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Burmistrz Hohenau z wizytą w Toszku
W dniu 24 sierpnia z pierwszą roboczą wizytą do Toszka
przybył nowy (od 2020 r.) burmistrz naszej bawarskiej gminy
partnerskiej Hohenau, pan Josef Gais wraz z gronem współpracowników. Podczas spotkania z burmistrzem Grzegorzem
Kupczykiem włodarze wymienili uwagi na temat dotychczasowej partnerskiej współpracy oraz wyrazili wolę kontynuowania
dobrych przedsięwzięć w przyszłości. Po ustaniu epidemicznych
obostrzeń zamierzamy wrócić do wymiany młodzieży i regularnych wizyt dwustronnych. Z inicjatywy burmistrza Gaisa rozważymy też bliższą współpracę urzędników w naszych gminach,
którzy zajmują się pokrewnymi tematami. Taka wymiana doświadczeń i wiadomości może być bardzo inspirująca - powiedział burmistrz Grzegorz Kupczyk po spotkaniu burmistrzem
Hohenau. Josefowi Gaisowi towarzyszył także poprzedni burmistrz Hohenau, Eduard Schmid (2002-2020), który dziękując
za długie lata dobrej współpracy z naszym samorządem poinformował, że został ustanowiony pełnomocnikiem burmistrza
Josefa Gaisa ds. współpracy z gminą Toszek.

3
Szczepienia
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

SIM

5

Po naszymu

7
1

PROSTO Z URZĘDU
Wśród zadań, które realizujemy w ostatnim
czasie, a które domagają się podkreślenia,
jest na pewno przetarg na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w Toszku. Niedawno,
o czym informowaliśmy, jeden z samochodów OSP Toszek został przekazany do OSP Dębie w woj. opolskim, a samochód z Dębia zasilił jednostkę
OSP w Wilkowiczkach, pozwalając tamtejszym druhom wyeliminować z użytku
wysłużonego „Jelcza”. Na nowy samochód
toszeccy strażacy otrzymali kilka dotacji
państwowych i samorządowych, w tym
dotację z budżetu naszej gminy (450 tyś
zł). Zgromadzili także dodatkowe środki
w ramach prowadzonej przez siebie zbiórki. Na prośbę i w porozumieniu z OSP Toszek samorząd zorganizował przetarg na
ten ważny zakup. W czasie, kiedy oddajemy ten numer gazetki do druku, procedury przetargowe jeszcze trwają. O ich wynikach poinformujemy wraz ze strażakami.
U początku września myślami zwracamy się jak zwykle ku szkole. Uczniowie

i uczennice oraz dyrektorzy, nauczyciele i inni pracownicy szkół przystępują do
zajęć w warunkach, które wciąż nie dają
pełnej stabilizacji. Kolejna fala zakażeń
koronawirusem wydaje się nieunikniona,
ale doświadczenia minionego roku, wiedza na temat covid19, a przede wszystkim
realizowane z myślą o wspólnym dobru
szczepienia, pozwalają na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w formie stacjonarnej. W minionym roku także nauczyciele
i uczniowie szkół w naszej gminie udowodnili, że potrafią pracować zdalnie, jednak z wielu opinii wynika, że stacjonarne
zajęcia w szkolnych klasach są w dłuższej
perspektywie nie do zastąpienia. W dniu
26 sierpnia, wraz z dyrektor Centrum
Usług Wspólnych Agnieszką Szalińską,
odwiedziłem wszystkie szkoły w naszej
gminie, aby bezpośrednio od dyrektorów
przyjąć informacje o konkretnych przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Jestem przekonany, że nasi dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi,
przy dobrej współpracy z rodzicami, zapewnią najlepsze warunki realizacji zajęć
w najbliższym czasie.
Jeszcze jedną sprawą, na którą chcę zwrócić szczególną uwagę, jest kolejna edycja

Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Do
12 września trwa głosowanie na projekty
złożone przez mieszkańców. Chcę podkreślić, że jakość złożonych propozycji zadań
jest coraz lepsza. W tym roku nie odrzuciliśmy żadnego z przedsięwzięć złożonych
przez mieszkańców. Kiedy piszę te słowa,
na projekty oddano już blisko 700 głosów,
do końca głosowania z pewnością będzie
ich wielokrotnie więcej. Dziękuję liderom
projektów za trud przygotowania i złożenia wniosków, a wszystkich mieszkańców
proszę o zainteresowanie tymi pomysłami
i zagłosowanie na zadanie, które wydaje
się najbardziej potrzebne. Toszecki Budżet
Obywatelski to jeszcze jedna okazja, aby
włączyć się aktywnie w działania, przez
które możemy wspólnie zmieniać nasze
otoczenie wg najbliższych nam potrzeb.
Serdecznie zachęcam! Szczegóły Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym
szczegóły dotyczące głosowania, znajdują
się na stronie https://toszek.budzet-obywatelski.org. Wszelkich informacji w tej
sprawie można też zasięgnąć telefonicznie w Urzędzie Miejskiej pod numerem
32 237 80 30.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Toszecki Magistrat zakończył weryfikację wniosków
zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy do
tegorocznej edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Do dalszego etapu
tj. głosowania zakwalifikowano 15 wniosków o łącznej wartości
325.853,00 zł a kwota przeznaczona na
realizację to 242.500,00 zł. O tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają
dofinansowanie zdecydują mieszkańcy
w internetowym głosowaniu. Głosowanie
rozpoczęło się 23 sierpnia a zakończy się
12 września. Dziękuję wszystkim pomysłodawcom za złożone wnioski i gorąco
zachęcam wszystkich mieszkańców do
udziału w głosowaniu. Wszystkie informacje dotyczące TBO 2022 można sprawdzić
na stronie internetowej toszek.budżet-obywatelski.org lub uzyskać bezpośrednio w tutejszym urzędzie.
W sierpniu radni obradowali podczas
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
RM, Komisji Skarg Wniosków i Petycji
oraz Sesji RM. Na XXXII Sesji RM która
odbyła się 25 sierpnia przyjęto 13. uchwał
w sprawie:
• wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu;
• wyrażenia zgody na najem części nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy;
• odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
nieruchomości (6 odrębnych uchwał szczegóły na BIP);
• przystąpienia do opracowania projektu
2

Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata
2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu strategii rozwoju gminy, w tym
trybu konsultacji;
• ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Toszek;
• zmian w budżecie Gminy Toszek na rok
2021;
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek;
• rozpatrzenia petycji;
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr
2913S ul. Pniowska w Paczynie.
Jedną z ważniejszych uchwał, która dotyczyć będzie wszystkich mieszkańców, to
uchwała intencyjna o wyrażeniu woli przystąpienia do Związku Międzygminnego
„Czysty Region”, jest to bowiem efekt wielomiesięcznych starań Burmistrza Toszka
Pana Grzegorza Kupczyka dotyczących
poszukiwania możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania gospodarowaniem
odpadami w naszej gminie. „Czysty Region” to związek międzygminny działający
na terenie województwa opolskiego, który skupia obecnie kilkanaście opolskich
gmin, działalność prowadzi od 2008 roku.
Dzięki takim wspólnym działaniom gmin
koszt wywozu śmieci dla mieszkańca jest
dużo tańszy. Dla przykładu aktualna cena
w tym Związku Międzygminnym wynosi 25 zł/mieszkańca (jest uzależniona od
liczby mieszkańców w nieruchomości, podana kwota dotyczy do 4. zamieszkałych
osób, od 5. osoby jest to już 19,50, od kolejnej i każdej następnej 13,50 zł) w naszej
gminie to koszt 36 lub 37 zł (z kosztami

administracyjnymi) a na podstawie przyjętej uchwały RM mieszkańcy płacą 34 zł
za osobę, więc jest to znacząca różnica dla
budżetu domowego każdego mieszkańca.
Jak wszystko się dobrze potoczy i po przyjęciu naszej uchwały także Związek „Czysty Region” podejmie stosowną uchwałę,
to nowa umowa mogłaby obowiązywać
od 1 kwietnia 2022. Przytoczone działania
w zakresie obniżenia kosztów funkcjonowania odpadami w naszej gminie nie będą
jedynymi, bowiem toszecki samorząd będzie poszukiwał jeszcze innych rozwiązań, aby w przyszłości móc te koszty dalej
zmniejszać.
Chciałbym wszystkich mieszkańców zachęcić także do aktywnego udziału w procesie tworzenia nowej Strategii Rozwoju
Gminy Toszek na lata 2021-2027 poprzez
udział w konsultacjach społecznych, które są zaplanowane w przyjętej uchwale na
miesiąc wrzesień/październik. Strategia
rozwoju stanowi ważny dokument określający kierunki i cele działań naszej gminy
na najbliższe 7 lat, ma na celu zapewnienie
wysokiej jakości życia mieszkańców oraz
stałego rozwoju strefy gospodarczej obszaru gminy. Każdy z mieszkańców poprzez
udział w konsultacjach społecznych ma
realny wpływ na to, co zostanie zapisane
w powyższym dokumencie.
Na zakończenie chciałbym podziękować
wszystkim rolnikom naszej gminy za poniesiony trud Waszej pracy na roli, a także
za piękne celebrowanie i dziękczynienie za
zebrane plony podczas sołeckich dożynek,
bo to piękna tradycja i oby przetrwała jak
najdłużej.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Szczepienia - statystyki

Jak już wiadomo, jednostka OSP Toszek
została wybrana do dofinansowania zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na ten cel strażacy otrzymali
dotacje z kilku instytucji, kwotę 450 tys.
zł przeznaczył na ten ważny cel toszecki
samorząd. Na podstawie porozumienia
między jednostką a gminą ogłosiliśmy
dla OSP przetarg na zakup tego samochodu. Procedury trwają, o wyniku przetargu
poinformujemy.
BB

Wymiana oświetlenie
ulicznego
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze
środków Unii Europejskiej, realizujemy
obecnie projekt wymiany opraw oświetleniowych w całej gminie. Stare, wysłużone
lampy sodowe, są wymieniane na nowoczesne i ekonomiczne oprawy wykonane
w technologii LED. W rezultacie zmieni
się nieco intensywność oświetlenia, ale
przede wszystkim zmniejszy się po stronie gminy wysokość opłat za pobór energii. Wg naszych szacunków wydatki na
energię w oświetleniu ulicznym zmaleją
o ponad 60%.
PK

#SzczepimySię!

