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Toszecki Budżet
Obywatelski 2022

Rusza kolejna edycja Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. W ciągu najbliższych miesięcy mieszkańcy Toszka i sołectw będą mogli zgłaszać pomysły na
zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia
społeczne. Wartość każdego z zadań nie
może przekroczyć 25.000 zł. Te z nich,
które spełnią warunki naboru i otrzymają poparcie największej liczby mieszkańców, zostaną skierowane do realizacji w roku 2022.

Przypomnijmy, że będzie to już czwarta
edycja budżetu obywatelskiego w naszej
gminie. Na zadania wybrane do realizacji
przez mieszkańców zaplanowaliśmy dotychczas łącznie 486.643,30 PLN. W poprzedniej edycji zgłoszono 18 przedsięwzięć, z których do realizacji wybranych
zostało 9 zadań. Były wśród nich zarówno
zadania inwestycyjne, remontowe, były
zakupy wyposażenia, były także przedsięwzięcia kulturalno-społeczne. Większość
ubiegłorocznych zadań została już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji.
Co zrobić, aby zgłosić projekt w ramach
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego?
Przede wszystkim trzeba mieć pomysł
na mały remont, niewielką budowę lub
ciekawe przedsięwzięcie, w którym inni
wezmą udział. Pomysł trzeba opisać
w specjalnym formularzu, który będzie
dostępny na stronie https://toszek.budzet-obywatelski.org. Następnie należy
zebrać nie mniej niż 9 podpisów poparcia
(osoby popierające mogą udzielić poparcia dowolnej liczbie projektów) i złożyć
wniosek w wersji elektronicznej - wszelkie dane znajdują się na podanej stronie dedykowanej TBO. Zweryfikowane
projekty zostaną następnie poddane pod
głosowanie mieszkańców naszej gminy
(każdy może oddać głos tylko na jeden
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projekt). Po weryfikacji oddanych głosów
ogłoszona zostanie lista projektów wybranych do realizacji. Pytania związane
z przygotowaniem projektów i realizacją

Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
można zgłaszać pod adresem zrp@toszek.
pl lub telefonicznie 32 237-80-30.

Harmonogram TBO 2022
26 lipca - 6 sierpnia

składanie propozycji zadań

9 sierpnia - 13 sierpnia

ocena złożonych propozycji

14 sierpnia - 19 sierpnia

rozpatrywanie ewentualnych odwołań

20 sierpnia

ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

23 sierpnia - 12 września

głosowanie

13 września - 16 września

weryfikacja oddanych głosów

17 września

ogłoszenie zadań TBO wybranych
do realizacji przez mieszkańców
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PROSTO Z URZĘDU
Zakończenie roku
szkolnego i początek wakacji (urlopów) to dobry moment, aby przede
wszystkim życzyć
każdemu dobrego wypoczynku!
W tym roku dobry
wypoczynek należy się każdemu w sposób szczególny. Po
wielu miesiącach obostrzeń, ograniczeń,
zakazów, otwiera się przed nami czas nieco większej swobody. Korzystajmy z tych
możliwości! Pamiętajmy jednak, że pandemia covid19 jeszcze nie wygasła. Wiadomo o kolejnych wariantach wirusa,
który nie daje o sobie zapomnieć i wciąż
stwarza ryzyko zachorowań i powikłań.
Wciąż najlepszą ochronę dają szczepienia, do których gorąco zachęcam. Wg
danych na dzień 30 czerwca szczepionkę
(obydwie dawki) przyjęło ponad 2,8 tys.
mieszkańców naszej gminy (ok. 30% ogółu mieszkańców), ponad 3,5 tys. naszych
mieszkańców przyjęło pierwszą dawkę
(ok. 38%). Nasze przychodnie (PULS tel. 32 233 43 72, Remedium - tel. 32 233
86 62, Przychodnia w Kotulinie - tel.
32 230 61 12 i punkt szczepień w szpitalu

w Toszku - tel. 32 233 41 12) mają wolne
terminy szczepień niemal każdego dnia,
warto z nich skorzystać przed wyjazdem
na urlop czy na wakacje.
Zgodnie z informacją na pierwszej stronie, uruchomimy wkrótce kolejną edycję
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. To
przedsięwzięcie wdrażamy z dużą satysfakcją, ponieważ sprzyja ono rozwijaniu
kreatywności mieszkańców. Zgłaszanie
dobrych pomysłów i umiejętność pozyskania sojuszników do ich realizacji to
ważne umiejętności, które można doskonalić właśnie dzięki budżetowi obywatelskiemu. Nabór projektów uruchomimy
pod koniec lipca, ale już teraz zachęcam
do szukania dobrych pomysłów i osób
z którymi i dla których będą one realizowane. Przypominam, że mogą to być
przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, ale
także inwestycyjne, remontowe czy zakupowe. Ważne, aby rezultaty projektów
mogły bez ograniczeń i bez odpłatności
służyć wszystkim mieszkańcom.
Szanowni Państwo, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30
czerwca, radni po omówieniu raportu
o stanie gminy za rok 2020 udzielili mi
wotum zaufania, a po analizie wykonania budżetu za rok 2020 udzielili mi tzw.

