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W trosce
o środowisko

Gmina Toszek zachęca mieszkańców - właścicieli nieruchomości (domy jednorodzinne i w zabudowie szeregowej, indywidualne gospodarstwa rolne)
do segregowania śmieci w systemie workowym i finansuje wywóz takich odpadów raz w miesiącu.

N

owelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach obliguje od 2013 r. wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego do prowadzenia
Rodzaj
odpadu

Kolor worka
Żó ł ty

Plastik

gospodarki odpadami komunalnymi. Pomimo braku ustawowego obowiązku segregacji
odpadów, dbając o środowisko naturalne na tutejszym terenie, na przełomie roku 2011/2012

Co wrzucamy
• Opakowania po p ł ynach
i napojach pety
• Kubki po produktach mlecznych
• Ar tykuł y gospodarstwa
domowego z tworzy w
sztucznych
• Pojemniki po ar tykułach sypkich
• Folie, woreczki foliowe,
reklamówki

• Ar tykułów w ykonanych
z tworzy w sztucznych
w po łaczeniu z innymi
materiałami
• Zużytych akumulatorów i baterii

• Opakowania ze szkła
np. słoiki, butelki
• Stłuczka szklana wolna
od zanieczyszczeń metalami
i tworzy wami

• Luster, porcelany, fajansu
• Zużytych żarówek, lamp
neonow ych
• Kapsli i korków
• Szkła okiennego
• Szkła zbrojonego
• Szyb samochodow ych

•
•
•
•

• Opakowań z domieszką tworzy w
sztucznych
• Folii aluminiow ych
• Papieru tłustego i zabrudzonego
• Opakowań po napojach

Zielony

Szkło

Czego nie wrzucamy

Niebieski

Makulatura

Książki, gazety, zeszyty
Torby papierowe
Kar ton, tekturę
Folder y, katalogi

Czer wony

Metal

• Czyste puszki po napojach
i konser wach
• Drobny złom metali kolorow ych
• Aluminium
• Drobny złom żelazny

Finanse

Nowy budżet, stare długi
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Z Urzędu

• Pojemników po smarach
• Puszek po lakierach i farbach
• Produktów w ykonanych
w po łączeniu z innymi
materiałami
• Opakowań po aerozolach
• Zużytych akumulatorów i baterii

Po całym mieście chodzą
plotki niewieście…
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przeprowadzono pierwszy trzymiesięczny
program pilotażowy selektywnej zbiórki odpadów w workach.
Burmistrz Toszka, biorąc pod uwagę głosy
lokalnej społeczności objętej akcją segregacji
śmieci, podjął decyzję o kontynuacji selektywnej zbiórki odpadów poprzez „system workowy“. Potrwa ona do końca roku i prowadzona będzie przez wyłonioną w postępowaniu
przetargowym firmę ALBA Południe Polska
Sp. z o.o. Wszystkie koszty związane z zakupem
worków oraz odbiorem i wywozem odpadów
pokryte będa z budżetu Gminy Toszek.
Worki dostarczane będą właścicielom nieruchomości nieodpłatnie przez firmę świadczącą przedmiotowe usługi. Odebrane zostaną tylko worki z odpadami segregowanymi
zgodnie z tabelą.
W momencie odbioru Wykonawca pozostawi nowe worki w takiej ilości i rodzaju, jakie
właściciel nieruchomości wystawił do odbioru.
Odbiór segregowanych odpadów odbywać się
bedzie zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na przedostatniej stronie gazety.
Więcej informacji w sprawie selektywnej zbiórki odpadów można uzyskać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Toszku, osobiście lub pod
nr tel. (32) 237 80 28.

Kultura

Tanecznym krokiem
przez lata
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PROSTO
Z URZĘDU

JJ Orlik w zasięgu ręki!

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 13 lutego, 20 jednostek samorządu
terytorialnego uzyskało pomoc finansową
w wysokości po 333 tys. złotych na budowę
kompleksu boisk sportowych – tzw. Orlików. Spośród 35 złożonych wniosków, w gronie szczęśliwców znalazła się NASZA GMINA! Kolejne 333 tys. złotych można uzyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki, chyba
że w danej gminie „wskaźnik G” jest niższy
od 1 tys. zł / mieszkańca, wówczas dotacja
z Ministerstwa wynosi do 500 tys. zł, a taką
gminą jest Toszek.
Aktualnie pracownicy Urzędu, na podstawie wykonanej już dokumentacji projektowej,
opracowują wniosek o dofinansowanie, który
należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki do końca marca. W ramach montażu
finansowego Toszek ma możliwość uzyskania
łącznego dofinansowania w wysokości maksymalnie 833 tys. złotych. Pozostałą część
kosztów inwestycji Gmina musi zabezpieczyć
z własnego budżetu.
Kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład
którego wchodzą: boisko piłkarskie, boisko
wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej, budynek sanitarno-szatniowy oraz infrastruktura towarzysząca (trybuny, parking,
miejsce dla rowerów) powstanie przy Szkole
Podstawowej w Toszku.

JJ Nie taka zima
straszna,
jak ją malują

Mimo siarczystych mrozów, jakie panowały
na przełomie stycznia i lutego, a później obfitych opadów śniegu – zima nie spustoszyła
gminnego portfela. W poprzednim sezonie
zimowym 2010/2011 usługę zimowego utrzymania dróg gminnych świadczył na naszym
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terenie jeden Wykonawca i całkowity koszt
wyniósł 168 691,64 zł. „Akcja zima” obejmowała tzw. „akcję czynną” i „akcję bierną”.
Pierwsza polegała na wykonywaniu czynności
związanych z utrzymaniem przejezdności poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości,
druga zaś na utrzymywaniu sprzętu w stanie
gotowości w warunkach niewymagających
odśnieżania. Za „akcję bierną” Wykonawca
otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 179,76 zł brutto / dzień. Niby niewiele,
a w skali całego sezonu zimowego… ziarnko
do ziarnka, aż zbierze się miarka. Dla przykładu, gdy przez jeden miesiąc nie padał śnieg
– firma tylko za gotowość do podjęcia działań
otrzymywała od Gminy ponad 5 tys. złotych.
Dążąc do optymalizacji kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, rozpisano przetarg z podziałem na pięć
zadań (5 rejonów Gminy Toszek), co umożliwiło świadczenie usług przez kilka firm, a nie
jak do tej pory tylko przez jedną. W konsekwencji przełożyło się to na zaoferowanie
konkurencyjnych cen. Ponadto zrezygnowano z wynagrodzenia ryczałtowego i podziału zamówienia na akcję czynną i bierną.
W przetargu jako kryterium wyboru oferty
przewidziano cenę liczoną według średniej
ważonej poszczególnych cen jednostkowych
i przypisanym im wag procentowych (np.
za 1 km odśnieżania, odśnieżania z posypywaniem / usuwania śliskości, 1 roboczogodzinę pracy sprzętu itp.). W efekcie Wykonawcy
otrzymują zapłatę wyłącznie za faktycznie
wykonaną pracę. Koszt „Akcji zima” do końca lutego zamknął się w kwocie 67 579,72 zł,
a zatem Gmina Toszek w porównaniu z ubiegłorocznym sezonem zimowym 2010/2011
zaoszczędziła ponad 100 tys. złotych.

JJ Zastali promocję
drewnianą, a zostawią
murowaną?...

