej ilości miejsc siedzących i stojących. Obowiązuje jednak wymóg pozostawienia wolnym co drugiego miejsca
siedzącego.
 Gastronomia może działać od 15 maja
na świeżym powietrzu, przy czym zajęty może być co drugi stolik, a odległość
między stolikami musi wynosić co
najmniej 1,5 metra. Od 28 maja można już zjeść posiłek w restauracji, jednak maksymalne obłożenie restauracji
może wynosić 50%.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

• zgoda na przeprowadzenie przedrealizacyjnego audytu energetycznego budynku na własny koszt (369 zł brutto)
z firmą reprezentującą gminę w tym
projekcie (w przypadku rezygnacji
z udziału w projekcie, zgłoszonej w czasie trwania audytu, koszt wizji wyniesie
100 zł brutto),
• pokrycie kosztów projektu budowlanego związanego z montażem lub modernizacją instalacji CO w ramach wymiany źródła ogrzewania na gazowe
(dotyczy osób zainteresowanych wymianą pieca węglowego na gazowy).
Na zgłoszenia czekamy jeszcze do połowy
czerwca. Regulamin naboru wraz z załącznikami publikujemy na stronie internetoSzczepienia przeciwko covid19 w gminie Toszek (2021)
Stan na dzień
na dzień
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Punkty szczepień
Kotulin
Remedium
Puls

I dawka
270
250
500

I i II dawka
150
130
360

Kotulin
Remedium
Puls

270
273
611

180
161
538

Kotulin
Remedium
Puls
Szpital w Toszku

320
410
781
336

210
164
746
212

Kotulin
Remedium
Puls

380
500
966

270
214
808

Kotulin
Remedium
Puls

470
640
1066

270
304
898

Kotulin
Remedium
Puls

530
707
1.295

270
357
1.101

2.532

1.728

RAZEM na dzień 27.05

 Działalność kulturalna (kina, teatry,
domy kultury) mogą prowadzić od 15
maja zajęcia na świeżym powietrzu
przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Od 21 maja zostanie wznowiona działalność placówek kulturalnych przy
założeniu obłożenia maksymalnie 50%
miejsc oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 Od 15 maja zajęcia sportowe mogą
się odbywać na świeżym powietrzu
na obiektach sportowych przy udziale
maksymalnie 25% publiczności. Poza
obiektami sportowymi limit uczestników wynosi 150 osób. Po 28 maja limit
został zwiększony do 250 osób.
 Od 28 maja dostępne dla wszystkich
są już kryte obiekty sportowe, baseny,
siłownie, kluby fitness i solaria. Kryte
obiekty sportowe i baseny mogą mieć
maksymalnie 50% obłożenia. W siłowniach, solarniach i klubach fitness obowiązuje limit – 1 osoba na 15 m2.
 Od 15 maja w szkołach podstawowych
i średnich stosowana jest nauka hybrydowa przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Od 29 maja młodzież w całości
wraca do nauczania stacjonarnego.
 Od 21 maja można korzystać z parków
rozrywki. Maksymalne ich obłożenie
nie może jednak przekroczyć 50%.
 Od 28 maja imprezy okolicznościowe

wej www.toszek.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska UM w Toszku, dzwoniąc pod
nr 32 237-80-18.
PK
(wesela, komunie, itp.) organizowane w lokalach można organizować dla
maksymalnie 50 osób. Do tego limitu
nie wlicza się jednak osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Aby jednak w pełni korzystać z wyżej
wymienionych poluzowanych obostrzeń
należy pamiętać o przestrzeganiu reżimu
sanitarnego.
PKa