absolutorium. O szczegółach tych obrad
oraz samego głosowania pisze poniżej
przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik. Serdecznie dziękuję za tę
pozytywną ocenę wykonywania zadań
w tym niełatwym przecież roku. Zarówno
wotum zaufania jak i absolutorium uważam również za formę docenienia przez
radnych wszystkich moich współpracowników, pracowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów i rad sołeckich,
wielu innych osób pracujących społecznie oraz wielu mieszkańców, którzy na co
dzień aktywnie wspierają realizację naszych wspólnych zadań samorządowych.
Życzę dobrego wakacyjnego wypoczynku! Zarówno tym, którzy wyjeżdżają, jak
i tym którzy zostają na miejscu, a także
gościom, którzy na terenie naszej gminy
spędzą tego lata wolne dni życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. Przy
okazji warto jeszcze podkreślić wyjątkowo bogata ofertę wakacyjną toszeckiego zamku. Nasze centrum kultury we
współpracy z toszeckim OPS-em i parafią
przygotowało ofertę na każdy wakacyjny
weekend i nie tylko. Warto się zapoznać
i warto skorzystać!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej

foto: Archiwum UM Toszek

Podczas XXX Sesji Rady Miejskiej
w Toszku w dniu
30.06.2021
radni
udzielili wotum zaufania Burmistrzowi
Toszka Panu Grzegorzowi Kupczykowi.
To jedna z ważniejszych uchwał, ponieważ jest to ocena z całokształtu działalności
Burmistrza w danym roku budżetowym.
Zanim to jednak nastąpiło radnym został
przedstawiony „Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2020”, odbyła się debata
nad Raportem, gdzie mogli wystąpić także
mieszkańcy (nie wystąpili z uwagi na brak
takich zgłoszeń) oraz wystąpienia radnych
i stanowisko Burmistrza Toszka. Podczas
głosowania, które odbywa się bezwzględną
większością ustawowego składu rady radni
głosami 12 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” przy 14. uprawnionych do głosowania (obecnych) udzielili Burmistrzowi
Toszka wotum zaufania.
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Kolejna ważna uchwała to zatwierdzenie
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2020. Ta uchwala przed
głosowaniem także została poprzedzona
jej przedstawieniem przez Skarbnik Gminy Panią Danutę Lis, następnie została
przedstawiona uchwala Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2020 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego. Radni głosami 11 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujący się” przy 13. uprawnionych do głosowania (obecnych) przyjęli ww. uchwałę.
Kolejna z ważnych uchwał to udzielenie
Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek
za rok 2020. Przed głosowaniem radnym
zostało przedstawione stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium za rok 2020, opinia RIO
w Katowicach w sprawie zaopiniowania

wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Toszku. Radni w głosowaniu (także obowiązuje bezwzględna większość) 11 „za”, 0
„przeciw”, 2 „wstrzymujący się” przy 13.
uprawnionych do głosowania (obecnych)
przyjęli ww. uchwałę.
Przytoczę jeszcze kilka ważnych danych w liczbach: W 2020 r. zrealizowane
przychody i dochody ogółem wyniosły
53.580.010,16 zł co stanowi 100,9% planu
dochodów, natomiast wydatki wykonano w kwocie 48.783.230,34 zł co stanowi 92,1% planowanych wydatków na rok
2020. Główne źródła dochodów budżetu
Gminy Toszek stanowią: dotacje z budżetu państwa (na zadania własne i zlecone
- 37%), subwencja ogólna (27%), udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych (13%) oraz podatek od nieruchomości (8%). Wszystkich zainteresowanych
podjętymi na sesji pozostałymi uchwałami, przebiegiem głosowań, nagraniami
z obrad sesji a także innymi informacjami
związanymi z pracą Rady Miejskiej odsyłam do BIP lub zakładki E-Rada na stronie internetowej Gminy Toszek (toszek.
pl). Panu Burmistrzowi gratuluję uzyskania wotum zaufania oraz absolutorium
z wykonania budżetu i życzę dalszej efektywnej pracy i konstruktywnej współpracy z organem stanowiącym dla wspólnego
dobra – Miasta i Gminy Toszek. Na czas
wakacji, urlopów wszystkim uczniom,
mieszkańcom oraz samorządowcom życzę pełnego naładowania akumulatorów,
przyjemnego odpoczynku i szczęśliwego
powrotu.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Z okazji Dnia Dziecka wszystkie najmłodsze dzieci z naszych placówek przedszkolnych zostały obdarowane książką
pn. "Święto małego miasteczka". Książka
opowiada w sposób bajkowy o miejscach,
symbolach i wydarzeniach związanych
z Toszkiem. Dodatkiem do książeczki jest
"Hymn Toszka" autorstwa Aleksandry
Garbal. Podczas prezentacji książki dzieci
chętnie odpowiadały na pytania. Warto
podkreślić, iż najmłodsi mieszkańcy naszej gminy dobrze wiedzą, jak wygląda
nasz herb i znają charakterystyczne zabytki naszego miasta. Rodzicom i wychowawczyniom przedszkolnym gratulujemy
tak skutecznie przekazywanej dzieciom
wiedzy o naszej małej ojczyźnie! 
JR

Trwa remont detalu elewacji przy zabytkowym budynku toszeckiego ratusza miejskiego. Na realizację prac magistrat toszecki pozyskał współfinansowanie w kwocie
20.000,00 zł z dotacji celowej Powiatu Gliwickiego. 
JR