Budżet Gminy Toszek w poprzednich latach
zakładał wydatki na promocję na poziomie
średnio 20 tys. złotych rocznie, gdzie w sąsiadujących gminach o porównywalnej wielkości
na zadania promocyjne przeznacza się około
czterokrotnie więcej. W ramach klasyfikacji budżetowej w dziale „Promocja jednostek
samorządu terytorialnego” ujęte są zarówno
wydatki związane z działaniami stricte promocyjnymi (np. zakup materiałów, gadżetów
reklamowych), jak i koszty „reprezentacyjne”
(usługi noclegowe, gastronomiczne świadczone dla gości przybywających z oficjalną wizytą
służbową itp.).
Do momentu reorganizacji Urzędu (podziału na referaty) za promocję odpowiedzialny był
Sekretarz Gminy. Nowo utworzony Referat
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji
Gminy w spadku odziedziczył „pokaźny” zasób materiałów promocyjnych – kilkanaście
folderów z 2007 r., książki o historii Toszka
oraz torby i teczki z herbem Gminy Toszek.
Brak jakichkolwiek publikacji, akcesoriów i gadżetów promocyjnych stanowi poważny pro-

blem i wymaga budowania strategii promocji
Gminy od podstaw.
Dzięki wsparciu finansowemu lokalnych
przedsiębiorców i zaangażowaniu ludzi dobrej woli w 2011 r. udało się wydać w nakładzie 1000 szt. dwujęzyczny folder promocyjny
Gminy Toszek. Prócz własnych publikacji, nawiązano również współpracę przy tworzeniu
wydawnictw powiatowych, takich jak album
historyczny i kalendarz powiatu gliwickiego.
Z akcesoriów i gadżetów reklamowych w ubiegłym roku zakupiono banery promocyjne i kubki z emblematami Gminy. Pozyskano także
sponsora, który ufundował baner promujący
lokalne kluby sportowe i zachęcający do ich dofinansowania poprzez przekazanie 1% podatku.
W ramach akcji „Wspieraj sport w Gminie Toszek” rozpowszechniono także plakaty i ulotki.
Z uwagi na ograniczone środki budżetowe,
podjęto działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie
zakupu niezbędnych materiałów promocyjnych. W tym celu złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z funduszy unijnych
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) projektu obejmującego stworzenie profesjonalnej oferty promocyjnej Gminy Toszek wraz
z mobilnym punktem informacji turystycznej.
Wniosek w trakcie oceny merytorycznej został
pozytywnie zaopiniowany przez Radę LGD
Spichlerz Górnego Śląska i rekomendowany
do dofinansowania. Aktualnie trwa weryfikacja formalna w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego.
Promocja Gminy Toszek skierowana
do szerszego grona odbiorców obejmuje reklamę w prasie, w Internecie i na organizowanych imprezach. W 2011 r. materiały
prasowe promujące walory regionu ukazały się w prasie lokalnej (Nowiny Gliwickie)
oraz ogólnopolskiej (Rzeczpospolita – dodatek Polskie Miasta i Regiony „Tu warto
być, to warto zobaczyć”). Prezentacja Gminy
dostępna jest również w cyberprzestrzeni,
na znanych portalach informacyjno-turystycznych, np. www.gminyturystyczne.pl,
www.polskaniezwykla.pl,www.mmmojemiasto.pl
(skupiający 10 portali największych miast Polski). Budowaniu pozytywnego wizerunku
sprzyjają także niewątpliwie imprezy okolicznościowe. W celu promocji Gminy Toszek na szczeblu regionalnym (wojewódzkim
i powiatowym) przygotowano i wystawiono
stoiska na „Święcie Lasu” w Katowicach (we
współpracy z CK „Zamek w Toszku”) oraz
na Dożynkach Powiatowych w Wilczy. Przy
ogromnym zaangażowaniu i pomocy ze strony lokalnie działających stowarzyszeń, grup
i instytucji, odbyły się na naszym terenie m.in.
Spichlerzowy Turniej Sołectw w Ciochowicach i Toszecki Jarmark Adwentowy. W tym
roku planowana jest dodatkowo organizacja
imprezy Kwitnący Toszek, będącej zwieńczeniem projektu, którego celem jest ukwiecenie
płyty toszeckiego rynku i promocja lokalnych
produktów branży florystycznej, a w efekcie
- prezentacja nieznanego dotąd potencjału
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Gminy Toszek w tym zakresie.
Na początku bieżącego roku wystąpiono
do Rady Miejskiej z wnioskiem o konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju, bowiem
dokument stworzony w 2000 r. jest w większości zagadnień nieaktualny. Jednym z priorytetowych celów Strategii było opracowanie
Programu Promocji Gminy. Przez 12 lat nie
ujrzał on jednak światła dziennego. Aby przystąpić do tworzenia programu promocji, niezbędne jest w pierwszej kolejności podjęcie
działań zmierzających do aktualizacji dokumentu bazowego, tj. Strategii Rozwoju Gminy,
a następnie opracowywanie poszczególnych
programów aplikacyjnych.
W najbliższych miesiącach promocja Gminy Toszek zostanie ukierunkowana na wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi
informatycznych. Zainicjowano już proces tworzenia nowego serwisu internetowego, który
w obecnych realiach doby Internetu stanowi
swoistą „wizytówkę” i pierwsze źródło informacji. W celu wzbogacenia oferty promocyjnej
w sieci, w najbliższym naborze wniosków dofinansowanych ze środków unijnych (tzw. „małe
projekty”) zostanie złożony projekt obejmujący
wykonanie multimedialnej prezentacji wraz
z interaktywną mapą Gminy Toszek.
Skuteczna i efektywna promocja możliwa
jest tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zasoby, którymi można się „pochwalić”. Wymaga to niewątpliwie ogromnego nakładu środków na inwestycje i działania, które przyczynią
się do poprawy wizerunku Gminy Toszek. Czy
uda się to wszystko osiągnąć? - Oceni historia…

JJ e-Urzędnik…

„Urzędnicy są jak książki na półkach biblioteki – im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś służą” – aby podważyć tezę postawioną
przez Napoleona Bonaparte, kierownicy referatów toszeckiego magistratu zostali zobligowani do przystąpienia do realizowanego w trybie zdalnym kursu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla
nowoczesnej administracji publicznej. Swój
akces zgłosili również pozostali pracownicy
Urzędu. W sumie w bezpłatnym szkoleniu, dofinansowanym ze środków Budżetu Państwa
oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bierze udział ponad
50% urzędników. Po pozytywnym zdaniu
egzaminu, kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu informatycznego
dla kadr nowoczesnej e-administracji, wydawanego przez Europejski Instytut Certyfikacji
Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli.
Ponadto w ramach wieloletniej współpracy z firmą tworzącą i udzielającą licencji na oprogramowanie System Informacji
Prawnej LEX, wynegocjowano organizację
bezpłatnego szkolenia z zakresu sprawnej
obsługi oraz korzystania z zaawansowanych
funkcji programu.
Dzisiaj urzędnik powinien być jak dobra
książka, po którą zawsze się sięga i tym samym
nie odkłada na wyższą półkę.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Pracowicie między sesjami
JJSesja w grudniu

Najważniejszą podjętą przez radnych
uchwałą było przyjęcie budżetu na rok
2012. Kwestie związane z konstruowaniem
budżetu budzą z reguły wiele emocji i kontrowersji podczas jego uchwalania – nie
w Toszku. „ZA” głosowali wszyscy obecni
na Sesji radni (14 osób).
Równie istotną sprawą, tym razem o wymiarze społecznym (zwłaszcza dla młodego
pokolenia), była decyzja o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Toszek i nadanie
jej statutu.