Na terenie naszej gminy zostało ostatnio zorganizowanych kilka dodatkowych okazji do szczepień. W porozumieniu z parafiami, przy wsparciu szpitali
w Toszku i w Knurowie, dzięki sprawnej
koordynacji ze strony Ośrodka Pomocy
Społecznej, 15 sierpnia przy kościołach
w Toszku i w Paczynie zaszczepiło się
w sumie 51 osób. Dodatkowe szczepienia
organizowane są także dzięki inicjatywom
Kół Gospodyń Wiejskich (Wilkowiczki,
Sarnów). Szczepienia przeciwko covid19
są najlepszym sposobem, aby uchronić
się przed ciężkim przebiegiem zakażenia
koronawirusem, a także przed powikłaniami po tej niebezpiecznej infekcji. PK
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Wg danych opublikowanych na oficjalnej
stronie rządowej, poziom zaszczepienia
przeciwko covid19 wśród mieszkańców
naszej gminy, przekroczył już 40%. Choć
wynik ten nie jest najgorszy, wciąż plasuje nas on na przedostatnim miejscu
w powiecie gliwickim. Poziom zaszczepienia mieszkańców w najlepszej pod
tym względem gminie powiatu, czyli Gierałtowic, to ponad 53%. Warto skorzystać w możliwości szczepień, jakie na co
dzień oferują nasze przychodnie i szpital
w Toszku. Aby umówić się na konsultację
lekarską i następujące po niej szczepienie, można skontaktować się z najbliższą
przychodnią:
• Puls (tel. 32 233 43 72),
• Remedium (tel. 32, 233 86 26),
• przychodnia w Kotulinie
(tel. 32 230 61 12),
• punkt szczepień w szpitalu w Toszku
(tel. 32 233 41 12).
Osoby starsze, które potrzebowałyby 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. 8:00PK
16:00.

Wymiana samochodów
OSP
OSP Toszek, OSP Wilkowiczki i OSP
Dębie (woj. opolskie), w ramach dobrej współpracy zawarły porozumienia
w sprawie wymiany samochodów ratowniczo-gaśniczych. Samochód z OSP

Dębie trafił do OSP Wilkowiczki. Nasza
jednostka zyskała dzięki temu znacznie
młodszy samochód, wyposażony w zbiornik ze stali nierdzewnej oraz w szereg
nowoczesnych urządzeń (maszt oświetleniowy, aparaty powietrzne i wiele innych). OSP Toszek przekazała natomiast
do OSP Dębie jeden ze swoich samochodów (Tatra), który wpisał się w szczególne potrzeby tamtejszej jednostki, w szczególności jest on lepiej przystosowany do
działań w trudnodostępnych terenach,
gdzie często bywają dysponowani druhny
i druhowie z Dębia. Stary samochód OSP
Wilkowiczki został zezłomowany, a miejsce z remizie OSP Toszek czeka na nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy. Gratulujemy jednostkom OSP Toszek, OSP Wilkowiczki i OSP Dębie sprawnego i profesjonalnego przeprowadzenia procedury
wymiany samochodów. Oby jak najlepiej
służyły strażakom w działaniach podejmowanych dla bezpieczeństwa mieszkańców!
PK

II Toszecki Turniej
Siatkówki

foto: Jakub Broda

Przetarg na nowy wóz
dla OSP Toszek

W dniach 7/8 sierpnia odbył się II Toszecki Turniej Siatkówki. Impreza została
zorganizowana z inicjatywy Bartłomieja
Wilczka, którego w pracy organizacyjnej
wsparli m.in. Klaudia Michalska, Monika
Czyżowicz, Jakub Broda, Adrian Przybytni, Karolina Nocula, Mariusz Stranczik, Arek Twarkowski, a także CK Zamek w Toszku oraz toszecki samorząd.
Dziękując za udział wszystkim drużynom i kibicom, dziękujemy także partnerom i sponsorom turnieju, którymi byli
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGRO
Sacher, Mechanika Pojazdowa Patryk
Zięntek, Fryzjerstwo Estetyka Włosów
Danuta Śmigielska, Caroseria Naprawy
Powypadkowe Łukasz Badura, Top Beauty Adrianna Kulewicz. Fantastycznych
fotorelacji gratulujemy autorom zdjęć
z turnieju, czyli Jakubowi Brodzie i Madokończenie na str. 4
3

z życia gminy
dokończenie ze str. 3
riuszowi Stranczikowi! A oto wyniki tegorocznego turnieju:
1 miejsce ALDONA
2 miejsce PYSKOWICKIE ORŁY
3 miejsce LUPANAR IN ROTEA
4 miejsce MAPETY
PĘDZĄCE KOBRY
RESPIRATORY
SIURY JASIURA
FISTASZKI
Wręczenia nagród dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik.
Facebook: Toszecki Turniej Siatkówki

dzieci powstanie obok szkoły i będzie gotowy do użytku od września 2022 r. Wartość kontraktu to nieco ponad 3,5 mln zł
brutto, z czego ponad 2,7 mln pozyskaliśmy ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą inwestycji będzie "STB" Sp. z o.o. z siedzibą
w Częstochowie.
PK

Ekologiczny piknik
w Kotliszowicach

Żłobek w komplecie

Toszecki Budżet
Obywatelski

W sierpniu przeprowadziliśmy rutynową,
coroczną kontrolę wykonywania zadań
przez operatora żłobka. Kontrolę prowadzimy w każdym przypadku, w którym
w grę wchodzi wydatkowanie pieniędzy
przyznanych z budżetu gminy. Czynności
kontrolne w żłobku zakończyły się wynikiem pozytywnym. Przy okazji potwierdziliśmy, że od jakiegoś czasu do żłobka
zapisanych jest 50 maluchów, czyli każde

