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Ważna deklaracja!
Przypominamy, że do końca czerwca
należy złożyć w urzędzie deklarację dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania
paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych. Obowiązek spoczywa na właścicielach (budynki jednorodzinne) lub
zarządcach (budynki wielorodzinne).
Deklarację można pobrać w urzędzie:
w okienku BOI (parter) oraz w pokoju
16 (I piętro), a także na stronie toszek.pl
w dziale „Ochrona środowiska”. Więcej
informacji pod numerem 32 237 80 28.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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GAZETA BEZPŁATNA

Gminna Gazeta Samorządowa

Krystian Kaik – wieloletni trener toszeckiej młodzieży został Honorowym Obywatelem Gminy Toszek. Wyróżnienie zostało przyznane 30 maja 2022 r. podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej na Zamku
w Toszku przy udziale liczne zgromadzonych gości, w tym wielu wychowanków
Trenera.
Krystian Kaik pochodzi z Toszka i pozostaje z naszym miastem mocno związany. Od połowy lat 80. XX w., kiedy służył
w 16 Batalionie Powietrznodesantowym
w Krakowie, aż do roku 2013 prowadził
w naszym mieście treningi karate. Na
jego zajęcia uczęszczało wielu młodych
mieszkańców. Kaik był dla nich nie tylko
trenerem i wychowawcą ale także wzorem
i autorytetem, nie tylko sportowym.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
przewodniczący Tadeusz Kobiernik zaprezentował szczegółowo życie i dorobek
Krystiana Kaika. Zebrani mogli także
obejrzeć wiele sytuacji z treningów i wyjazdów z Trenerem, ponieważ ustnej prezentacji jego życia i dorobku towarzyszyła
prezentacja multimedialna przygotowana
przez Janusza Godulę, jednego z wycho-

wanków Mistrza (do tej prezentacji zdjęcia udostępnili: Krystian Kaik, Janusz Godula, Andrzej Morciniec, Błażej Kupski).
Inicjatorem pomysłu nadania honorowego obywatelstwa Krystianowi Kaikowi
był inny z wychowanków Trenera – Ireneusz Giemza. To on już kilka lat temu
sformułował ten pomysł i przekazał go
samorządowi, zebrał też wraz z innymi
wychowankami ponad 100 podpisów
pod formalnym wnioskiem w tej sprawie. W imieniu wnioskodawców głos zabrał podczas sesji Marek Godula, który
m.in. podkreślił nie tylko sportową ale
i wychowawczą rolę wieloletnich treningów. Radni Rady Miejskiej w głosowaniu
jednogłośnie poparli uchwałę nadającą
Krystianowi Kaikowi tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Toszek.
Gratulacje laureatowi złożyli Burmistrz
Toszka Grzegorz Kupczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik, a w imieniu wnioskodawców wyrazy
szacunku przekazali Ireneusz Giemza,
Janusz Godula i Aleksandra Pochwała.
W pięknych słowach wspomniał Trenedokończenie na str. 2
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PROSTO Z URZĘDU