Nasze pierwsze
toszeckie serce
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Niedawno otrzymaliśmy informację
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, że nasz projekt, który dwa
lata temu znalazł się na liście rezerwowej,
został jednak zakwalifikowany do dofinansowania. Oznacza to, że łącznie 35 mieszkańców naszej gminy, właścicieli (współwłaścicieli) budynków mieszkalnych,
może uzyskać dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na gazowe
lub pelletowe. Główne warunki udziału
w projekcie:
• złożenie deklaracji pokrycia co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych
(netto) zakupu i instalacji nowego pieca,
• pokrycie podatku VAT od całości inwestycji,

foto: Archiwum UM Toszek

Unia dofinansowuje wymiany pieców

Na zabytkowej płycie toszeckiego Rynku, zostało postawione serce służące do
zbierania zakrętek z butelek, które będą
przekazywane na cele charytatywne. Serce jest inne niż wszystkie standardowe,
gdyż zostało dopasowane do zabytkowej
architektury rynku. Pomysłodawczynią
inicjatywy serca jest radna Rady Miejskiej
Magdalena Krzepisz natomiast koncepcja
formy i stylu serca wyszła z inicjatywy
pracowników magistratu toszeckiego.
W przyszłości serca planujemy postawić
w innych miejscowościach naszej gminy.
Zachęcamy do napełnienia naszego serca
i tym samym wsparcia osób potrzebujących. Pokażmy, że warto pomagać!
JR
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Ekologia w naszych szkołach

„Mogę! Zatrzymać SMOG –
Przedszkolaku złap oddech”
Nasze oddziały przedszkolne wzięły udział w II edycji kampanii edukacyjnej skierowanej do przedszkoli województwa śląskiego „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. W jej ramach otrzymaliśmy dwa oczyszczacze powietrza,
które pracują w oddziałach przedszkolnych. Przedszkolaki
uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na temat zanieczyszczeń powietrza, walki ze smogiem i niską emisją oraz zachowań
prozdrowotnych. Rozmawiały na temat tego, czym jest powietrze, co każdy z nas może zrobić, by było ono czyste. Dowiedziały się, że smog jest o wiele groźniejszy niż smok…
Spotkanie z filmem „Bajka o Księciu i złym smogu” stało się
dla nich pretekstem do wykonywania kolejnych ekologicznych
aktywności. Młodzi ekolodzy wzbogacali również swoją wiedzę
na temat źródeł zanieczyszczeń środowiska, sposobach walki
z nimi. Bawiąc się utrwalali wiedzę na temat segregacji śmieci i biodegradowalności. Jak na naukowców przystało wykonali
także doświadczenia - badali, jak rozkłada się folia, obserwowali jak powstaje smog, oczyszczali wodę. Ucząc się tego, jak walczyć ze smogiem czytali także ekologiczne wierszyki, słuchali
piosenek, grali w gry, tworzyli dramy… Zdobywając cenną wiedzę o tym, jak dbać o powietrze, którym wszyscy oddychamy,
uświadomili sobie, że los Ziemi i ludzi jest w rękach każdego
z nas! 
Agnieszka Kural

Święto Ziemi
W Światowy Dzień Ziemi placówki oświatowe aktywnie włączyły się w akcje promujące praktyczne działania proekologiczne.
W toszeckiej Szkole Podstawowej nr 1  uczniowie klas VII wzięli
udziału w webinarium przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Siódmoklasiści dowiedzieli się m.in., co to
jest cykl węglowy i jak działa efekt cieplarniany, uczestniczyli
także w dwóch warsztatach praktycznych: kulinarnym – zwracającym uwagę na problem marnowania żywności; „ubraniowym” – poruszającym kwestie odpowiedzialnej zrównoważonej
mody.
Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Pniowie
uczestniczyli w projekcie EkoEksperymentarium, który miał
na celu nauczyć i rozwinąć dobre praktyki ekologiczne u dzieci

i pokazać, jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać
wodę - wszystko w formie gry odzwierciedlającej codzienne
czynności. Twórcy sięgnęli po proste komunikaty i działania,
które mają przełożenie na codzienność każdego z nas. Prawidłowe wykonanie zadań zostało uhonorowane certyfikatem.
Ponadto uczennica klasy IV Lorena Ocziepka wzięła udział
w quizie dotyczącym odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Udział był okazją, by zastanowić się nad
wpływem człowieka na środowisko oraz zweryfikować, co każdy
z nas może zmienić w codziennej rutynie. Konkurs zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Lorena za uzyskanie
bardzo dobrego wyniku otrzymała dyplom - wyróżnienie oraz
upominki. Wszystkim młodym ekologom gratulujemy!
Kornelia Rzepka, Mariola Kałuska

