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Wszystko o śmieciach
- stawki, terminy, ilości, możliwości

Weszła w życie kolejna umowa, w ramach której wyłoniony wykonawca
zapewniać będzię obsługę gospodarki
odpadami na terenie naszej gminy. Przy
okazji prezentujemy garść przydatnych
informacji na ten temat. Jeśli chodzi o
ceny: wg zawartej umowy wynosić one
będą odpowiednio 20 zł/osobę (odpady segregowane) i 40 zł/osobę (odpady
zmieszane). Ostateczną decyzję w sprawie opłat podejmą wkrótce radni.

W dniu 15.03.2019 r. podpisana została
umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie naszej gminy oraz utworzenie
i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK). Umowa została zawarta z Konsorcjum: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. oraz
Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. Okres
obowiązywania umowy: od 15.03.2019
do 31.12.2019r.
Na terenie Gminy Toszek, przy ul. Górnośląskiej 2 w Toszku, działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK). PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do
19.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Mieszkancy moga oddawać do PSZOK-u nieodpłatnie następujące odpady komunalne zbierane selektywnie:
● papier i tektura,
● szkło i opakowania wielomateriałowe
● tworzywa sztuczne,
● metale,
● odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne),
● przeterminowane leki i chemikalia,
● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
● zużyte baterie i akumulatory,
● odpady wielkogabarytowe,
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● zużyte opony (z samochodów osobowych),
● odpady zielone
● odpady budowlane i rozbiórkowe sta-

nowiące odpady komunalne- kontener
otwarty 18m³ (ograniczenie ilościowe
0,5 m³ na osobę na rok)

Na podstawie otrzymywanych sprawozdań oraz corocznie przeprowadzanej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, można stwierdzić,
że :
● maleje ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzana
przez jednego mieszkańca w ciągu roku:
Rok
2015
2016
2017

Ilość mieszkańców
na dzień 31 grudnia
danego roku
9223
9166
9111

Ilość odpadów
(tony)
2.768,200
2.647,450
2.313,500

Średnia ilość
odpadów/mieszkanca/
rok (tony)
0,300
0,289
0,254

● Wzrasta ilość odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, papier) oraz
maleje ilość selektywnie zbieranych odpadów ze szkła.
Rodzaj odpadów
papier
szkło
Tworzywa sztuczne

Ilość zebranych odpadów w poszczególnych latach (tony)
2017
2016
2015
60,140
50,240
47,700
157,110
170,610
166,900
172,860
145,590
118,900

I Toszecki Kiermasz
Wielkanocny
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PROSTO

Z URZĘDU

Szanowni Czytelnicy,
zapraszam do
lektury kolejnego wydania
naszego informatora. Pod
koniec marca
w naszej gminie rozpoczynają się wybory sołtysów
i rad sołeckich. Zachęcam, aby każdy
mieszkaniec naszych sołectw aktywnie
uczestniczył w tym głosowaniu. Szczegółowy harmonogram zebrań - na dalszych
stronach gazety. Rozpoczęła się budowa
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole
Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. Zakończenie inwestycji planowane
jest na czerwiec, ale o postępach prac będziemy informować.
W ramach wieloletniego rządowego programu Senior+ pozyskaliśmy środki na
wyposażenie Klubu Seniora, który funkcjonuje przy toszeckiej parafii. Dziękuję
ks. Sebastianowi Benszowi oraz OPS-owi
za współpracę w tym ważnym dla mnie
temacie. Dziękuję za możliwość bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń w parafii. Otworzenie takiej placówki stanowi
dziś nieodzowny element pejzażu instytucjonalnego współczesnych wspólnot
samorządowych. W wyposażonych pomieszczeniach nasi seniorzy będą mogli
w towarzystwie wyspecjalizowanej kadry
specjalistów oraz we własnym gronie
w sposób aktywny i kreatywny spędzić
swój czas.
Mając na uwadze mieszkańców sołectw
Ciochowice i Płużniczka oraz miasta
Toszek, złożyliśmy projekt w ramach
konkursu na dofinansowanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Pod
koniec maja dowiemy się jaki będzie rezultat tego naboru. Wspieramy również
rekrutację osób w przedziale wiekowym
50+ do dwóch interesujących kursów
komputerowych, które organizowane
będą na terenie gminy. Dotyczą one rozwijania umiejętności posługiwania się
programami graficznymi lub doskonaleniem podstawowych umiejętności obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie.
Polecam również tekst o otwarciu wyremontowanej świetlicy w Sarnowie. Cieszę się, iż nie tylko nasz samorząd stara
się pozyskiwać środki na rozwój gminy
ale i również stowarzyszenia, którym
dedykowane są specjalne na ten cel konkursy. Gratuluję pomysłodawczyni, pani
Katarzynie Muszyńskiej oraz Stowarzyszeniu TPZT, a także pani sołtys Gabrieli
Ziaji zaangażowania i ogromnej pracy
włożonej w realizację tego wartościowego projektu!
Zachęcam Państwa do włączenia się w
przedsięwzięcia, które utrzymują tradycję związaną ze zbliżającymi się Świę2

