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Już po raz dziesiąty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej zorganizowało
renomowany plebiscyt, w którym wyłoniony został Człowiek Roku Ziemi
Toszeckiej. To zaszczytne wyróżnienie
przyznane zostało w tym roku Sabinie
Olbrich-Szafraniec. Wyboru dokonała kapituła plebiscytu, w skład której
wchodzą dotychczasowi laureaci oraz
przedstawiciele pomysłodawców i organizatorów czyli Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej.
Sabina Olbrich-Szafraniec jest doktorem habilitowanym w dziedzinie sztuk
muzycznych, w dyscyplinie wokalistyka.
Absolwentka klasy śpiewu solowego Katowickiej Akademii Muzycznej, z klasy
Krystyny Świder. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1996 r. Jest laureatką
I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie
Pieśni Edwarda Griega w Gdańsku, wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie
Wykonawstwa Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zadebiutowała w roku 1995 partią tytułową
w musicalu Evita A.L. Webbera w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie, a od 1998 r. była
solistką Opery Śląskiej w Bytomiu. W jej
repertuarze znajdują się partie z oper Don
Giovanni, Wesele Figara, Faust, Carmen,
Borys Godunow, operetek Wesoła wdówka, Zemsta nietoperza, Księżniczka czardasza, musicali Evita, Człowiek z La Manchy, Pocałunek Kobiety Pająka, Zorba,
Phantom, My fair Lady. Wg Encyklopedii
Teatru Polskiego jest jedną z najlepszych
w kraju odtwórczyń partii operetkowych
i musicalowych.
Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych kursach wokalnych oraz festiwalach w Weimarze, Bayreuth, Branschweigu, Bydgoszczy i Cieszynie. W jej
dorobku są liczne recitale pieśni i koncerty oratoryjne. Od kilkunastu lat uczy śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II
st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. Od 2010 r. jest związana z Wydziałem Sztuk i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie pracuje na
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stanowisku profesora uczelni w Instytucie
Sztuk Muzycznych. Od kilku lat jest też
związana zawodowo z Diecezjalną Szkołą
Muzyczną II stopnia w Gliwicach, gdzie
prowadzi zajęcia w zakresie śpiewu.
Mimo imponującej kariery artystycznej,
akademickiej i pedagogicznej, Sabina
Laureaci tytułu
„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
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prosto z urzędu
Miniony wrzesień był m.in.
czasem spotkań sołeckich,
podczas których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków z tzw.
funduszu sołeckiego. Jest
to kwota wyliczana matematycznie dla każdego sołectwa w oparciu
o odpowiednie proporcje liczby mieszkańców gminy, mieszkańców danego sołectwa
oraz dochodów budżetowych samorządu
za rok miniony. Tabelę z kwotami funduszu
sołeckiego przypadającymi na poszczególne sołectwa publikujemy na jednej z następnych stron. Warto zauważyć, że łączna
wartość funduszu sołeckiego oraz wartość
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego sięga
blisko 650.000 zł - to łączna wysokość środków budżetowych, o których przeznaczeniu
decydują bezpośrednio mieszkańcy, czy to
na zebraniach wiejskich (funduszu sołecki)
czy w głosowaniu (Toszecki Budżet Obywatelski).
W poprzednim numerze gazety przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik
napisał o staraniach, które od wielu miesięcy prowadzimy na rzecz poukładania
na nowo gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Do ostatecznych rozstrzygnięć dojdziemy za jakiś czas.
Faktycznie aplikujemy o przystąpienie do
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Osoby zainteresowane stawkami i zasadami obowiązującymi w tym związku, mogą już teraz zapoznawać się z nimi na stronie internetowej
www.czystyregion.pl. We współpracy z władzami związku realizujemy procedury, które mają doprowadzić do wstąpienia naszej
gminy do tego międzygminnego związku.
Uzyskaliśmy niezbędne opinie i aprobaty,
podjęliśmy uchwałę intencyjną, przekazaliśmy stosowną informację wojewodzie
śląskiemu. O szczegółach poinformujemy
po domknięciu wszystkich czynności proceduralnych.
Jesienią bieżącego roku chcemy, aby przy
zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa, powrócić w jakimś zakresie do
organizacji niektórych wydarzeń. Już we
wrześniu z bogatą ofertą wystąpił nasz
Zamek. Wspólnie z parafią toszecką zaplanowaliśmy w tym czasie dwa koncerty organowe, odbędzie się zabawa w stylu oktoberfestu, przygotowywane są też
uroczyste obchody XXX-lecia koła DFK
w Toszku. W listopadzie chcemy godnie obchodzić Święto Niepodległości. W grudniu
zorganizujemy kolejny Toszecki Jarmark
Adwentowy, choć w tym roku raczej nie
będzie to takie samo wydarzenie, jakie znamy z lat minionych. Uważam jednak, że tę
tradycję musimy zachować. Zachęcam do
udziału w wydarzeniach organizowanych
przez samorząd.
Na koniec pragnę przekazać serdecznie
gratulacje na ręce Sabiny Olbrich-Szafraniec, o której szerzej piszemy na pierwszej
stronie, a która w tym roku została uhonorowana tytułem "Człowiek Roku Ziemi
Toszeckiej". W pełni podzielam tę decyzję
kapituły plebiscytu. Sabinie życzę dalszych
sukcesów artystycznych, wielu nowych ini2
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cjatyw kulturalnych i satysfakcji w działalności edukacyjnej. Towarzystwu Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej - organizatorom plebiscytu - dziękuję za tak piękne i konsekwentnie od lat prowadzone wzbogacanie naszej
wspólnoty samorządowej.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Szanowni Państwo, w dniu
23.09.2021 odbyło się stacjonarne posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady
Miejskiej w Toszku, które
prowadziła pani Magdalena
Krzepisz.
Na posiedzeniu komisji obecni byli m.in.
przedstawiciele Remondis Aqua Toszek sp.
z o.o., którzy odpowiadali na pytania radnych. Wśród poruszanych spraw nie zabrakło pytań o przyczyny awarii sieci wodociągowej w Kotulinie w czerwcu tego roku,
stan instalacji wodociągowej na terenie
gminy oraz plany inwestycyjne Remondis.
Zgodnie z zapewnieniami wiceprezes Remondis p. Barbary Poloczek w przyszłym
roku planowane jest uruchomienie nowego
ujęcia wody głębinowej w sołectwie Kotulin, co ma znamienicie poprawić warunki zaopatrzenia w wodę mieszkańców tej
części gminy. Według słów reprezentantów
Remondis Aqua Toszek, sytuacja związana
z zaopatrzeniem w wodę pozostałej części
gminy jest dobra, wydajność źródeł wody
jest wystarczająca. Należy jednak mieć
na uwadze, że coraz częściej pojawiające
się susze, brak wystarczających opadów
w miesiącach zimowych i wiosennych zapewniających uzupełnienie zasobów wód
podziemnych oraz ponadnormatywne pobory wody w okresie letnim związane m.in.
z podlewaniem zieleni oraz napełnianiem
basenów w przydomowych ogródkach
mogą powodować przejściowe fluktuacje
ciśnienia w sieci wodociągowej. Jednym
ze sposobów rozwiązania tych problemów
może być gromadzenie wód opadowych na
terenie posesji i wykorzystywanie ich np. do
nawadniania terenu. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach uruchomił w tym celu program „Moja Woda” finansujący działania
mające na celu retencję i wykorzystanie
wód opadowych i roztopowych. Program
jest realizowany w latach 2020-2024, pozwala sfinansować m.in. zakup i montaż
zbiorników podziemnych do gromadzenia wody, budowę instalacji nawodnieniowych, budowę oczek wodnych oraz wiele
innych działań mających na celu racjonalne
i oszczędne korzystanie z wody. Szczegóły
programu znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW w Katowicach.
Kolejnym gościem był p. Marian Vrablik,
reprezentant firmy zainteresowanej dzierżawą gruntów pod farmę fotowoltaiczną
o mocy ok. 2MW na terenie Toszka. Radni
poprosili p. Vrablika o uzupełnienie danych
i przygotowanie dodatkowych informacji
przed podjęciem wiążącej decyzji.