Miesiąc maj obfitował w wiele wydarzeń,
a pod sam koniec przyniósł także dla naszej
wspólnoty samorządowej dobre wieści. Po
kolei.
Z dobrych wieści chciałbym poinformować o pozyskaniu dofinansowania w kwocie 23 mln zł na budowę hali sportowej
w Toszku przy ul. Wilkowickiej (13 500 000
zł) oraz na modernizacja dróg gminnych
(9 500 000 zł). Szczegółowy wykaz dróg został zaprezentowany na jednej z kolejnych
stron. Podpisaliśmy też dokumenty dotyczące „Grantów PPGR” (chodzi m.in. o tablety dla młodzieży z naszej gminy). Obydwa te zadania zrealizujemy przed końcem
roku 2024. A nad kolejnymi aplikacjami
pracujemy!
Podczas II Festiwalu Modelarskiego Powiatu Gliwickiego którego organizatorem
było Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON, Powiat Gliwicki, Miasto i Gmina
Toszek oraz Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” padł rekord wystawionych modeli – łącznie 501 sztuk! Mam ogromny
szacunek dla pasji oraz zaangażowania osób
uczestniczących w tym ciekawym i twórczym wydarzeniu. Były wśród nich także
osoby z naszej gminy, być może w kolejnych edycjach będzie ich więcej.
Odbyły się również Brewerie Toszeckie
zorganizowane na naszym Zamku, podczas których można było dowiedzieć się
jak i gdzie żył Rycerz Mikołaj dzięki przeprowadzonym w Ciochowicach wykopaliskom. Wystawa wykopalisk jest dostępna
do zwiedzania w wieży Zamkowej, gdzie
serdecznie Państwa zapraszam. Brewerie to
także szereg innych atrakcji historycznych,
sportowych, kulinarnych – cieszę się, że impreza ta po raz spotkała się z zainteresowaniem wielu mieszkańców i gości.
W siedzibie OSP Toszek odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek
OSP z terenu naszej gminy z przedstawicielami dyrekcji Państwowego Gospodarstwa
Leśnego „Lasy Państwowe”. Wśród gości
byli m.in. Dyrektor Generalny „Lasów
Państwowych” Józef Kubica, Dyrektor Regionalny Dyrekcji „Lasów Państwowych”
w Katowicach Damian Sieber, a także nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Wiesław
Kucharski. Spotkanie było rezultatem dobrej współpracy między samorządem, Lasami Państwowymi i jednostkami OSP z terenu naszej gminy. W ramach tej współpracy
strażacy z Toszka pozyskali w zeszłym roku
dodatkowe środki na pokrycie kosztów zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a obecnie nasze jednostki otrzymały od „Lasów Państwowych” dodatkowe
wyposażenie w postaci pilarek.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Szanowni Państwo,
dnia 19.05.2022 odbyło się posiedzenie
wspólne Komisji stałych Rady Miejskiej
w Toszku, które prowadziła Pani Magdalena Krzepisz. Na posiedzeniu obecni byli
min. przedstawiciele
Remondis Aqua Toszek sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu Pani Barbara Poloczek oraz
Pan Janusz Konopka. Radni mieli możliwość wysłuchać wyjaśnień dotyczących
sposobu kalkulacji stawek w nowej taryfie
za wodę i ścieki, która obowiązuje od 12
kwietnia 2022 oraz zapoznać się z zasadami współpracy spółki z władzami gminy,
a także poznać aktualny status inwestycji
Remondis na terenie Gminy. Pani Wiceprezes po raz kolejny zapewniła, że jeśli nic
nie stanie na przeszkodzie, to do końca tego
roku zostanie uruchomione nowe ujęcie
wód głębinowych w Kotulinie.
Kolejnym gościem był mieszkaniec gminy zainteresowany odkupem lokalu z zasobu gminnego i przeprowadzeniem w nim
generalnego remontu, w celu prowadzenia
działalności gospodarczej. Radni przychylili się do tej prośby podejmując uchwałę,
która zmienia uchwałę z 2012 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy. Dokument
ten reguluje i przyznaje pierwszeństwo
w nabyciu lokali użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży, najemcom lub dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą w tych lokalach.
W trakcie obrad Radni opiniowali kilka
kolejnych projektów uchwał, które poddane zostaną głosowaniu na Sesji w dniu
30.05.2022, tzn.:
■ w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Toszek dla Pana Krystiana Kaika;
■ w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy dwóch nieruchomości będących własnością Gminy Toszek;
■ w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Gminy Toszek;
■ w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022;
■ w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek.
Wśród poruszanych podczas komisji
tematów znalazły się m.in. zasady funkcjonowania Gali Toszeckie Prymusy oraz
rozpatrzenie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie dyskusji
radni uznali, że słuszne będzie przeprowadzenie spotkania min. z dyrektorami szkół
z terenu Gminy w sprawie Toszeckich Prymusów, natomiast skargę uznali za bezzasadną.
Na zakończenie zachęcam mieszkańców
i wszystkich czytelników do odwiedzania
strony BIP Urzędu Miejskiego w Toszku
(www.bip.toszek.pl). Znajduje się tam wiele
ważnych informacji m.in. aktualne ogłoszenia, komunikaty i decyzje Burmistrza,
informacje dot. gospodarki odpadami, wykaz nieruchomości do sprzedaży i wyniki przeprowadzonych przetargów, a także
wiele innych wiadomości. W szczególności zachęcam do zaglądania do zakładki
KONSULTACJE SPOŁECZNE. Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy
przedstawicielami władz a mieszkańcami,
mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze
optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Jest to zatem sposób pozyskania opinii, stanowisk i propozycji od mieszkańców
w sprawach ich dotyczących. Skorzystajmy
z tej możliwości wypowiedzi oraz wyrażenia swego zdania i opinii na ważne tematy
dotyczące naszego najbliższego otoczenia,
a także funkcjonowania naszej Gminy.
Arkadiusz Dyas
Przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Toszku

OŚWIATA

Krystian Kaik Honorowym Obywatelem Gminy Toszek
dokończenie ze str. 1
ra jego szkolny kolega – radny Tadeusz
Inglot. Krystian Kaik spadł nam z nieba
– dosłownie i w przenośni – zaczął swoją wypowiedź nawiązując do ponad 5000
skoków ze spadochronem oddanych
przez Kaika. Tadeusz Inglot podzielił się
wspomnieniem z obserwowania rozgrywanych przed laty w trudnych warunkach wietrznych zawodów spodochronowych. Podczas gdy wielu skoczków miało
problem, aby wylądować na stadionie, na
którym wyznaczone było miejsce lądowania, Krystian Kaik trafiał w sam jego
środek. Był też w bliskiej obstawie papieża Jana Pawła II podczas jednej z jego
wizyt w Krakowie. Tadeusz Inglot wspomniał też z uznaniem dużą dyscyplinę,
jaka panowała na treningach Trenera
Kaika. Swoimi wspomnieniami podzielili

się także Andrzej Morciniec i Aleksandra
Pochwała, która poszła śladem Krystiana
Kaika bardzo wiernie, bo obecnie jest zawodowym żołnierzem i z powodzeniem
skacze ze spadochronem.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystej sesji goście wraz z Laureatem skorzystali z przygotowanego poczęstunku i odbyli szereg miłych rozmów kuluarowych.
Warto dodać, że wśród gości nie zabrakło przedstawicieli szkół z terenu naszej
gminy. Grupa młodzieży pod kierunkiem
wicedyrektor Agnieszki Goduli reprezentowała Szkołę Podstawową nr 2 w Toszku,
gdzie przez lata odbywały się prowadzone
przez Krystiana Kaika treningi. W sesji
wzięła też udział Anna Skucha, była dyrektor Zamku w Toszku, która przed laty
zainicjowała prowadzone przez Kaika treningi.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Z ŻYCIA GMINY

foto: Adam Piętka

Trwają prace przy rewitalizacji budynku
dworca PKP w Toszku oraz przy obejściu
budynku, gdzie powstaną m.in. miejsca
postojowe oraz miejsca do zapięcia rowerów. Wkrótce rozpoczną się prace przy
przebudowie nawierzchni odcinka ul.
Dworcowej. Ukończenie prac zaplanowane jest jesienią bieżącego roku.
PK