tami Wielkanocnymi, a mianowicie
konkurs plastyczny na kroszonkę wielkanocną organizowany przez Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”. Zapraszam
do wzięcia udziału w pierwszym Kiermaszu Wielkanocnym, w którym wraz z
toszecką parafią przygotowaliśmy małe
niespodzianki. Podczas wydarzenia zaprezentują się nasi lokalni rękodzielnicy
oraz aktywnie działające Koła Gospodyń
Wiejskich. Impreza odbędzie się na Rynku w dniu 14 kwietnia.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej

ramach mieszkańcy będą decydować
obowiązkowo poprzez bezpośrednie głosowania, a rada gminy nie może usuwać
z budżetu gminy ani zmieniać w istotnym stopniu zadań wybranych przez
mieszkańców. Ponadto, środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego
mogą być dzielone na pule obejmujące
całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych (sołectw) lub grup
jednostek pomocniczych. Ja zachęcam
już dzisiaj wszystkich mieszkańców naszej gminy do przygotowania się i poszukiwania ciekawych pomysłów w swojej
okolicy, które będzie można zgłaszać do
kolejnego TBO.

Podsumowanie
miesiąca lutego
w RM przedstawia się następująco: swoje posiedzenie odbyła
Komisja Budżetu
Rozwoju i Rolnictwa, Komisja
Skarg Wniosków
i Petycji, Komisja Wspólna RM oraz odbyła się Sesja RM. Do biura Rady wpłynęły 3 zapytania i jedna petycja. Z ważniejszych tematów którymi zajmowali się
radni podczas posiedzeń komisji należy
wymienić wyrażenie woli wszystkich
radnych w sprawie przygotowania projektu uchwały o przyjęciu Hymnu i Hejnału miasta Toszek, rozważenie woli
śp. Ks. Prałata Mariana Piotrowskiego
w sprawie przyjęcia św. Jana Nepomucena za patrona Miasta Toszek – te dwie
sprawy wymagają jednak wielu przygotowań formalnych, proceduralnych, aby
doszło ostatecznie do podjęcia stosownych uchwał. Kolejny temat to kontynuacja nauki dzieci klas VI w klasie VII
w Szkołach Podstawowych w Toszku.
Na komisję przyszli rodzice dzieci oraz
nauczyciele i dyrekcja obydwu szkół.
Radni mogli wysłuchać głosu każdej ze
stron oraz ich propozycji. Na dzień dzisiejszy wydane przez Burmistrza Toszka
Zarządzenie w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do
klasy IV i VII Szkoły Podstawowej im.
Ireny Sendler w Toszku pozostawia tak
naprawdę wybór rodzicom, którą szkołę
podstawową wybiorą dla swoich dzieci.
Przypomnę, że w/w termin ustalono na:
01.03 – 19.04.2019 r. Toszecki Budżet
Obywatelski, to również temat który
rozpoczęliśmy w minionym miesiącu
i kontynuować będziemy w kolejnych
miesiącach. Musimy opracować nowe zasady, regulamin TBO tak, aby był zgodny z obowiązującą ustawą przyjętą przez
Sejm RP w styczniu br. Zapisano w niej
m.in. że w gminach będących miastami
na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe, a jego
wysokość nie może być mniejsza niż
0,5% wydatków gminy z poprzedniego
roku. Według nowych przepisów, budżet
obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, o wydatkach w jego