JJSesja w styczniu

Pierwsza w 2012 r. Sesja Rady Miejskiej w Toszku upłynęła w znacznej mierze
na dyskusji i głosowaniu nad kierunkami
gminnego rozwoju gospodarczego. Radni
wyrazili chęć przystąpienia do procedury
związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Toszek. Obecny dokument
strategiczny został uchwalony w 2000 r. i nie
podlegał jak dotąd żadnym modyfikacjom.
Przegłosowano również uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł. Powiatowi Gliwickiemu
na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kotulinie.

JJSesja w lutym

Podczas ostatnich obrad Rady Miejskiej
w Toszku goszczono przedstawicieli Powiatu Gliwickiego z Wicestarostą Waldemarem Dombkiem na czele. Poinformował
on zebranych m.in. o dwóch realizowanych
projektach, w których uczestniczy również
Gmina Toszek: „PIAPY dla mieszkańców
Ziemi Gliwickiej” oraz „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców za-

chodniej części Subregionu Centralnego”.
W związku z rezygnacją złożoną przez
Pana Artura Krawczyka, pełniącego przez
ostatnie 8 miesięcy funkcję Skarbnika Gminy, radni zobowiązani byli do podjęcia
uchwały w sprawie jego odwołania.
Rada Miejska w Toszku zatwierdziła
również do konsultacji społecznych kilka
bardzo ważnych projektów uchwał, które
mogą budzić zainteresowanie mieszkańców.
Dwie dotyczą gminnego zasobu mieszkaniowego. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy Toszek na lata
2012-2016, zawiera głównie plan remontów
oraz sprzedaży lokali mieszkalnych na rok
2012 i 2013.
Uchwała dotycząca zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych ustala kryteria
wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu, reguluje
warunki udzielania obniżki czynszu oraz
określa zasady zamiany mieszkań. W projekcie zaproponowano m.in. obniżenie
powierzchni zamieszkania i wysokość
dochodu osób ubiegających się o mieszkanie z zasobów Gminy Toszek i lokali
socjalnych.
Pod konsultacje poddano także istotną kwestię związaną z gospodarowaniem
nieruchomościami stanowiącymi własność
jednostki samorządu terytorialnego. Istotnym postanowieniem uchwały jest zwiększenie bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkaniowych. Niezależnie od formy
zapłaty (jednorazowa lub ratalna) wysokość
zniżki nie ulegnie zmianie.

Pomoc społeczna w Toszku
Ośrodek formalnie przejął dysponowanie
budżetem związanym z realizacją „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2012”
oraz koordynację jego wykonania. W ramach
Programu realizowane są zajęcia dla dzieci
m.in. na świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (w Toszku, Kotulinie, Paczynie, Pniowie i Sarnowie) oraz dofinansowywane są
zajęcia w ramach półkolonii w czasie przerwy
wakacyjnej m.in. w CK „Zamek w Toszku”.
Program przewiduje także udostępnienie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców
gminy. Porady świadczone będą raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym
w Toszku, ul. Rynek 4, w terminach:
Kwiecień 2012:
12.04.2012 r., godz. 16.30-18.30

Maj 2012:
10.05.2012 r., godz. 16.30-18.30
Czerwiec 2012:
14.06.2012 r., godz. 16.30-18.30
W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej planuje pozyskać dofinansowanie na lata
2012-13 do kolejnej edycji projektu systemowego „Aktywny rozwój zawodowy – szansą
na sukces” (realizowanego już od 2008 roku),
który jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach
projektu planowane są m.in. szkolenia podwyższające kompetencje zawodowe i społeczne, które mogą być pomocne w poszukiwaniu
zatrudnienia według potrzeb wykazywanych
przez pracodawców na lokalnym rynku pracy.
W latach 2008-2011 projekt „Aktywny rozwój
zawodowy – szansą na sukces” ukończyło
56 osób z terenu Gminy Toszek.
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Nowy budżet, stare długi
Z końcem 2011 r. Rada Miejska w Toszku uchwaliła budżet na rok 2012.
Jak twierdzą włodarze Gminy, ma on charakter prorozwojowy, ale jednocześnie
wyważony i odpowiedzialny. Zakłada przede wszystkim zwiększenie środków
na inwestycje i konieczność możliwie szybkiej spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów.
D o m i n i ka  G m i ń ska
A rt u r K ra w cz y k
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grudnia 2011 r. Rada Miejska
w Toszku przyjęła w jednomyślnym głosowaniu budżet
na 2012 rok. Tegoroczne dochody Gminy zaplanowane zostały na poziomie
28 421 144,57 zł, co stanowi wzrost o 10,6%
w stosunku do planowanych dochodów
w roku 2011. Po stronie wydatków znajdzie
się 30 051 969,57 zł – również wzrost (o 13,8%).
Wygenerowany deficyt podyktowany jest tym,
że przy konstruowaniu budżetu ujęto wszystkie projekty ubiegające się o dofinansowanie
ze środków unijnych bądź dotacji krajowych
i zabezpieczono całość wartości poszczególnych inwestycji, a nie tylko wkład własny.
Bilans dochodów i wydatków będzie zatem
ostatecznie zależał w dużej mierze od finalnego rozstrzygnięcia, które z zaplanowanych
inwestycji uzyskają dofinansowanie, w jakim
czasie zostaną one ukończone oraz kiedy nastąpi zwrot wyłożonych środków. – To budżet prorozwojowy, ale jednocześnie ostrożny
i odpowiedzialny – mówi Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk.

Więcej na inwestycje

Zakłada się, że średnio co piąta złotówka
zostanie wydana na inwestycje, czyli najwięcej
w stosunku do lat poprzednich. Do głównych
planowanych przedsięwzięć należą:
JJ budowa kanalizacji sanitarnej Toszek–
Oracze-Sarnów i wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina – ok. 2,6 mln zł (dofinansowanie z UE na poziomie 85% kosztów
kwalifikowanych)
JJ budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – ok. 1,1 mln zł (dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego – 833 tys. zł)
JJ termomodernizacja obiektów oświatowych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii – Przedszkole w Toszku i Szkoła
w Paczynie – ok. 1,7 mln zł (dofinansowanie z UE – 85% kosztów kwalifikowanych)
JJ zagospodarowanie skwerku przy
ul. Gliwickiej poprzez stworzenie
miejsca rekreacji, sportu i integracji
pn. „Toszkoland” – budowa placu zabaw, plenerowej siłowni, remont altany
i zaadaptowanie jej na miejsce do gier –
ok. 463 tys. zł (dofinansowanie z UE na po-
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ziomie 80% kosztów kwalifikowanych)
JJ budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Paczynie – ok. 400 tys. zł (możliwe dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej)
JJ przebudowa dróg transportu rolnego Wilkowiczki-Łączki, Laura-Ligota Toszecka-Kotulin – ok. 245 tys. zł
JJ dofinansowanie do wykonania chodnika
przy drodze powiatowej przy ul. Kolejowej
w Kotulinie – ok. 100 tys. zł
Więcej środków niż przed rokiem i dwoma
laty, zamierza się także przeznaczyć na wydatki związane z remontem i utrzymaniem
dróg gminnych.