foto: Adam Piętka

Przedszkole w Kotulinie

Mimo organizacyjnych i cenowych zawirowań na rynku materiałów budowlanych, budowa nowego przedszkola w Kotulinie przechodzi kolejne zaplanowane
etapy. Zasadnicze prace zakończyli już
instalatorzy sieci elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, prace kontynuują obecnie tynkarze. Wkrótce rozpocznie się
montaż instalacji grzewczej. Równolegle
trwa postępowanie przetargowe na zakup
wyposażenia obiektu. Budynek będzie
służył mieszkańcom Kotulina od 1 września bieżącego roku.
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Ranczo wyróżnione
Pasażerowie korzystający z komunikacji autobusowej na terenie naszej gminy
oraz na terenie pozostałych gmin, w których organizatorem publicznego transportu jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, mogą korzystać z nowej aplikacji
M2GOinfo, gdzie znajduje się informacja
o realizacji kursów, lokalizacji wszystkich
przystanków z wirtualnymi tablicami
informacyjnymi z rzeczywistymi czasami odjazdu pojazdów oraz możliwości
śledzenia ich aktualnego położenia na
mapie. Aplikacja dostępna jest w Google
Play dla użytkowników smartfonów z systemem operacyjnym Android, a wkrótce
trafi także do App Store dla IOS.
JR

Powiatowy Festiwal
Modelarski

foto: Danuta Wapińska

Modernizacja dworca

a sama wystawa, autorstwa archeologia
Radosława Zdaniewicza, zachęca do odwiedzenia ziemi toszeckiej. Honorowy
patronat nad ekspozycją objął Śląski Konserwator Zabytków – Łukasz Konarzewski.
JR

Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo
Kornelia Bieniek - Kiełbasa otrzymało
I miejsce w konkursie organizowanym
przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina
Górnego w - „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”. Gratulujemy wyróżnienia
i życzymy dalszych znakomitych nagród.
JR

Piętnasty Rajd

Na zamku w Toszku odbył się dwudniowy II Festiwal Modelarski Powiatu Gliwickiego organizowany pod honorowym
patronatem Waldemara Dombka - Starosty Gliwickiego oraz burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka.
Przedstawiono 501 modeli kartonowych,
plastikowych, gipsowych i wykonanych
według własnego projektu w 12 klasach
modelarskich w kategorii wiekowej młodzik i junior oraz 7 klasach wśród najmłodszych uczestników festiwalu - żakach. Można było podziwiać modele
pojazdów wojskowych, cywilnych, statków i okrętów, figurek i wiele innych prac.
Obszerna relacja z festiwalu - na stronie
toszek.pl.
Rafał Szumski

Poznaj rycerza Mikołaja
Serdecznie zapraszamy do zobaczenia wystawy archeologicznej – „Tropem rycerza
Mikołaja”, która dostępna jest w Centrum
Ekspozycji Historycznych na toszeckim
zamku do końca sierpnia br. Wykopaliska
w sołectwie Ciochowice przynoszą nową
wiedzę o dawnych dziejach naszej gminy,

foto: Andrzej Morciniec

W ramach II edycji Rządowego Funduszu
„Polski Ład” toszecki samorząd pozyskał
dofinansowanie w kwocie 2️3 mln zł na
budowę hali sportowej w Toszku przy ul.
Wilkowickiej (13.500,000 zł) oraz na modernizację dróg gminnych (9.500,000 zł).
Do modernizacji wybraliśmy ul. Leśną
w Toszku, ul. Wiejską w Boguszycach, ul.
Górna w Ligocie Toszeckiej, ul. Wiejska
w Płużniczce, ul. Ogrodowa w Pisarzowicach, ul. Osiedlowa w Ciochowicach,
ul. Plac Drzewny w Paczynie oraz ul. Nogowczycka w Proboszczowicach.
JR

Aplikacja dla pasażerów

foto: Rafał Szumski

23 mln na inwestycje!

W sobotę 14 maja już po raz piętnasty na
szlak wyruszyli miłośnicy turystyki rowerowej i historii regionu uczestniczący
w Rajdzie Szlakiem Zabytków Ziemi Toszeckiej. W projekcie od lat wspieranym
przez Gminę Toszek i Konsulat Niemiec
w Opolu uczestniczyło ponad 80 osób,
a tegorocznym tematem przewodnim
była II wojna światowa na Górnym Śląsku. O historii odwiedzanych obiektów
i ich związku z wydarzeniami sprzed
ośmiu dziesiątek lat opowiadał ks. prof.
Piotr Górecki.
dokończenie na str. 4
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ny. Wsparcie w kwocie 10 tys. zł pozwoli
na zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie placu zabaw w taki sposób, aby
maluchy mogły poznawać świat wszystkimi zmysłami. Już rozpoczęły się prace
przygotowawcze, w które zaangażowali
się wszyscy uczniowie SP 1.
Kornelia Rzepka

Ballady i romanse

foto: Archiwum Szkoły SP nr 1

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wystawionych przed posesjami
Lipiec 2022
DATA
REJON
ODBIORU
ODPADÓW
Paczyna, Paczynka
4 lipca 2022 r.
Kotliszowice, Wilkowiczki, Boguszyce
5 lipca 2022 r.
Pisarzowice, Toszek: Gliwicka, Harcerska, Chrobrego,
6 lipca 2022 r.
Kilińskiego, Konopnickiej, Krótka, Kościelna, Kościuszki,
Limanowskiego, Młyńska, Ogrodowa, Oracze, Piastowska,
Podwale, Powstańców, Ratuszowa, Rynek, Sarnowska, Stary
Młyn, Strzelecka,. Szewska, Szpitalna, Tarnogórska, Wiejska,
Wolności, Zamkowa
Ciochowice, Toszek: Boczna, Boguszycka, Dworcowa,
7 lipca 2022 r.
Górnośląska, Guttmanna, Leśna, Ludowa, Twardowskiego, Miła,
Parkowa, Poddworcowa, Polna, Wiejska
Sarnów, Toszek: Curie-Skłodowskiej, Dzierżonia, Głowackiego, 8 lipca 2022 r.
Eichendorffa, Kolejowa, Krasińskiego, Chrząszcza, Miarki,
Mickiewicza, Morcinka, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego,
Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka
Ligota Toszecka, Pawłowice, Płużniczka
11 lipca 2022 r.
Kotulin, Proboszczowice
12 lipca 2022 r.
Pniów
13 lipca 2022 r.