V Sesja RM odbyła się 27 lutego, na której podjęto uchwały:
W sprawie przyjęcia planu pracy RM
w Toszku na rok 2019; w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych RM
w Toszku, zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw: Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice,
Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów,
Wilkowiczki, osiedla Oracze; w sprawie
określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Toszek w 2019 roku; w sprawie przyjęcia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
dla Gminy Toszek na rok 2019; w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt.: „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania
dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023;
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
w sprawie udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków; w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika
przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna; w sprawie zmian
w budżecie Gminy Toszek na rok 2019;
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek; w sprawie przyjęcia
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Toszek”; w sprawie przekazania petycji
wg właściwości. Trzy projekty uchwały zostały wycofane z porządku obrad
i przeniesione na sesję marcową.
Na zbliżające się Święta Wielkanocne
życzę Wszystkim mieszkańcom naszej
Gminy prawdziwej radości płynącej ze
Zmartwychwstania Pańskiego, niegasnącej wiary i optymizmu na czas, który
przed nami.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Magistrat toszecki pozyskał dofinansowanie na wyposażenie Klubu Seniora, który funkcjonuje przy toszeckiej
parafii. Kwota dofinansowania wynosi około 23 tysięcy
i będzie przeznaczona na doposażenie w/w placówki,
w taki sposób, aby nasi Seniorzy, mogli spędzić w sposób aktywny i kreatywny swój czas. Uczestnicy klubu
będą mogli grillować, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, informatycznych, manualnych i ruchowych.
JR

Fotowoltaika i wymiana pieców
Spotkania informacyjne w sprawie budowy ogniw fotowoltaicznych i wymiany pieców odbyły się wiele miesięcy temu. Mieszkańcom zainteresowanym tym tematem
wyjaśniamy, że obydwa typy inwestycji będą realizowane
po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu złożonych przez
nas projektów. Wniosek na budowę ogniw fotowoltaicznych przeszedł pozytywnie ocenę formalną - oczekujemy na ocenę merytoryczną. Wniosek na wymianę
pieców jest w trakcie oceny formalnej. Z doświadczenia
wiadomo, że procedury oceny wniosków są długotrwałe,

Wybory sołtysów
i rad sołeckich

a gmina nie ma żadnego wpływu
na ich przebieg. Wstępnie na stronie Urzędu Marszałkowskiego,
została zamieszczona informacja,
iż rozstrzygnięcie wyników (fotowoltaika) będzie ogłoszone z początkiem kwietnia br. Pozostaje
nam tylko cierpliwie czekać…
PK

Skutki wichur
Kilka gospodarstw, zwłaszcza
w rejonie Kotulina i Proboszczowic, poważnie ucierpiało podczas
wichur, które przeszły nad naszą
gminą w drugi weekend marca.
Na wniosek poszkodowanych do
działania przystąpiła komisja ds.
szacowania tego typu szkód. Ustalenia specjalnej komisji, której

przewodniczy pani Sylwia Kruppa
z UM w Toszku, pozwolą ubiegać
się o środki z budżetu wojewody
śląskiego na pokrycie strat materialnych.
PK

Umowa na budowę
boiska
Podpisana została umowa na budowę nowego boiska przy Szkole
Podstawowej im. Ireny Sendler.
Prace rozpoczną się niebawem
i potrwają do czerwca br. O postępach tej inwestycji będziemy
informować.
PK

Zapraszamy na I Toszecki
Kiermasz Wielkanocny

Przed nami wybory sołtysów i rad sołeckich w naszej
gminie. Poniżej przedstawiamy harmonogram wyborczych zebrań wiejskich. 				
JR
Data zebrania

Godzina
zebrania

28 marca br.

19:00

2.

Sołectwo/osiedle oraz miejsce
zebrania
Boguszyce,
ul. Ujazdowska 12, świetlica
wiejska
Ciochowice,
ul. Szkolna 19, Dom Weselny

27 marca br.

19:00

3.

Kotliszowice,
ul. Szkolna 8, świetlica wiejska

17 kwietnia br.

19:00

4.

Kotulin,
ul. Gliwicka 10, sala taneczna

28 marca br.

19:00

5.

10 kwietnia br.

19:00

24 kwietnia br.

19:00

7.