Stare zadłużenie

Przez cały 2011 rok nie wzięto żadnego kredytu, a spłacono 889 175,00 zł zadłużenia. Konieczna jest jednak dalsza spłata zaciągniętych
wcześniej zobowiązań finansowych. I tak, według stanu na koniec 2011 r., zadłużenie Gminy
Toszek w wysokości 2 091 523,34 zł stanowią:
JJ 195 523,34 zł – pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w 2004 r. w WFOŚiGW
w Katowicach na realizację inwestycji
pn. „Stacja uzdatniania wody w Toszku
przy ul. Gliwickiej 1a” (planowany termin
spłaty – 2014 r.)
JJ 600 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt
zaciągnięty w 2009 r. w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie na realizację rozbudowy
sportowej infrastruktury edukacyjnej przy
Szkole Podstawowej w Toszku – sala gimnastyczna typu namiotowego (planowany
termin spłaty kredytu – 2014 r.)
JJ 1 296 000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2010 r.
w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, w tym:
»» 160 000,00 zł – na budowę kanalizacji
sanitarnej Toszek-Oracze-Sarnów i wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina
»» 456 000,00 zł na rozbudowę sportowej
infrastruktury edukacyjnej przy Szkole
Podstawowej w Toszku – sala gimnastyczna typu namiotowego
»» 680 000,00 zł – na rozbudowę sportowej
infrastruktury edukacyjnej przy Szkole
Podstawowej w Kotulinie – sala gimnastyczna typu namiotowego (planowany
termin spłaty kredytu – 2015 r.)
W większej części zaciągnięte zobowiązania
przeznaczone były na przedsięwzięcia w 100%
finansowane ze środków własnych Gminy.

I co dalej?

W trakcie roku budżet na pewno będzie
ulegał zmianom. Jedną z pierwszych będzie
konieczność dostosowania go do podwyższonej przez Sejm RP składki rentowej. Zgodnie
ze znowelizowaną ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, na pracodawców został przerzucony obowiązek sfinansowania
podwyższonej o dwa punkty procentowe
składki rentowej. W przypadku Gminy Toszek może to spowodować wzrost kosztów
nawet do 150 tys. zł. Prawdopodobnie zostanie
zwiększona w tym roku subwencja oświatowa,
która ma zrekompensować samorządom większe koszty zatrudniania nauczycieli. Czy tak
się jednak stanie?…
Kolejne modyfikacje budżetu mogą wynikać z faktu, że gro pieniędzy przewidziano
na zadania wykorzystujące pozabudżetowe
formy wsparcia (głównie z UE), z których
część finansowana jest na zasadzie refundacji,
czyli najpierw Gmina musi wyłożyć środki,
a następnie po rozliczeniu projektu otrzyma
ich zwrot. Wiele zależy zatem od skuteczności
w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych, czyli od tego, ile ze złożonych wniosków
aplikacyjnych zostanie rekomendowanych
do dofinansowania. Niestety, kończący się
okres programowania 2007-2013 oznacza jeszcze większą konkurencję w wyścigu o środki
unijne, a zarazem realnie ograniczone możliwości ich pozyskania z powodu wyczerpania
większości alokacji. – Bez inwestycji nasza
Gmina się nie zmieni, więc jeśli w 2012 r. będą
ogłaszane jakieś nabory na działania inwestycyjne, musimy brać w nich udział (nawet jeśli
konieczne będzie zaciągnięcie kredytu pomostowego, który zapewni finansowanie projektu
do czasu wypłaty dotacji), bo to ostatnia szansa
na pozyskanie funduszy unijnych w tej perspektywie finansowej – argumentuje Burmistrz
Toszka Grzegorz Kupczyk.
Rok 2012 zapowiada się jako czas trudny, w którym istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia turbulencji gospodarczych na poziomie światowym, krajowym,
a co za tym idzie także gminnym. Dlatego
budżet ma charakter proinwestycyjny, ale
jednocześnie wyważony. - Zaplanowaliśmy
inwestycje, ale z pewną dozą ostrożności, tak,
byśmy mogli zrealizować większość z zaplanowanych w przyszłości zadań, ale jednocześnie
wywiązać się ze spłaty ciążącego na Gminie
zadłużenia z przeszłości, pamiętając o zachowaniu progów ostrożnościowych wyznaczonych
przez Ministerstwo Finansów – podkreślają
przedstawiciele samorządu.
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Po całym mieście chodzą plotki niewieście…

że Skarbnik Gminy
odchodzi, bo urzędowy
klimat mu szkodzi…
JJPlotkę dementuje
Pan Artur Krawczyk
– toszecki Skarbnik Gminy:

- Moja rezygnacja podyktowana jest wyłącznie względami osobistymi. Współpracę z Burmistrzem Toszka i pracownikami
magistratu uważam za udaną i przy tej okazji
chciałbym podziękować za serdeczne przyjęcie, życzliwość i przyjazną atmosferę w pracy.

że Oświatę odchudzają,
bo takie „widzimisię” mają…
JJPlotkę wyjaśnia
Pani Zdzisława Mrózek
– Zastępca Burmistrza
Toszka:

- Każdego roku do końca kwietnia dyrektorzy szkół przedstawiają projekt organizacyjny na następny rok szkolny organowi prowadzącemu, który ma miesiąc
na podjęcie decyzji co do organizacji każdej
placówki. W celu konsultacji propozycji dotyczących planowanych zmian w funkcjonowaniu oświaty, 13 maja ubiegłego roku

Burmistrz zaprosił wszystkich dyrektorów
na spotkanie. Zasugerowaliśmy możliwość
zastąpienia obiadów przygotowywanych
w kuchniach szkolnych poprzez usługę
cateringową świadczoną przez panie zatrudnione w stołówkach. Zaoferowaliśmy
również udzielenie pomocy przy założeniu
działalności gospodarczej. W tej kwestii
dyrektorzy zostali poproszeni o przekazanie zainteresowanym osobom stosownych
informacji tak, by nie czuły się one zagrożone utratą pracy. Należy przy tej okazji
nadmienić, że Gmina zgodnie z ustawą
o systemie oświaty może, ale nie ma obowiązku zorganizowania stołówek szkolnych.
Wystąpiliśmy ponadto o sporządzenie kalkulacji przez podmiot zewnętrzny. W sytuacji gdyby okazało się, że obiady gotowane
w kuchniach szkolnych okażą się tańsze,
temat stanie się nieaktualny. Kalkulacja
sporządzona przez dyrektorów w zestawieniu z ofertą wykazała, że koszt wytworzenia
obiadu w szkole jest niższy.
Dużo czasu poświęcono również na rozmowy dotyczące obsługi administracyjnej w placówkach oświatowych. Niezrozumiałym dla nas była tak duża obsada w poszczególnych sekretariatach (np. w Szkole
Podstawowej w Toszku i Gimnazjum było
po 2,5 etatu), przy jednoczesnym funkcjonowaniu ZOPO, z liczbą wakatów 4,5, które
kosztuje Gminę średnio 400 tys. zł rocznie.
Dysproporcja pomiędzy wszystkimi wydatkami na szkoły a przyznaną subwencją
jest bardzo wysoka i w ostatnich 2 latach
wynosiła średnio 800 tys. złotych – Gmina
nie dopłaca jedynie do szkoły w Kotulinie.
Ponad połowę wydatków stanowią wynagrodzenia pedagogów. Poszczególne grupy
nauczycieli zarabiają średnio brutto: 2822 zł