W niedzielę 22 sierpnia w Kotliszowicach
odbył się EkoPiknik sportowy. Głównym
adresatem przygotowanej oferty byli najmłodsi mieszkańcy sołectwa. Wydarzenie
zostało zorganizowane przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich pod Kalbergiem
dzięki środkom, które zostały pozyskane
z Fundacji ING Dzieciom. Gratulujemy
organizatorom!
PK

Do 12 września trwa
głosowanie na projekty zgłoszone w ramach nowej edycji
Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego. Sama czynność głosowania jest bardzo intuicyjna. Trzeba jedynie wejść na stronę TBO bezpośrednio
https://toszek.budzet-obywatelski.org
albo przez zakładkę TBO na portalu gminy toszek.pl, kliknąć „głosuj online” i postępować zgodnie ze wskazówkami. Przypominamy, że na projekty Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego głosować mogą
wyłącznie mieszkańcy naszej gminy. Wyniki głosowania są aktualizowane na bieżąco na stronie TBO w zakładce „wyniki”.
Największą liczbą głosów oddanych na
jeden projekt w poprzedniej edycji było
349 wskazań, natomiast na ostatni z dofinansowanych projektów zagłosowało 218
mieszkańców. Jak liczby te będą przedstawiać się w obecnej edycji – dowiemy się
17 września.
PK

Perełka Kotliszowic!

Dożynki sołeckie

Tegoroczne dożynki w Kotliszowicach
były okazją do uroczystego otwarcia wyjątkowej ekspozycji. Po długim czasie
specjalistycznej renowacji, w centrum sołectwa, stanęła dawna strażacka sikawka
konna. Obiekt będzie eksponowany dzięki staraniom wielu osób, m.in. Joanny

Trochę skromniej niż zwykle i nie w każdym sołectwie, ale jednak w wielu społecznościach naszej gminy organizowane
dokończenie na str. 5

foto: Mariusz Rak
foto: Niepubliczny Żłobek Pikabu w Toszku

Jaksik, Marii Gwozdek, Koła Gospodyń
Wiejskich pod Kalbergiem, Bernarda Hohenberga, Sebastiana Hohenberga, radnego Romana Waloszka, sołtysa Mariusza
Raka, historyka Grzegorza Kamińskiego i innych sojuszników, a także dzięki
wsparciu toszeckiego samorządu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał przedstawiciel najmłodszego pokolenia mieszkańców Kotliszowic - Łukasz Hohenberg.
Ekspozycję zdobi tabliczka informacyjna
z historycznym herbem sołectwa, który
odszukała i odtworzyła Judyta Lachman.
PK

dostępne miejsce jest obecnie zajęte. Operatorem żłobka w Toszku jest podmiot,
którego szefem jest Sabina Brzezowska,
tel. 502 692 372. Profil naszego żłobka na
Facebooku to „Niepubliczny Żłobek Pikabu w Toszku”. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
PK

Przedszkole w Kotulinie
w budowie

W dniu 11 sierpnia podpisana została
umowa na budowę przedszkola w Kotulinie. Nowy obiekt zaplanowany dla 75
4
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Społeczne Inicjatywy
Mieszkaniowe
Prowadzimy starania na rzecz zagospodarowania niedokończonego bloku mieszkalnego w Paczynie. To obiekt, który wiele lat temu nasza gmina przejęła, ale jak
dotychczas nie udało się przeprowadzić
jego skutecznej adaptacji do celów mieszkaniowych. Dzięki rządowej formule
Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych
(SIM), którą realizuje Krajowy Zasób
Nieruchomości (KZN), wraz z ok. 20 innymi gminami ubiegamy się o wniesienie
działki gruntu wraz z blokiem do spółki,
która dzięki rządowemu dofinansowaniu (3 mln zł) zaadaptuje blok do celów
mieszkaniowych.
PK

społecznym, w których każdy będzie
mógł podzielić się swoją opinią lub pomysłami. Uchwalenie strategii przewidujemy w grudniu w bieżącego roku. PK

Spis powszechny

Sporo o tym piszemy, przypominamy
i namawiamy, ale inaczej nie można: trwa
obowiązkowy spis powszechny ludności
i mieszkań. Dzięki informacjom przekazanym w formularzu spisowym Główny Urząd Statystyczny opracuje szereg
informacji na temat warunków życia
w Polsce, a porównując te dane z informacjami z poprzedniego spisu, dowiemy
się, w jaki sposób zmienia się sytuacja
w naszym kraju. Gorąco zachęcamy do
udziału w spisie! Najwygodniej zrobić
go przez formularz dostępny na stronie
https://spis.gov.pl. Co ważne: jeden z domowników może wykonać spis w imieniu
wszystkich mieszkających pod danym adresem. #LiczySięKażdy!
PK

Chodnik w Paczynie

stów najnowszego Rocznika Toszeckiego.
Pan Romuald Haliniak z Pyskowic, opowiedział mieszkańcom Ligoty o swoich
ustaleniach związanych z piecami hutniczymi, które do ok. połowy XIX wieku
funkcjonowały w tym sołectwie. Prezentowane mapy, tabele, grafiki wzbudziły
rzeczywiste zainteresowanie zebranych.
PK