Toszek na targach
regionów

uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Ireny Sendler w Toszku. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i życzmy dalszych sukcesów! Patronat nad
wydarzeniem objęli: Jarosław WieczorekWojewoda Śląski, IPN w Katowicach, PTH
oddział Opole, Muzeum w Gliwicach,
Grzegorz Kupczyk Burmistrz Toszka. JR

Mobilne punkty
Spisu Powszechnego

Sołectwa przyjazne
środowisku
Cztery sołectwa otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu "Powiat przyjazny środowisku".
Dofinansowanie w wysokości po 1.220 zł
z budżetu powiatu gliwickiego otrzymały następujące projekty z naszej gminy:
Aromatyczna moc ziół - ogródek ziołowy w Kotulinie, Wymiana oświetlenia
w świetlicy wiejskiej w Boguszycach na
lampy LED, Zaułek ekologiczny (posadzenie roślin ozdobnych przy placu rekreacyjno-sportowym w Sarnowie), Kotliszowicki zielony skwerek (segregacja
odpadów w sołectwie). Sołtysom i radom
sołeckim serdecznie gratulujemy wygranej w konkursie.
PKa
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: Archiwum UM Toszek

W sali sesyjnej magistratu toszeckiego
wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu plastyczno-historycznego - Plakat
100. rocznica Plebiscytu na Górnym Śląsku organizowanego z okazji jubileuszu III
Powstania Śląskiego przez gminę Toszek
oraz historyka Grzegorza Kamińskiego.
Oprócz laureatów w wydarzeniu uczestniczył Czesław Sobierajski - Doradca
Wojewody Śląskiego, prof. Anna Pobóg-Lenartowicz reprezentująca Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Opolu,
Bartłomiej Kowalski - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Łukasz Chmielewski - radny Rady Miasta w Gliwicach.
Przypomnijmy, iż w powyższym konkursie została wyróżniona Karolina Badura

foto: Archiwum UM Toszek

Bajkowo o Toszku

Remont elewacji
ratusza

Na zaproszenie stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przedstawiciele gminy Toszek jak i toszeckiego zamku
prezentowali walory naszej gminy podczas
Targów Regionów w Chorzowie. Pomimo
niesprzyjających warunków atmosferycznych, stoisko gminy jak i stowarzyszenia
było często odwiedzane przez uczestników
wydarzenia. Składamy serdeczne podziękowania Lokalnej Grupie Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” za wspaniałą
współpracę i możliwość uczestniczenia
w targach.
JR

Wyróżnione marki
lokalne
Osoby, które mają trudności z dokonaniem samospisu zachęcamy do skorzystania z mobilnych punktów spisowych, które
będą dostępne dla wszystkich mieszkańców naszych sołectw. Aby móc skorzystać
z usług punktu prosimy o bezpośredni
kontakt z sołtysem. Przypominamy, również, że internetowo można się spisać
w toszeckim magistracie na specjalnie
przygotowanym w tym celu stanowisku
komputerowym. Szczegółowych informacji na temat spisu udzielą pracownicy
urzędu tel. 32 237-80-18 lub 32 237-80-21

JR

W ramach konkursu
„Marka Lokalna na
Bis”
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania
„Leśna
Kraina
Górnego
Śląska” po raz drugi
nagrodziło Centrum
Ekspozycji Historycznych w kategorii „Dziedzictwo Kulturowe”. Z przyjemnością informujemy, iż
w kategorii produkt spożywczy kapituła
ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła również produkt lokalny, którym są domowe ciasteczka z Rancza – Gospodarstwo
Agroturystyczne Kornelia i Krystian Kieł-

foto: Archiwum UM Toszek

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wręczył
Ireneuszowi Giemzie, naczelnikowi OSP
w Toszku, promesę na zakup nowego,
ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. W ramach montażu finansowego,
który pozwoli sfinansować zakup samochodu, znajduje się m.in. dotacja z budżetu naszej gminy w kwocie 450.000,00 zł.
JR

Młodzi artyści
nagrodzeni!

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Alina Kucharzewska

Promesa dla strażaków
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basa. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za wspaniałą promocję
produktów lokalnych jak i wkład w nasze
dziedzictwo historyczno-kulturowe. JR

foto: Zbigniew Klimowicz

Jałówki dla
gospodarstwa

Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las”
sp. z o.o. (należące do grupy firm KLIMOWICZ) przekazało za symboliczną
„złotówkę” trzy piękne jałóweczki 2,5
miesięczne na rzecz gospodarstwa Państwa Anny i Patryka Mendla. Ponadto grupa Klimowicz udzieliła rabatu na zakup
dwóch pierwiastek. Piękny gest!
JR

Nowe władze ZHP

foto: Kamil Widuch

Podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczego
Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej wybrał nowe
władze na lata 2021 – 2023. W skład Komendy Hufca weszli:

• hm. Patryk Rempała – Komendant
Hufca
• phm. Marta Bulla – Zastępca
Komendanta Hufca
• pwd. Aleksandra Zapart – Zastępca
Komendanta Hufca
• Druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik
Hufca
• pwd. Anna Pielecka – Członkini
Komendy Hufca
4

• phm. Sandra Doleżyczek – Członkini
Komendy Hufca
• pwd. Dawid Warzecha – Członek
Komendy Hufca
Wszystkim druhom i druhnom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na harcerJR
skiej drodze.