Stałym punktem każdej z komisji jest opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez pracowników UM w Toszku.
W trakcie obrad Radni opiniowali 4 projekty uchwał:
• w sprawie wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby
dziecięce na terenie Gminy Toszek;
• w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek;
• w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021;
• w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek.
Ważnym punktem posiedzenia była analiza sprawozdania o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2021
roku. Na pytania radnych odpowiadała skarbnik Gminy Toszek, p. Danuta Lis.
Ważniejsze liczby które wypada przytoczyć
to min:
• dochody ogółem: 27.322.739,03,  
tj. 51,5% planu wykonania;
• wydatki ogółem: 24.463.437,71,  
tj. 42,8% planu wykonania.
Mimo realizacji kilku dużych projektów
na terenie gminy m.in: program wymiany
oświetlenia ulicznego, budowa przedszkola w Kotulinie, zakup wozu strażackiego,
remont dróg gminnych, budowa centrum
przesiadkowego oraz kilku mniejszych
m.in.: budowa chodników w Paczynie
i w Toszku a także konieczności zabezpieczenia środków na planowane przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu, tegoroczny budżet nie wydaje się być zagrożonym.
Duże zmiany natomiast czekają samorządy
w roku 2022 w związku z planowaną modyfikacją sposobu finansowania budżetów
gminnych. Jak duże to będą zmiany i czy
dobre dla budżetu naszej gminy - o tym
przekonamy się wkrótce.
Arkadiusz Dyas
Przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Toszku

Z życia gminy

Rocznik Toszecki
W dniu 7 października
(czwartek)
o godz. 18:00 w sali
rycerskiej toszeckiego zamku odbędzie się spotkanie
promocyjne Roczników Toszeckich
2020 i 2021. W spotkaniu udział wezmą
autorzy
tekstów,
recenzenci, samorządowcy. Zapraszamy także wszystkich
zainteresowanych mieszkańców i sympatyków danych dziejów ziemi toszeckiej.
Spotkanie będzie m.in. okazją do podzielnia się wrażeniami z lektury, a także do zaproszenia do współpracy nad tworzeniem
kolejnych wydań naszego periodyku. PK
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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dokończenie ze str. 1
Olbrich-Szafraniec nigdy nie przestała
być sobą – dziewczyną z Toszka. Od lat
młodości była zaangażowana w oprawę
muzyczną mszy św., nabożeństw, pielgrzymek. W ostatnich latach dała się poznać także jako inicjatorka, współinicjatorka, współorganizatorka wielu udanych
i dobrze u nas przyjmowanych wydarzeń
i projektów artystycznych i kulturalnych.
Chodzi m.in. o słynny już jarmark adwentowy, orszak św. Marcina, parafialne
jasełka dorosłych, wielkopiątkowe śpiewy pasji i wiele innych. Wspiera Festiwal Młodych Talentów i Pałacowe Lato
Muzyczne w Pławniowicach oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
organizowany przez powiat gliwicki.
Jest autorką tekstów opublikowanych
w Roczniku Toszeckim (2017 i 2020)
poświęconych toszeckiemu kompozytorowi Hansowi Klausowi Langerowi oraz
kandydatowi na ołtarze z Ciochowic ks.
Ignacemu Dobiaszowi. Jest także inicjatorką nagrania pierwszej w Polsce płyty
z pieśniami ku czci św. Jana Nepomucena
(nagrania dokonano w 2020 r. w kościele w Toszku) oraz współautorką wydanej
przez toszecki samorząd książki „Historyczny człowiek – legendarny święty.
Życie, kult i wizerunki św. Jana Nepomucena”. Kształci, promuje i wspiera artystycznie toszecką młodzież, współpracuje
z zespołem Con Colore działającym przy
kole DFK w Toszku.
Tam, gdzie pojawia się Sabina Olbrich-Szafraniec, pojawia się muzyczne piękno.
Piękno, które skupia uwagę, rozbudza dobre emocje, kształtuje poczucie estetyki,
pomaga w przeżywaniu treści religijnych,
kieruje myśli ku sprawom wzniosłym,
ale też po prostu daje radość słuchania.
Gratulujemy wyróżnienia tytułem „Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2020”
i życzymy pomyślności w rozwijaniu dotychczasowych i kolejnych inicjatyw artystycznych i kulturalnych!