Ligota Toszecka,
ul. Szkolna 8, świetlica wiejska
Paczyna, sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej w
Paczynie
Paczynka,
ul. Wiejska 1a

12 kwietnia br.

19:00

8.

Pawłowice, ul. Wiejska 12,
Gospodarstwo Agroturystyczne

25 marca br.

19:00

9.

Pisarzowice,
ul. Wiejska 45, świetlica wiejska 11 kwietnia br.

L.p
1.

6.

10. ul. WiejskaPłużniczka,
34, świetlica wiejska

7 maja br.

19:00
19:00

Pniów,
ul. Wiejska 9, świetlica wiejska 16 kwietnia br.
Proboszczowice,
12.
ul. Nogowczycka, świetlica
26 kwietnia br.
wiejska
Sarnów,
13. ul. Wiejska 17,
świetlica wiejska 26 marca br.

19:00

14. ul. WiejskaWilkowiczki,
10, świetlica wiejska 25 kwietnia br.

19:00

11.

15.

Osiedle Oracze,
świetlica osiedlowa
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29 marca br.

19:00
19:00

19:00
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z życia gminy

1% dla potrzebujących
W związku z okresem rozliczenia podatkowego, zachęcamy do skorzystania i wpisania 1% podatku na wybraną toszecką organizację lub osobę, która potrzebuje wsparcia.

Ochotnicze Straże Pożarne:
OSP Ciochowice – KRS 0000002453,
ul. Nad Potokiem, 44-180 Ciochowice
OSP Pniów – KRS 0000222876, ul. Wiejska 47, 44-120 Pniów
OSP Kotulin KRS: 0000116212, ul. Kolejowa 4, 44-180 Kotulin

Oświata

Grupa 12 uczniów zaangażowanych
w działalność Szkolnego Koła Historii
Lokalnej brała udział w całodniowych zajęciach zorganizowanych przez Muzeum
Śląskie w Katowicach. Naszą przygodę
w muzeum rozpoczęła ciekawa prelekcja
na temat roli historyka w tej instytucji.
Następnie obejrzeliśmy niezwykłą wystawę poświęconą książkom Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka (np. „Tomek
w krainie kangurów”). Rozmawialiśmy
z jej autorem o różnych koncepcjach tworzenia wystawy muzealnej. Nowoczesne
muzeum mieści w podziemiach pracownie konserwatorskie, do których zwykli
zwiedzający nie mają wstępu. My jednak
poznaliśmy warsztat pracy konserwatorów sztuki, przyglądaliśmy się pracy
przy renowacji obrazu olejnego. Duże
zainteresowanie wzbudził ząb mamuta,
który poddawany był właśnie zabiegom
konserwatorskim. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Teraz przed nami zadanie:
przygotować wystawę muzealną w naszej szkole! Bierzemy udział w konkursie
„Muzeum Młodych” w kategorii muzeum
szkolne i planujemy wystawę na temat
codziennego życia mieszkańców Toszka.
4

Ratujemy już
w przedszkolu

W naszych oddziałach przedszkolnych
odbyły się zajęcia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy w ramach Innowacji
Pedagogicznej „Ratujemy już w przedszkolu”. Zajęcia przeprowadził Dyrektor
szkoły– pan Waldemar Pigulak, a równocześnie ratownik medyczny, razem
z dziewczynami ze starszych klas – członkiniami ochotniczych drużyn OSP.
Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy
w kręgu, na temat zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zanim
przyjedzie pogotowie ratunkowe. Skrzaty
i Biedronki z zainteresowaniem słuchały
wskazówek pana ratownika dotyczących
zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc

przez telefon. Duże wrażenie na dzieciach
zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły
się resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Spotkanie to miało na celu kształtowanie
pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz
zapoznanie najmłodszych uczniów naszej
szkoły z podstawowymi czynnościami
ratowniczymi w wypadku nieobecności
osób dorosłych. Dzięki takim szkoleniom
dzieci nauczą się radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki
pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie
będą bały się udzielać pierwszej pomocy.
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, w przyjaznej atmosferze, a Pan Dyrektor razem z pomocnikami
sprawili, że Skrzaty i Biedronki z uśmiechem na twarzy, chętnie brały udział we
wszystkich ćwiczeniach praktycznych.
Katarzyna Jendrysik