foto: Archiwum UM Toszek

foto: CK "Zamek w Toszku"

z życia gminy

Co z certyfikatem?
Z uwagi na fakt, iż coraz więcej osób zgłasza się do magistratu toszeckiego celem
„wydania zaświadczenia potwierdzającego
zaszczepienie”, uprzejmie wyjaśniamy, iż
na dzień dzisiejszy jednostki samorządu
terytorialnego nie wydają zaświadczeń,
certyfikatów, czy innych dokumentów
potwierdzających zaszczepienie przeciw
COVID-19. Od czerwca br. certyfikat
można. samodzielnie pobrać z Internetowego Konta Pacjenta, poprosić o wydruk
w punkcie szczepień lub w swojej przychodni. Unijny Certyfikat COVID to dokument, który pomoże w podróżowaniu
po Unii Europejskiej. W certyfikacie można znaleźć oprócz swoich danych, specjalny kod tzw. QR, w którym „zapisana” jest
informacja o tym, czy jesteśmy w pełni
zaszczepieni. Obecnie można otrzymać
tylko po zaszczepieniu się szczepionkami
dopuszczonymi do obrotu przez Europejską Agencję Leków:
Comirnaty (Pfizer), COVID-19 Vaccine
Moderna, Vaxzevria (Astra Zeneca), COVID-19 Vaccine Janssen
JR

przez organizację dodatkowych zajęć
specjalistycznych w postaci zajęć logopedycznych i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
➢ rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych trzech nauczycieli edukacji
przedszkolnej.
JR

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków

Zmiany w Dobrym
Starcie

Od lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje realizację programu
„Dobry Start”. Do tej pory zadaniem zajmowały się Ośrodku Pomocy Społecznej.
Składanie wniosków będzie możliwe tylko
w formie elektronicznej przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość
elektroniczną, portal PUE ZUS.
JR

Przedszkole marzeń
Uroczyście otwarto nowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Gustawa Morcinka w Toszku. Utworzenie
i wyposażenie oddziału zostało sfinansowane w ramach unijnego projektu pn.
„Bajkolandia – przedszkole marzeń”. Realizatorem projektu jest Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek, a beneficjentem gmina Toszek. Całkowita wartość zdania: 188.080,83 zł, z czego płatność ze środków europejskich wynosi: 159.868,70 zł
a wkład własny gminy 28.212,13 zł.
Projekt zakładał:
➢ wyposażenie szatni i sali dydaktycznej
w meble oraz pomoce dydaktyczne dla
nowego oddziału przedszkolnego,
➢ utworzenie oraz funkcjonowanie nowego oddziału 10 - osobowego wychowania przedszkolnego,
➢ wyrównywanie szans edukacyjnych po-

Od 1 lipca rozpocznie działalność Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
(CEEB). Będzie to ogólnopolski rejestr,
w którym właściciele lub zarządcy budynków będą musieli zgłosić deklarację
w sprawie wykorzystywanych w danym
budynku źródeł ciepła. Dla budynków
już istniejących ustawodawca przewidział
12-miesięczny okres na złożenie deklaracji, natomiast w przypadku budynków
nowopowstałych zgłoszenie w rejestrze
będzie obowiązkowe w terminie 14 dni
od uruchomienia nowego źródła ciepła.
Rejestr będzie prowadzony przez Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego.
Dane do rejestru można będzie składać
na dwa sposoby. Przede wszystkim przez
internet - jest to sposób najwygodniejszy
i najszybszy. Dane można będzie też przekazać w wersji papierowej, wypełniając
i wysyłając specjalny formularz. Można
będzie go pobrać ze strony https://www.
gunb.gov.pl/, a po wypełnieniu dostarczyć
osobiście lub przesłać pocztą do urzędu
właściwego dla umiejscowienia danego
budynku. Wówczas dane do CEEB wproPK
wadzą urzędnicy.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Wycieczka do Muzeum
w Katowicach

Dzieci z toszeckiego przedszkola uczestniczyły w Dniach Bezpiecznego Przedszkola, którego hasłem było: „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. Wydarzenie
było okazją do propagowania wśród najmłodszych zdrowego stylu życia. W trakcie zabaw i zajęć przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę na temat zasad zdrowego
odżywiania, zostały zapoznane z „Piramidą żywienia” oraz z formami aktyw-

śmieci, a także butelkę wody, które na
miejscu rozdawali wolontariusze. W trosce o bezpieczeństwo uczestników pierwszą pomoc zabezpieczał Rowerowy
Patrol Pierwszej Pomocy PCK z Gliwic,
którego "Ratownikami" są odpowiednio
przeszkoleni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
oraz ze Szkoły Podstawowej im. Królowej
Jadwigi w Pniowie. Koordynatorem działań patrolu był Waldemar Pigulak, a organizatorami akcji Nowiny Gliwickie wraz
z partnerami.
JR

foto: A.A.