Szczepienia
W momencie oddawania do druku tego
numeru gazety samorządowej, z danych
na stronie rządowej wynika, że w pełni
zaszczepionych przeciwko covid19 jest
ponad 42,5% mieszkańców naszej gminy.
Warto pamiętać, że covid19 to nieprzewidywalna choroba, a jedynym lekarstwem,
które może nas uchronić przed zachorowaniem, a zwłaszcza przed ciężkimi powikłaniami, pozostaje szczepionka. Przypominamy, że w naszej gminie działają
punkty szczepień:
• Puls (tel. 32 233 43 72),
• Remedium (tel. 32, 233 86 26),
• przychodnia w Kotulinie
(tel. 32 230 61 12),
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Finał TBO 2022

Cieszy nas systematyczny wzrost zainteresowania mieszkańców procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji oddano aż 2791 głosów. W poprzednich edycjach było ich 2025 (2020) i 866 (2017). W bieżącym roku mieszkańcy naszej
gminy zadecydowali, że w roku 2022 wykonanych zostanie 10 projektów inwestycyjnych, a koszt ich realizacji wyniesie 249.353,00 zł. Gratulujemy liderom zwycięskich
projektów oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w złożenie propozycji dobrych pomysłów do realizacji. Oto jak rozłożyły się głosy w ramach poszczególnych projektów:

WYNIKI GŁOSOWANIA

TOSZECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022
Zajęte
miejsce

Nazwa projektu

1.

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Paczynie
Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy
w Sarnowie
Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego
w Ciochowicach
Zielona klasa
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek
Remont łazienek w Świetlicy Wiejskiej w Pniowie
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Kotulinie
Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu w Toszku
Siłownia na powietrzu w Kotulinie
Remont Świetlicy w Kotliszowicach
Zamkowe Kino Plenerowe - II edycja
Zakup nowych książek do Biblioteki w Toszku
Komunikacja linii Toszek-Pisarzowice-Ciochowice
Budowa progów zwalniających na ul. Krasińskiego
w Toszku

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liczba
otrzymanych
głosów
ważnych
319
296
287
285
275
235
231
217
208
169
124
58
26
25
18
JR

• punkt szczepień w szpitalu w Toszku
(tel. 32 233 41 12).
Ponadto 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. 8:00-16:00.
PK

Nowe lampy

1,2 mln zł kosztowała zakończona niedawno wymiana oświetlenia ulicznego
w naszej gminie. Wszystkie stare, nieekonomiczne oprawy oświetleniowe zostały zamienione na nowe lampy typu
led. O efektywności nowego oświetlenia
przekonujemy się od kilku tygodni. Nowe
lampy oznaczają nie tylko poprawę jakości oświetlenia, ale także konkretne
oszczędności dla budżetu gminy. Ewentualne uwagi dotyczące działania nowych
lamp można na bieżąco zgłaszać pracownikom urzędu pod numerem 32 237 80

foto: Archiwum UM Toszek

Sabina Olbrich-Szafraniec
Człowiekiem Roku Ziemi
Toszeckiej A.D. 2020!

21, mailowo: ikp@toszek.pl lub osobiście
w pokoju 23.
PK

Samochód dla OSP

Zakończyły się procedury przetargowe
na zakup nowego samochodu dla OSP
Toszek. Nasi strażacy podpisali umowę
z firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp.
z o.o. z Bielska-Białej na dostawę ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4/6x6. Wartość kontraktu to 1,1
mln zł brutto. Termin dostawy samochodu
to połowa grudnia bieżącego roku.
PK
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W podziękowaniu
za tegoroczne plony

foto: Waldemar Pigulak

Festyn z KGW

foto: Joanna Jaksik

W Kotliszowicach odbył się festyn rodzinny pod patronatem KGW Pod Kalbergiem, podczas którego m.in. można
było się zaszczepić przeciw covid19. Panie z Koła przygotowały słodki poczę-