– nauczyciel kontraktowy, 3656 zł – mianowany, a 4791 zł – nauczyciel dyplomowany.
W celu oszczędności, Burmistrz Toszka
w projekcie organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012 zatwierdził po 1 etacie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Toszku
i Gimnazjum (w miejsce 2,5) oraz po ½
etatu w pozostałych szkołach (zamiast 1).
W kwestii oświaty kontynuujemy realizację założeń wynikających z pisma poprzedniego Burmistrza Toszka Jacka Zarzyckiego z dnia 21.04.2009 r. skierowanego
do wszystkich dyrektorów szkół. Główne
postulaty dotyczyły monitorowania placówek w celu uzyskania równowagi wydatków
i subwencji, a w przypadku utrzymujących
się w okresie 3 lat istotnych dysproporcji –
podjęcia niezbędnych działań zmierzających
do ich zminimalizowania. Ponadto założono wówczas konieczność monitorowania
poziomu nauczania w szkołach oraz łączenia
klas o małej liczbie uczniów w przypadku
zajęć, w których jest to możliwe.
Obecnie nie dążymy do tego, by stosować
tak drastyczne środki, polegające na ograniczeniu oddziałów w szkole. Bez wątpienia
wpłynęłoby to bowiem zarówno na komfort
pracy nauczyciela, jak również na wyniki
w nauce, które i tak, jak pokazują statystyki
z ostatnich dwóch lat, były w przeważającej
większości poniżej średniej powiatowej.
Oszczędności w oświacie są konieczne, ale nie chcemy, aby odbywały się one
kosztem tych, którzy w całej tej sprawie są
najważniejsi, czyli dzieci i młodzieży. Staramy się brać pod uwagę argumenty, jakie
przedstawiają dyrektorzy szkół i wyrażamy
wolę osiągnięcia zadawalającego obydwie
strony kompromisu.

Partnerstwo gmin Toszek-Hohenau
Kalendarium wydarzeń z 2011 roku

JJ22-26 sierpnia

JJ3-4 września

– uczestnictwo w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Hohenau – promocja trzeciego sektora
z Gminy Toszek poprzez sprzedaż wyrobów
lokalnych rękodzielników

JJ19-23 stycznia

– pierwsza oficjalna wizyta nowo wybranych
władz samorządowych w Hohenau na zaproszenie Burmistrza partnerskiej gminy

JJ1-4 maja

- pierwsza oficjalna wizyta Burmistrza Eduarda
Schmida wraz z delegacją na zaproszenie Burmistrza Grzegorza Kupczyka – uczestnictwo
w nadaniu tytułu „honorowego obywatela Gminy Toszek” ś.p. Antoniemu Wieczorkowi (inicjatorowi partnerstwa obu gmin) oraz w uroczystości obchodów 3 Maja - wspólne sadzenie
drzewka poświęconego przez Papieża Benedykta XVI przy Kościele Parafialnym w Toszku
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J30
J września – 4 października

– odwiedziny Burmistrza Eduarda Schmida
i kilkuosobowej grupy gości z Gminy Hohenau
– uczestnictwo w VII Oktoberfeście na Zamku w Toszku, nawiązanie znajomości z zaproszoną delegacją z Miasta Halicz na Ukrainie

– wyjazd 13-osobowej grupy dzieci ze szkół
podstawowych z Toszka, Kotulina i Paczyny
na wypoczynek do Hohenau (pobyt sfinansowany był przez gminę partnerską)
– wizyta Burmistrza Toszka z przedstawicielami
klubów sportowych „Ruch Pniów” oraz „Przyszłość” Ciochowice w gminie partnerskiej z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia klubu
sportowego DJK-SG Schönbrunn am Lusen

JJ2-4 grudnia

JJ10-11 grudnia

– rewizyta gości z gminy partnerskiej – promocja lokalnych produktów z Gminy Hohenau na Toszeckim Jarmarku Adwentowym
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##Szkoła - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego środowiska Dekanatu Ujazdowskiego

Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się
„harmonizować swoje życie z całym istnieniem” poprzez organizowanie cyklicznych
przedsięwzięć o charakterze środowiskowym.
W Dniu Seniora, organizowanym z okazji
Dnia Babci i Dziadka, cała społeczność szkolna
spotyka się z nestorami rodzin. Uczniowie wraz
z opiekunami przygotowują dla nich program
artystyczny, konkursy oraz drobne upominki.
Tradycją szkolną stało się już to, że podczas
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.
Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, rozmowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej”
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują
ją jako integralny element swojego środowiska,
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdowskiego, towarzyszyli im, obok trenerów, rodzice. Przyjechało około 100 ministrantów.
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagrody i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze
drużyny:
Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1.
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie:
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd.
Główni sędziowie to Marek Mrozek i Marek Pawłowski, nad całością zaś czuwał proboszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.
B . G r o c h la

Po feriach przedszkole
jak z bajki

##Z Małopolski na Śląsk

Kto chce podziwiać
piękne, wysokie palmy
wcale nie musi wybierać
się na południe Polski czy
na Kurpie... Od Niedzieli
Palmowej aż do końca
okresu wielkanocnego
wystarczy odwiedzić
kościół parafialny p.w.
św. Marcina w Paczynie.

Na ścianach zagościli
bohaterowie z bajek.

W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową
uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Paczynie od 6 lat przygotowują
wielkanocne palmy, które
osiągają wysokość około trzech metrów.
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpisują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.
Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie
można oglądać już od 1 kwietnia.

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont.
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe meble. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone.
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł,
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroku prace postępowały naprzód. Sale odmalowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
w kuchni, a na ścianach powstały piękne portrety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą
Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustalali drobne szczegóły, by przedszkole było nie
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końcowy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują
wszystkim za zaangażowanie.

A gn i e s zka K u ral

B . G r o c h la
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##Babciu, dziadku,
cóż wam dam

Tymi słowami przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość
z okazji ich święta.
Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szkole gościli seniorzy zaproszeni na akademię
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych
recytujących piękne wiersze i śpiewających
piosenki. Swoim humorem rozbawiały skecze w wykonaniu uczniów ze starszych klas.
Najwięcej zabawy było jednak podczas konkursów, w których udział wzięli dziadkowie
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zadania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
gości przygotowano również słodki poczęstunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
otrzymali przepiękne prezenty. Były to prace wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
opuszczając salę.
W czasie ferii… szkoła również tętniła
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, komputerowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
- zręcznościowe.

##A po feriach

Po raz kolejny przyjechał do szkoły teatrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy
w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczucha” ukazali perypetie sieroty z niesforną krową, która kłamała, ale jak wiadomo – kłamstwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia
uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.
A nna Z arz e cka
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##Babcia i dziadek
w przedszkolu
Wszystkie dzieci wiedzą, jak
ważnymi i kochanymi osobaPRZEDSZKOLE
mi są dziadkowie. Święta babci
i dziadka przypadły w tym roku
w sobotę i niedzielę, ale to żaden
problem dla przedszkolaków.
20 stycznia dzieci z grup „Biedronki”, „Słoneczka” i „Tygryski” zaprosiły do przedszkola swoje
babcie i dziadków, a 23 stycznia zaproszenia
przekazały dzieci z grup „Krasnale” i „Misie”.
Przedszkolaki przygotowały dla swoich gości
wiele niespodzianek. Z okazji ich święta recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Grupa
„Biedronek” śpiewała także w języku niemieckim. Mali artyści z grupy „Krasnale” również
pochwalili się znajomością języka niemieckiego,
przedstawiając bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.
Wszystkie przedszkolaki przygotowały własnoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera.

##Zwycięstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej
GIMNAZJUM

Złota maska dla Gimnazjum z Toszka
20 stycznia grupa teatralna działająca
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczycielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wieszowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury.
Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwyciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedstawienie odznaczało się pomysłowością i nowatorstwem oraz, oczywiście, świetną grą
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę
– Złotą Maskę. Gratulacje.
J . F alb o r s ka
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##Komputery dla
naszych uczniów

##Goście
z Hohenau

PRZEDSZKOLE

GIMNAZJUM

Jeden komputer na jednego ucznia...
W Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku
od kilku lat działają dwie nowoczesne pracownie komputerowe pozyskane z projektu
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,
a współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostały one
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt
o wartości 41 797,44 zł i 41 406,12 zł.
Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy
kilku komputerach, a przy jednym stanowisku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.
W pracowniach komputerowych mają
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września 2010 r. w pracowniach realizuje się także część zadań w ramach unijnego
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
czy profilaktyczne.
W bibliotece szkolnej istnieje także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
które szkoła otrzymała w ramach ogólnopolskiego programu w 2005 r. Są to 4 komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
które dostępne są dla uczniów w godzinach
pracy biblioteki.
J . F alb o r s ka

##Der, die,
das kenner

SP TOSZEK

„DER DIE DAS KENNER”
to tytuł organizowanego przez
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Katowicach odbył się wojewódzki, ostatni etap,
do którego zakwalifikowało się 5 uczniów
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina Bytomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska,
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratulujemy i trzymamy kciuki w finale!!!

Pamiątkowe zdjęcie
9 grudnia przedszkole w Toszku odwiedził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świąteczne upominki dla toszeckich przedszkolaków od mieszkańców partnerskiej Gminy
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spotkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w języku niemieckim.

##Odwiedziny
w Sacele

SP TOSZEK

Toszanie odwiedzili rumuńskie Sacele
Zgodnie z harmonogramem działań projektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Toszku spotkało się z przedstawicielami szkół partnerskich w Sacele w Rumunii.
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestniczyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczestników wycieczki pozostanie z pewnością
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce
i gościnność gospodarzy.
Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogrodzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez
30 tys. mieszkańców.
B . Szpak
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Kultura

Tanecznym krokiem przez lata
Sekcja tańca towarzyskiego rozpoczęła
swoją działalność w 1992 roku dzięki
usilnym staraniom ówczesnej Dyrektor GOK w Toszku, Grażyny Dittrich,
której marzeniem było dynamiczne
i twórcze zainteresowanie tańcem
mieszkańców Gminy Toszek i sąsiadujących miejscowości, a w szczególności założenie i działalność klubu
tanecznego z dobrymi turniejowymi
parami tanecznymi.
F ranc i s z e k W i t o s

P

ierwsza oferta skierowana została
do dzieci i młodzieży – ilość chętnych przerosła oczekiwania. Od razu
powstały dwie oddzielne grupy - dziecięca
i młodzieżowa. Zajęcia taneczne prowadzone
w sposób profesjonalny, twórczy i jednocześnie radosny, cieszyły się dużą popularnością.
Pod okiem trenerów tańca towarzyskiego
a jednocześnie zawodowej pary tanecznej
Ewy i Franciszka Witosów, szkolili się przyszli tancerze i po dwóch latach pracy nadszedł
czas utworzenia Klubu Tańca Towarzyskiego
„TEKATA”. Aby uzyskać członkostwo w KTT
„TEKATA”, prócz talentu, wymagana była
systematyczna praca, ale także nienaganna
współpraca w parach tanecznych, które startowały na turniejach tańca. Wśród osiągnięć,

sa B), Michał Kramek i Patrycja Materla (klasa B), Krzysztof
Kurek i Patrycja Materla (klasa
D), Arkadiusz Dzienia i Marta Łubiarz (klasa D), Piotr Bem
i Beata Madejska (klasa E), Dawid Najduch i Justyna Thomalla
(klasa E) oraz Sebastian Osadzin
i Jessika Kamella (klasa E), Rafał
Sacher i Patrycja Krupa (klasa E).
Taniec towarzyski w Toszku
nadal się rozwija: rok temu sekcja tańca towarzyskiego powiększyła się o grupę par dorosłych.
Pary taneczne KTT „TEKATA”
i członkowie sekcji tańca towarzyskiego corocznie biorą udział
w pokazach, przysparzając puTaniec towarzyski w Toszku nieustannie się
bliczności wielu wrażeń. Zawsze
rozwija. Tak z marzeń zrodziły się sukcesy.
przyjmowane są owacjami, jako
że pokazy są nietuzinkowe i zrejakie mają na swoim koncie pary sportowego alizowane z pomysłem.
tańca towarzyskiego, są zwycięstwa, miejsca
Rozwój tańca towarzyskiego w Toszku
medalowe, miejsca finałowe na turniejach: jest efektem: poparcia istnienia sekcji tańca
Grand Prix Śląskiego Okręgu Polskiego To- towarzyskiego i TEKATY przez Dyrektorów
warzystwa Tanecznego, Mistrzostwach i Pu- Centrum Kultury „ZAMEK w TOSZKU”,
charach Śląskiego Okręgu PTT, ogólnopol- bardzo życzliwej opieki Barbary Skawińskiej,
skich i międzynarodowych turniejach. Warto pracy trenerów Ewy i Franciszka Witosów oraz
spojrzeć na długą listę par tanecznych, które zaangażowania rodziców i rodzin. Wszyscy
mają w swoim dorobku takie sukcesy i nale- wymienieni zdają sobie doskonale sprawę,
ży wymienić najbardziej utytułowane z nich: że taniec to nie tylko poezja ruchu połączoneŁukasz Strzelczyk i Magdalena Kalita (kla- go z muzyką, ale także sposób na piękne życie.

Ciekawostki z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Rekrutacja przewodników

Szukasz ciekawej pracy na weekendy i wakacje? Interesujesz się
zabytkami Gminy Toszek? Masz dobrą dykcję? - Zostań jednym
z przewodników CK „Zamek w Toszku”. Nabór trwa do 23 marca.
Wybranym kandydatom zapewniamy pracę na podstawie umowy
zlecenia i profesjonalne szkolenie prowadzone przez dr Jana Lewandowskiego. Czekamy na Twoje CV.

Nowe logo Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” ma nowe logo. Autorką jest
Agata Przewieźlik z Sarnowa, instruktor sekcji plastycznej działającej
w CK „Zamek w Toszku”.

Projekt promujący zabytki

CK „Zamek w Toszku” jest w trakcie realizacji projektu „Promocja zabytków znajdujących się na Szlaku Spichlerza Górnego Śląska
– sposobem na poprawę wizerunku obszaru”. W ramach projektu
powstanie m.in. nowa strona internetowa CK oraz zostaną wydane
materiały dotyczące walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych z terenu Gminy Toszek i gmin należących do Lokalnej Grupy
Działania Spichlerza Górnego Śląska. W ramach projektu od lutego
ukazują się felietony w „Wiadomościach Powiatu Gliwickiego”. Zachęcamy do lektury.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Gminne Prezentacje Artystyczne

Do 21marca przyjmowane będą zgłoszenia grup i osób indywidualnych chcących pokazać się przed szerszą publicznością w ramach
Gminnych Prezentacji Artystycznych. Wydarzenie to odbędzie się
24 marca o godzinie 15.00. Śpiew, rapowanie, gra na instrumencie –
oto tegoroczne kategorie. Szansa na sukces czeka! Zapraszamy!
D o m i n i ka W i tk o w s ka
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Z trzeciego sektora

Shrek i Fiona podbili serca
„małych” i „dużych”!
W ostatnią sobotę ferii zimowych (11 lutego) na Zamku w Toszku po raz pierwszy
w historii odbył się otwarty i bezpłatny Wielki Bal Karnawałowy u Shreka i Fiony.
J ak u b M i ck i e w i cz

Bohaterowie znanego filmu bawili przybyłych gości przez cztery godziny. Organizator
imprezy - Stowarzyszenie Wizawi, w jednym
pomieszczeniu zorganizowało salę dyskotekową z zabawami dla dzieci, a w drugim kawiarnię dla opiekunów bawiących się pociech
z darmowym poczęstunkiem z napojami.