Pomiar jakości powietrza w Toszku
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku kontynuuje kampanię mierzenia jakości powietrza w Toszku za pomocą
sensora umieszczonego na budynku szkoły. Sensor podłączony
jest do sieci Airly, pobiera a następnie przesyła do Airly następujące dane pomiarowe:
• temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
• wilgotność,
• ciśnienie,
• stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.
Pobrane dane są przekazywane, zapisywane, agregowane i przetwarzane w bazie danych, której producentem i właścicielem jest
Airly. Po analizie są udostępniane w formie graficzno-liczbowej,
za pomocą platformy internetowej. Każdy z mieszkańców Toszka może sprawdzić jakość powietrza na platformie pod adresem
www.map.airly.eu. Wizualnie jakość powietrza obrazowana jest
na sensorze poprzez kolorowe świecenie diod:
• zielonego – jakość dobra,
• pomarańczowy – jakość średnia,
• czerwony – jakość zła (przekroczenie dopuszczalnych norm
stężenia pyłów zawieszonych).
Pozyskane informacje są doskonałym materiałem wykorzystywanym w procesie dydaktycznym w szkole oraz informacją dla
nas wszystkich na temat jakości powietrza którym oddychamy.
Koordynatorem kampanii jest pani Kornelia Rzepka, nauczycielka geografii.
Kornelia Rzepka

SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

foto: Donata Podkowa

Szkolne muzeum
na ul. Dworcowej

Mimo, że pandemia znacznie ograniczyła nasze możliwości, to w szkolnym muzeum w SP 1 ciągle przybywa eksponatów
i odbywają się zajęcia dla przedszkolaków
4

i uczniów młodszych klas. W maju wystawę zwiedzili uczniowie klasy 1a i 2b. Największym zainteresowaniem cieszył się jak
zawsze cylinder – szapoklak oraz kuchenne sprzęty: żelazko z duszą, „dziwne” klamerki na pranie czy maselnica i buncloki.
Wszystkiego można było dotknąć- takie
bliskie spotkanie z historią! Na koniec
uczniowie kolorowali herb Toszka oraz
bawili się kolorami z wykorzystaniem starych pieczątek – oryginalna pomoc dydaktyczna z lat 60. Wszystkim bardzo się podobał bliski kontakt z naszą śląską historią.

Donata Podkowa

Klub Zdrowego
Przedszkolaka
Dzieci z grup przedszkolnych "Skrzaty"
i "Biedronki" brały w ostatnich miesiącach
udział w projekcie „Klub Zdrowego Przedszkolaka". Projekt organizowany jest przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. W ramach pro-

foto: Monika Leśniewska

oświata

jektu dzieci uczyły się jak zdrowo jeść, jak
ważna jest aktywność fizyczna dla naszego
zdrowia oraz jak dbać o czyste powietrze.
Poza tym utrwalały zasady higieny oraz
uczyły się jak bezpiecznie przebywać na
słońcu.
Monika Leśniewska

Święto Konstytucji
3 maja
W tym roku obchodzimy 230 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja. To piękne,
radosne święto wolności wpisało się trwale w polską historię i tradycje. Uchwalona
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata
na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez
stronnictwo patriotyczne Konstytucja była
wynikiem dążeń do naprawy stosunków
wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając jednocześnie podstawy
ustroju nowożytnego w Polsce. Autorami
projektu konstytucji byli między innymi
Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski i Hugo
Kołłątaj.
Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja klasy piąte Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku przygotowały krótką audycję filmową.
Mimo trwającej pandemii uczniowie nie
zapomnieli o tym wydarzeniu i w ten sposób uczcili tak ważny dla Polaków dzień.
Renata Swolany, Katarzyna Rduch

zajęcia online. Czytanie książek rozwija
nie tylko wyobraźnię dziecka, ale także
słownictwo, a przy tym sprawia wiele radości. Dzieci klas dwujęzycznych poznały historię małej, głodnej gąsienicy „Die
kleine Raupe Nimmersatt” na podstawie
książki E. Carle.
We wtorek z kolei pani Iwona przybliżyła
uczniom klasy VIc oraz VId   postać urodzonego w Gliwicach Oscara Troplowitza, twórcy śnieżnobiałego kremu Nivea
i potęgi firmy kosmetycznej Beiersdorf.
Uczniowie uzyskali mnóstwo ciekawych
informacji, byli zaangażowani przez całą
lekcję, tym bardziej wielkie słowa uznania
w kierunku Pani Iwony. Jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszej
„online szkoły”!
Aleksandra Kupczyk

