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„To, co obecnie wchodzi do uprawy,
powinno być lepsze od tego, co już jest”

foto.: Archiwum SDOO

- Czym zajmuje się SDOO w Pawłowicach?
- Zajmujemy się – jak sama nazwa wskazuje – badaniem nowych odmian na etapie
ich rejestracji. Nowe odmiany tworzone są
w hodowli (tym się nie zajmujemy), natomiast my te nowe odmiany testujemy i na
podstawie wyników naszych testów, odmiana otrzymuje nazwę – tym samym zostaje
zarejestrowana. Dopiero wówczas odmiana może wchodzić do szerokiej produkcji,
czyli może być uprawiana. To jest właśnie
podstawowy cel naszej działalności. Warto
dodać, że w województwie śląskim działamy w trzech lokalizacjach: w Pawłowicach
oraz w dwóch podległych nam Zakładach
Doświadczalnych w Kochcicach i w Żabnicy.
- Czy wszystkie odmiany roślin uprawnych testujecie w każdej z lokalizacji
w województwie śląskim?
- Każda odmiana jest związana z warunkami glebowo–klimatycznymi. Każda
z jednostek w naszym województwie charakteryzuje się innymi warunkami glebowo–klimatycznymi. W Pawłowicach te
warunki można uznać za najbardziej sprzyjające dla produkcji rolnej. Zakład Doświadczalny w Kochcicach znajduje się w obrębie
tzw. rowu tarnogórskiego. W Kochcicach
występują średniorocznie większe opady
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deszczu, a jeśli chodzi o Żabnicę, jest to stacja ulokowana na wysokości 940 m.n.p.m.
i te warunki generalnie pozwalają głównie
na uprawę traw i owsa do warunków górskich. Tam nie ma warunków do prowadzenia takich upraw, jak u nas.
- SDOO Pawłowice wraz z dwoma podległymi zakładami oraz z (47) podobnymi
stacjami w kraju należy do sieci zarządzanej przez Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
w Słupi Wielkiej (Wielkopolska). Stanowicie agendę ministerstwa rolnictwa czy
którejś z rolniczych agencji?
- Do roku 2010 byliśmy tzw. gospodarstwem pomocniczym COBORU, ale ponieważ ta formuła miała liczne mankamenty,
znaleziono dla nas nową drogę. Od roku
2011 jesteśmy Agencją Wykonawczą podlegającą Ministerstwu Rolnictwa. Środki
finansowe niezbędne dla naszego funkcjonowania, wytwarzamy w dużej mierze
sami. W strukturze budżetu mojej jednostki zamówienia ministerstwa rolnictwa stanowią jedynie ok. 20% środków. Pozostałą
część naszych przychodów generujemy ze
sprzedaży usług doświadczalnych w Polsce
i w Europie, a także z produkcji rolnej, którą
prowadzimy na tych częściach naszego areału, które w danym okresie nie są związane
z realizacją doświadczeń. Wchodzimy też
w obszar szkoleń dla służb obsługujących
sektor rolny i rolników.
- Kto jest zleceniodawcą badań odmian,
które w istotnej części zasilają wasz budżet?
- Są to generalnie hodowcy krajowi i zagraniczni, którzy tworzą nowe odmiany. Przed
rejestracją nowych odmian hodowcy muszą
dysponować wstępnymi wynikami – my
im je dostarczamy. Jeśli hodowca pochodzi
z kraju UE – jest zainteresowany, jak dana
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foto.: Archiwum SDOO

Pan Norbert Styrc, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach,
jednej z czołowych tego typu jednostek w kraju i w Europie (niedawno obchodziła
65-lecie istnienia), opowiada o bieżącej działalności kierowanego przez siebie ośrodka badawczego.

odmiana zachowuje się w Polsce. My to
badamy. Oprócz badań hodowlanych prowadzimy także testy środków chemicznych
ochrony roślin i nawozów dolistnych dla ich
producentów.
- Areał kierowanych przez Pana jednostek jest imponujący (Pawłowice - 156 ha,
Kochcice - 56 ha, Żabnica - 3 ha). Proszę
powiedzieć, jak kształtuje się struktura
zatrudnienia w kierowanej przez Pana
stacji?
- W całym oddziale śląskim pracuje 18
osób, w tym w Pawłowicach – 12. Zatrudnienie jest więc niewielkie, ale taką przyjąłem politykę kadrową: niewielki zespół, ale
wydajny i odpowiednio wynagradzany.
- Przed budynkiem SDOO w Pawłowicach stoi posterunek do pomiarów meteorologicznych. Ona służy waszej działalności merytorycznej czy jest to usługa
dodatkowa wykonywana na zlecenie?
- Końcowa analiza odmiany jest ściśle związana z warunkami glebowo-klimatycznymi. Przedstawiając wyniki naszych badań,
przedstawiamy jednocześnie warunki meteo, jakie panują na terenie gdzie prowadzone są doświadczenia. Często analizujemy
nawet poszczególnie dni, jeśli mamy wątpliwości w odniesieniu do konkretnej cechy danej odmiany. W przypadku zabiegów
chemicznych potrzebna jest temperatura
z konkretnej godziny, w której dany zabieg
został wykonany. Tak więc punkt meteo jest
w naszej strukturze obowiązkowy i pozostaje ściśle związany z naszą działalnością
merytoryczną, z typowaniem najlepszych
odmian.
dokończenie na str. 2
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Początek roku upływa
zwykle pod znakiem
planowania - tak też jest
w samorządzie. Ramy
wydatków finansowych,
jakie Radni określili
w budżecie Gminy, staramy się przyporządkować do konkretnych
inwestycji. Zaczynamy zlecać wykonanie projektów, szczegółowych kosztorysów, wymaganych uzgodnień. Prace projektowe prowadzone są już w odniesieniu do kolejnego etapu
remontu basenu w paczyńskiej szkole podstawowej, a także w odniesieniu do inwestycji,
którą roboczo nazywamy Domem Dziennego
Pobytu dla osób starszych. Dom ten będziemy chcieli uruchomić w Toszku, w dawnym
klasztorze, adaptując na ten cel pierwsze piętro i poddasze budynku. Kolejne zadania są
w przygotowaniu.
Jednym z najważniejszych tematów społecznie
ważnych, który pojawił się w ostatnim czasie
w naszej społeczności, jest kwestia istnienia
oddziału internistycznego toszeckiego szpitala. Aktywnie wspieram działania, które mają
na celu zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tej jednostki. Mam świadomość, jak
ważną rolę pełni ten oddział w odniesieniu
do potrzeb nas - mieszkańców. Pozostaję w tej
sprawie w kontakcie z Starostą Gliwickim,
z naszym radnym wojewódzkim Krystianem
Kiełbasą. Za inicjatywę zbierania podpisów
(jest ich około 6000!) i za okazane wsparcie
przekazuję wszystkim zaangażowanym szczere
wyrazy szacunku!
Kolejną ważną sprawą, która rozgrywa się
w tym czasie, jest reforma systemu edukacji.
Wszytko wskazuje na to, że w naszej Gminie
przebiegnie ona bez nadmiernych zawirowań.
Wdrażając decyzje rządu przywracamy bowiem w Toszku system, który dobrze znamy
sprzed lat: w miejscu dotychczasowego gimnazjum powstanie Szkoła Podstawowa nr 1,
której obwód będzie pokrywał się z rejonem
dawnej „starej szkoły”. Aż trzy spotkania na
ten temat zorganizowaliśmy w lutym: 9 lutego (ogólne spotkanie konsultacyjne), 21 lutego
(spotkanie z dyrektorem delegatury kuratorium), 23 lutego (posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu).
Składamy i przygotowujemy kolejne wnioski
o dofinansowanie projektów. Najnowsze obejmują modernizację tzw. „Alei Kasztanowej”
oraz pierwszy etap adaptacji Domu Dziennego
Pobytu dla osób starszych. W dniu 10 lutego
podpisałem też wniosek o dofinansowanie budowy dodatkowych studni w Kotulinie. Łączna wartość tych trzech wniosków to ok. 1,3
mln zł.
Szeroko prezentujemy w tym numerze działalność SDOO w Pawłowicach. Bardzo się cieszę,
że jubileusz 65-lecia działalności tej instytucji
stał się okazją do zaprezentowania na naszych
łamach dorobku Stacji przez pana dyrektora
Norberta Styrca. Całemu zespołowi SDOO
życzę dalszych sukcesów i rozwoju, także dla
dobra rolników z terenu naszej Gminy.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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„To, co obecnie wchodzi
do uprawy, powinno
być lepsze od tego, co
już jest”
dokończenie ze str. 1