Za nami tegoroczne dożynki
- święto dziękczynienia
za
plony. W ten
szczególny czas
wyraziliśmy
wdzięczność,
hołd i szacunek
za pracę na roli,
która po raz kolejny przyniosła
tak bardzo nam
wszystkim potrzebne plony. W niemal wszystkich miejscowościach naszej gminy zostały zorganizowane godne dożynki. Przedstawiciele
naszej gminy (Sarnów, Proboszczowice,
Kotliszowice, Paczyna) uczestniczyli również w Diecezjalnych Dożynkach, podczas których m.in. prezentowali tradycyjne korony żniwne. Sołtysom i radom
sołeckim gratulujemy znakomitej organizacji wydarzeń!
JR

stunek, kiełbaski z patyka oraz kaszankę.
Odbył się pokaż ratownictwa medycznego prowadzonego przez dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Toszku Waldemara
Pigulaka. Dzieci skorzystały z licznych
atrakcji takich jak: dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy. Festyn bawił
duet z Warmątowic Alicja i Krzysztof. Zaszczepieni otrzymali zdrowe upominki,
a dzieci drobne podarunki i owoce.
Joanna Jaksik

Zebrania sołeckie
Miesiąc wrzesień to m.in. czas
organizowania zebrań sołeckich, podczas których lokalne społeczności podejmują
uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na kolejny rok. Łączna
wartość funduszów sołeckich
w naszej gminie na rok 2022,
razem ze środkami dla osiedla
Oracze, to 397.555,23 zł. W ok.
25% procentach fundusz sołecki jest refundowany z budżetu
państwa, w pozostałej części
pochodzi ze środków budżetu
gminy.
PK
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Liczba
Wartość funduszu
Nazwa sołectwa mieszkańców
sołeckiego
BOGUSZYCE
251
22 756,24 zł
CIOCHOWICE
378
29 164,32 zł
KOTLISZOWICE
228
21 595,72 zł
KOTULIN
1230
50 457,30 zł
LIGOTA TOSZECKA
253
22 857,16 zł
PACZYNA
1145
50 457,30 zł
PACZYNKA
58
13 017,98 zł
PAWŁOWICE
78
14 027,13 zł
PISARZOWICE
320
26 237,80 zł
PNIÓW
672
43 998,77 zł
PROBOSZCZOWICE
137
17 004,11 zł
PŁUŻNICZKA
232
21 797,55 zł
SARNÓW
399
30 223,92 zł
WILKOWICZKI
235
21 948,93 zł
Łącznie
5616
385 544,23 zł

PROSTA(ta) sprawa!
Czyli co powinieneś
wiedzieć o raku prostaty?

Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn oraz drugim,
po raku płuca, pod względem ilości zgonów. Gmina Toszek kładzie nacisk na edukację i profilaktykę zdrowotną.
W 2017 r. opracowano „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla
mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat”. Okres realizacji programu oszacowano na lata 20192022. W 2019 r. z możliwości bezpłatnych
badań (PSA, Per rectum, USG) przewidzianych do realizacji w ramach programu skorzystało 93 mężczyzn. Ze względu
na obowiązujący stan epidemii w Polsce,
realizacja programu w latach 2020-2021
stała się niemożliwa. Zaznaczyć należy,
że w międzyczasie zmieniły się przepisy
prawne i świadczenia oferowane w ramach
programu (tj. poradnia urologiczna, badanie PSA, per rectum, czy USG) znajdują
się w wykazie świadczeń gwarantowanych.
Wystarczy poprosić lekarza rodzinnego
o skierowanie. Na stronie internatowej naszego samorządu zamieszczono zbiór najważniejszych informacji dotyczących tej
choroby. Zachęcamy wszystkich mężczyzn
do zapoznania się z treścią publikacji. SD

Zakończenie realizacji
programu pomocy
żywnościowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020, Podprogram 2020 realizowanego
we współpracy z Bankiem Żywności
w Chorzowie, zakończyła się realizacja
zadań z zakresu dystrybucji artykułów
spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących.
Podczas realizacji programu mieszkańcom naszej gminy wydano nieodpłatnie ok. 8 500 kg żywności. Były to m.in.
olej, mleko, cukier, makaron, ryż, miód,
konserwy. Łączna wartość towaru, który został przekazany mieszkańcom to
42 000,16 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej Toszek pragnie złożyć serdeczne podziękowania
Pani Indze Potkowie, sołtys Wilkowiczek,
za pomoc w realizacji programu poprzez
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata

z życia gminy

oświata
Przedszkole w Toszku

Przedszkolaki
na zamku

foto: Jakub Broda
foto: foto.: Monika Gruszka

W placówkach przedszkolnych w naszej
gminie obchodzono Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Nie brakowało licznych
atrakcji. W oddziale przedszkolnym SP
nr 1 w Toszku zorganizowano tańce i zabawy z balonami oraz bańkami. Maluchy
samodzielnie upiekły pyszne ciasteczka
maślane, by potem je ze smakiem zjeść.
Najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego w SP nr 2 uroczyście zostały włączone do grona prawdziwego przedszkolaka,
którą uświetniła Agata Zawadzka dyrektor szkoły. Wspaniałą pamiątką tej ważnej
chwili, pozostaną dyplomy i medale, które dzieciaki otrzymały podczas uroczystości, na której zaprezentowały również
swoje artystyczne talenty. Witamy Was
kochani w naszym przedszkolu!
Aneta Kusz
Monika Gruszka
SP nr 2 im. G.Morcinka w Toszku

foto: AA

Ogólnopolski Projekt
Edukacyjny „Europa i ja”
Dzieci z grup "Tygryski", "Słoneczka"
i "Motylki" gościły na zamku w Toszku.
Podczas wycieczki przedszkolaki zwiedziły basztę i wykazały się dużą odwagą
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Integra

Przedszkolaki
świętowały

Informacja o możliwości
składania wniosków
na okres zasiłkowy
2021/2022
OPS w Toszku przypomina, że od 1 lipca
br. w formie elektronicznej można składać wnioski dotyczące przyznania zasiłku
rodzinnego i funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski
składać można za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP. Od
1 sierpnia br. w siedzibie OPS również
można składać wnioski w wersji papierowej. Zachęcamy wszystkich do złożenia
wniosku w formie elektronicznej, jest to
najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczeń.
OPS Toszek

ciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. W każdym miesiącu
do wykonania jest jedno zadanie – m.in.
odnalezienie wybranego państwa oraz
stolicy na mapie, poznanie jego symboli
narodowych, odnalezienie w zasobach
internetowych słuchowiska, filmu, bajki
itp. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasi
uczniowie sami odwiedzą ten kraj i przekonają się jak wygląda w rzeczywistości.