Toszek na targach
w Zakopanem
Podczas organizowanych w sierpniu
Europejskich Targów
Produktów Regionalnych (European
Fair of Regional Products) w Zakopanem
dorobek i dziedzictwo naszej gminy
prezentowane było
przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina
Górnego Śląska”. Targom towarzyszyły
warsztaty i pokazy rękodzielnicze prowadzone przez twórców z różnych regionów
Europy i kraju.
PK

foto: Grzegorz Pyka

dokończenie ze str. 4
są tradycyjne dożynki. Wytężoną i niemal
całoroczną pracę na roli nasi rolnicy prowadzą niezależnie od utrzymującego się
stanu pandemii. Święto plonów to przede
wszystkim okazja do podziękowania za
trud wykonywanej pracy i za uzyskane
plony. Dzięki sprawnej organizacji naszych sołtysów, rad sołeckich i Kół Gospodyń Wiejskich, dożynki przybierają
obecnie często formę atrakcyjnych festynów, podczas których nie tylko serwowane są poczęstunki, ale nie brakuje również
rozmaitych występów, pokazów i atrakcji
dla najmłodszych.
PK

Narodowe czytanie

Nowy felietonista

Strategia Rozwoju
Gminy
Rozpoczynamy prace nad strategią rozwoju gminy na lata 2021-2027. Strategia
to dokument, który zawiera i porządkuje
wg wagi najważniejsze obszary funkcjonowania naszej wspólnoty samorządowej. Nad zredagowaniem dokumentu
pracują specjaliści z EU-Consult z Gdańska, wspierani przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Projekt dokumentu będzie podlegał konsultacjom
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Trwa ostatni etap rozbudowy chodnika
w Paczynie. Przedsięwzięcie to jest realizowane dzięki solidarnemu finansowaniu, które zapewnia powiat gliwicki
i gmina Toszek. Dzięki inicjatywie radnego Arkadiusza Dyasa z Paczyny, do
opracowanego projektu i planu realizacji,
dołączonych zostanie jeszcze kilka odcinków cięgów pieszych, które pozwolą
logicznie i funkcjonalnie domknąć cały
układ w rejonie prowadzonych prac przy
ul. Pniowskiej.
PK

Podobnie jak w minionych latach, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” włącza
się w ogólnopolską akcję Narodowego
Czytania. W tym roku odbędzie się ona 8
września (środa), a tematem przewodnim
będzie utwór Gabrieli Zapolskiej pt. Moralność pani Dulskiej. Czytanie na żywo
rozpocznie się na Zamku od godz. 11:00.
Zapraszamy do zaangażowania wg własnych możliwości.
PK

Mecz partnerski

Prelekcja w Ligocie
foto: Krzysztof Krzemiński

foto: Adam Wrazidło

Bieżący numer „Po
troszku o Toszku” jest
pierwszym, w którym
swój felieton publikuje Adam Wrazidło,
mieszkaniec Kotulina,
znakomity muzyk, ale
także człowiek biegle posługujący się językiem śląskim. Co
ważne, Adam operuje śląskim nie tylko
w mowie, co potrafi wielu z nas, ale także
w piśmie, z zachowaniem śląskiej ortografii, frazeologii, fleksji. Mamy nadzieję,
że comiesięczne felietony Adama, obok
tekstów Tomasza Sobani, staną się dla
czytelników stałym punktem lektury naszego informatora.
PK

Z inicjatywy sołtysa Ligoty Toszeckiej
Jakuba Krzykawskiego w sołectwie tym
odbyła się prelekcja autora jednego z tek-

W pierwszy weekend października Górnik Zabrze podejmie u siebie Wisłę Płock.
Będzie to kolejny mecz, podczas którego
gminą partnerską 14-krotnego mistrza
Polski będzie gmina Toszek (tym razem
dokończenie na str. 6
5

z życia gminy

fot.: Waldemar Krawiec

Koncerty organowe

Odbywające się w minionych latach Toszeckie Festiwale Muzyki Organowej
i Kameralnej im. ks. Mariana Piotrowskiego wrócą w pełnym zakresie po ustaniu epidemii. W bieżącym roku zaproponujemy dwa koncerty. 12 września
wystąpią Waldemar Krawiec (organy)
i Michał Mogiła (obój), a 24 października
Wacław Golonka (organy) i Marcin Wolak (bas). Koncerty zostaną zorganizowane we współpracy parafii św. Katarzyny
Al. w Toszku oraz toszeckiego samorządu. Kierownictwo artystyczne koncertów
sprawuje niezmiennie dr Mariola Brzoska
z Gliwic.
PK

Jubileuszowa INTEGRA

Już po raz dziesiąty, z inicjatywy i pod
kierunkiem pani Marii Bukowskiej, długoletniej dyrektor szkoły podstawowej
i gimnazjum przy ul. Dworcowej, odbędą się Integracyjne Zawody Sportowe
im. dr. Ludwiga Guttmanna w Toszku.
W dniu 13 września od godz. 9:00 na Orliku i w hali sportowej przy szkole podstawowej im. G. Morcinka, dzieci i młodzież z okolicznych szkół, z udziałem
klas integracyjnych i szkoły specjalnej,
będą uczestniczyć w przygotowanych
konkurencjach i grach. Obszerną relację
z zawodów, współorganizowanych przez
samorząd, CK Zamek w Toszku i Stowarzyszenie Toszek Moja Gmina, opublikujemy w kolejnym numerze gazety.
PK