Na balu dzieci uczestniczyły w różnych
grach, zabawach i konkursach. Elementem,
którego nie mogło zabraknąć, był wybór Króla
i Królowej balu spośród najciekawiej tańczących uczestników.
Ku zdziwieniu organizatorów, w balu wzięło udział aż 697 gości! Poza mieszkańcami
Gminy Toszek, w zabawie uczestniczyły dzieci
z Poniszowic oraz mieszkańcy Gliwic, Pysko-

wic czy nawet Zabrza. Przygotowane sale pękały w szwach tak, że nawet bagienny domek
Shreka uległ małej destrukcji. Szczególnie
wzruszającym momentem okazał się ostatni
utwór zagrany na balu. Zauroczone bajkowym
klimatem dzieci nie mogły pogodzić się z końcem imprezy i w oczach niejednego z nich
pojawiły się łzy. Była to oczywiście oznaka
szczęścia, zmęczenia, a jednocześnie zadowolenia z udanego popołudnia. Niewątpliwie sukces Stowarzyszenia Wizawi, to przede
wszystkim sukces mieszkańców, ponieważ
swoją obecnością pokazali, że można brać
udział w organizowanych przez stowarzyszenia wydarzeniach i w ten sposób wspierać
ich działalność. Słowa podziękowania należą
się także sponsorom, którzy pokazali swoją
bezinteresowność i dobre serce. Zdjęcia z balu
można obejrzeć na stronie www.wizawi.org.pl.
Wizawi ma nadzieję, że mieszkańcy Gminy
Toszek równie chętnie wezmą udział w następnych organizowanych przez jego członków
imprezach. Kolejnym punktem w kalendarium jest Rajd Rowerowy dla Emanuela, który
odbędzie się w czerwcu tego roku. Na stronie
internetowej Wizawi, umieszczane są bieżące informacje o działaniach i funkcjonowaniu Stowarzyszenia.

Język niemiecki w przedszkolu?
D o r o ta M at h e ja

Od niemal dwudziestu lat w wielu szkołach województw śląskiego i opolskiego prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego,
jako języka mniejszości narodowej. W chwili
obecnej możliwość takiej formy edukacji mają
– i w większości z niej korzystają – uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez
Gminę Toszek. Nie do wszystkich rodziców
dotarła natomiast informacja, że od kilku
lat podobne rozwiązanie funkcjonuje także
w przedszkolach.
Kwestię nauczania języków żyjących na terenie Polski mniejszości reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 li-

stopada 2007 r. Warunkiem udziału przedszkolaków w zajęciach jest złożenie przez
rodziców pisemnego wniosku. Deklaracja
minimum 7 dzieci z danej grupy wiekowej
jest dla dyrektora przedszkola zobowiązaniem
do zorganizowania zajęć. Edukacja może się
odbywać w trzech formach, najczęściej jak
dotąd stosowaną praktyką jest prowadzenie
nauczania w minimalnym wymiarze 4 godzin zegarowych w tygodniu. Nauka jest
w takiej sytuacji bezpłatna. Wiele cennych
informacji o obowiązujących zasadach oraz
korzyściach wynikających z wielojęzyczności
można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.bilingua.haus.pl.

W toszeckim przedszkolu ze stworzonej
przez MEN szansy przedszkolaki korzystają
już od roku 2009. W miarę możliwości Koło
DFK Toszek starało się dotrzeć z informacją o istniejących uregulowaniach prawnych
do wszystkich zainteresowanych. Co roku
zgłaszali się jednak rodzice, do których wiadomość ta nie dotarła we właściwym czasie.
W tym roku nowe wnioski składać należy
do końca marca.
O formularze można poprosić w Przedszkolu, albo zwrócić się do DFK – mailowo
na adres: dfk.tost@onet.eu czy też osobiście
w Biurze DFK (ul. Gliwicka 32) we wtorki
w godzinach 17.00-19.00.

Fete de la Musique 2012
Z arz ą d  T P Z T

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam
dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają” - pisał Johann Wolfgang
von Goethe. 21 czerwca na toszeckim rynku
po raz drugi odbędzie się w Fete de la Musique – Święto Muzyki - obchodzone w kilkuset
miastach całego świata.
Idea narodziła się w Paryżu przed trzydziestu laty. Data nie została wybrana przypad-
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kowo – to przecież najdłuższy dzień w roku.
W tym szczególnym dniu muzyka wychodzi
na ulice i place, tam gdzie toczy się zazwyczaj
codzienne życie. Profesjonaliści i amatorzy,
miłośnicy opery i rocka, chórzyści, tancerze,
orkiestry dęte spotykają się, dzielą między
sobą i swoimi słuchaczami tym, co dla nich
w świecie muzyki najbliższe i najcenniejsze.
By propagować tę piękną ideę, organizatorzy zapraszają do udziału w drugim toszeckim
Fete de la Musique. Chcemy zaprosić w tym

roku także artystów z gmin sąsiednich. Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Toszeckiej najbardziej zależy jednak, rzecz jasna, na promowaniu naszych lokalnych muzyków. Zarząd
TPZT zwraca się do wszystkich wykonawców
z Gminy Toszek i okolic, którzy zechcą się
włączyć w tegoroczne Święto Muzyki z zaproszeniem i prośbą o kontakt pod adresem mailowym: zarząd.tpzt@gmail.com. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 21 kwietnia.
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Z życia sołectw
Pniów

Bal przebierańców

„[…] Dzieciństwo jest jedyną porą, która trwa w nas całe życie”.
Ryszard Kapuściński

K atarz y na K u l i k

Bal przebierańców, który odbył się 11 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Pniowie, pozwolił
wszystkim uczestnikom wrócić do lat dziecięcych. Dla organizatorów miłym zaskoczeniem
okazał się fakt, że prawie wszyscy przebrali się
i naprawdę było przesympatycznie. We wspa-

Paczyna

niałej atmosferze, każdy przez parę godzin tego typu imprezie. Zabawę prowadził zemógł być znów dzieckiem. Prym wiodły dia- spół „ATRIO”, który postarał się o dobry
bły i diablice, nie zabrakło też księdza, biskupa humor gości, organizował liczne konkursy,
i zakonnicy. Można było
w których wszyscy chętnie
spotkać smerfy, klauna,
brali udział. Organizatoarabów, myszki, cyganów,
rzy składają podziękowapsa, pielęgniarki, hindunia zespołowi, ale przede
ski i wiele, wiele innych
wszystkim uczestnikom
przepięknych i barwnych
balu, bo to dzięki ich obecpostaci.
ności, poczuciu humoru
Wszyscy w szampańi wspaniałej zabawie – imskim nastroju zadeklaroprezę tę można zaliczyć
Nie zabrakło nam wyobraźni!
wali obecność na kolejnej
do udanych.