foto: Archiwum Szkoły SP nr 1

OŚWIATA
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UWAGA: Szczegółowe informacje na stronie 8

Upamiętnienie ofiar
obozu NKWD
W dniu 10 czerwca o 16:30 w pławniowickiej kaplicy pałacowej odprawiono
nabożeństwo ekumeniczne w intencji ofiar obozu NKWD w Toszku i ofiar
wszystkich wojen. Po jego zakończeniu
w koncercie żałobnym wystąpiły m. in.
zespół wokalny Con Colore. W drugim
dniu wydarzenia w miejscu masowych
grobów przy ul. Wielowiejskiej w Toszku odbyła się uroczystość upamiętniająca
ofiary obozu.
Michał Matheja
4
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Poświęcony dzwon
W Płużniczce zamontowany został i poświęcony nowy dzwon. Jego poświęcenie
odbyło się w niedzielę 22.05.2022 r o godzinie 14:00 podczas uroczystej mszy św.
Zawieszenie, serce oraz montaż wykonała
Firma SZYDLAK Krotoszyn Dzwony Zegary Kuranty natomiast płaszcz wykonała
Firma Ludwisarnia Felczyńskich Taciszów - dzwony, tablice; Polish Bell Foundry
AP

OŚWIATA
SP nr 1

Współpraca popłaca!

Od kwietnia w naszej szkole trwają obchody 200. rocznicy wydania „Ballad
i romansów” Adama Mickiewicza. W ramach obchodów uczniowie kl. IV czytali
młodszym kolegom balladę „Pani Twardowska”, a 12 maja nauczyciele, którzy
zaprezentowali się w ubiorach stylizowanych na stroje z epoki, odczytali balladę „Powrót taty”. Obchody potrwają do
końca roku szkolnego, a we wrześniu dołączymy do kolejnej edycji narodowego
czytania – w tym roku oczywiście „Ballad
i romansów”.
Urszula Ambrożewicz

Przejmująca lekcja
historii

foto: Archiwum Szkoły SP nr 1

dokończenie ze str. 3
Punktem zbornym była tym razem gliwicka Radiostacja – wszak trudno wyobrazić
sobie miejsce lepiej wpisujące się w poruszaną problematykę. Kolejne etapy wiodły
do kościoła św. Bartłomieja w Szobiszowicach, ewangelickiego kościoła Marcina
Lutra w Łabędach, tablicy pamiątkowej
poświęconej Ślązakom deportowanym
do Związku Sowieckiego (również w Łabędach) oraz pomnika ofiar wojny w Paczynie.
Mimo upływu lat rajd rowerowy ciągle
cieszy się dużym zainteresowaniem i –
dzięki możliwości podróżowania towarzyszącym kolarzom autobusem – pozostaje projektem łączącym wszystkie
pokolenia. Co roku na trasie pojawiają się
nowe cele i już dziś znana jest data szesnastej edycji wydarzenia. 13 maja 2023
roku członkowie i przyjaciele toszeckiego
DFK udadzą się do Leśnicy, miasteczka
położonego u stóp Góry św. Anny.
Michał Matheja

Już po raz czwarty Wolontariuszki Fundacji ING Dzieciom pozyskały środki dla
toszeckiej jedynki - tym razem w ramach
programu grantowego „Moje środowisko”. Wśród dofinansowanych zadań znalazł się nasz pomysł na ogród sensorycz-

W dniu 10 maja uczniowie klasy 7 i 8 SP
nr 1 zwiedzili Muzeum KL Auschwitz
oraz obóz Birkenau. Dla uczczenia pamięci ofiar zapalili znicz pod Ścianą
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

SP PNIÓW

foto: Mariola Kałuska

Dzień Europejski

11 maja w naszej Szkole odbył się Dzień
Europejski. Każda klasa prezentowała
wylosowany przez siebie kraj należący
do Unii Europejskiej. Oprócz prezentacji
multimedialnych i plakatów, uczniowie
przygotowali charakterystyczne elementy
dla poszczególnych państw; stroje, potrawy, słodycze… Było barwnie i smakowicie!
Mariola Kałuska

„Dwójka” czyta
najpiękniej

Dzieci z grup przedszkolnych „Kotki”,
„Promyczki” i „Sówki” wybrały się na
wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej „GIPROL” w Staniszczach Małych. Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach
edukacyjnych, które przybliżyły im pracę na gospodarstwie oraz ukazały uroki
życia i pracy na wsi. Dzieci odwiedziły
pasiekę, przyglądały się pracy pszczelarza i dowiedziały się jak powstaje miód.
Poznały recepturę ciasta „Na oko” i robiły
własne wypieki. Dowiedziały się ciekawostek o mleku i uczyły się doić sztuczną
krowę. W wolnych chwilach korzystały
z atrakcji na placu zabaw: zabawa na zjeżdżalniach, huśtawkach i piaskownicy, jazda na gokartach. Smutno było opuszczać
tą niezwykłą „farmę”.
Renata Plich-Czerner

Erasmus +

W dniu 23 maja odbyło się uroczyste
wręczenie nagród młodym artystom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie
plastycznym na najciekawiej wykonaną
flagę. W kategorii klas młodszych I miejsce zajął Kajetan Pakirski, II miejsce Julian Kwaśniok, natomiast III miejsce- ex
aequo – Łukasz Spałek i Patryk Jelonek.
Z kolei wśród uczniów klas starszych
na I miejscu uplasowała się Katarzyna
Kwaśniok, na II- ex aequo- Laura Kapica
i Lena Brzostowska, zaszczytne III miejsce zajęły Lorena Ocziepka oraz Zuzanna
Król.
Mariola Kałuska
SP nr 2