Ewelina Wojewodzic

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Europa i ja”. Realizatorem
projektu jest klasa III b pod opieką wychowawczyni mgr Eweliny Wojewodzic.
Celem Projektu jest przybliżenie dzie-

Na obiektach sportowych Orlik przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku odbyła się już po raz dziesiąty Spartakiada
im. dra Ludwiga Guttmana - „Integra”.
W licznych konkurencjach sportowych
brali udział również uczniowie klas integracyjnych naszej szkoły. Drużyna reprezentująca SP2 zdobyła Puchar Burmistrza
Toszka w konkurencji gier zespołowych
– „Dwa ognie”.
Karina Jarmułowicz-Łozińska
SP KOTULIN

Nowy rok szkolny,
nowe nadzieje, radości
i obawy

foto: Anna Zielonka-Lebok

udostępnienie pomieszczeń, w których
była magazynowana żywność.
Jednocześnie informujemy, że OPS
przystąpi do realizacji programu również w roku 2022. O terminie składania
wniosków mieszkańcy będą informowani poprzez media społecznościowe oraz
ogłoszenia zamieszczane na tablicach informacyjnych.
OPS w Toszku

podczas wizyty w zamkowych lochach.
Przewodnik przekazała naszym wychowankom wiele historycznych ciekawostek
dotyczących naszego miasta i toszeckiego
zamku. Opowiedziała także legendy dotyczące powstania i nazwy miasta oraz
związane z historią zamku i jego mieszkańców. Na zakończenie pobytu w tym
historycznym miejscu na dzieci czekał
słodki poczęstunek - gofry, przygotowane
przez pracowników zamkowej kawiarenki. Pobyt na zamku był wspaniałą lekcją
historii i dostarczył dzieciom wiele pozytywnych emocji.
AA

Początek roku szkolnego 2021/22 przyniósł nadzieje na normalność. Zdajemy
sobie sprawę, że będziemy pracować w reżimie sanitarnym, ale przecież zdążyliśmy
się już do tego przyzwyczaić. Uroczysta
msza św. odprawiona przez ks. proboszcza Lucjana Gembczyka rozpoczęła ten
rok szkolny. Później spotkania w szkole. Klasy I-III spotkały się w sali gimnastycznej. Dyrektor Anna Pawłowska po
powitaniu dzieci i rodziców przekazała najważniejsze informacje dotyczące
dokończenie na str. 6
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oświata
dokończenie ze str. 5
funkcjonowania szkoły w obecnej sytuacji. Następnie głos zabrała pani Aniela
Kokoszka – wychowawczyni klasy I, która
przygotowała pasowanie pierwszaków na
uczniów - niestety, dzieciom w tym ważnym dniu mógł towarzyszyć tylko jeden
z rodziców – ale to już nie nowość, bo
przecież w minionym roku było podobnie. Starsi uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach, gdzie również
zostali zapoznani z wszystkimi procedurami przygotowanymi na czas pandemii
spowodowanej COVID– 19. Mimo obostrzeń atmosferę tego dnia zdominowała radość i zadowolenie, że wracamy do
szkoły i normalnych, tradycyjnych lekcji.
Beata Grochla
SP PNIÓW

Narodowe Czytanie

W ramach projektu ,,Odkrywamy świat
nauki” uczniowie starszych klas wzięli
udział w wycieczce edukacyjnej do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, najstarszego
tego typu ogrodu na Śląsku. Dla uczniów
była to wspaniała przygoda, podczas
której zapoznali się z tymi gatunkami
drzew i krzewów, które rosną w Polsce,
jak również z tymi, które zostały do nas
sprowadzone i znalazły idealne warunki
do wzrostu i wegetacji. Uczniowie klas
V - VIII w ramach tego samego projektu
wybrali się do Ogrodu Doświadczeń im.
Stanisława Lema w Krakowie. Na terenie
o powierzchni 6 hektarów, wydzielonym
w Parku Lotników Polskich, znajduje się
około 60 urządzeń edukacyjnych z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. W tym
parku rządzi fizyka! Tu nie ma miejsca na
nudę i znużenie. Tu zaczyna działać wyobraźnia, o czym przekonali się uczestnicy wycieczki.
Mariola Kałuska
SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Ósmoklasiści wzięli udział w 10 jubileuszowej edycji Narodowego Czytania.
Tegoroczną lekturą był dramat Gabrieli
Zapolskiej pt.,,Moralność pani Dulskiej”.
Gościem honorowym czytania tejże lektury w naszej szkole była dyrektor CUW-u, Agnieszka Szalińska, która wcieliła się
w postać Anieli Dulskiej. Na zakończenie
uczestnicy tego wydarzenia otrzymali pamiątkowe egzemplarze lektury z widniejącą pieczęcią: „Narodowe czytanie. Moralność pani Dulskiej".
Mariola Kałuska
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Mimo niestabilnej pogody, społeczność
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku zorganizowała bardzo udany festyn rodzinny. Oprócz występów
scenicznych, podczas których w układach tanecznych i wokalnych atrakcyjnie prezentowała się młodzież szkolna,
nie zabrakło prezentacji modelarskich,
astronomicznych
(mini-planetarium),
strażackich, historycznych i innych. Można było wziąć udział w zmaganiach sportowych, ortograficznych czy np. w cięciu
drewna piłą na czas. Mocnym punktem
festynu była część gastronomiczna.
W ofercie znalazły się miody, kiełbaski,
ciasta, sałatki, pyszna herbata i wiele innych wspaniałości. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli niniejsze
wydarzenie! Dyrekcja SP nr 1 w Toszku