- Co należy rozumieć pod pojęciem „odmiany najlepsze”? Chodzi o ilość plonu
z hektara?
Po wstąpieniu Polski do UE przyjęliśmy
tzw. katalog unijny. Daje on podstawę do
tego, aby odmianę zarejestrowaną w jednym kraju unijnym można było uznawać
w każdym z krajów wspólnoty. Dziś katalog
ten obejmuje ok. 20.000 odmian i gatunków rolniczych, nie licząc warzyw (wkład
Polski w tym katalogu to 2.418 odmian
– stan na 31.12.2016 r). Swobodny unijny
przepływ towarów i usług, który obejmuje
także zawartość tego katalogu, rodzi jednak
w naszej branży pewne wyzwania. Może się
bowiem okazać, że odmiana, która nie jest
przebadana w naszym regionie, nie nadaje
się do uprawy. W tym kontekście bardzo
ważna jest nasza działalność, także działalność na rzecz naszego województwa.
- Czy wasze badania można na tyle uszczegółowić, aby wyniki mogły być wykorzystywane przez rolników z naszej Gminy
lub naszego regionu?
Oczywiście. Oprócz badań ogólnopolskich,
koordynujemy także, od roku 1999, system
badań kierowanych ściśle dla województwa
śląskiego. W tym systemie wykorzystujemy
bazę doświadczalną, która istnieje na terenie naszego województwa. Oprócz naszych
trzech jednostek, o których mówiłem, sieć
jednostek doświadczalnych w województwie śląskim tworzą: Modzurów HR DANKO koło Raciborza, Nieznanice Małopolska
Hodowla Roślin (okolice Częstochowy),
Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach
(oddział Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu) oraz Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Mikołowie (oddział Śląskiego
ODR w Częstochowie). W tych jednostkach prowadzimy doświadczenia z odmianami już zarejestrowanymi, aby dzięki nim
wskazywać naszym rolnikom, które z nich
są najbardziej odpowiednie w szczególności
dla województwa śląskiego. Znam funkcjonowanie systemu wojewódzkiego bardzo
dobrze, bo sam go tworzyłem. Od roku
1999 koordynuję jego działalność. Dziś jesteśmy w stanie sporządzać listy odmian zalecanych dla warunków naszego województwa, w tej chwili opracowaliśmy taki wykaz
na rok 2017.
- Czyli można powiedzieć, że wasza
działalność wytycza także pewne trendy
w uprawach rolnych?
- Owszem, także w uprawach, ale przede
wszystkim w odmianach. Warto pamiętać,
że jakiś czas temu, przeciętnego producenta
zadowalały plony rzędu 4 – 5 ton z hektara.
Mówiło się nawet, że to jest wysoki plon.
Dzisiaj ten wysoki plon musi sięgać, a nawet przekraczać 10 ton z hektara – taki plon
jesteśmy w stanie uzyskać np. w przypadku
pszenicy ozimej. Szerzymy więc postęp biologiczny: to, co obecnie wchodzi do uprawy, powinno być lepsze od tego, co już jest.