Spotkania zamkowe
Na toszeckim zamku odbył się finał
XIX konkursu recytatorskiego „Spotkania Zamkowe”. W turnieju wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych z powiatu
gliwickiego. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Gliwicwww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: Aneta Gola

foto: Mariola Kałuska

Flaga na medal!

kiego Waldemar Dombek oraz Burmistrz
Toszka Grzegorz Kupczyk. Organizatorami turnieju są niezmiennie od dziewiętnastu lat: Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Gustawa Morcinka w Toszku, w imieniu
której działają: Regina Buchta, Renata
Swolany i Monika Pondo oraz Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” z dyrektorem Panem Arturem Czokiem, Paniami
Barbarą Skawińską i Katarzyną Prawdą
w szczególności. Laureatami tegorocznej
edycji konkursu zostali:
■ I miejsce: Laura Folwaczny
(Sośnicowice),
■ II miejsce: Paulina Ziubrzycka
(Rudziniec) oraz Oliwia Korczak
(Sośnicowice),
■ III miejsce: Lena Zwior (Kotulin) oraz
Nicola Kałuża (Rudno).
Jury przyznało także wyróżnienie Laurze
Luboisz (ZS-P Poniszowice). Konkurs recytatorski w Toszku odbywa się od wielu
lat dzięki wsparciu sponsorów i samorządów, którym bardzo dziękujemy za inspirującą współpracę.
Renata Swolany

Wycieczka do zagrody
edukacyjnej

foto: Renata Plich-Czerner

Straceń przy Bloku 11. Wizyta w miejscu
męczeństwa wielu narodów była dla młodzieży przejmującą lekcją historii.
Donata Podkowa

foto: Renata Swolany

OŚWIATA

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w VII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w j. niemieckim pt.: „Lesen
beflügelt” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. Konkurs odbywał
się w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV-VI oraz VII-VIII. Grupę młodszą reprezentowały dwie osoby: Julian
Gabryś, kl. IV b oraz Lena Lipińska, kl.
V b, zaś grupę starszą – Julia Skandy, kl.
VIII c oraz Denis Poręba, kl. VII. Z wielką radością informujemy, że w obydwu
kategoriach zajęliśmy I miejsce. Na najwyższym podium stanęły Lena Lipińska
i Julia Skandy. Uczniów przygotowały do
konkursu panie: Aneta Gola, Aleksandra
Kupczyk.
Aleksandra Kupczyk, Aneta Gola

W dniach 8 – 15 maja uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Toszku uczestniczący
w projekcie Erasmus + "Think green, Go
green & Recycle for life" odbyli wycieczkę do Casteldaccia na Sycylii. W ramach
działań projektowych uczniowie zwiedzili
szkołę partnerską, wzięli udział w warsztatach ekologicznych, obejrzeli prezentacje ze szkół z Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Sycylii, a także zaprezentowali swoją
szkołę. Największym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty z wykorzystaniem
wirtualnej rzeczywistości.
Ogromne wrażenie wywarły na nas ceremonie powitania urządzone przez 2 szkoły - uczniowie zaprezentowali tradycyjne
stroje, tańce i śpiew. Duże emocje wzbudziło jedzenie sycylijskie oraz degustacja
dań państw partnerskich. Jednak każdego
dnia mieliśmy czas zakosztować tradydokończenie na str. 6
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OŚWIATA

SP PACZYNA

Foto: Agnieszka Kural

Poznawali Polskę

KULTURA

W naszej szkole od października realizowany jest pilotażowy program Kulczyk Foundation i Rossmann „Podpaski
w szkole dla każdej dziewczyny”. Zostało
nim objętych blisko 100 szkół z różnych
regionów Polski, których uczennice klas
starszych będą miały zapewniony darmowy dostęp do środków higienicznych
podczas roku szkolnego 2021/2022. Wraz
z dystrybucją środków higienicznych szerzona jest wiedza nt. zdrowia i higieny
osobistej.
Nasza placówka otrzymała w ramach
programu środki higieniczne o wartości
ponad 4 tys. zł, dyspensery oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli. W toaletach pojawiły się „toalety młodej damy”,
w których znajdują się przekazane placówce środki higieniczne.

Agnieszka Kural

OPS

Asystent osobisty
i opieka wytchnieniowa
OPS w Toszku przystąpił do Programów
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepeł-

T

Foto: Archiwum CK "Zamek w Toszku"

Dla każdej młodej
damy…

XVI Brewerie Toszeckie
i Noc Muzeów na
toszeckim Zamku

Podczas Brewerii Toszeckich nie zabrakło atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Pokazy walk rycerskich, strzelanie
z łuku, pokazy kuchni średniowiecznej,

Foto: Archiwum CK "Zamek w Toszku"

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Paczynie już po raz drugi skorzystali z dofinansowania do wyjazdów na wycieczki
w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj
Polskę". W ramach dofinansowania Ministra Edukacji i Nauki poznali piękno
Kotliny Kłodzkiej, a także uroki Krakowa
i Wieliczki. Tak starsi, jak i młodsi wycieczkowicze już zastanawiają się, który
region Polski chcieliby poznawać podczas
kolejnych wycieczek.
Agnieszka Kural
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nosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2022. Pierwszy
z programów ma na celu zapewnienie
wsparcia w wykonywaniu codziennych
czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w tym również dzieciom.
Natomiast opieka wytchnieniowa jest formą wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawującym bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz nad osobami posiadającymi
znaczny stopień niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej
wymienionego rodzaju wsparcia a także
chcących świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt pod numerem telefonu
516 225 265.
IM

występ zespołu Tibiarum Scholares, wykłady tematyczne w sali multimedialnej,
otwarcie wystawy o wykopaliskach archeologicznych w Ciochowicach, pokaz
malarstwa Marii Petrakovskiej z Ukrainy, teatrzyk o Złotej Kaczce, dmuchaniec, malowanie buziek i warsztaty czerpania papieru (w ramach projektu Punkt
Zwrotny), kramy z wyrobami rękodzielniczymi, poczęstunek. Turyści mogli
zwiedzać wieżę do 22.00. Dziękujemy za
udział i zapraszamy za rok!
KP