I znowu się działo…

S ł awo m i r  Z arzeck i   

Nawet kilkunastostopniowy mróz nie
przeszkodził uczestnikom świetlicy parafialnej w Paczynie w wyprawie do kina. Atrakcją
dodatkową okazała się podróż pociągiem…
W czasie tegorocznych ferii zimowych
dzieci i młodzież z Paczyny miały możliwość
uczestnictwa w zajęciach świetlicowych organizowanych przy Parafii. Najwięcej radości
sprawił uczestnikom wyjazd do Cinema City
w Gliwicach, gdzie za pozyskane w czasie świątecznego kiermaszu pieniądze mogli obejrzeć
wybrany film. A ponieważ podróż odbywała
się pociągiem, frajda z wyjazdu była o wiele
większa, tym bardziej, że niektórzy jechali

nim po raz pierwszy. Chociaż mróz dokuczał,
a pociąg miał niewielkie opóźnienie, to jednak uśmiech na twarzach gościł cały czas.
Oczekując na seans starsi zwiedzali pobliskie
pasaże, a najmłodsi odkryli kolejną atrakcję –
ruchome schody… Wrażeń zatem nie brakowało! Szkoda tylko, że do skutku
nie doszedł zaplanowany w ferie kulig. Niestety – zima w tym
roku okazała się
bardzo kapryśna. Na pocieszenie 1 marca zor-

ganizowano w świetlicy Wieczór Bajek. Był
on o tyle niezwykły, że znane bajki czytane
były w różnych językach – po francusku, ukraińsku, niemiecku, słowacku, a także w języku
polskim i śląskim. Uczestnicy spotkania mieli okazję brać udział w różnych konkursach,
a na zwycięzców czekały nagrody, napoje oraz
ciepły posiłek. Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy brali udział w przygotowaniach tego niezwykłego wieczoru.
Na 28 marca zaplanowano Drogę Krzyżową ulicami Paczyny, w czasie której młodzież
nie tylko poprowadzi rozważania, ale również
odegra przy każdej stacji scenkę. Tym razem
odbędzie się to wieczorową porą, przy blasku
pochodni i świec. Żeby tylko dopisała pogoda…

Piękność zwierzchnia omylna
Drodzy Czytelnicy! Założeniem Redakcji od samego początku było wydawanie
gminnej gazety samorządowej współtworzonej przez możliwie szerokie grono
mieszkańców – otwartej na konstruktywną krytykę, która w konsekwencji prowadzić będzie do udoskonalenia naszego lokalnego czasopisma. Biorąc pod
uwagę przeprowadzone w ubiegłym roku badanie sondażowe oraz zgłaszane
Redakcji uwagi, wprowadziliśmy kilka modyfikacji.
R e dakcja

W

ielu respondentów ankiety sugerowało, że interesującą rubryką czasopisma byłyby informacje z życia
sołectw. Stąd już w ubiegłym numerze pojawiły się tego typu artykuły. To, czy w przyszłości
sołeckie newsy na stałe zagoszczą na łamach
„Po troszku o Toszku”, zależy przede wszystkim od samych mieszkańców i gospodarzy
gminnych wsi.
Jedną z najczęściej zgłaszanych uwag,
zwłaszcza przez starsze pokolenie, była zbyt
mała wielkość czcionki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sporej grupy czytelni-
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ków, począwszy od tego numeru zwiększono rozmiar znaków. Do tej pory nie było
to możliwe ze względu na ograniczoną liczbę
stron (tylko 8). W tym roku każde wydanie
czasopisma będzie obejmowało 12 stron.
Przy okazji Redakcja pragnie zdementować krążące pogłoski, jakoby nowa gazeta była droższa od wydawanego wcześniej
Kuriera Ziemi Toszeckiej. W 2011 r. Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za 1 wydanie Kuriera w nakładzie 1000 szt. zapłaciło 2 686,79 zł, tymczasem Urząd za wydanie dwukrotnie większej ilości egzemplarzy
„Po troszku o Toszku” i w zmienionej szacie
graficznej (pełen kolor i papier kredowy) po-

niósł koszt 2 500 zł, czyli o 186,79 zł mniej.
Szczegółowa kalkulacja poniżej.
Czasopismo

2010 r.

2011 r.

Cena za 1 egz.
„Kurier Ziemi
Toszeckiej”

3,62 zł

2,68 zł

„Po troszku
o Toszku”

--

1,25 zł

Cena za 1 str.
„Kurier Ziemi
Toszeckiej”

0,45 zł

0,33 zł

„Po troszku
o Toszku”

--

0,16 zł

Pozory mylą… Powyższe dane bezspornie
wskazują, że szlachetniejszy gatunek papieru nie zawsze musi wiązać się z koniecznością
zapłaty większej ceny, bowiem papier to tylko
jeden z wielu elementów, jaki wpływa na całokształt związany z wydaniem gazety.
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Harmonogram odbioru selektywnie zebranych
odpadów w workach w 2012 r.
Miesiąc w 2012 r.
  Miejscowość

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Toszek

26

23

28

25

25

27

24

25

26

17

Boguszyce

29

26

31

28

30

30

27

30

29

20

Ciochowice

29

26

31

28

30

30

27

30

29

20

Kotliszowice

28

25

30

27

27

29

26

29

28

19

Kotulin

30

27

25

29

31

31

28

31

30

21

Ligota Toszecka

29

26

31

28

30

30

27

30

29

20

Paczyna

27

24

29

26

26

28

25

26

27

18

Paczynka

27

24

29

26

26

28

25

26

27

18

Pawłowice

29

26

31

28

30

30

27

30

29

20

Pisarzowice

27

24

29

26

26

28

25

26

27

18

Płużniczka

28

25

30

27

27

29

26

29

28

19

Pniów

27

24

29

26

26

28

25

26

27

18

Proboszczowice

30

27

25

29

31

31

28

31

30

21

Sarnów

28

25

30

27

27

29

26

29

28

19

Wilkowiczki

28

25

30

27

27

29

26

29

28
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SOŁECTWA

Terminy płatności podatku
od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego
oraz podatku łączne
zobowiązanie pieniężne
osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego - do 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku podatkowego

Terminy płatności podatku
od nieruchomości
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
w tym spółki nieposiadające osobowości
prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,
a za styczeń do 31 stycznia

Terminy płatności podatku
od środków transportowych

Terminy płatności
podatku rolnego

Podatek od środków transportowych
płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do 15 lutego
– I rata, do 15 września – II rata

Wszyscy podatnicy płacą podatek
rolny w 4 ratach proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku
podatkowego

Jeżeli jednak obowiązek
podatkowy powstał:
• po 1 lutym, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny
jest w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
• do 15 września danego roku – II rata
• od 1 września danego roku, podatek
jest płatny jednorazowo w terminie
14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego

Wydawca:
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Kontakt do Redakcji:
tel: 32 237 80 22 lub 30
e-mail: gazeta@toszek.pl

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Nakład: 2000 egzemplarzy

Skład: Pracownia Graficzna
Graffia Jacek Jankowski,
info@graffia.net, tel. 607 623 231
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian i skrótów w nadesłanych listach i artykułach.
Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Terminy płatności
podatku leśnego
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające
osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Dyrektorów szkół
i Nauczycieli za szczególny wkład merytoryczny i zaangażowanie w przygotowanie materiałów
do wniosku ubiegającego się o dofinansowanie
z PO KL, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych”
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