Śląska droga
do niepodległości

foto.: Karina Ociepka

foto.: Donata Podkowa

Muzeum Młodych

Rozpoczynamy gromadzenie eksponatów
i chętnie przyjmiemy stare przedmioty codziennego użytku. Zapraszamy do
współpracy! Pytania i propozycje proszę
kierować do nauczycielki historii w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler Donaty
Podkowy.
Donata Podkowa

foto.: K. Jendrysik

SP im. Ireny Sendler w Toszku

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach odbył się XII Konkurs Wiedzy o Śląsku „Śląska droga
do niepodległości”, w którym wzięli
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Oświata

foto.: W.Pigulak

Męska część Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły 13 marca br. dokonała
otwarcia łazienki męskiej po remoncie.
Warto zaznaczyć, że uczniowie uczestniczyli w projektowaniu jej wnętrz. Jest SUPER – stwierdzili.
WP
SP Kotulin

SP im Ireny Sendler w Toszku

Ilustracja autorstwa Piotra Sikory

Gdzie król piechotą
chodził

Sukcesy naszych
uczniów

W powiatowym konkursie „Lesen beflügelt” („czytanie uskrzydla”) w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich
w Pyskowicach, najpiękniej przeczytała
fragment powieści „Rubinrot. Liebe gehr
durch alle Zeiten” Kerstin Gier - Eulalia
Müller 8c, która zajęła II miejsce (opiekun Anna Badura), natomiast w Wojewódzkim konkursie plastycznym, który organizowany był w Młodzieżowym
Domu Kultury w Katowicach na ilustrację
angielskiego idiomu, trzecie miejsce zajął
Piotr Sikora, uczeń klasy 8c (opiekun Izabela Kusz).
BC
SP w Kotulinie

Brąz w finale powiatu

w Zabrzu. Tym samym wystąpi w koncercie finałowym 21 marca br.
Międzypowiatowy konkurs logistyczny
„Mistrzowie planowania”
Drużyna w składzie: Agata Szewczyk,
Marcin Kokoszka i Gabriel Sojka zajęła
II miejsce. Konkurs ten, zorganizowany
w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach, przeznaczony był dla ucz.
klas VIII i III gimnazjów i był przykładem synergii pomiędzy szkołą, samorządem i biznesem, której celem jest szeroko
rozumiany rozwój regionu. Wszystkim
uczniom i ich nauczycielom serdecznie
gratulujemy.
Beata Grochla
SP Pniów

foto.: Iwona Kałmuk

udział uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum z powiatu gliwickiego. Nasz
uczeń Kacper Kozioł (3a) zajął II miejsce! Obok testu głównego rozegrano
także grę zespołową. Kacper Kozioł, Ewa
Kopel(7c), Daria Kotyrba(7c) - drużynowo zajęli I miejsce (opiekun Donata Podkowa).Więcej informacji na stronie szkoły: https://sp-isendler-toszek.edupage.org
BC

Szymon Cichorczyk i Maciej Jeleń wzięli udział w Rejonowym Szkolnym Turnieju Tenisa Stołowego SZS, który odbył
się w Gliwicach. Po wygranych meczach
chłopcy awansowali do półfinału! Gratulujemy i życzymy sukcesu w półfinale!!
Mariola Kałuska

foto.: Adam Henne

Dzień Talentów

Już wkrótce, bo 27 kwietnia 2019 roku,
odbędzie się w Kotulinie III Bieg im.
Marka Pawłowskego wraz z imprezą towarzyszącą Festynem Rodzinnym.W tym
roku organizatorzy przewidują biegi dla
dzieci i dorosłych. Trasy na odpowiednich dystansach, dostosowanych do
poszczególnych grup wiekowych, będą
przygotowane i zabezpieczane przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Kotulina. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci i ratownicy
medyczni. Dla wszystkich przewidziano
medale pamiątkowe oraz wiele innych
atrakcji. W poprzedniej edycji miejscowym zawodnikom towarzyszyli miłośnicy biegania m. in. z Knurowa, Wielowsi,
Jemielnicy, Pyskowic, Toszka. W tym
roku szczególnie gorąco chcielibyśmy do
uczestnictwa w tej imprezie zaprosić również przedstawicieli szkół Gminy Toszek.
Beata Grochla
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział
w powiatowych rozgrywkach w piłce siatkowej. Zawody odbyły się w Pyskowicach
w Hali Widowiskowo–Sportowej im. H.
Wagnera. Emocji nie brakowało, a poziom
był bardzo wyrównany. Ostatecznie udało
się wywalczyć 3 miejsce. Nasza drużyna
przegrała tylko jeden mecz, ze zwycięzcą całego turnieju – drużyną z Knurowa.
Szkołę reprezentowali uczniowie klas V
i VI : Mateusz Krzykawski, Marek Holewa, Tobiasz Kampa, Marek Orzechowski,
Oliver Paczuła, Sebastian Trzensiok, Patryk Maśnica, Szymon Jarzyński, Szymon
Kruppa, Szymon Grochla.