Zielony kącik

Foto: Archiwum CK "Zamek w Toszku"

dokończenie ze str. 5
cyjnych włoskich lodów. Niezapomniane
wspomnienia zostaną nam po wizycie
w Casteldaccii, Bagherii, Palermo, gdzie
zwiedziliśmy miasto oraz ogród botaniczny. Spotkanie z uczniami z innych krajów
było wspaniałą przygodą, okazją do rozmowy w językach obcych oraz chwilą wytchnienia na plażach Sycylii.
Magdalena Rychalska

KULTURA

Zamkowy dziedziniec wzbogaci się
o piękny kącik, w którym można przysiąść, odpocząć i poczytać książkę. Zainstalowane zostaną elementy małej architektury przyjazne ptakom i owadom.
Nasadzona została miododajna roślinność. Również swoje miejsce mają książki, bo to dla nich powstała budka, do
której mieszkańcy mogą przynosić ciekawe książki, a także zabrać ze sobą, co
jest wierne propagowanej przez nas idei
bookcrossingu. Oficjalne otwarcie wraz
z atrakcjami dla mieszkańców odbędzie
się 26 czerwca. Zapraszamy już od godziny 11.00 na dziedziniec! Dofinansowano
ze środków Fundacji BGK w programie
Moja Mała Ojczyzna.
KP

Bibliolato – rusza nabór
Rusza nabór dzieci w wieku 7-9 lat na
bezpłatne wakacyjne zajęcia w Toszeckiej
Bibliotece. Zapisywać się można od 13
czerwca do 8 lipca pod nr telefonu 32 233
43 44 (liczba miejsc ograniczona). Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w programie „Promocja czytelnictwa”
na toszeckim Zamku odbędzie się „Bibliolato”. Jest to wspólne przedsięwzięcie
Biblioteki w Toszku, która realizuje zadania biblioteki powiatowej, z pięcioma
bibliotekami powiatu gliwickiego (Knurów, Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec,
Wielowieś). W każdej bibliotece 10 dzieci
wraz z rodzicami/opiekunami będą mogli
wziąć udział w zajęciach przygotowanych
specjalnie dla nich. Wśród nich odbędą
się warsztaty teatru kamishibai, spotkania
autorskie oraz „Bibliogra”. „Bibliolato”
ma na celu promocję regionalnej literatury i kultury, podnoszenie kompetencji
czytelniczych oraz kształtowanie i budowanie tożsamości lokalnej.
Aleksandra Nowak
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

CZYTŌMY PO NASZYMU

Je żeś Ślōnzŏk? Ja! Miyszkŏsz na Ślōnsku? Niy...
Co byście se pomyśleli, jakbyście słyszeli
kejś to, coch napisoł w tytule? Kaj by sie to
mōgło dziŏć? No, pewnikym w Niymcach,
we Krakowie abo we Teksasie, tam kaj we
XIX wieku wyjechała grupa Ślōnzŏkōw.
A prŏwda je takŏ, że podobnŏ wymiana
idzie tyż słyszeć blank niedaleko nŏs, ôd
Kotulina to dosłownie za lasym – we Botnicy abo Nogowczycach. Ludzie tam przeca gŏdajōm po ślōnsku, sōm Ślōnzŏkōma,
a jednak bele wto myśli, że niy miyszkajōm
na Ślōnsku, yno na „Opolszczyźnie”.
Sprawa tego, kaj Ślōnsk je, a kaj niy, je dojś
prostŏ. Wszyscy przeca wiymy, że Katowice to je Ślōnsk Gōrny, a Wrocław Dolny –
czyli logiczne, że wszysko po drōdze to tyż
je Ślōnsk. Problym je yno taki, że bele jake
czynści tego Ślōnska miały trocha inkszŏ
historyjŏ, a terŏzki inksze ludzie w nich
miyszkajōm. I tak we Wrocławiu już niy
ma wcale Ślōnzŏkōw, bo praktycznie wszyscy wyjechali do Niymiec – zamiast nich
przijechali tam ludzie z przedwojynny Pol-

ski. Skiż tego my już nie czujymy, że Wrocław tyż je „nasz”.
Nastympnym problymym sōm granice
polskich wojewōdztw. Ślōnsk je podzielōny
na trzi: Dolnoślōnske, Ôpolske i Ślōnske.
Już z nazw widać, że tyn podział niy mŏ
synsu, bo jak je Dolno-, to powinno tyż
być „Gōrnoślōnske”. Ale to je dopiyro pōł
biydy. Dużo gorzi, że srogi kans Gōrnego
Ślōnska znŏd sie we wojewōdztwie ôpolskim, i to wszysko tera wyglōndŏ tak,
choby ta ziymia już nie bōła Ślōnskym –
a przeca Ôpole to je jedne z nojważniejszych miast Gōrnego Ślōnska, nawet sie
gŏdŏ, że to jego historycznŏ stolica.
Niewiela lepi je u nŏs. Jake sōm ważne
miasta wojewōdztwa ślōnskego? Katowice,
Sosnowiec, Czynstochowa i Bielsko-Biała. Kere z nich leżōm richtich na Ślōnsku?
Piyrsze i poła ôstatniego. Sosnowiec (to
chyba żŏdnego nie cza przekōnywać) niy
mŏ ze Ślōnskym nic wspōlnego, tak samo
Czynstochowa – historycznie to sōm mia-