Pieniądze nie rosną
na drzewach

nego spędzania czasu (zawody sportowe
w ogrodzie przedszkolnym). Dzieci wykonały także plakaty o tym co służy, a co
szkodzi zdrowiu. W ramach współpracy
z Komisariatem Policji w Pyskowicach
odbyło się spotkanie naszych wychowanków z policjantami, podczas którego
funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na
temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. 
A.A

W czerwcu we wszystkich klasach SP 1
wdrożony został projekt 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., którym
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i przeprowadzenie zajęć. Dzięki tej współpracy biblioteka szkolna wzbogaciła się
o liczne książki i gry planszowe dla dzieci
i młodzieży na temat podstaw ekonomii

SP nr 1. im. I. Sendler w Toszku

Pożegnania nie są łatwe, towarzyszy im
bowiem smutek, bo przecież coś się kończy. Na szczęście wiemy, że w tym samym
momencie rozpoczyna się kolejny etap.
Na wesoło i tanecznym krokiem belgijki
pożegnali się uczniowie klas VIII z naszych placówek oświatowych. Wszystkim ósmoklasistom życzymy, aby takim
właśnie tanecznym krokiem wkroczyli
w nowy etap swojego szkolnego życia. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku.
JR

Zbierali hasie

Na dzikiej plaży w Rzeczycach, odbył się
eko-piknik pn.: „Da się! Zbieramy hasie”.
Uczestnicy pikniku wyruszyli w teren
zaopatrzeni w rękawiczki oraz worki na
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: Kornelia Rzepka

Belgijka na Rynku

i oszczędzania. Młodsi uczniowie z zapałem dekorowali swoje świnki-skarbonki,
zorganizowali w klasie sklep z kasą i pieniędzmi, które – ich zdaniem - wyglądają
jak prawdziwe. Starsi projektowali własne
karty płatnicze. Dodatkowo uczniowie
kl. IV-VIII grupowo opracowali plakaty
zachęcające do oszczędzania, z których
na szkolnych korytarzach utworzono inspirującą galerię. Jesteśmy przekonani, że
zrealizowany projekt będzie impulsem do
rozwijania przez uczniów przedsiębiorczości i zgłębiania tajników bardzo praktycznej wiedzy ekonomicznej.
Kornelia Rzepka

Uczniowie klasy 8a SP 1 im. I. Sendler
uczestniczyli w wycieczce do Muzeum
Śląskiego w Katowicach. Wyjazd był realizacją nagrody za zwycięstwo w konkursie
„Muzeum Młodych”, które nasza szkoła
zdobyła w lutym 2020 roku. Z powodu
pandemii i zamknięcia muzeum, dopiero teraz mogliśmy wykorzystać voucher
na zwiedzanie ścieżki pt.: Rajza szkolna – skond my som? Pani przewodnik
opowiadała o śląskiej kulturze, tradycji
i sztuce nieprofesjonalnej, tzw. Grupy Janowskiej, która skupiała artystów – górników. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak wystawa poświęcona historii
Górnego Śląska: „Światło historii. Górny
Śląsk na przestrzeni dziejów”. Ciekawe
eksponaty, interaktywna forma ich prezentacji, pozwoliła nam odbyć niezwykłą
podróż w czasie po naszym regionie, od
średniowiecza aż po współczesność.
Donata Podkowa
SP nr 2 im. G. Morcinka w Toszku

Dar serca

foto: Archiwum UM Toszek

Bezpieczny i zdrowy
przedszkolak

foto: SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Przedszkole w Toszku

Uczniowie z klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku wyszli z inicjatywą zakupu cielaka dla Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Mendli. Działanie uczniów
poparła wychowawczyni klasy Aleksandra Kupczyk oraz rodzice siódmoklasistów. Przypomnijmy, iż w zeszłym roku
doszło w tym gospodarstwie do pożaru,
w wyniku którego zginęły zwierzęta. Jesteśmy pełni uznania dla młodzieży za
JR
tak piękny gest! 

Dzień Dziecka
Uroczyście, hucznie i na słodko obchodziła Dzień Dziecka SP 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku. Już od rana na
wszystkich uczniów czekała pięknie przystrojona szkoła. Były kolorowe balony,
girlandy, serpentyny i fotobudki, w których każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W radosnych nastrojach
uczniowie "wyszli z ławek", by obchodzić
ten dzień w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Nauczyciele przygotowali
dla swoich podopiecznych wiele niespodzianek i w nietypowy sposób przekazali im życzenia. Niewątpliwie największą
5

oświata

atrakcją było wspólne wyjście na lody.
Tego dnia uczniowie uczestniczyli również w animacjach przygotowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się chusta animacyjna i piłka XXL. Było wiele radości,
uśmiechu i wesołej zabawy. Nie zabrakło
też zdrowych i bogatych w witaminy niespodzianek. Anna Skandy

Egzamin na kartę
rowerową
W naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do tego etapu
mogli przystąpić tylko uczniowie, którzy
ukończyli 10 lat, wcześniej zaliczyli egzamin teoretyczny sprawdzający wiedzę
z przepisów ruchu drogowego oraz zasad
zachowania się w miejscu wypadku drogowego. Egzamin został przeprowadzony
przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu
Drogowego KMP Gliwice, którzy fachowym okiem oceniali umiejętności rowerzystów. W części praktycznej uczniowie
musieli wykazać się techniką sprawnej
jazdy na rowerze po odpowiednio przygotowanym torze przeszkód. Mimo stresu wszyscy uczniowie zakończyli egzamin
z pozytywnym wynikiem. Młodym rowerzystom życzymy szerokiej drogi oraz
wspaniałych rowerowych wycieczek.
Sabina Paździor
SP Kotulin

foto: SP Kotulin

Wizyta w kopalni

Uczniowie klasy V pod opieką dyrektor
Anny Pawłowskiej oraz wychowawcy klasy byli gośćmi w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym Kopalnia „Szymiszów”.
Podczas wycieczki zwiedzający w praktyczny sposób zapoznali się z pracą górnika kopalni odkrywkowej, obowiązującymi w kopani zasadami, procedurą
wydobycia kruszca jakim jest kamień wapienny, procesem obróbki i zastosowaniem produktów końcowych. Zdobyli
6