Tomasz Sobania
lubi wyzwania!

foto: DFK Tost/Toszek

Dla młodzieży skupionej w DFK Tost/
Toszek tegoroczne wakacje były m.in.
czasem kreatywnych warsztatów teatralnych w Lidzbarku Warmińskim. Razem
z grupami z Opola i Lidzbarka młodzież
toszecka pracowała nad przedstawieniem, które w ramach podsumowania
warsztatów zostało z sukcesem wystawione. Teatralny talent i sceniczne sukcesy
toszeckiej młodzieży działającej pod kierunkiem Aleksandry Kupczyk w ramach
Mniejszości Niemieckiej, są szeroko znane i doceniane. Czekamy na kolejne występy u nas!
PK
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fot.: Tomasz Sobania

Warsztaty teatralne DFK

Po biegu z Toszka na Górę św. Anny,
z Toszka do Częstochowy, z Zakopanego
do Gdyni, Tomasz Sobania przygotował
dla siebie kolejne wyzwanie biegowe. Tym
razem chodzi o 1500 km i 36 maratonów
z rzędu. Co to za trasa? Chodzi o pokonanie drogi z Częstochowy do Rzymu!
Tomka będzie wspierała grupa asystentów, pomocy udzieliło mu szereg sponsorów, ale największy wysiłek w fizyczne
i mentalne przygotowanie do tego ekstremalnego wysiłku włożył on sam. Startuje
pod koniec sierpnia, a na Placu św. Piotra zamierza zameldować się na początku
października. Trzymamy kciuki za bezpieczeństwo i sukces ambitnego toszanina!
PK

Koncert operetkowy
Sierpniowy koncert operetkowy zorganizowany przez CK Zamek w Toszku udowodnił, że takie wydarzenia są niezwykle
potrzebne naszej społeczności. Kunszt

i ładunek emocji artystów został owacyjnie nagrodzony przez licznie przybyłą publiczność. Wystąpili: Gabriela Silva,
Oskar Silva, Aleksander Kruczek, Maria
Jamaguczi, Minghen Du, Joanna Steczek.
ACz

Dotacje na zabytki

fot.: Agata Przewięźlik

dokończenie ze str. 5
wspólnie z gminą Tworóg). Ze względu
na ograniczenia pandemiczne, nie będzie
jednak możliwości zapewnienia eskorty
dziecięcej przez młodych piłkarzy z Toszeckiej Akademii Piłkarskiej. Zgodnie
z zawartym porozumieniem, podczas
meczu na stadionie przy ul. Roosevelta
będą nam dedykowane rozmaite działania informacyjno-promocyjne. Zachęcamy do kibicowania!
PK

Do 15 września br. można składać wnioski do Burmistrza Toszka o udzielenie
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków. Chodzi o prace, które
będą realizowane w przyszłym roku (2022
r.). Z dotacji mogą być finansowane m.in.
nakłady obejmujące: sporządzenie ekspertyz konserwatorskich, badania konserwatorskie, architektoniczne, a także
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Więcej informacji można uzyskać
telefonicznie pod numerem: 32 237 80 27
(17) lub osobiście w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku –
pok. 8 (parter), a także na stronie toszek.
pl.
BS

Bezdomne zwierzęta konsultacje
Nieraz zdarza się, że w różnych sytuacjach, kiedy w grę wchodzi zaopiekowania się zwierzętami, pojawiają się uwagi
i pomysły na rzecz koniecznego usprawnienia niektórych działań samorządu.
Dobrą okazją do podzielenia się uwagami są trwające do 6 września konsultacje
projektu uchwały w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności
zwierząt”. W programie mowa jest m.in.
o zasadach odławiania bezdomnych zwierząt, o formach sprawowania opieki nad
wolno żyjącymi kotami. Uwagi i pomysły
można składać do 6 września na specjalnych formularzach dostępnych na stronie
toszek.pl. W razie pytań – prosimy o telefon 32 237-80-18.
PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

czytōmy po naszymu

Bele yno dobrze zacznymy

Kiedy zaproszono mnie do współpracy
z "Po troszku o Toszku", którą tym właśnie tekstem rozpoczynam, zapytałem,
na jaki temat mam pisać. Odpowiedź
nieco mnie zaskoczyła – dowiedziałem
się, że mam w tym dowolność, jedynym
warunkiem jest to, by moja radosna
twórczość wyrażała się w języku śląskim
(w tym miejscu zostawiam z boku kwestię rozstrzygnięcia, czym właściwie jest
nasza mowa – zgodnie z moim przekonaniem będę zawsze nazywał ją językiem). Perspektywa pisania po śląsku,
do odbiorców, których większa, zdaje
się, część płynnie posługuje się tą mową
(w końcu mieszkamy, gdzie mieszkamy), bardzo mnie ucieszyła, odrobinę
jednak mnie również przeraziła – no bo
przecież wszyscy potrafimy się po śląsku pięknie wysławiać, gorzej z czytaniem czy pisaniem.
Kożdy, wto próbowoł kedy pisać po ślonsku, wiy jak niekej je to ciynżke, jak nie
wiadomo, eli mama moi mamy to je ołma,
oma, a może uma (ułma?!). Jo mioł take