Foto: Beata Cieślik

Foto: Bożena Cerazy

Wycieczki edukacyjne

Foto: Beata Cieślik

Foto: Bożena Cerazy

Festyn szkolny

T

kultura

Wdzięczność i nadzieja

Debiut grupy teatralnej podczas obchodów 25. rocznicy założenia DFK Toszek
w 2015 roku
Rok 2020 był w historii toszeckiego DFK
rokiem jubileuszowym. W kwietniu minęła 30. rocznica założenia koła, a okolicznościowe obchody planowane były na
jesień. Niestety, rozwój epidemii zmusił
zarząd do podjęcia decyzji o przełożeniu
uroczystości na rok kolejny.
Obchody jubileuszu rozpoczną się w piątek 15 października o godzinie 18:00
w kościele św. Barbary. W tym dniu
i w tym miejscu organizatorzy chcieliby
przypomnieć i uczcić tych, którzy w minionych trzech dekadach angażowali się
na rzecz środowiska mniejszości niemieckiej w Toszku, a dzisiaj spoczywają już na
parafialnym cmentarzu. W ich intencji
odprawiona zostanie dwujęzyczna msza
święta, ich pamięci poświęcony będzie
koncert w wykonaniu „Con Colore” i zaprzyjaźnionych artystów.
16 października o godzinie 16:00 miejscem spotkania będzie toszecki zamek,
zaś tematem przewodnim – przypomnienie najważniejszych działań podejmowanych przez DFK w latach 1990-2020. Nie
zabraknie wspomnień z początkowych lat
działalności, ale zaprezentowane zostaną
także inicjatywy podejmowane w ostatnim okresie. Nadzieję na przyszłość dają
zwłaszcza liczne projekty realizowane
z myślą o młodym pokoleniu. Takie formy
aktywności, jak Niemiecki Klub Malucha,
Kursy Sobotnie, teatralny Jugendbox, czy
wspomniany już zespół wokalny „Con
Colore” stwarzają dzieciom i młodzieży
możliwość kontaktu z językiem i kulturą
niemiecką, a bez ich znajomości trudno przecież wyobrazić sobie przyszłość
mniejszości narodowej.
Gwiazdami wieczoru będą młodzi aktorzy
z działającej przy DFK grupy teatralnej.
Na sobotni wieczór przygotowują kolejną
i – jak wynika z nielicznych przecieków –
niezwykle interesującą premierę.
Całe wydarzenie odbędzie się w formule dwujęzycznej, wszystkich członków,
sympatyków, uczestników projektów,
a także rodziny zmarłych aktywistów Zarząd DFK Toszek zaprasza serdecznie do
Barbórki i na Zamek. Ze względów organizacyjnych warunkiem udziału będzie
wcześniejsze zaopatrzenie się w bezpłatne
wejściówki. Będą one rozprowadzane –
tradycyjnie już – w Biurze Podróży „Loty.
pl” oraz sklepie „Video HIT” w godzinach
otwarcia.
Dorota Matheja
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

czytōmy po naszymu

Przepraszam, how can I deutsch lernen?
Tytuł szłoby przetumaczyć: „wybŏczcie,
jak moga sie nauczyć po niymiecku?”.
Wyglōndŏ dojś dziwnie i niejedyn se
mōg pomyśleć, że autor je trocha wypity. Wynikŏ to z tego, że w jednym zdaniu
znŏdły se aże 3 jynzyki: polski, angelski i niymiecki. Jak wto poradzi w nich
gŏdać, to pewno zrozumioł ôd razu, ale
jednak nie do kōńca je dō nŏs normalne
gŏdanie we wiyncy jak jednym jynzyku
narŏz... No właśnie – na pewno?
Sōm ludzie, dlŏ kerych te zdanie wcale nie
wyglōndŏ tak dziwnie, jak dō nŏs. Jak czowiek sie rodzi, to chnet poznŏwŏ jynzyk –
nojczynści jedyn; taki, w jakym dō niego
gŏdajōm fatry, a potym jaki słyszy w telewizji abo w szkole. Niekedy jednak sie
zdarzi tak, że bajtel inny jynzyk poznŏwŏ
w dōma, a inny poza niym. Moc z nŏs na
pewno mŏ familijŏ w Niymcach. Jak sie
czowiek wykludzi do Niymiec i tam mu

sie urodzi bajtel, to moge zrobić z tego
modego czowieka ôsoba dwujynzycznŏ.
Styknie dō niego gŏdać w dōma po polsku. Jak wtoś miyszkŏ ôd bajtla w Niymcach, to w kōńcu sie niymieckego i tak
bydzie musioł nauczyć, jak niy w dōma,
to w szkole. Idzie jednak pomyśleć, że
potym skiż tego mu bydzie ciynżi. Nie
dō kōńca tak to działŏ. Czowiek, jak je
blank mody, inaczy, dużo łatwi uczy sie
jynzyka jak czowiek dorosły. No bo, jak
se pomyślicie, kŏżdy z nŏs po polsku poradzi gŏdać, a mało kery z nŏs pamiyntŏ,
żeby sie tego kedyś uczōł. Jŏ przinajmi
nie pamiyntōm. U bajtlōw nastympuje to
naturalnie i nieświadōmie. Dziynki tymu,
jak taki mały syneczek miyszkŏ w Niymcach, ale fatry dō niego gŏdajōm po polsku, to jak bydzie starszy, poradzi dobrze
gŏdać i tak, i tak. Ba, bydzie nawet myśloł
w tych dwōch jynzykach i mogōm mu sie
dziŏć take rzeczy, jak w tytule tego tekstu.
I take miyszanie jynzykōw, choć wyglōndŏ
śmiysznie, blank idzie smolić, jak sie wejrzi na to, wiela dobrego dwujynzyczność
(bilingwizm) moge czowiekowi przi-