Wszystkie parametry i cechy porównywalne są do wzorca danego gatunku. Wzorzec
to kilka najlepszych odmian w gatunku i to,
co rejestrujemy, musi przewyższać parametry wzorca. Poszukujemy obecnie odmian
o dobrej zdrowotności co powoduje ograniczenie stosowania środków ochrony roślin.
Musimy także pamiętać że co parę lat spotykamy się z ostrą zimą i odmiany gatunków ozimych muszą mieć dużą mrozoodporność. Nowym wyzwaniem obecnie jest
wprowadzenie do uprawy soi, prowadzimy
badania od 10 lat, rejestrowane są nowe
odmiany (zaznaczam że nie jest to GMO),
myślę że w najbliższych latach soja będzie
rosła na coraz większym areale i ograniczony będzie import soi GMO.
- Rozmawiamy w zimie. Niemal cały wasz
areał znajduje się w tej chwili pod warstwą
śniegu. Proszę powiedzieć, na czym polega praca SDOO w okresie zimowym?
- Generalnie w zimie robimy wszystko, aby
móc sprawnie pracować wiosną. Ponieważ
zatrudnienie mamy niewielkie, musimy
dobrze przygotować się do sezonu wegetacyjnego – przygotowanie sprzętu wymaga
szczególnych nakładów pracy. W zakresie
pracy badawczej przygotowujemy oznakowanie do doświadczeń i opracowujemy
wyniki z roku poprzedniego. Warto też wiedzieć, że doświadczenia z gatunkami ozimymi są w polu i normalnie je też w okresie
zimowym prowadzimy.
- Co uznałby Pan za największy sukces
SDOO na przestrzeni lat istnienia tej jednostki? Pracuje Pan tutaj od roku 1980.
- W ostatnich dwóch dekadach udało mi
się wypromować naszą jednostkę w kraju
– jesteśmy w tej chwili oceniani, jako jedna
z czołowych stacji w Polsce. Liczba badań
w ostatnich latach dynamicznie wzrosła,
testujemy corocznie ponad 2000 odmian
gatunków rolniczych w ponad 100 doświadczeniach. Potwierdzeniem dobrego
poziomu SDOO w Pawłowicach było unijne spotkanie szefów podobnych instytucji,
które zorganizowaliśmy w roku 2015. Do
organizacji tego zjazdu wytypowana została
Polska, a dyrektor naczelny COBRU, prof.
Edward Gacek, zdecydował, że spotkanie
odbędzie się właśnie u nas. Wiem, że goście
byli pod wrażeniem tamtej wizyty, niektórzy z gości zagranicznych nie ukrywali zaskoczenia, że tego typu jednostka badawcza
u nas funkcjonuje na tak wysokim poziomie.
- Czy status i specyfika kierowanej przez
Pana stacji umożliwia gromadzenie tutaj
danych, materiałów, na podstawie których można pisać prace magisterskie,
doktorskie itp.?
- Studenci akademii i szkół rolniczych odbywają u nas praktyki, zapoznają się ze specyfiką i standardami naszej stacji, a później
zdarza się, że piszą przy naszej pomocy prace inżynierskie czy magisterskie.
- Jakie snuje Pan plany związane z rozwoje tej instytucji w przyszłości?
- Dobra kadra, jakość i silny marketing – to
moje priorytety. Nie chciałbym zejść z poziomu, na którym obecnie jesteśmy. Zależy
mi też, aby ciągle i coraz bardziej w ramach
naszej działalności promować naszą gminę,
nasz region i Polskę.
- Dziękuję za rozmowę!
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Kolejny Bal
Charytatywny za Nami!

ka Szwedka, Salon Fryzjerski – Małgorzata Gnacy, Solarium EUPHORIA – Anna
Badura, Studio Urody i Masażu – Wanda
Musiał, „U Harego” Mechanika Samochodowa – Patryk Halek, U Marianny – sklep
– Amanda Golla, Urząd Miejski w Toszku,
Usługi stolarskie – Bogusław Kopel, Wojciech i Małgorzata Kowalewscy, XANIA
NAILS – Anna Czub, Zakład handlowo
Usługowy – Joachim Lucja.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Kobiernik

W dniu 04.02.2017 r. na Zamku w Toszku
odbyła się kolejna już edycja Balu Charytatywnego organizowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Toszku.
W balu wzięło udział około 160 osób,
a wśród nich byli rodzice uczniów, nauczyciele, władze szkoły i naszej gminy
z Burmistrzem Grzegorzem Kupczykiem
na czele, mieszkańcy gminy, a także przyjezdni. Nie małą zasługę miał tutaj zespół
NEMEZIS, który pochodzi z naszej gminy
i znany jest z grania dobrej muzyki. Jednak nade wszystko najważniejszy był cel
balu, bo wszystkie zebrane środki przeznaczone zostały na konto Rady Rodziców
naszej szkoły, a więc na potrzeby naszych
uczniów. Podczas tegorocznej edycji udało się zebrać (po uwzględnieniu kosztów)
niemałą kwotę, bo aż 8600 zł. Uczestnikom i Darczyńcom Balu z serca dziękujemy i do zobaczenia mamy nadzieję za rok.
Do zorganizowania niniejszego balu przyczynili się darczyńcy: ADEX Hurtownia
Materiałów Budowlanych - Adrian Pierończyk, Aleksandra i Piotr Osadnik Alina Dittrich, Andrzej Grzybek, Andrzej
i Anna Korus, Anna Kałuża, Auto części,
Elektromechanika – Arkadiusz Makowczyński, Auto-Rem Service – Józef Golombek,Barbara Wróbel, Barbara Wyrwich,
Beata Grzybacz, Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Toszku – Artur Czok, Ewa
Koprek, Firma Ogólnobudowlana – Paweł
Błażytko, HAIR & CARE – Salon Fryzjerski – Daria Konieczny, Hanna Kurczab, Hurtownia Piwa i Napojów – Piotr
Sacher, Izabela Maszczyńska, Janusz Koprek, Joanna Falborska, Karczma „Myśliwska” - Renata i Norbert Podkowa, Klaudia
i Krzysztof Czech, „Kredens” – Barbara
Sołtysik-Broda, Księgarnia HIT – Anida Bem, Kwiaciarnia „Iwa”- Regina Iwan,
Kwiaciarnia Lawenda – Karina Gralla – Surażyńska, Loty pl – Podróże i Ubezpieczenia, Magdalena Zielińska, MAKE UP BY
Dominika Krawiec – Lipińska, Małgorzata
i Jacek Awramienko, Marek i Agnieszka
Korus, NZOZ Puls – B. Błaszczyńska, E.
Kołodziej, Ogrodnictwo Piotr Jendrysik
„JENFLOR”,PHU Pawstol – Paweł Pysik,
Piekarnia – Cukiernia „MAX”, Piekarnia
– Cukiernia SABA, Psi Salon Łapka – Katarzyna Maicher, Ranczo Proboszczowice,
Gospodarstwo Agroturystyczne – Krystian
Kiełbasa, Rodzice którzy upiekli ciasta oraz
przygotowali fanty, Salon Fryzjerski – Erywww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Z roku na rok wydłuża się lista propozycji, które toszeckie koło DFK kieruje do
dzieci i młodzieży. W zakończonym niedawno roku 2016 w programie działania
pojawiły się dwa kolejne projekty dedykowane tej grupie wiekowej. Pierwszy to cykl
warsztatów plastycznych, poświęconych
twórczości wybitnych malarzy, rzeźbiarzy,
architektów z obszaru krajów niemieckojęzycznych. Drugim novum w ofercie dla
najmłodszego pokolenia był Jugendbox.
Pilotażowo projekt ten zainicjowany został w 2015 roku w kilku miejscowościach
województwa opolskiego, od ubiegłego
roku został otwarty także dla naszego województwa. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych uruchomił go z myślą o młodzieży w wieku 12-16
lat. Zakwalifikowane grupy – w przypadku Toszka byli to uczniowie dwujęzycznej klasy szóstej – miały za zadanie przygotowanie przedstawienia teatralnego.
Opiekunem młodych aktorów była germanistka Aleksandra Kupczyk. Efekt pół-
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Propozycje dla młodych!