SP nr 2 im. Gustawa Morcinka

SP Kotulin

Online, też kreatywnie
W maju odwiedziła „szkołę online” Pani
Iwona Hanysek – Breguła (doradca do
spraw dwujęzyczności), która w ramach
Projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Bilingua – łatwiej z niemieckim!" przeprowadziła warsztaty językowe.
W piątkowych warsztatach wzięli aktywny
udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej,
dla których były to jednocześnie ostatnie
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: M. Jarzyński

W poniedziałek 10 maja 2021 roku Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku miała wyjątkowych gości. Do
szkoły zawitały dwie puszyste, przyjazne
i towarzyskie alpaki. Spotkanie to sprawiło niesamowitą radość dzieciom, które po tak długiej nieobecności powróciły
w mury szkolne. Należy wspomnieć tutaj
również o walorach terapeutycznych alpak, bo kontakt z nimi powoduje wydzielanie endorfin, które rozluźniają i uspokajają, a tym samym pozytywnie wpływają
na stan zdrowia psychicznego i fizycznego.
Uczniowie mieli okazję pogłaskać te sympatyczne zwierzaki, przytulić się do nich,
nakarmić marchewką i zrobić sobie z nimi
pamiątkowe zdjęcie. Dzieciom ciężko było
rozstać się z uroczymi alpakami. Zwierzęta
wywołały na ich twarzach szerokie uśmiechy i wzbudziły ogromne zainteresowanie.
Po powrocie do szkoły uczniowie wykonali przepiękne prace plastyczne z wykorzystaniem wełny alpak. Taka lekcja zostanie
długo w pamięci!
Grzegorz Gruszka

Taki mały, taki duży –
może wielkim być!

foto: A. Bogdoł

foto: Aneta Jachimczuk

Niezwykłe odwiedziny

Z wielką radością dzielimy się z czytelnikami naszej lokalnej gazety informacją
o sukcesach muzycznych uczniów Szkoły
Podstawowej w Kotulinie. Nasi uczniowie
zdobyli podium w Międzynarodowym
Konkursie Muzycznym ,,Szlakiem Sergiusza Prokofiewa" Rosja- Moskwa. Puzoniści
spisali się na medal! Otóż: Oliver Bogdoł
– z klasy II zdobył I miejsce natomiast Szymon Jarzyński - z klasy VII uplasował się
na II miejscu. Nagrodzonym uczniom, ich
rodzicom a także nauczycielom, pod kierunkiem których zostali przygotowani do
konkursu, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych prestiżowych sukcesów..
Małgorzata Powrósło
Redakcja gazety również gratuluje młodym
muzykom i życzy powodzenia w następnym
sukcesach.

Wygrana
w międzynarodowym
konkursie!
Już po raz kolejny, praca konkursowa grupy naszych uczniów znalazła się w gronie
laureatów konkursu międzynarodowego
„Begegnung mit Osteuropa - Spotkanie
z Europą Wschodnią” organizowanego
przez kraj związkowy Nordrhein – Wesfallen (Niemcy). Motto tegorocznego
konkursu brzmiało: „Traumhaftes Europa!