Trudny powrót
do szkoły
W sposób aktywny i kreatywny dyrekcja
i nauczyciele SP w Kotulinie zorganizowali swoim uczniom powrót do szkoły
po miesiącach pracy zdalnej. Odbyły się
wycieczki i wyjścia połączone z edukacją i dobrą zabawą. Uczniowie m.in. odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne
Ranczo w Proboszczowicach oraz gospodarstwo rolne państwa Pancherz - Grabowski, uczestniczyli w pokazie ratownictwa wodnego i w wycieczce rowerowej.
Zorganizowano również przejażdżkę
konną dla wszystkich chętnych. Nie zabrakło konkursów sportowych, wyjazdów
do kina i zwiedzania ciekawych zakątków
Opola. Kadra nauczycielska postawiła
w czerwcu na bycie z dziećmi, młodzieżą
oraz zadbała o odnowienie wzajemnych
kontaktów.
Marzena Powrósło
SP PACZYNA

Wizyta w magistracie
Na wyjazdową integrację połączoną
z pożegnaniem murów szkoły podstawowej postawili tegoroczni absolwenci.
W sercu naszej gminy spędzali ostatnie
wspólne klasowe chwile. Podczas wizyty w toszeckim urzędzie przygotowywali
się do bycia świadomymi obywatelami
i mieszkańcami gminy, zgłębiając wiedzę
na temat samorządności, którą przybliżył Piotr Kunce – zastępca burmistrza
Toszka. W poszerzeniu wiedzy na temat
historii naszej małej Ojczyzny na pewno
pomógł im niesamowity zamkowy Escape room. Teraz przed nami wakacje – czas
wyjazdów rodzinnych, a we wrześniu...
Agnieszka Kural

Udane wakacje to
bezpieczne wakacje!
Aby z uśmiechem wspominać wakacje
musimy przygotować się do bezpiecznego spędzania tego czasu. Wszyscy nasi
uczniowie przypominali sobie przed
zakończeniem roku szkolnego zasady
udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia
życia lub zdrowia. Uczniowie klas IV-VIII
poświęcali dużo czasu zagadnieniom
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podsumowaniem zdobytej w minionym roku szkolnym wiedzy był egzamin na kartę rowerową. Tym, którzy zdali
obie części egzaminu, upragnione karty
rowerowe wręczyli policjanci z komisariatu w Pyskowicach. Policjanci przypominali uczniom, jak należy zachowywać
się podczas pobytu nad wodą, w górach,
w gospodarstwie rolnym. Wspominali

foto: Agnieszka Kural

foto: Regina Buchta

także wiedzę z zakresu geologii potrzebną
do pracy w kopalni.
Mateusz Szłapa

także o naszym bezpieczeństwie w przestrzeni wirtualnej i konsekwencjach
prześladowania czy wyśmiewania innych
w sieci. O tym, jak postępować, by unikać
różnorodnych zagrożeń, mówiła także,
podczas spotkania autorskiego, poetka
Katarzyna Szopa – Wycisk. Autorka książek dla dzieci zwracała między innymi
uwagę na konsekwencje płynące z ufania
obcym osobom i niestosowania się do zasad wyznaczanych przez rodziców. Mamy
nadzieję, że dzięki tak różnorodnym formom powtórki reguł prawidłowego postępowania w wolnym czasie, wszyscy
będą mogli stwierdzić we wrześniu, że
te wakacje były wyjątkowo udane i bezpieczne!
Agnieszka Kural

Akcja integracja!
Czerwcowa piękna pogoda sprzyjała realizacji najważniejszego zadania, przed
jakim stanęły szkoły po powrocie ze zdalnej edukacji – odbudowywania relacji
międzyludzkich. Bez wątpienia tegoroczne obchody Dnia Dziecka stworzyły wiele
okazji do, nie tylko wzmacniania koleżeńskich więzi, dobrej zabawy, ale i ruchu na świeżym powietrzu, którego tak
nam brakowało. Serdecznie dziękujemy
fundatorom upominków: Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Toszku oraz państwu
Renacie i Ireneuszowi Kopaniom.
Agnieszka Kural
SP Pniów

Z Pniowa do Krakowa
W dniach 1-2 czerwca pojechaliśmy na
wycieczkę do Krakowa i Ojcowa. Zwiedziliśmy Wawel, Kaplicę Zygmuntowską
oraz groby dawnych władców Polski.
W północnej części Katedry Wawelskiej
zobaczyliśmy Dzwon Zygmunta. Zobaczyliśmy także Rynek, kościół Mariacki,
sukiennice, wysłuchaliśmy również hejnału. Rankiem wyruszyliśmy do Ojcowa,
gdzie zwiedziliśmy Ojcowski Park Narodowy i Jaskinię Nietoperzową, zobaczyliśmy słynną Maczugę Herkulesa i zamek
na Pieskowej Skale. Zgodnie stwierdzamy,
że to była najlepsza wycieczka, jaką do tej
pory przeżyliśmy. Może to czas pandemii,
odosobnienia i zdalnej nauki sprawił, że
tak bardzo cieszyliśmy się wspólnie spędzonymi chwilami?
Mariola Kałuska
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

sport

TOMASZ PISZE O NAS...