Prace młodych artystów
rocznej pracy – sztukę Die Goldene Gans
– toszecka publiczność mogła podziwiać
w listopadzie. Rezultaty, zarówno od strony językowej, jak i artystycznej, przerosły
najśmielsze oczekiwania. Nic zatem dziwnego, że w grudniu podczas finałowego
festiwalu w Głogówku, grupa toszecka
zdobyła III miejsce. Pozytywny odbiór obu
inicjatyw sprawia, że DFK Toszek planuje
ich kontynuację w roku 2017.
Dorota Matheja

Nowy rok, nowe plany!
Już od początku roku szczep harcerski
„IGNIS” nie próżnuje bowiem 15 stycznia
zorganizował po raz kolejny, sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
roku 20 wolontariuszy zbierało pieniądze

foto.: Marta Bulla

Z ŻYCIA GMINY

„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom”. Wolontariusze kwestowali na
terenie Gminy Toszek oraz w sołectwach
Gminy Rudziniec (Poniszowice, Bycina),
dzięki uprzejmości mieszkańców udało się
nam uzbierać: 11931,45PLN; 86,71 EUR;
0,01 USD; 240 HUF; 86,50 NOK; 1 CZK;
6 HRK oraz obrączkę. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Mamy
nadzieję, że za rok uda nam się uzbierać
jeszcze więcej! Nadal nie zwalniamy tempa, w ferie drużyna starszoharcerska zorganizowała grę „Bieg o Złotego Łosia” dla
harcerzy starszych z Hufca Ziemi Gliwickiej. Obecnie również przygotowują się do
obchodów Dnia Myśli Braterskiej – święta
wszystkich skautów i harcerzy. Ponadto
trwają również przygotowania do obozu,
w tym roku harcerze postanowili sami go
zorganizować i pojechać na 3 tygodnie
do Imiołek, niedaleko Poznania. Mają też
inne plany, ale póki co nie mogą wszystkiego zdradzić. Zapraszamy do odwiedzania
strony szczepu na Facebook’u oraz do śledzenia stron poszczególnych drużyn – mówi
dh. Marta Bulla
dh. Marta Bulla.

Wsparcie dla
szpitalnego oddziału
internistycznego!
Trwają działania na rzecz zapewnienia
możliwości dalszego funkcjonowania
oddziału internistycznego toszeckiego
szpitala. Jest to jednostka, która skutecznie zabezpiecza potrzeby naszej lokalnej
społeczności (i nie tylko) w zakresie opieki medycznej, różnego rodzaju wsparcia
i badań. Dyrekcja szpitala, a także aktywna grupa pracowników, tzw. oddziału wewnętrznego prowadzą działania na
rzecz zbudowania szerokiego wsparcia
dla tej jednostki medycznej. Wstępna decyzja śląskiego NFZ nie była dla naszego
oddziału (oraz szeregu innych placówek
w województwie) pozytywna. Po zebraniu
ponad 6000 podpisów poparcia oraz po
licznych spotkaniach i rozmowach, m.in.
ze starostą gliwickim, a także z dyrektorem
NFZ, sprawa pozostaje otwarta. Działania
na rzecz oddziału aktywnie wspiera Burmistrz Grzegorz Kupczyk wraz ze współpracownikami. Bezpośrednio działania te
koordynuje dyrekcja szpitala.
PK
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mieszkańców Sarnowa na spotkanie połączone z Dniem Kobiet.
Pani sołtys życzymy wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w działalności sołeckiej.
JR

foto.: Archiwum UM Toszek

Likwidujemy azbest!

Plany inwestycyjne na rok 2017 obejmują
wykonanie nowych koncepcji funkcjonalno - użytkowych (centrum przesiadkowe,
targowisko, monitoring miejski), których
realizacja możliwa będzie w późniejszym
okresie (2018) oraz kilku konkretnych
przedsięwzięć takich, jak: dokończenie
budowy strażnicy OSP w Toszku, kontynuacja remontu zabytkowego budynku
toszeckiego Ratusza, budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich
w budynkach użyteczności publicznej,
modernizacja tzw. Alei Kasztanowej (droga Pawłowice - Płużniczka), remont dachu
budynku przy ul. Strzeleckiej 23, modernizacja ogrzewania Zamku. Planujemy
także realizację drugiego etapu remontu
basenu w Szkole Podstawowej w Paczynie,
chcemy dokończyć remont ogrodzenia
boiska KS Zamkowiec Toszek oraz zbudować nową przydomową oczyszczalnię
ścieków dla przedszkola w Kotulinie oraz
poprawę odwodnienia tamtejszej szkoły.
Część z tych zadań uwarunkowana jest
otrzymaniem dofinansowania złożonych
projektów (dach przy ul. Strzeleckiej 23,
Aleja Kasztanowa). Realizacja zaplanowanej już w szczegółach rozbudowy kanalizacji możliwa będzie najprawdopodobniej
w roku przyszłym. Nie wykluczamy także
podjęcia szeregu innych przedsięwzięć inwestycyjnych w przypadku wygospodarowania wolnych środków.
PK

foto.: Archiwum UM Toszek

Gabriela Ziaja sołtyska Sarnowa
Po
rezygnacji
z funkcji sołtysa Sarnowa Pana
Adama Koniecznego, 4 stycznia br.
na zebraniu wiejskim wybrano jego
następczynię Panią
Gabrielę Ziaję.
Energiczna Pani
sołtys od lat prowadzi gospodarstwo
rolne, a w wolnym
czasie rozwiązuje krzyżówki, piecze przepyszne biszkopty oraz jest miłośniczką
Nordic Walking. Już 18 marca br. Pani
Gabriela serdecznie zaprasza wszystkich
4