sta małopolske, tak samo jak jeszcze choby
Jaworzno. I jakbyście tam kōmuś padali,
że je Ślōnzŏk, to byście po gymbie mogli
dostać. Ciekawŏ sprawa je z BielskymBiałōm. Miasto je podzielone rzekōm
Białōm (Biołōm?) na dwie czynści. I jedna,
Bielsko, je na Ślōnsku, a drugŏ, Biała, już
we Małopolsce. I co ciekawe, dō nŏs we
Kotulinie to je abstrakcja, ale ludzie, co tam
miyszkajōm, richtich czujōm rōżnica – po
drugi strōnie już ludzie inaczy gŏdajōm,
inaczy we kościele śpiywajōm i majōm
blank inkszŏ kultura.
Idzie pedzieć, że to wszysko pierdoły,
i richtich, jake to mŏ znaczynie? Ale jednak myśla, że werci sie wiedzieć, kaj sie
miyszkŏ i niy ma co iś za tym, co niyrŏz
gŏdajōm ludzie, nawet publicznie, skiż
tego, że nie wiōm, jak je richtich. I, serio –
jak jedziecie z Botnicy do Kotulina, to nie
gŏdejcie: „jada na Ślōnsk”!

Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...
Obejrzałem niedawno po raz drugi serial
„Ostatni taniec”. Jeśli
nic Ci to nie mówi –
to serial o Michaelu
Jordanie i ekipie Chicago Bulls oraz o ich
drodze po wielokrotne mistrzostwo NBA. Dopiero oglądając
serial po raz drugi, dotarło do mnie, jak
niezwykłe jest to, że każdy z chłopaków,
o których mowa, pochodzi z ubogiej rodziny żyjącej gdzieś na prowincji w USA.
Scottie Pippen, gwiazda Chicago Bulls
i prawa ręka Michaela Jordana, wychował się w miejscowości liczącej około trzy
i pół tysiąca mieszkańców, czyli mniej
więcej tyle co Toszek. Przekładając tę
liczbę na warunki amerykańskie, to naprawdę maleńka miejscowość. A jednak
Scottie Pippen, Dennis Rodman, Michael
Jordan – każdy z nich przebył drogę z peryferiów na sam szczyt.
Historia idealnie opisująca tzw. amerykański sen. Chłopak z małego miasteczka, z biednej rodziny gra w koszykówkę
na placu przed domem i staje się coraz
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Amerykański sen

lepszy. Zaczyna grać w szkolnej drużynie,
a potem trafia do drużyny uniwersyteckiej, gdzie dzięki swojej olbrzymiej pracy
zostaje nagrodzony udziałem w drafcie,
skąd już prosta droga do którejś z drużyn
NBA. Przejść tę ścieżkę to naprawdę niełatwa sztuka i udaje się to nielicznym, ale
zachwyca mnie to, że w Stanach w ogóle
jest taka możliwość. Nie słyszałem o tym,
żeby w Polsce było tak nieskomplikowane przejście od lig szkolnych aż na sam
szczyt, chociażby w kontekście piłki nożnej.
Stany Zjednoczone nie są krajem, w którym udaje się każdemu. Różnica między
USA a Polską jest jednak w mentalnym
podejściu. Spotkałem Amerykanów tak
przekonanych o swoich możliwościach,
że czasem robili wręcz nierozsądne rzeczy
i potem musieli się trochę nacierpieć. Ale
próbowali. Bez tej wielkiej wiary w marzenia Ameryka nie zrobiłaby tak kolosalnego postępu, stając się po II wojnie

światowej największym mocarstwem na
świecie.
Po co piszę to wszystko? Bo zawsze myśląc
o gwiazdach światowego formatu typu
Michael Jordan czy ostatnio Iga Świątek,
podziwiałem to, kim teraz są, ale umykało
mi, że ich droga nie różni się specjalnie
od tej, jaką musi przejść przeciętna osoba, żeby osiągnąć sukces. To, co widać na
arenie, jest budowane przez lata w ciszy.
Wiem, to może się wydawać oczywiste
w kontekście sportowców, ale to właśnie
moje ostatnie odkrycie. Sport jest sprawiedliwy. Masz to, w co uwierzysz, masz
to, na co zapracujesz. Wiadomo, trochę
zależy od tego, kogo spotkasz na swojej
drodze, trochę zależy od szczęścia i braku
kontuzji, ale ostatecznie najwięcej zależy
od twojej pracy. Jak napisała Iga Świątek
po zwycięstwie w Rollandzie Garrosie,
wszystko, co możesz kontrolować to tylko
twoja praca.Podziwiam to, inspiruję się.

Tomasz Sobania
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KULTURA

Krzewimy kulturę
śląską

ku Górnośląskiego oraz Muzeum w Gliwicach.
Organizatorem wydarzenia była gmina Toszek we współpracy z historykiem
Grzegorzem Kamińskim – koordynatorem konkursu.
JR

Foto: Adam Piętka

Lokalne inicjatywy

Tradycje, obyczaje i kulturę Górnego Śląska poznali uczniowie podczas sesji historycznej, która była działaniem podsumowującym konkurs plastyczny dla uczniów
szkół podstawowych z Powiatu Gliwickiego i Gliwic - „Śląskie Stroje Ludowe”.
Wśród zwycięzców znaleźli się uczniowie
naszych placówek oświatowych. W kategorii klas IV-V I miejsce ex aequo zajęli
Natasza Jaksik (Kotulin), Piotr Wycisk
(Toszek), a wyróżnienia otrzymali Nikodem Jaksik (Kotulin), Joanna Szkolik
(Paczyna). W kategorii klas VI-VIII wyróżnienie otrzymała Gabriela Dyas (Paczyna).
Patronat nad wydarzeniem objęli Jakub
Chełstowski - Marszałek Województwa
Śląskiego, Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, Grzegorz Kupczyk burmistrz
Toszka, Grzegorz Franki - Prezes Związ-