Foto: Archiwum ULKS Ruch Pniów

Awans Ruchu Pniów

Męska drużyna tenisa stołowego z Pniowa, którą od lat prowadzi pan
Marcin Kwaśniok, awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej. Tenisiści grali w ostatnim sezonie w IV lidze zdobywając ostatecznie
II miejsce w tabeli. Dało im to prawo do gry w barażach o awans do
III ligi. W ramach baraży odbyły się dwa mecze, w których rywalem ULKS Ruch Pniów był Lot Konopiska. Pierwszy mecz w Pniowie zakończył się remisem 5:5. W rewanżu lepsza okazała się drużyna z naszej gminy, która w Konopiskach wygrała 7:3, co zapewniło
im awans do III ligi. Drużyna w meczach barażowych występowała
w składzie: Szymon Cichorczyk, Mariusz Pietrzyk, Stanisław Frasek,
Marcin Kwaśniok (trener), Adrian Peczalka, Robert Stasiak, Dawid
Kwaśniok. Serdecznie gratulujemy zawodnikom i trenerowi Marcinowi Kwaśniokowi!
PK

Złota Alicja
W Pleszewie odbyła się
7 edycja zawodów Central Poland Open Grand
Prix Karate, jako turniej
rankingowy
Polskiej
Unii Karate. W zawodach udział wzięło 512
zawodników z 63 klubów z Francji, Niemiec, Rosji i Polski. Z ogromną przyjemnością informujemy, iż I miejsce w zawodach zajęła nasza mieszkanka Alicja
Guzdek. Alicji gratulujemy osiągniętego sukcesu sportowego i trzymamy kciuki za dalsze wyniki Jesteśmy dumni!
JR

Foto: Bożena Guzdek

O porażkach i o tym, żeby uczyć się na błędach słyszałem
tysiące razy. Sam zresztą nie raz o tym mówiłem. Problem
w tym, że żaden poradnik ani nawet najmądrzejsze słowa
nie mogą do końca przygotować na gorzki smak porażki,
gdy ta przychodzi. A już najgorzej smakuje, gdy zjawia się
zupełnie niespodziewanie.
To był najlepiej przygotowany wyjazd w góry w moim życiu.
Bo i wyzwanie największe – zdobyć najwyższy szczyt Europy, wejść na Mont Blanc (4810 m.n.p.m.). Od stycznia tego
roku bardzo często zaprzątało mi to głowę i poświęciłem
masę czasu na przygotowania organizacyjne, zgranie grupy,
wyjazdy w Tatry, szkolenia, no i dobrych kilkanaście godzin
w internecie i sklepach ze sprzętem górskim, gdzie kompletowałem wszystko, co miało mi być potrzebne. Łącznie
– ponad trzydzieści pozycji ze specjalistycznym sprzętem.
Do samego końca walczyłem z czasem, żeby przygotować
wszystko jak najlepiej i żeby być kondycyjnie gotowym
na wyprawę. Udało mi się nawet znaleźć sponsorów, czego nie przewidywałem, bo od początku byłem nastawiony,
że w tym wypadku za wszystko będę musiał zapłacić sam.
A tu nawet busa i kartę na paliwo miałem za darmo.
Cały mój entuzjazm przygasł nieco, kiedy krótko przed wyprawą doszły mnie głosy, że początek maja w Alpach to nie
jest najlepszy czas na ich zdobywanie. Byłem od początku
świadom, że będzie trudniej niż w środku lata, kiedy warunki są dużo lepsze i działają schroniska. My mieliśmy
spać w temperaturach dochodzących do -10 stopni, nie kąpać się przez sześć dni, a wodę pozyskiwać ze stopionego
śniegu. To wszystko mnie nie odstraszało. Wsiadłem do
busa razem z trzema pozostałymi członkami wyprawy i ruszyłem do Francji.
Szybko okazało się, że jest inaczej niż wyobrażaliśmy sobie
wspinaczkę na jedną z najbardziej obleganych gór Europy.
Nikogo tam nie było. Spotkaliśmy jedynie dwie lub trzy
osoby w niższych partiach, jeszcze w lesie. Wyżej byliśmy
sami, gotowi do walki o marzenia. Był nawet moment, kiedy te marzenia wydawały się w zupełnie realnym zasięgu.
Nagle śnieg nie był już tak głęboki, a za godzinę czy dwie
mieliśmy dotrzeć do pierwszego miejsca noclegowego na
naszej drodze. I wlaśnie wtedy musieliśmy zawrócić. Dla
mnie to był tak niewyobrażalny szok, że jeszcze przez długą
chwilę po odwrocie mojej ekipy, stałem po kolana w śniegu
i ze łzami w oczach patrzyłem w kierunku góry. Powstrzymał nas śnieg i lawina, która niedawno zeszła w miejscu,
którym mieliśmy przechodzić. Tam już na pewno nie dałoby się przejść z ważącymi 20 kilo plecakmi. Zresztą, poważnie ryzykowalibyśmy, że zjedziemy razem ze śniegiem
w dół zbocza. Trzeba było zawracać.
Dwa dni później wracaliśmy już do Polski. Wyprawa się nie
udała, a ja przysiągłem sobie jedno – od tej pory będę maksymalizował swoje szanse. Żadnej brawury i niepotrzebnej
ambicji. To nas moim zdaniem zgubiło – że chcieliśmy sobie utrudnić życie, zamiast wybrać się na wyprawę wtedy,
kiedy szanse na sukces były największe. Mam dobrą nauczkę i jestem gotów, żeby znowu spróbować, ale tym razem
według mojej nowej zasady – daj sobie jak największe szanse na sukces. Zycie i tak przyniesie trudności. Naprawdę nie
trzeba mu w tym kontekście pomagać.