szczynście, że dojś niydowno znodech
w Internecie zasady pisanio po ślonsku
i terozki myśla, że nawet w miara mi to
idzie, tak że pisać byda próbowoł, lepi abo
gorzi, właśnie tak, jak żech sie niydowno
nauczoł.
Coby jednak nie ostawić moich drogich
czytelników samych z problymym czytanio po ślonsku, stwierdziołech, że nojlepszym piyrszym tymatym cyklu pisanego
po ślonsku bydzie… pokozanie, jak cza
teksty pisane po ślonsku czytać - no bo
jak niy tera, to kedy? Wto możno już kaj
trefnoł kedy te śmiyszne literki do pisanio po ślonsku mog sie zlynknonć, jak
je widzioł, ale gwarantuja – nie je to nic
ciynżkego, dwa razy przeczytocie co tam
niży napisza, i zarozki wszysko bydziecie
wiedzieć!
Wariant ortografije ślonski, kerym sie
posługuja, nazywo sie Ślabikŏrzowy
Szrajbōnek, i mo yno pora zasad, kere cza
poznać na som poczontek – konkretnie
idzie o 3 dodatkowe litery. Piyrszo z nich
to ō. Je ona chyba nojważniejszo, bo noj-

ciynżi ja zapisać alfabetym polskym. Ō to
je tyn dźwiynk, co Ślōnzok nigdy nie wiy,
eli go napisać jako o, abo u – czyli znejdziecie go w słowach i sformułowaniach:
mōmy, kōń, w dōma, pōdź, ōma, ōpa. Jak
nōm tak dobrze idzie, to od tera już byda
tego ō używoł!
Drugo litera dodatkowo to ŏ. Z niōm już je
trocha ciynżi, bo znaczy dźwiynk gŏdany
na pŏra sposobōw, zŏleży w kery czynści
Ślōnska. Jak wiycie, że u nŏs i barzi na
wschodzie gŏdŏ się „o”, a wojewōdztwie
opolskym „oł”, to wtedy dŏwocie tyn znaczek: gŏdać, przŏć, czytŏcie. Ŏ przeważnie je tam, kaj po polsku je a.
Na sōm koniec ostała nōm ostatniŏ litera
– ô. Ôna nojczynści bydzie na poczōntku
słowa i je podobnŏ do ŏ, yno na ôpak: jak
w woj. ôpolskym sie gŏdŏ „ło”, a u nŏs „o”,
to wtedy pisza ô: Ôpole, Ôlesno, Ôzimek,
ôna, ôbrōć, poôbrŏcej.
Licza, że jak żeście dotarli aże sam, to ôd
nastympnego numeru bydymy już umieli się dogŏdać tak, choby my sie ôd bajtla
Adam Wrazidło
tego pisaniŏ uczyli!

TOMASZ PISZE O NAS...

Mniej znaczy więcej

Na palcach jednej ręki mogę policzyć,
ile razy dotychczas spałem pod chmurką. Pierwszy raz był zdaje się w trakcie
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, kiedy to w Brzegach, w ponad dwumilionowym tłumie młodych ludzi,
spałem na trawie wraz z ekipą, która
wybrała się z Toszka na spotkanie z papieżem. Drugi raz był całkiem niedawno – podczas pierwszej fali pandemii,
po długim czasie zamknięcia, postanowiłem wyrwać się na jedną noc z domu
i spędzić ją na polu niedaleko. Dopiero
wtedy, samemu w ciemności, zrozumiałem, że nocowanie pod chmurką nie jest
wcale takie łatwe.
Byłem więc przygotowany na niedogodności, kiedy wpadliśmy z moją dziewczyną na pomysł, że polecimy na Majorkę
i będziemy tam spali na dziko, tzn. pod
gwiazdami. Wiedzieliśmy, że na żaden
namiot nie możemy liczyć, bo nie chcieliśmy dopłacać do bagażu, ale zaopatrzyliśmy się w dmuchane maty i to na nich
spędziliśmy pięć z siedmiu nocy na wy-

spie. Wydawało się, że to będzie coś fantastycznego – spać na plażach Majorki
i niczym się nie przejmować. Niestety,
już pierwszej nocy przekonaliśmy się, że
zasnąć, kiedy dookoła panuje ciemność,
a każdy szmer sprawia, że włosy stają
dęba na głowie, to prawdziwy cud. Baliśmy się policji, która mogłaby wlepić nam
mandat, ale jeszcze bardziej obawialiśmy
się rabusiów, których ponoć w tych stronach nie brakuje. Ani razu nasze obawy
się jednak nie sprawdziły, a kiedy przestawaliśmy o nich myśleć, uświadamialiśmy
sobie, ile wygraliśmy, wybierając taki sposób podróżowania. Leżeć ukrytym gdzieś
między skałami i patrzeć w gwiazdy z łagodnym szumem fal w tle – to była najlepsza nagroda.
Jedną noc spędziliśmy w 4-gwiazdkowym hotelu. A co tam, raz mogliśmy
zaszaleć. I dopiero wtedy uświadomiłem
sobie, jak wiele stracilibyśmy, gdybyśmy
mieli pieniądze na takie wypasione wczasy. Patrzyłem na ludzi, którzy cały dzień
spędzali na leżaku przy basenie i nie mo-