Mieszkańcy naszej Gminy (osoby fizyczne), które zainteresowane są otrzymaniem
dotacji na cel związany z usunięciem pokryć dachowych, zawierających wyroby
azbestowe z terenu swoich nieruchomości proszone są o wypełnienie i złożenie
wniosku o udzielenie dotacji na zadanie
polegające na: demontażu, zbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest z terenu naszej Gminy.
Niniejsze przedsięwzięcie realizowane
jest w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata
2012 – 2032”. Wypełnione wnioski wraz
z załącznikami należy składać w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Toszku w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17 marca 2017 r.
Formularz wniosku można również pobrać ze strony www.toszek.pl – zakładka
dla mieszkańca – załatwianie spraw – Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wnioski
do pobrania lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku oraz w pokoju nr 29 II piętro.

publikacji książkowej w celu promocji
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Realizacja projektu pozwoli upamiętnić mniej znane wydarzenia
związane z II wojną światową w naszym
kraju i naszym regionie. Wartość wnioskowanego projektu wynosi 40.000,00 zł,
z czego kwota dofinansowania 32.000,00
zł.
Drugi wniosek pt. „Przebudowa zdegradowanego dachu budynku przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego
Domu Pomocy Społecznej w Toszku”.
Dom Dziennego Pobytu ma za zadanie
zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym częściowej opieki i pomocy
w zaspakajaniu ważnych potrzeb życiowych w obszarze kultury, edukacji, zdrowia i higieny, a także innych form pomocy
specjalistycznej, w tym prawnej i psychologicznej. Będzie realizować systemowo
program rewalidacji osób o obniżonej
sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością.
Złożyliśmy także wniosek na budowę
dwóch studni głębinowych wraz z poprowadzeniem rurociągu tłocznego i podłączeniem do stacji uzdatniania wody oraz
likwidacją istniejących studni w miejscowości Kotulin. Celem planowanej operacji jest rozwój infrastruktury technicznej
(zagwarantowanie dostawy wody), który
warunkuje możliwość rozwoju gospodarczego danego terenu, atrakcyjność inwestycyjną oraz polepszenie warunków
życia mieszkańców. Wartość wnioskowanego projektu wynosi 706.941,24 zł z czego możliwe dofinansowanie to 63,63%.
DDK

Ruszamy z realizacją
projektu Eko-Toszek

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 237-80-28.
W roku 2016 dofinansowanie w formie
dotacji otrzymało 7 wnioskodawców. Dofinansowanie pokrywało 100% kosztów demontażu, zebrania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
JR

Aplikujemy o środki
zewnętrzne
W ostatnich dniach złożyliśmy trzy
wnioski o dofinansowanie projektów
z funduszy europejskich. Pierwszy na
„Opracowanie i wydanie publikacji książkowej „Łagier-tiurma Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku”. Zadanie polega na opracowaniu i wydaniu

Rozpoczynamy realizację złożonego
przez gminę projektu „Eko-Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji
prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”. Umowa
na realizację zadania została w ostatnich
dniach podpisana przez strony, pozostaje
nam tylko trzymać kciuki za terminowy
i prawidłowy jej przebieg. Wartość wnioskowanego projektu wynosi 440.503,35 zł,
z czego 85% dofinansowanych zostanie ze
środków unijnych. Projekt polega na budowie ogniw fotowoltaicznych dla 9 budynków użyteczności publicznej w Gminie Toszek (świetlice wiejskie, strażnice
OSP, szkoły). Zakres prac związany z niniejszym projektem obejmuje przede
wszystkim prace budowlane związane ze
stworzeniem 8 mikro instalacji fotowoltaicznych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia energii, obniżenia energochłonności,
zwiększenia poziomu produkcji energii ze
źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia
emisji pyłowo-gazowej do atmosfery na
terenie naszej Gminy.
DDK

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

OŚWIATA I POMOC SPOŁECZNA

Aż trzy spotkania poświęcone wdrażaniu
rządowej reformy oświaty w naszej Gminie
odbyły się w lutym: 9.02 o godz. 16:00 miało miejsce spotkanie rodziców, nauczycieli,
dyrektorów, związkowców z Burmistrzem
Grzegorzem Kupczykiem i dyrektor CUW
Agnieszką Szalińską. Omówiono szczegółowe propozycje zmian, które wejdą w życie w związku z reformą. Najważniejszą
z nich będzie stopniowe wygaszanie toszeckiego gimnazjum i jednoczesne tworzenie
w miejscu tej szkoły - szkoły podstawowej.
Propozycje obwodów szkół podstawowych
w Toszku kształtują się następująco: (zobacz tabela)*. Kolejne dwa spotkania poświęcone reformie oświaty zaplanowane
były na 21 lutego, godz. 17:00 na Zamku
(z przedstawicielami kuratorium) oraz na
23 lutego, godz. 15:30 w urzędzie (komisja

wspólna Rady Miejskiej). Projekt uchwały
naszej Rady Miejskiej, regulujący na nowo
system szkolny w naszej Gminie, musi uzyskać pozytywną opinię kuratorium, dopiero po spełnieniu tego warunku, stosowną
uchwałę podejmie Rada Miejska.
PK

foto.: Archiwum UM Toszek

Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
zostało utworzone z dniem 01 stycznia
2017r. na bazie Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Toszku. Jest jednostką organizacyjną w naszej Gminie, działającą
w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Burmistrz Toszka realizuje zadania z zakresu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek (OPS, CK
“Zamek w Toszku”) w Gminie Toszek wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych
z innymi jednostkami. Przedmiotem działalności Centrum jest świadczenie dla tych
jednostek obsługi: rachunkowo–finansowej, kadrowo–płacowej, administracyjno-organizacyjnej realizacja zadań ustalonych
przez naszą Gminę wynikających z kompetencji organu prowadzącego te jednostki.
Centrum kieruje Dyrektor Agnieszka Szalińska przy pomocy Głównego Księgowego
- Marii Walus oraz sekcji organizacyjnych
bezpośrednio podległych dyrektorowi lub
głównemu księgowemu.
Wdrożenie nowego rozwiązania w Gminie
Toszek pozwoli w przyszłości zracjonalizować wydatki na ww. placówki oraz ujednolicić struktury ich funkcjonowania. Warto
podkreślić, że w wyniku tej zmiany żaden
z pracowników nie stracił pracy.
ASZ

Rządowa reforma oświaty w naszej Gminie

* Propozycje nowych obwodów szkół podstawowych w Toszku
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1
(ul. Dworcowa)

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2
(ul. Wilkowicka)