niyś. Take ludzie majōm lepi rozwiniynte
mōzgi, szybci tyż uczōm sie nowych rzeczy – w tym nowych jynzykōw. Majōm
tyż szyrsze horyzōnty; logiczne je, że jak
wto znŏ ôd samego poczōntku wiyncy jak
jedna gŏdka, to tyż łatwi mu poznŏwać
świat z wiyncy jak jedny strōny. W kōńcu,
statystycznie, ôsoby dwujynzyczne aż ô 5
lŏt nieskorzi zachorujōm na Alzheimera.
Skuli tych wszyskich korzyści, ludzie czynsto posyłajōm swoje bajtle do
przedszkolōw, w kerych sie niy gŏdŏ po
polsku – nojczynści po angelsku. Ale jak
tak pomyśleć na spokojnie, wiynkszość
z nŏs wcale nie musi tego robić. Jakby
kŏżdy, wto poradzi gŏdać po ślōnsku,
gŏdoł yno tak do swoich nojmodszych,
masa ludzi bōłaby dwujynzycznŏ. Po polsku i tak kŏżdy by sie musioł w szkole nauczyć. Jŏ tak mioł! W dōma sie u mie gŏdŏ
yno po ślōnsku, a żŏdnych problymōw
z polskym niy mōm. A jednak, przeważnie sie widzi, że choć fatry normalnie
gŏdajōm po ślonsku, to do swoich bajtlōw
yno po polsku. Czamu? Nie wia...
Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...

Relacja prosto z trasy Biegu do Rzymu
Kiedy piszę te słowa, jestem zaledwie
półtora dnia drogi od Wenecji. Półtora
dnia biegiem oczywiście. Miałem tam
być już dwa dni temu, ale po tym, jak bez
większych przeszkód przebiegłem 900
km w trzy tygodnie, z Częstochowy aż
za Triest, spełnił się czarny scenariusz –
choroba i wstrzymanie na kilka dni wyprawy. I wielka niepewność, co będzie dalej, bo jak tu wrócić do biegania maratonu
dziennie w sytuacji, gdy trudno o przejście kilkuset metrów?
Jeśli ta historia zakończy się happy endem
i dobiegnę do Rzymu – a innej opcji nie
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przewiduję – to świetnie się o tym będzie
opowiadało. Jak to złośliwy los rzucił mi
kłody pod nogi, a ja dzielnie sobie z nimi
poradziłem i dotarłem do wymarzonego
celu. Tylko że w tej chwili mam gdzieś, jak
to będzie potem. I jestem pewien, że każda z osób, które przeszły takie filmowe historie, też w najtrudniejszych momentach
wcale nie była szczęśliwa, że przyszło jej
się zmierzyć z tak trudnym wyzwaniem.
Tego się nigdy nie planuje. W chwili,
kiedy wpadasz na szalony pomysł, kiedy przechodzi cię dreszcz ekscytacji, nie
myślisz o tym, co będzie, kiedy przyjdzie
zmierzyć się z rzeczywistością tego, co
właśnie sobie wymyśliłeś. Nauczyłem się
jednego w całej tej trudnej sytuacji – nie
ma znaczenia, kto ile wielkich planów jest
w stanie sobie w głowie pomieścić. Liczy
się tylko to, czy masz odwagę wymarzyć
sobie coś wielkiego, a potem się z tym

zmierzyć w rzeczywistości, która naprawdę nie jest łatwa.
Ja miałem odwagę spróbować. Biorę też
odpowiedzialność za konsekwencje, za to,
co dzieje się teraz i za to, co wydarzy się
w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.
Dobiegnę do Rzymu i spotkam się z papieżem Franciszkiem? Czy raczej będę
musiał pogodzić się z porażką i wrócić do
Polski? Nie wiedzieć - to jest właśnie ekscytujące. Życie byłoby nudne, gdybyśmy
z góry wiedzieli, jak się potoczy.
Tymczasem trzymajcie kciuki za powodzenie wyprawy i wspierajcie, proszę, Hanię, dla której biegnę. To dzielna dziewczynka z Radzionkowa, u której w lutym
tego roku zdiagnozowano nowotwór mózgu. Można jej pomóc, wchodząc na stronę internetową Fundacji Iskierka i wpisując Hania Zając w wyszukiwaniu.