głem zrozumieć, jak można dobrowolnie
rezygnować z wszystkich atrakcji, które
oferuje wyspa, i jeszcze płacić za to niemałe pieniądze. My z Karo nie mieliśmy
wczasów All Inclusive, a przeżyliśmy tyle,
że nie oddałbym tych wspomnień za żadne pieniądze. Spaliśmy w przepięknych
górach i wstaliśmy obudzeni beczeniem
baranów, dotarliśmy do klasztoru na
wzgórzu i spędziliśmy tam noc, mając
za oknem widok rodem z najpiękniejszej pocztówki. Zjeździliśmy całą wyspę
wynajętym samochodem, odwiedziliśmy
dziesiątki plaż, kąpaliśmy się w morzu po
zmroku i jedliśmy hiszpańskie przysmaki
w 40-stopniowym upale w środku miasta.
Było trochę niedogodności i wysiłku, ale
koniec końców przeżyłem najlepsze wakacje w życiu.
W naszym wypadku okazało się, że mniej
znaczy więcej. Mniej pieniędzy załatwiło
nam więcej wspomnień. Na leżaki, basen
i drinki z palemką przyjdzie jeszcze czas.
Tomasz Sobania
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z życia gminy

Awanse zawodowe nauczycieli Dobra frekwencja!
Dla części nauczycieli wakacje to
czas ubiegania się
o kolejny stopień
awansu zawodowego. W tym roku
12 nauczycieli z terenu naszej gminy
ubiegało się (skutecznie!) o awans
po odbyciu wymaganego stażu.
Przepisy oświatowe wyróżniają 4
zasadnicze stopnie
awansu zawodowego nauczycieli:
stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. W czasie tegorocznych wakacji swoje awanse sfinalizowali następujący nauczyciele:
na stopień nauczyciela kontraktowego:
• Elżbieta Tuzik, Monika Leśniewska - Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Ireny Sendler
• Małgorzata Rams, Anna Mikosz-Królak - Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka
• Jacek Kiełbasa - Szkoła Podstawowa w Kotulinie
na stopień nauczyciela mianowanego:
• Justyna Kandora - Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Pniowie
• Marzena Powrósło - Szkoła Podstawowa w Kotulinie
na stopień nauczyciela dyplomowanego:
• Anna Chomik - Przedszkole w Toszku
• Agnieszka Godula, Aneta Jachimczuk, Renata Plich-Czerner,
Monika Pondo - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa
Morcinka
Gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy podejmują efektywny wysiłek na rzecz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych!
PK

Wiadomo nie od
dziś, że Orzeł Paczyna, Przyszłość
Ciochowice i Zamkowiec Toszek, czyli kluby piłkarskie
działające na trenie
naszej gminy, posiadają swoich wiernych sympatyków. W ostatnich meczach derbowych, w których „Zamkowiec” zmierzył się
z „Przyszłością” (0:2) oraz podejmował Naprzód Świbie (1:1)
dało się zauważyć bardzo liczny udział kibiców. Zachęcamy do
kibicowania na wszystkich meczach naszych drużyn!
PK

BiznesMama – czas na panie
Drogie Mamy – panie z Gminy Toszek – zapraszamy was do
udziału w projekcie „BiznesMama” dofinansowanym ze środków Fundacji BGK w programie „Skrzydła dla Mamy, II edycja”. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września telefonicznie w biurze CK pod nr 32 233 44 93 lub poprzez formularz rejestracji
dostępny na FB „Zamek w Toszku”. Pamiętajcie, ilość miejsc
ograniczona. Mamy dla Mam szereg interesujących zajęć, które rozpoczną się już we wrześniu i potrwają do grudnia - cotygodniowa joga, spotkania z coachem i doradcą zawodowym,
warsztaty obsługi social mediów nt. promowania własnej działalności, warsztaty makijażu, warsztaty wyrobu naturalnych
kosmetyków, robótki na paluszkach, czyli „sztrykowanie” w nowej odsłonie, zajęcia z malowania na tkaninach. Ważne, że pociechom naszych uczestniczek zostanie zapewniona opieka na
czas trwania zajęć, a panie będą mogły spokojnie wziąć udział
w warsztatach – mówi Katarzyna Prawda. Partnerami zadania
są gmina Toszek i toszecki OPS. 
KP

Podsumowanie wakacji

foto: CK Zamek w Toszku

Czas wakacji na Zamku to okres wielu wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych
mieszkańców naszej gminy! Organizowane przez CK „Zamek
w Toszku” wydarzenia cieszyły się dużą popularnością zarówno
wśród mieszkańców, jak i gości. Osiem seansów kina plenerowego – familijnego i dla dorosłych, dwa rodzinne zwiedzania wieży
zamkowej, letnia potańcówka z zespołem KINGSIZE, dwa zloty
zabytkowych samochodów, koncerty muzyki filmowej i operetkowej, parafialny
festyn rodzinny, wakacyjne zajęcia dla
dzieci i seniorów
nie tylko w siedzibie CK, ale również
w 12 sołectwach –
to podsumowanie
tegorocznych wakacji. Zamek odwiedziły setki turystów.
A jakie plany na
najbliższe miesiące? W drugi weekend września zapraszamy na
Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „Na słodko, na słono”, kiedy to lokalne Koła Gospodyń, miejscowi restauratorzy,
pszczelarze zaprezentują swoje wyroby. Dla dzieci i rodzin zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne i konkursy z nagrodami. Zapraszamy również dzieci i młodzież do udziału w sekcjach zainteresowań – zajęcia wokalne rozpoczną się już wraz
z nowym rokiem szkolnym, reszta sekcji ruszy w październiku.
Zachęcamy do śledzenia FB „Zamek w Toszku”.
KP
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