Ulice:
Poddworcowa, Leśna, Polna, Dworcowa, Boczna,
Górnośląska, Parkowa, Chrobrego, Kilińskiego,
Strzelecka, Boguszycka, Stary Młyn, Rynek, Powstańców,
Kościuszki, Wolności, Ratuszowa, Limanowskiego,
Szewska, Piastowska, Szpitalna, Zamkowa, Kościelna,
Krótka, Wiejska, Oracze, Konopnickiej, Sarnowska,
Młyńska, Podwale, Ogrodowa, Harcerska
Sołectwa:
Sarnów, Pawłowice, Płużniczka, Boguszyce

Ulice:
Gliwicka, Ludowa, Tarnogórska, Dzierżonia,
Miarki, Wąska, Reymonta, Mickiewicza,
von Eichendorffa, Słowackiego, Curie Skłodowskiej, Głowackiego, Poprzeczna,
Krasińskiego, Wilkowicka, Wielowiejska,
Kolejowa, Morcinka
Sołectwa:
Ciochowice, Kotliszowice, Wilkowiczki,
Pisarzowice

Od 1 lutego br. funkcję kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku pełni mieszkaniec naszej Gminy - Arkadiusz Łuków.
Pan kierownik posiada bogaty 16 letni bagaż doświadczenia zawodowego sektorze
Pomocy Społecznej. Dotychczas związany
był z gliwickim OPS-em. Prywatnie trener
i założyciel Toszeckiej Grupy Kolarskiej
odnoszącej sukcesy na licznych zawodach
w Polsce. Obecnie kierownik OPS, poznaje
i przygląda się tokowi pracy swoich współpracowników i już wyciągnął pierwsze
wnioski – „Motywujące jest to, iż pracuje
w tak zgranym zespole ludzi, którzy są oddani swojej pracy”. Życzymy powodzenia w tak
trudnej i szlachetnej misji na rzecz drugiego
człowieka oraz satysfakcji z wykonywanej
pracy socjalnej w naszej Gminie.
JR
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Toszeckie przedszkole przyjęło wyzwanie
związane z wdrażaniem profilaktyki zdrowotnej poprzez realizację założeń Programu
Przedszkolnej Edukacji Zdrowotnej „Czyste
powietrze wokół Nas”. Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych, oraz ich
rodziców (opiekunów). Palenie tytoniu jest
zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną
z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii dyrekcja przedszkola wraz
z gronem pedagogicznym aktywnie włączyła się w edukację antynikotynową.
JR

Pierwszy w rejonie PCK
Gliwice

Szymon Cichoń, uczeń klasy III b Publicznego Gimnazjum w Toszku uzyskał pierwsze miejsce w rejonowym etapie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK. 12 stycznia br. w siedzibie PCK Gliwice pokonał reprezentantów
z gimnazjów Gliwic i Pyskowic. Gimna-

foto.: Joanna Falborska

foto.: Archiwum UM Toszek

Mamo, Tato nie pal
przy mnie! -Toszeckie
Arkadiusz Łuków –
kierownik OPS w Toszku przedszkolaki kontra
papierosy

zjalista będzie walczył o ogólnopolski finał w etapie wojewódzkim, reprezentując
toszeckie gimnazjum i rejon PCK Gliwice.
Opiekunką Szymona była nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Czapla.
Joanna Falborska

Amelia Bryzik laureatką
w rejonowym konkursie
plastycznym
Amelia Bryzik, uczennica SP Toszek, zdobyła
II miejsce w rejonowym konkursie plastycznym „Kalendarz
w każdej klasie” na
rzecz Hospicjum w Gliwicach.
Laureatce gratulujemy
osiągniętego sukcesu.
Lidia Skowron-Rittau

foto.: Lidia Skowron-Rittau

foto.: Archiwum UM Toszek

Z ZOPO na CUW
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Kul(turystyka)
Co ciekawego
przed nami?

foto.: Przemysław Strączek

W tegorocznym kalendarium imprez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” jest kilka takich, których zwyczajnie nie można
przegapić i warto już dziś zarezerwować
na nie czas. Piątego marca wystąpi u nas
gościnnie Teatr Nowy z Zabrza. Sztuka
„Związek otwarty”, w której zagrają Zbigniew Stryj, Aleksandra Gajewska, Robert
Lubawy, to tegoroczna propozycja z okazji Dnia Kobiet, na który tradycyjnie już,
Panie szczególnie z terenu naszej gminy,
zaprasza Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
Wystarczy pobrać wejściówkę w biurze
Centrum Kultury. Wydarzeniem, które
odbędzie się w Toszku po raz pierwszy, jest

plener malarski. W dniach od 29 kwietnia
do 3 maja artyści należący do Związku Artystów Plastyków Sztuki Użytkowej Koło
Opole i nasi toszeccy twórcy, będą uwieczniać toszeckie dziedzictwo, zamek, inne
zabytki Toszka i piękno krajobrazu. Wystawa poplenerowa została zaplanowana na
20 maja podczas II Nocy Muzeów na Zamku i XII Brewerii Toszeckich. Najciekawszą
i wartościową atrakcją tego dnia będzie
koncert w wykonaniu Przemek Strączek
& Asian Strings Collective - Three Continents. To najnowszy projekt muzyczny
polskiego gitarzysty Przemysława Strączka
z udziałem artystów z Azji i Ameryki Południowej. Fascynacja klimatem Dalekiego
Wchodu zainspirowała muzyka do wykorzystania elementów kultury azjatyckiej
w swojej twórczości. Koncert w Toszku
będzie jednym z nielicznych, który muzycy wykonają w Polsce. Miłośników muzyki operetkowej z pewnością zainteresuje
wydarzenie zaplanowane na 30 czerwca
br. operetka „Zemsta nietoperza” w ple-

SPORT

nerze. Realizacja tego wydarzenia będzie
możliwa po podpisaniu umowy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim w ramach
programu PROW 2014 - 2020, do którego
aplikowaliśmy poprzez LGD Leśna Kraina
Górnego Śląska. Projekt został wybrany do
dofinansowania i mamy nadzieję, że weryfikacja w Katowicach również przebiegnie
pomyślnie. Dla aktywnych biegaczy i osób
lubiących nordic walking ważną informacją jest fakt zmiany daty Biegu o Złotą
Kaczkę z maja na czerwiec (17.06).
Daty poszczególnych wydarzeń znajdziecie w kalendarium imprez 2017 zamieszczonym na stronie www.zamektoszek.eu.
DW

Zamkowe wieczory
z kawą i kulturą
W zamkowej Kawiarni Colonna kontynuujemy cykl poniedziałkowych spotkań
(w każdy drugi poniedziałek miesiąca)
z ludźmi szeroko rozumianej kultury. Naszymi gośćmi byli już Zbigniew Stryj (aktor), Tomasz Terlikowski (publicysta), Jarosław Gwizdak (sędzia). W marcu (13.03)
spotkamy się z Wojciechem Kuczokiem
(pisarz), a w kolejnych miesiącach m.in.
z Tomkiem Sobanią (także pisarz) i Rafałem Urbackim (tancerz, performer).
W każdym z dotychczasowych spotkań
uczestniczy średnio ok. 25 osób. Jest to nie
tylko okazja, aby przysłuchiwać się rozmowie z gościem, ale można także swobodnie
brać w niej udział. Aktualności w tej sprawie - www.facebook.com/ZamkoweWieczory.				
PK

„Speculo”
z Pierwszą
Damą

Podczas pierwszej
ogólnopolskiej
trasy promującej
książkę „Speculo” Tomasz Sobania wręczył swoją
książkę Pierwszej
Damie RP Agacie
Dudzie. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w promocji książki.