XII Wojewódzki Festiwal
Młodych Talentów
Agata Szewczyk, uczennica klasy VIII,
została finalistką tego konkursu, który
miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 5

21 marca odbył się Dzień Talentów, połączony z Pierwszym Dniem Wiosny. Specjalnie na tę okoliczność został przygotowany program artystyczny pt. ,,Wiosna
w modzie”, a uczniowie wszystkich klas
przygotowali pyszne, zdrowe, wiosenne
przekąski. Na to wyjątkowe wydarzenie
przybyli przedstawiciele Gminy Toszek
oraz Ci, którzy zaprezentowali swoje niecodzienne pasje. Jako pierwsza wystąpiła
pani Aleksandra Kucharczyk, która opowiedziała o swojej fascynacji śpiewem,
a także o zamiłowaniu do dekorowania
słodkości w szerokim słowa tego znaczeniu. Kolejna uczestniczka Dnia Talentu, pani Małgorzata Kusz, przygotowała
prezentację multimedialną, dzięki której przybliżyła wszystkim uczestnikom
swoją pasję - bieganie. Natomiast ksiądz
Sebastian Bensz okazał się wielkim miłośnikiem zwierząt, a o hodowli wybranych gatunków mógłby nieprzerwanie
mówić. Na koniec wypada wszystkim
uczestnikom Dnia Talentu podziękować
za przybycie, a gościom za ich pasję, którą
żyją na co dzień, a która jest doskonałym
przykładem dla młodych ludzi. Do zobaczenia za rok!
Mariola Kałuska
5

foto.: Andrzej Morciniec

KULTURA

harcerstwa z Toszka: dh Wojciech Wyspiański, dh Ryszard Bobik, dh Ryszard
Kabała. Wręczone im został pamiątkowe
plastry z pni drzew, z wypalonym harcerskim krzyżem i napisami „DZIĘKUJEMY” oraz „Powroty ’19”.

„Kominek harcerski
POWROTY ’19”

6

Na spotkanie przybyło wielu harcerzy –
mieszkańców Toszka, a także reprezentanci obecnych Toszeckich drużyn harcerskich.
Organizatorzy Kominka Harcerskiego
„Powroty ’19” to byli i obecni mieszkańcy Toszka: harcmistrz Elżbieta Skucha –
Kupska, dh. Anna Guziakiewicz – Olma
(pomysłodawczyni), dh. Joanna Morciniec i dh. Andrzej Morciniec.
Organizatorzy dziękują wszystkim harcerzom – uczestnikom Kominka za liczne
przybycie (ok. 150) i za cudowny klimat,
jaki stworzyli, za radość i szczęście wymalowane na twarzach. Spływające szerokim
strumieniem podziękowania dają organizatorom energię do tworzenia kolejnych,
czwartych POWROTÓW, a także innych
harcerskich wydarzeń.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Organizatorzy Kominka Harcerzy
Hufca Pyskowice „POWROTY ’19”