Zjawiskowa Europa!". Spośród wielu propozycji projektów, wybraliśmy kategorię:
„Musikwerkstatt - Warsztat Muzyczny".
Naszym zadaniem było wyszukanie informacji o węgierskim kompozytorze Béli
Bartóku, uważanym za jednego z największych kompozytorów XX wieku. Należało
zebrać najciekawsze fakty z jego życiorysu
i stworzyć rodzaj wideo-biografii oraz ułożyć własną choreografię do jego „Rumuńskich tańców ludowych”.
Projekt przygotowywany został w języku
niemieckim. Uczniowie biorący udział
w projekcie otrzymali swoje zadania, nad
którymi pracowali podczas nauczania
zdalnego. Do spotkania naszej grupy doszło podczas ferii zimowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wtedy też powstały układy taneczne. Praca uczniów
została uwieczniona w postaci filmiku,
a do pracy dołączono szczegółowy opis
podjętych działań. Dziś, pomimo obecnie
panującej sytuacji pandemicznej, cieszymy
się ze zdobycia tytułu zwycięzcy! W pracy nad opisanym projektem udział wzięły: Agata Powrósło, Aleksandra Pieruch,
Karolina Walczak i Julia Szewczyk pod
opieką pań: Barbary Walczak i Małgorzaty
Powrósło. Z niecierpliwością czekamy teraz na dyplomy, które mają nadejść jeszcze
przed wakacjami.
BW

Silesia Progress,
czyli ślonski geszeft
Już drugi raz biblioteka szkolna w Kotulinie otrzymała pakiet książek w ramach
programu „Mecynas ślonski godki”. W ten
oto sposób szkolny księgozbiór został poszerzony o pozycje takie, jak np. „Biograficzny słownik przyrodników śląskich” M.
Syniawy, „ŚLABIKORZ NIY DLO BAJTLI
abo lekcyje ślonskij godki” tegoż autora czy
„Słownik górnoślonski godki” B. Kallusa.
Dla uczniów ciekawą alternatywą będą
niektóre książki z kanonu lektur po śląsku:
„We muminkowyj dolinie” , „Mały princ”,
„Przigody od Alicyje we Kraju Dziwów”
czy „Kajko i Kokosz we krainie borostraszków”. Książki dla naszej szkoły wybrał i zakupił p. Henryk Mościbrodzki, któremu tą
drogą składamy podziękowania. Również
wydawnictwu Silesia Progress reprezentowanemu przez p. Piotra Długosza dziękujemy za wskazanie właśnie naszej wiejskiej
szkoły do programu „Mecynas ślonskij
godki” i zapewniamy, że podarowane pozycje zajmą ważne miejsce w dziale regionalnym naszej biblioteki. Beata Grochla
SP PACZYNA

Prawo jest wszędzie…

W ramach ogólnopolskiego programu
przeciwdziałania przyczynom przestępczości odbyły się warsztaty prawnicze
„Lekcje z Temidą” przeprowadzone online dla naszych uczniów kl. VII - VIII.   
Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego tak
5

oświata

Akcja Żonkile 2021
Uczniowie klas naszej szkoły włączyli się
do ogólnopolskiej Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów
Polskich Polin, upamiętniającej powstanie
w getcie warszawskim. Uczniowie klas I III poznali opowiadania poruszające tematy empatii, sprawiedliwości i straty – Zofii

Staneckiej "Pamięć drobinek"
oraz
Justyny
Bednarek "Historia z pewnej
ulicy". Stanowiły one inspirację
do dyskusji na
temat znaczenia znajomości
wspomnień, historii i roli pamięci w naszym
życiu.
Najmłodsi uczniowie mówili o tym, że poznajemy historię, po to, by pamięć o minionych wydarzeniach nie zanikła, by wiedzieć, jak zmieniły one nasz kraj i świat,
a czasem także dla przestrogi, by nie popełniać błędów naszych przodków, „żeby
zła historia się nie powtórzyła”.
Podczas zajęć warsztatowych powstały zaś
żonkile - symbol naszej pamięci o tragedii
Żydów - i prace plastyczne "Nowy dom dla
Drobinek". Za nami kolejna Akcja Żonkile. Niech pozostanie z nami jej przesłanie:
Pamiętajmy, nie tylko od święta, o tym, co
już za nami. Uczmy się na błędach popełnianych przez żyjących przed nami. Poznawajmy inne kultury, podziwiajmy różnorodność...
Agnieszka Kural

foto: SP Paczyna

ważna jest znajomość prawa w codziennym życiu, po co powstało prawo. Uświadomili sobie , że każdą naszą aktywność
reguluje jakiś przepis prawny… Wzbogacali swoją wiedzę na temat źródeł prawa i form prawnych, rodzajów systemów
prawnych, sposobów powstawania prawa.
Mówili także o odpowiedzialności prawnej. Marzący o zawodzie prawnika uzyskali wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, by
zostać prawnikiem i czym mogą się zajmować po ukończeniu studiów prawniczych.
Cennymi informacjami, które pojawiły się
podczas zajęć były te, które dotyczyły tego,
jak reagować w sytuacji, gdy stajemy się
ofiarą przestępstw i tych w świecie realnym
i wirtualnym. Mamy nadzieję, że warsztaty obudziły w ich uczestnikach ciekawość
prawa , świadomość roli jaką odgrywa ono
Agnieszka Kural
w naszym życiu. 