JR

Pierwsze sukcesy
Toszeckiej Akademii
Piłkarskiej!

foto.: Daria Podkowa

KULTURA

Wraz z początkiem roku 2015 zaczęła
funkcjonować w naszej Gminie Toszecka
Akademia Piłkarska – klub piłkarski dla
chłopców i dziewczyn w wieku od 5-13
lat. Po okresie wielu działań organizacyjnych oraz zbierania doświadczeń nadszedł
czas na pierwsze sukcesy. I tak oto drużyny Orlików E1 i E2 po znakomitej rundzie
jesiennej awansowały do I ligi Podokręgu
Zabrze. Drużyna E1 (rocznik 2006) wygrała wszystkie swoje spotkania ligowe.
Obecnie uczestniczymy w rozgrywkach
Halowej Ligi Podokręgu Zabrze i tutaj
przyszły kolejne sukcesy. Drużyny Orlików
zajęły odpowiednio II i III miejsce w swoich grupach ustępując w jednym wypadku
Piastowi Gliwice, zaś w drugim Górnikowi
Zabrze. Jednak najwięcej radości dały nam
wyniki drużyny Żaków (rocznik 2008 i
młodsi), która wygrała swoją grupę i awansowała do Wielkiego Finału zostawiając na
pokonanym polu takie firmy jak Górnik
Zabrze oraz Gwarek Zabrze. W najbliższych dniach czekają kolejne turnieje Halowej Ligi Podokręgu Zabrze oraz towarzyskie na których mamy nadzieję osiągać
znowu świetne wyniki. Na dzień dzisiejszy
w Akademii trenuje prawie 90 dzieci.
Właściwie każde sołectwo ma swojego
przedstawiciela, są też dzieciaki spoza
Gminy Toszek. Za ich rozwój odpowiada
6 trenerów. Mamy szczerą nadzieję, że jako
klub w dalszym ciągu będziemy się rozwijać, a co za tym idzie godnie reprezentować
Naszą Gminę na zewnątrz. Wszelkie informacje, wyniki i harmonogramy można
znaleźć na stronie www.akademiatoszek.pl
Robert Krzemiński
Dominik Gabrysiak

SPORT

Nasz Johny najlepszym Żakiem w Polsce!
foto.: Arkadiusz Łuków

Minął kolejny sezon Kolarstwa Przełajowego, który kończy się największymi sukcesami w historii TGK. Jasiek Johny Łuków najlepszym Żakiem w Polsce na rok
2017. Klaudia Popek - Mistrzyni Śląska w Kolarstwie Przełajowym i 6 zawodniczka
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym. Martyna Kowalewska Wicemistrzyni
Śląska w Kolarstwie Przełajowym. Antoni Łuków Wicemistrz Śląska w Kolarstwie
Przełajowym. Dawid Zadrożny 6 zawodnik Mistrzostw Śląska w Kolarstwie Przełajowym. Brawo!! Rośnie nam kolejne pokolenie młodych i zdolnych zawodników
Toszeckiej Grupy Kolarskiej o których już wkrótce będzie głośno.
JR
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HARMONOGRAM
odbioru odpadów zebranych selektywnie w 2017 r.
– zabudowa jednorodzinna
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE
• 2017 • GMINA TOSZEK • ZABUDOWA JEDNORODZINNA
GMINA TOSZEK
MIESIĄC W 2017 r.
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TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Co dzisiaj znaczy
słuchać?
Trudno zgadnąć, dlaczego tak wielu ludzi
wypowiada się na tematy, o których nie ma
zielonego pojęcia lub które zupełnie ich
nie dotyczą. Od niby ekspertów słyszę, jak
można było uniknąć wypadku, a najlepsi
piłkarze z kanapy przed telewizorem komentują beznadziejne zagranie zawodnika. Skąd wzięło się przekonanie, że każdą
rzecz wolno skomentować, każde działanie
skrytykować i nie wziąć za to najmniejszej
odpowiedzialności? W tej kwestii bardzo
pomogły portale społecznościowe. Tam
nie ma miejsca na słuchanie, tam w każdym miejscu można się wypowiedzieć
i pokazać swoją aprobatę lub niezadowolenie. Wolność słowa w takim wydaniu na
pewno jest potrzebna i dobrze, że każdy
ma swoje zdanie, ale zanim usta wypowiedzą jedno słowo, uszy powinny tysiące
zdań usłyszeć.
Podobnie ma się sytuacja, gdy wprowadzane są zmiany bez pytania o zdanie osób,
których dotyczą. Wtedy tacy ludzie jak
najbardziej powinny się wypowiedzieć, ale
nie daje się im głosu, a decyzje dotyczące drugiego końca kraju podejmuje się za
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

biurkiem w Warszawie. Reformę edukacji
przeprowadza się bez wywiadu wśród nauczycieli, a szpitalom grozi zamknięcie,
choć w rzeczywistości są niezbędne dla
dobrego funkcjonowania lokalnych społeczności. I choć póki co to tylko mniej lub
bardziej realne pomysły, wprowadzanie ich
w życie zawsze powinno odbywać się po
uwzględnieniu prawdziwych potrzeb ludzi
i po wysłuchaniu głosu tych, których zmiany dotyczą. Bo to przede wszystkim oni
powinni mieć prawo do wypowiadania się,
oni i ci, którzy mają wiedzę i doświadczenie, żeby zaproponować konkretne rozwiązania. A jak jest w rzeczywistości? Zwykle
pierwsze głos zabierają media, przekręcając dla własnych celów wypowiedzi polityków. Ludzie wprowadzani są w błąd i fałszywe informacje przekazują dalej. Szerzy
się strach i niezadowolenie. A to wszystko
dlatego, że najpierw nie chcieli słuchać politycy, później za dużo powiedziały media,
a na końcu w emocjach przekazał prosty
człowiek.
Dzisiaj każdy chce mówić, a mało kto
słuchać. To dlatego tak trudno nam rozmawiać i jest tyle rzeczy, których można
by uniknąć, gdyby po prostu wysłuchać,
czego chce druga strona. Żona kłóci się
z mężem, dziecko z rodzicem, a realizujący swoje wizje polityk nie rozumie, na co