Tomasz Sobania

Wicemistrz Europy

Foto: A3D Toszek

O właściwej porze

Łukasz Przybylski (A3D TOSZEK) zdobył brązowy medal oraz tytuł II
Wicemistrza Europy podczas Mistrzostw Europy w Antalyi. Gratulujemy kolejnego sukcesu!
JR
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kultura

Po raz piętnasty na toszeckim
zamku odbyły się Brewerie Toszeckie – czas cofnął się do złotego średniowiecza. Do naszego miasta przybyli rycerze, aby
zaprezentować swoje stroje,
kuchnię, zorganizować pokaz
tańca średniowiecznego. Goście mogli skorzystać bezpłatnie ze strzelnicy i postrzelać
z łuku. Podczas brewerii odbył
się pokaz kowalstwa artystycznego, który cieszył się dużym
zainteresowaniem. Nie zabrakło również małych księżniczek i rycerzy - najmłodsi
uczestnicy przybyli w przebraniach, za co zostali nagrodzeni
planszówką o złotej kaczce. Dla
dzieci we współpracy z Happy
School (szkołą językową) oraz
przedstawicielami
projektu
„Punkt zwrotny” współfinansowanego przez unię europejską z EFS realizowanego na
terenie naszej Gminy przygotowano strefę z warsztatami plastycznymi, malowaniem buziek, bańkami mydlanymi.
Podczas imprezy wystąpił Zespół Muzyki Dawnej TIBIARUM
SCHOLARES prowadzony przez panią Iwonę Ewertowską-Mener. Toszecki zamek w tym dniu odwiedziło około 500 osób.

Katarzyna Prawda

wanych dla nich warsztatach florystycznych, ruchowo-tanecznych, gimnastycznych, logopedycznych, podologicznych. Panie
nauczyły się tworzyć kompozycje kwiatowe, poznały ćwiczenia
ważne dla zachowania kondycji aparatu mowy, poznały domowe sposoby dbania o stopy i zestawy ćwiczeń do samodzielnego
wykonywania. Panie z KGW poprowadziły również międzypokoleniowe warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzieci z Sarnowa. Seniorki wspólnie z najmłodszymi wykonywały ozdoby
z muliny i piekły ciasteczka maślane. Projekt cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkanek gminy, które zapowiadają
chęć kontynuacji rozpoczętych działań. Projekt dofinansowano
ze środków Fundacji BGK w programie Generacja 6.0.

Katarzyna Prawda

foto: CK "Zamek w Toszku"

foto: CK "Zamek w Toszku"

Brewerie toszeckie

foto: Katarzyna Prawda

Nowe wyzwania seniorek na finiszu

Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie zakończyło projekt adresowany do seniorek pt. „Nowe wyzwania seniorek”. Panie przez
ostatnie dwa miesiące intensywnie brały udział w zorganizo-

foto: OPS Toszek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Toszek na rok
2021 we współpracy z Centrum Kultury
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„Zamek w Toszku” oraz z Dyrektorami
Szkół Podstawowych w Toszku, w Kotulinie, Pniowie oraz w Paczynie, w dniu
1 czerwca zorganizował Dzień Dziecka.
Imprezy odbywały się w czterech miejscach na terenie Toszka tj. na zamkowym
dziedzińcu, na Rynku, na boiskach Orlik oraz Klubu Sportowego Zamkowiec
a także na terenach ww. szkół. W ramach
tego wyjątkowego dnia przygotowano
wiele inspirujących animacji natomiast
w szkołach odbywały się turnieje sportowe. Dzieci zostały poczęstowane owocami oraz napojami a chętnych do udziału
w takiej formie rozrywki nie brakowało.
Dyrektor OPS dziękuje wszystkim zaangażowanym za pomoc w zrealizowaniu tej
imprezy.
Wychodząc naprzeciw potrzebie kontaktu z innymi, szczególnie widocznej po

foto: OPS Toszek

Dzień Dziecka

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

czasie pandemii i ograniczeniach z tym
związanych, w najbliższym czasie będą
organizowane kolejne imprezy, o czym
zarówno Ośrodek Pomocy Społecznej
w Toszku jak i Centrum Kultury Zamek
w Toszku będą informowały za pomocą
mediów społecznościowych. Zachęcamy
do odwiedzin stron internetowych oraz
do uczestnictwa w tych wydarzeniach.
OPS Toszek
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