SP PNIÓW

Ubierz się w książkę
Uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w konkursie
pt. ,,Ubierz się
w książkę”, którego celem było
rozpowszechnienie czytania książek. Uczniowie
zidentyfikowali się ze swoimi ulubionymi
książkami, a efektem tej identyfikacji były
wykonane oryginalne i kreatywne zdjęcia.
W kategorii „klasy młodsze” I miejsce zajęła Emilia Polczyk, natomiast w kategorii
„klasy
starsze”
I miejsce przypadło
Nikoli
Kapica. Wszystkim
osobom
biorącym udział
w konkursie, gratulujemy - wasza
pomysłowość
nie zna granic.
A z książką jest
Wam naprawdę do twarzy!
Monika Pondo

foto: Klub sportowy Orzeł Paczyna

Kibicujemy naszym
piłkarzom

foto: lub Sportowy Zamkowiec Toszek

Od 15 maja mecze piłki nożnej mogą
odbywać się przy udziale publiczności.
Wprawdzie na chwilę obecną maksymalnie na meczu może być obecnych tylko
25% kibiców, ale serdecznie zapraszamy
do kibicowania naszym piłkarzom. Przy
okazji podamy także trochę statystyki:
LKS Przyszłość Ciochowice gra obecnie
w lidze okręgowej „Zina mistrzowska Bytom-Zabrze”. Po 6 meczach znajduje się na
6 miejscu tabeli z ilością 5 punktów. Piłka-
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foto: Klub Sportowy Przyszłość Ciochowice

sport i kultura

rze Przyszłości na koncie mają 1 zwycięstwo, 2 remisy oraz 3 porażki. Ciochowiccy
piłkarze w rozegranych meczach zdobyli 8
bramek i stracili 10.
KS Zamkowiec Toszek znajduje się obecnie na 6 miejscu klasy A „Majer” podokręgu Zabrze. W 23 rozegranych meczach
klub zdobył 43 pkt – lider posiada 57 pkt.
Łącznie piłkarze Zamkowca wygrali 12
meczy, zremisowali 7 oraz przegrali 4 mecze. Toszeccy piłkarze mogą pochwalić się
również 52 bramkami strzelonymi przeciwnikom. Na koncie mają także 34 bramki stracone.
LKS Orzeł Paczyna gra w klasie B „www.
spaceXsolar.com” podokręgu Zabrze. Po rozegranych
16 meczach znajduje się na
7 miejscu z ilością 20 pkt.
Piłkarze Orła mają za sobą
6 zwycięstw, 2 remisy oraz
8 przegranych meczy. Udało im się strzelić 31 bramek
przeciwnikom, natomiast
sami utracili 50 bramek.

PKa

Noc Muzeów
na toszeckim zamku
Po wielu miesiącach obowiązywania obostrzeń uniemożliwiających organizowanie wydarzeń kulturalnych 15 maja odbyła się Noc Muzeów na toszeckim zamku.
Mieszkańcy i przybyli goście mogli bezpłatnie zwiedzać Centrum Ekspozycji
Historycznych, zobaczyć nową wystawę
pt. "Toszek i jego mieszkańcy" oraz ekspozycję poświęconą sir doktorowi Ludwigowi Guttmannowi. Nowością w ofercie
CK "Zamek w Toszku" jest gra "Tajemnicze podziemia" na wzór pokoju zagadek
adresowana do grup zorganizowanych,
młodzieży od 12 r.ż., dorosłych, rodzin.
Podczas Nocy Muzeów pierwsi śmiałkowie wyruszyli na poszukiwania skarbu
- legendarnej Złotej Kaczki. Zachęcamy
młodzież, dorosłych do rezerwowania
autorskiej gry "Tajemnicze podziemia",
która odbywa się wśród eksponatów muzealnych i łączy naukę z rozrywką. Jeśli
poszukujecie ciekawego miejsca na integrację, zapraszamy na toszecki zamek mówi Katarzyna Prawda.
Toszecki zamek przygotował dużo atrakcji dla dzieci i rodzin, jak warsztaty decoupage'u, recyclingowe, plastyczne.
Z dziedzińca wyruszyła również toszecka
grupa Nordic Walking. Całość zakończyła wieczorynka "Legenda o Złotej Kaczce"
- przygotowana przez pracowników CK.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli
upiec kiełbaski przy ognisku i skosztować
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2018