oburzają się obywatele. A może wystarczyłoby na chwilę zamknąć usta i otworzyć
uszy, żeby wszystko stało się bardziej zrozumiałe? Bo jak mówi przysłowie: mamy
dwoje uszu i jedne usta, żeby dużo słyszeć
i mało mówić.
Tomasz Sobania
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KALENDARIUM IMPREZ GMINY TOSZEK 2017 r.
08.03
08.03

05.03
30.03
–
31.03
16.03

Marzec
Dzień Kobiet – Świetlica
wiejska w Proboszczowicach,
Dzień Kobiet w Ligocie
Toszeckiej (darmowa
profilaktyka osteoporozy dla
mieszkańców)
Dzień Kobiet dla mieszkanek
Gminy Toszka – Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”
Gminne Prezentacje
Artystyczne

Warsztaty kroszonkarskie –
biblioteka Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
31.03 Podsumowanie konkursu
„Kroszonki 2017” – otwarcie
wystawy w bibliotece
w Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”
Kwiecień
07.04 Wernisaż i wystawa malarstwa
Stanisława Kawala – Biblioteka
na zamku w Toszku
22.04 „I Kotuliński Rekreacyjny
Bieg Przełajowy im. Marka
Pawłowskiego”
25.04 „Msza dziękczynna o urodzajne
plony z okazji Dnia Świętego
Marka – Kapliczka Św. Marka
w Płużniczce”
29.04- Plener Malarski - Centrum
03.05 Kultury „Zamek w Toszku”
Maj
08.05- Tydzień Bibliotek – warsztaty
16.05 plastyczne i literackie
z dziećmi, Biblioteka na zamku
w Toszku
20.05 XII Brewerie Toszeckie. II Noc
muzeów na Zamku w Toszku
21.05 III Toszecki Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
– Kościół Parafialny pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku
27.05 Festyn rodzinny w Kotulinie
– remiza strażacka
27.05 Festyn Stowarzyszenia „Dobro
Dziecka” – teren Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”
28.05 Biesiada rodzinna
w Boguszycach – świetlica
wiejska w Boguszycach
30.05 Dzień Rodziny
w Proboszczowicach
– świetlica wiejska
Czerwiec
01.06 Spotkanie integracyjne dla
dzieci z okazji Dnia Dziecka
– Dom Sportowca LKS
„Przyszłość” w Ciochowicach
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03.06
10.06
11.06

17.06
2223.07

30.06

1.072.07
09.07

06.08
13.08
19.08

20.08

26.08
26.08
27.08
27.08

02.09
03.09

Dzień Dziecka w Ligocie
Toszeckiej – sołectwo Ligota
Toszecka
Festyn rodzinny w Pniowie
– świetlica wiejska
III Toszecki Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
– Kościół Parafialny pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku
III Bieg o Złotą kaczkę
– Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”
Turniej oldboyów, festyn
rekreacyjno-sportowy
w Ciochowicach - Dom
Sportowca LKS „Przyszłość”
w Ciochowicach,
„Zemsta nietoperza” – cykl
koncertów operetkowych
- Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”
Lipiec
Dni Toszka – Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
III Toszecki Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
– Kościół Parafialny pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku
Sierpień
VIII Konna pielgrzymka do Goja
Piknik rodzinny
w Proboszczowicach – teren
przy świetlicy wiejskiej,
Integracyjny festyn
dożynkowy w Pawłowicach
– Gospodarstwo
Agroturystyczne Mendla
III Toszecki Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
– Kościół Parafialny pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku
Zabawa dożynkowa
w Boguszycach – świetlica
wiejska w Boguszycach
Dożynki sołeckie w Ligocie
Toszeckiej
Dożynki sołeckie
w Pisarzowicach – świetlica
wiejska
Dożynki sołeckie w Kotulinie
– remiza OSP w Toszku
Wrzesień
Dożynki sołeckie w Sarnowie
Dożynki sołeckie
w Ciochowicach – Dom
Sportowca LKS „Przyszłość”
w Ciochowicach

03.09 Zabawa dożynkowa
w Kotliszowicach – sołectwo
Kotliszowice
09.09 Dożynki sołeckie w Płużniczce
09.09 Dożynki sołeckie w Pniowie
– świetlica wiejska w Pniowie
09.09- Europejskie Dni Dziedzictwa
10.09 – Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”
17.09 III Toszecki Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
– Kościół Parafialny pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku
23.09 Zlot Młodzieży PTTK – Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”
30.09 XIII Oktoberfest na zamku
w Toszku – Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
Październik
22.10 VII Targi Ślubne na zamku
w Toszku – Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
Listopad
11.11 Koncert z okazji Dnia
Niepodległości – Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”
25.11 Andrzejki w Proboszczowicach
– świetlica wiejska
Grudzień
03.12 „XV Dzień Regionu” w Kotulinie
– cykliczne wydarzenie
środowiskowe
06.12 Mikołaj w Ciochowicach – Dom
Sportowca LKS „Przyszłość”
w Ciochowicach
9.12
VIII Toszecki Jarmark
Adwentowy
9.12
Kiermasz świąteczny
w Kotulinie – sala P. Jacek
10.12 Koncert na najlepszą potrawę
świąteczną i najpiękniej
udekorowane pierniczki
– Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” - współorganizator
10.12 Pniowski Kiermasz Świąteczny
połączony z wizytą Mikołaja
– świetlica wiejska w Pniowie
10.12 Spotkanie mikołajkowo–
opłatkowe w Sarnowie
– świetlica wiejska w Sarnowie
17.12 Spotkanie opłatkowe
dla seniorów - Dom
Sportowca LKS „Przyszłość”
w Ciochowicach
15.12 Konkurs plastyczny dla dzieci
pn. „Moja choinka” – biblioteka
na zamku w Toszku
31.12 Sylwester w Proboszczowicach
– świetlica wiejska
31.12 Sylwester na Rynku w Toszku
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