Tomasz Sobania
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Nie zwalniamy tempa

Wraz z nadejściem października zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach:
• 27 października – przegląd talentów
wokalnych i instrumentalnych wśród
uczniów szkół podstawowych naszej
gminy w ramach Konkursu Pieśni,
Piosenki i Muzyki Patriotycznej organizowanego przez CK „Zamek w Tosz-

• 23 października – Oktoberfest na toszeckim zamku. Bezpłatne wejściówki
można odebrać w biurze CK.
• ruszają sekcje zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Nowością będą zajęcia
z logorytmika dla dzieci od 3-6 r.ż. i ich
rodziców. Nie zabraknie również propozycji zajęć dla dorosłych – gimnastyka, pilates, spotkania chóru.
• od września mamy z naszej gminy biorą udział w projekcie „BiznesMama”
dofinansowanym ze środków Fundacji
BGK w programie „Skrzydła dla mamy
- II edycja”. Panie uczęszczają na cotygodniowe zajęcia jogi, spotkania z doradcą zawodowym, coachem. W październiku ruszają warsztaty stylizacji
i makijażu oraz rękodzielnicze.
Wszystkich zainteresowanych ofertą toszeckiego centrum kultury zapraszamy
do śledzenia FB Zamek w Toszku i strony
zamektoszek.eu.
KP

foto.: Katarzyna Prawda

Koncerty organowe

ku” i Gminę Toszek z okazji obchodów
103-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W skróconej wersji odbywa się w tym roku doroczny Toszecki Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Mariana
Piotrowskiego. W niedzielę 24 października o godz.
19.00 wystąpią artyści związani z krakowskim środowiskiem kultury muzycznej

Wacław Golonka (organy) i Marcin Wolak (bas). Serdecznie zapraszamy!
PK

Narodowe czytanie
Po raz kolejny Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”, a konkretnie nasza biblioteka gminna i powiatowa pod kierunkiem
pani Aleksandry Nowak, zorganizowała
„narodowe czytanie”. W tym roku ogólnopolską lekturą była „Moralność pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W czytaniu
udział wzięli Joanna Falborska, Kornelia
Rzepka, Krystyna Grzona, Renata Swolany, Irena Drzewiecka oraz Piotr Kunce. Lekturze przysłuchiwała się przede
wszystkim młodzież toszeckich szkół.PK

Egzorcysta
Zachęcamy do przeczytania książki napisanej przez naszego
mieszkańca Rolanda
Janottę. Cała historia
dzieje się jakby na marginesie naszego świata, ale tuż pod nosem
zwykłych ludzi, jednocześnie zahaczając o dzieje starożytne,
zaświaty czy inne fantastyczne miejsca.
Książkę można nabyć w księgarniach internetowych
JR

z życia gminy

Odśnieżanie chodników - oferta dla właścicieli i zarządców posesji
Zbliżający się sezon zimowy każe nam
przygotowywać się m.in. do właściwego, zimowego utrzymania chodników.
Zgodnie z prawem, jeśli chodnik przylega bezpośrednio do granicy nieruchomości, utrzymanie na nim porządku należy do obowiązków właściciela
lub zarządcy nieruchomości.
Od marca zeszłego roku nowopowstałe
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Toszku sprząta chodniki
i miejsca publiczne naszego miasta. - Starając się sprostać wymaganiom użytkowników chodników w mieście szykujemy się
już do zimy. Posiadamy sprzęt niezbędny
do odśnieżania takich miejsc - mówi Katarzyna Dysarz, prezes PUK. - Z uwagi na wnioski mieszkańców, zależy nam
szczególnie na bieżącym utrzymaniu ciągów pieszych głównej arterii miasta, czyli
chodników wzdłuż ulic Strzeleckiej i Gliwickiej. Do wszystkich prywatnych właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż
tych ulic kierujemy naszą ofertę: odśnieżymy wasze chodniki w bardzo przystępnej cenie - zapewnia Katarzyna Dysarz.
Cena ryczałtowa za odśnieżanie chodnika przy prywatnej posesji lub budynku
wspólnoty, niezależnie od jej wielkości,
to 30,91 zł brutto/miesiąc.
- Chcielibyśmy rozpoczynając odśnieża8

T

nie chodników od wjazdu do Toszka ul.
Strzelecką zakończyć na wyjeździe w kierunku Pyskowic ul. Gliwicką, bez pomijania miejsc - chodników położonych przy
prywatnych posesjach. Odśnieżymy też
każde inne miejsce wskazane przez Państwa wg podanego cennika - podkreśla
prezes Dysarz. Zachęcamy do zgłaszania
zapotrzebowania na odśnieżanie chodników przez właścicieli posesji i zarządców wspólnot. Nie dajmy się zaskoczyć
zimie!
Zakres prac
Odśnieżanie
i posypywanie
chodników wraz
z posypaniem
Odśnieżanie
dachów płaskich
o powierzchni do
1000 m2

Na zgłoszenia PUK oczekuje do 8 października. Kontakt z przedstawicielami
PUK jest możliwy osobiście w siedzibie
spółki przy ul. Gliwickiej 13 w Toszku
lub tel. 530 229 789; e-mail: kontakt@
puk.toszek.pl. Wszelkie informacje:
http://puk.toszek.pl.
Warto dodać, że zgodnie z prawem obowiązkowe jest także odśnieżanie dachów
i usuwanie sopli zwisających z budynków. Obowiązki te ciążą na właścicielach
lub zarządach nieruchomości.

Cena szacunkowa
netto
brutto
28.62

30.91

2.29 zł/m2

2.47 zł/m2

Skuwanie lodu

4.81 zł/m2

5.19 zł/m2

Wywóz śniegu

43.51 zł/m3

46.99 zł/m3

Szczegółowe informacje
Średnia cena odśnieżania chodników.
Pokrywa śniegowa do 50 cm,
cena za odśnieżanie chodnika
przy 1 posesji /na miesiąc/ w zł.
Średni koszt odśnieżania dachów
płaskich o powierzchni do 1000 m2.
Normalny stopień
skomplikowania usługi.
Średni koszt skuwania lodu.
W przypadku skuwania lodu z dachów
cena zostaje przeliczona w oparciu
o metry bieżące.
Średni koszt wywozu śniegu z posesji.
Stawka za m3.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