X edycja plebiscytu „Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
W tym roku z wiadomych przyczyn nieco inaczej niż zwykle bo nie w okresie
noworocznym a w wakacje, ale w końcu
nadeszła pora na ogłoszenie jubileuszowej, dziesiątej edycji plebiscytu „Człowiek
Roku Ziemi Toszeckiej”. Zatem w telegraficznym skrócie najważniejsze informacje
na temat zasad przyjętych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – inicjatora i organizatora głosowania – oraz wyników dotychczasowych rozstrzygnięć.
Celem jest wyróżnienie mieszkańców
naszej gminy, którzy w opinii swoich
współobywateli zasługują na szczególne uznanie ze względu na swoje sukcesy,
postawę, czy też zasługi dla lokalnej społeczności. W roku 2011 pierwszym laureatem został Śp. Stanisław Dielehner,
w roku 2012 wybrany został Józef Musielok, a laureatem w roku 2013 został
Śp. Ks Prałat Marian Piotrowski. Rok 2014
to zaś tryumf Pani Marii Garbal. W roku
2015 Człowiekiem roku został Grzegorz
Kupczyk – włodarz naszej gminy a roku
2016 Człowiekiem Roku została Dorota
Matheja. W 2018 roku wybranym w VII
edycji plebiscytu został Krystian Kiełbasa.
VIII laureatem został Marcin Kwaśniok.  
Rok 2020 to wybór Jerzego Szostoka. Pandemia nieco nam odpuściła więc posta-

nowiliśmy że już czas na wybór kolejnego
Człowieka Roku.
Kandydatów zgłaszać może każdy. Na kuponie zamieszczonym poniżej wystarczy
wpisać imię i nazwisko zgłaszanej osoby
wraz z krótkim uzasadnieniem.
Tak jak w roku ubiegłym wypełnione kupony będzie można składać w 5 punktach:
▶ Zakładzie Fotograficznym „Promafot”
w Toszku /ul. Tarnogórska/,
▶ Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku /ul.
Gliwicka/,
▶ sklepie „Auto części” w Toszku /ul.
Bolesława Chrobrego/,

▶ sklepie p. Prause w Kotulinie /
ul. Gliwicka/,
▶ „Semi-Markecie” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekiwać
będą do końca czerwca 2021. Pięć najpopularniejszych kandydatur przedstawionych zostanie 11-osobowej kapitule,
w skład której wejdą dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciele organizacji i grup
działających na terenie naszej gminy.
Członkowie kapituły w tajnym głosowaniu
większością głosów rozstrzygną o tym, kto
25 lipca 2021 roku uhonorowany zostanie
tytułem Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej
A.D. 2020.

„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
Imię i nazwisko kandydata: …......................................................................................................
Zwięzłe uzasadnienie …................................................................................................................
…......................................................................................................................................................