Dzięki pozyskanym przez CK „Zamek
w Toszku” środkom z programu NCK
„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022”
dofinansowanego ze środków MKiDN
lokalne liderki i lokalni liderzy oraz organizacje pozarządowe złożyły wnioski
w konkursie „Zamkowa Kultura+”. Wpłynęło 7 inicjatyw, z czego 6 otrzymało
dofinansowanie na łączną kwotę ponad
30.000 zł.
1. Izabela Majcher-Dorobisz „Poznam
Panią Stąd, czyli o kobietach z Gminy
Toszek” – warsztaty herstoryczne połączone ze spisaniem herstorii kobiet-artystek, działaczek i wystawą w zamkowej wieży
2. Cecylia Zawiola KGW w Kotulinie
„Promocja kultury śląskiej i tradycji
poprzez szycie strojów”- uszycie reprezentacyjnych strojów ludowych oraz
wystawa w zamkowej wieży z prelekcją
3. Andrzej Wrazidło Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin „Zróbmy orkiestrę, jakiej nie ma nikt” – warsztaty
mistrzowskie dla dzieci i młodzieży
połączone z wycieczką do NOSPR-u

SENIORZY

Powstanie Rada Seniorów!

W dniach 10-24 czerwca odbywać się
będą wybory pierwszej Rady Seniorów
naszej gminy! Wybory polegać będą najpierw na przyjmowaniu zgłoszeń osób
chętnych do działalności w Radzie Seniorów. Co ważne: nie ma żadnej granicy
wieku, od której czy - tym bardziej - do
której można być lub nie być w Radzie
Seniorów. Zgłoszenie przyjmować będziemy w okienku Biura Obsługi Interesanta (BOI) na parterze Urzędu. Osoby
zainteresowane udziałem w Radzie Seniorów muszą zgłaszać się na specjalnym
formularzu, który będzie dostępny w BOI
w Urzędzie, a także w siedzibie OPS w
Toszku, u sołtysów naszej gminy, a także
na stronie toszek.pl.
Do wyboru będą dwa formularze: (1) dla
osób indywidulanych oraz (2) dla osób re8
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prezentujących w Radzie Seniorów organizacje działające na rzecz osób starszych.
Formularz dla osób indywidualnych zawiera miejsca na 15 podpisów poparcia,
które kandydat do Rady Seniorów musi
zebrać wśród mieszkańców gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26
stycznia poparcia można udzielić tylko
jednej osobie. Każdy kandydat musi ponadto złożyć oświadczenie o zgodzie na
kandydowanie.
Po upływie wskazanego terminu (po 24
czerwca) zgłoszeni kandydaci spotkają się
na zaproszenie Burmistrza Toszka i spośród siebie dokonają wyboru 10 członków Rady Seniorów naszej gminy. Jeśli
zgłoszonych kandydatów będzie dokładnie 10, wówczas Burmistrz Toszka ogłosi
powstanie Rady Seniorów pierwszej kadencji. Jeśli zgłoszonych kandydatów byłoby mniej niż 10, wtedy ogłoszony zostanie dodatkowy termin na przyjmowanie
zgłoszeń.
Więcej informacji na temat Rady Seniorów naszej gminy można uzyskać w
Urzędzie (pokój 27) lub telefonicznie
32 237 80 30 w godzinach pracy UM lub
516 245 237. Informacje będą także dostępne w OPS w Toszku oraz na stronie
internetowej toszek.pl. Zachęcamy do zainteresowania się tym ważnym tematem!

4. Magdalena Krzepisz „Rodzinne Kino
Plenerowe” – cztery seanse filmowe
w dwa sierpniowe weekendy
5. Marta Bulla ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Gliwickiej „Rodzinne
harcowanie” – gra terenowa połączona
z festynem i konkursem na projekt maskotki Gminy Toszek
6. Krystyna Kokoszka „Zioła w kulturze”
– warsztaty zielarskie połączone z wyjazdem edukacyjnym do Brennej
Zadania będą realizowane od 30.07.2022
do 14.11.2022 r. Adresowane są one do
wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy! Mają one służyć aktywizacji
społecznej, kulturalnej i edukacyjnej zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych, w tym seniorów. Zapraszamy do
udziału!
KP

INFORMACJA
na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wystawionych przed posesjami w lipcu
2022 r.
W ramach zbiórki ODBIERANE
BĘDĄ: meble domowe (stoły, szafy,
krzesła, sofy, wersalki, fotele itp.), elementy wyposażenia mieszkań (dywany,
wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne,
lampy i żyrandole bez żarówek), artykuły AGD-RTV, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ramy okienne
bez szyb, meble ogrodowe (drewniane
i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń itp.), wózki i chodziki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki,
wiaderka).
Ze zbiórki WYŁĄCZONE SĄ: odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych
odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie,
liście, trawa itp.), odpady remontowe
(gruz budowlany, wata szklana, papa,
umywalki, muszle, wanny, spłuczki,
grzejniki, płytki itp.), lustra, części
samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki itp.), zużyte opony z pojazdów jednośladowych oraz
samochodów osobowych, ciągników
i ciężarowych.
Właściciele budynków jednorodzinnych powinni wystawić odpady przed
posesję, natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy altankach
śmieciowych. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy wystawić do
godz. 6:00 w dniu wskazanym w harmonogramie (Harmonogram publikujemy na stronie 4).
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