								Organizator

kultura

Rocznik Toszecki 2021
Choć prace nad tekstami zakończyły
się dawno temu, Rocznik Toszecki 2021
wciąż nie wyszedł z drukarni. Wg najnowszych informacji, książka trafi na Zamek w Toszku 14 czerwca br. Przesunięcie
terminu wynagrodzimy na dwa sposoby.
Po pierwsze – zawartością wydawnictwa.
Ukaże się 21 artykułów, których łączna
objętość przekroczy 300 stron. Będzie
więc sporo do poczytania i co nieco do
obejrzenia, a po drugie – odbędzie się
prawdziwe spotkanie autorskie, które
zorganizujemy w drugiej połowie czerwca. Autorów, czytelników i sympatyków
naszego pisma serdecznie pozdrawiamy
i prosimy o dodatkowy kredyt cierpliwości!
PK

Jak mieszkał rycerz Maciej
W Ciochowicach uroczyście
została odsłonięta tablica
pamiątkowa
informująca
o odkryciu siedziby rycerskiej.
W wydarzeniu uczestniczyli:
Łukasz Konarzewski-Śląski
Wojewódzki Konserwator
Zabytków, Radosław Zdaniewicz - kierownik badań
archeologicznych, Grzegorz
Kupczyk - burmistrz Toszka,
Erhard Fitzon - sołtys Ciochowic oraz przedstawiciele
rady sołeckiej.
Przypomnijmy, iż prowadzone wykopaliska stanowiły kontynuację badań sondażowych z roku 1970.
Podczas prac archeolodzy odkryli unikatowe zabytki sprzed 500 lat. W średniowiecznym gródku znaleziono mianowicie
skórzane buty, drewniane sprzęty kuchenne, w tym fragmenty łyżek.
JR

foto: UM Toszek

słodkości w Kawiarni Colonna. W czerwcu toszecki zamek zaprasza już na XV
Brewerie Toszeckie. Wszystkie wydarzenia można śledzić na FB "Zamek w Toszku". 
Katarzyna Prawda

Życzenia z okazji Dnia Ojca
Dla najlepszego Taty
Huberta zdrowia,
szczęścia i radości
życzą Alicja i Rafał
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nrodowy spis powszechny
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową
metodą spisu jest samospis internetowy.
Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij
formularz spisowy.
Dokonując samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu
31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały
pod danym adresem. Wszystkie dodane
i prawidłowo spisane osoby są zwolnione
z obowiązku samospisu. Oznacza to, że
osoby te nie muszą samodzielnie logować
się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu. Spisanie się przez Internet daje
możliwość wzięcia udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!
• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się
w dogodnej dla siebie chwili
• Pobierz unikatowy kod uprawniający
do udziału w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od
22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.
Jeżeli nie możesz spisać się we własnym
zakresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99
99 i spisz się przez telefon lub odwiedź
najbliższy urząd gminy, gdzie na czas
trwania spisu urzędy gmin przygotowały
specjalne miejsca spisania się przez Internet. Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani
przez telefon, po 4 maja br. skontaktuje
się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz
odmówić mu przekazania danych. Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza
spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową
22 279 99 99.
Pamiętaj, że udział w spisie to Twój
obowiązek wynikający z ustawy o naro-

JAK WZIĄ� ��ZIAŁ W SPISIE POWSZECHNYM?

przez Internet
we�d� na spis.gov.pl

przez telefon
zadzwo� na 22 279 99 99

może zadzwoni�
do Ciebie rachmistrz
z numeru 22 828 88 88

spis.gov.pl

Sprawd� tożsamo�� rachmistrza
na spis.gov.pl lub infolinii 22 279 99 99

�e�li nie mo�esz samodzielnie spisa� się przez �nternet
zg�o� się do swojej gminy lub urzędu statystycznego.

dowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału
w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas
bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane
i gromadzone w badaniach przeprowa-

dzanych w ramach statystyki publicznej
są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są
zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą
spisową? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na
bieżąco!

nasze koła gospodyń wiejskich

Generacja 6.0 kontyuacja

Uczestniczkom udało się wyjechać do kina Amok, a po weekendzie
majowym ruszyły kolejne zajęcia (komputerowe, gimnastyczne,
ruchowo-taneczne, florystyczne)
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przed
beneficjentami
projektu czeka również
spotkanie z podologiem i logopedą.
Seniorki bardzo się
cieszą, że projekt
jest kontynuowany
i w końcu się mogą
spotkać we własnym gronie. Projekt dofinansowano
ze środków Fundacji
BGK w programie Generacja 6.0
Katarzyna Prawda
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foto: Archiwum KGW Sarnów

Po długich obostrzeniach Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie kontynuują projekt Generacja 6.0.
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