Młodzi na progu…

WYDAWCA:
GMINA TOSZEK
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek
REDAKTOR NACZELNY:
Piotr Kunce

foto.: ks. Adam Koppel

Po 21 latach od ostatniego Kominka
Harcerskiego i po 30 latach od ostatniego stałego obozu ZHP Hufca Pyskowice,
w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach, odbył się uroczysty Kominek Harcerski „POWROTY ’19”. Harcerze byłego
Hufca Pyskowice zorganizowali trzeci
Kominek dla harcerzy działających w latach 70., 80., i 90. minionego stulecia.
Kominek odbył się pod patronatem i dzięki hojności Urzędu Miejskiego w Toszku,
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach i Starostwa Powiatowego w Gliwicach i wielu
sponsorów.
Uroczysty Kominek rozpoczął się od meldunku złożonego byłej dh. Komendantce
Elżbiecie Kupskiej oraz z wielką siłą wyśpiewanego Hymnu ZHP. Kominek rozpalili komendanci byłego Hufca, pierwsi
instruktorzy harcerstwa w Pyskowicach
oraz reprezentanci harcerzy z Toszka:
dh Wojciech Wyspiański i żona śp. dh
Andrzeja - dh Irena Wyspiańska. Na początku uroczystości wspominano harcerzy, którzy „odeszli na wieczną wartę”.
W pierwszej części Kominka przelatano pieśni harcerskie z prezentacją zdjęć
sprzed lat przypominając działające 20 40 lat temu wszystkie drużyny harcerskie
wraz z prowadzącymi je drużynowymi.
Za całokształt wieloletnich działań na
rzecz dzieci i młodzieży, za efektywne
motywowanie i wychowanie w duchu
harcerskich ideałów, za ogrom pracy
i poświęcenia, dzięki którym ukształtowały się kolejne pokolenia mieszkańców
Pyskowic, Toszka i okolic, za wszystkie
wspaniałe obozy, rajdy, zloty, biwaki,
zbiórki, festiwale, alerty, szkolenia i przepiękne harcerskie wspomnienia uhonorowani zostali dh. Komendantka ZHP Hufca Toszek dh. Anna Skucha – Żaczek oraz
Komendantka ZHP Hufca Pyskowice dh.
hm. Elżbieta Skucha – Kupska i dh phm.
Leszek Kupski.
W drugiej części Kominka uhonorowani
byli druhny i druhowie – kadra harcerska
obozów stałych organizowanych przez
ZHP Hufiec Pyskowice we współpracy
z Hufcem Toszek, w tym instruktorzy

niczyli w przygotowaniu do sakramentu.
Dlatego twórcy programu zawsze powtarzają, że tworzenie środowiska wiary zaczyna się z przygotowaniem do bierzmowaniem, ale nigdy na nim się nie kończy.
Na konferencje do Toszka przyjechali
z całej Polski: z Tarnowa, Rzeszowa, Częstochowy, ale też z najbliższych miast jak
Gliwice, Bytom, Katowice czy Chorzów.
Na sobotni dzień Toszek stał się sercem
„Młodych na Progu”, a zewsząd było słychać głosy zachwytu nad pięknem miasta, kościoła, hotelu i dobrą organizacją,
w której jako wolontariusze pomogła toszecka młodzież.
Poszczególne części konferencji odbywały się w kościele św. Katarzyny i w HG
Hotelu. Wydarzenie rozpoczęła msza
święta odprawiona przez księdza biskupa Andrzeja Iwaneckiego, podczas której
mówił do zebranych o miłości. Ksiądz Biskup razem z księdzem Arturem Sepioło,
pierwszym twórcą programu „Młodzi na
Progu” i psychologiem panem Pawłem
Pienkiewiczem byli prelegentami panelu
dyskusyjnego „Ewangelizacja młodych
dzisiaj”, który miał miejsce w HG Hotelu. Słuchacze mogli zadawać pytania
prelegentom: biskupowi, twórcy programu i psychologowi. Następnie uczestnicy
konferencji mogli wziąć udział w jednym
z pięciu spotkań. Wspólnie spotkali się
liderzy wspólnot młodzieżowych, aby
porozmawiać jakie zadania stoją przed liderem oraz czego najbardziej potrzebuje
taka wspólnota. Warsztat psychologiczny o tym, co jest ważne w towarzyszeniu
młodemu człowiekowi, w którym kształtuje się spojrzenie na świat i system war-

„Budujemy dom, fundamentem domu jest
miłość” takie słowa można było usłyszeć
do biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej Andrzeja Iwaneckiego na 1. Krajowej
Konferencji „Młodych na Progu”, która
odbyła się 16 marca w Toszku.
„Młodzi na Progu” to program tworzący
środowisko wiary dla młodzieży. Zaczyna się od przygotowania do sakramentu
bierzmowania. Tworzą go ludzie, którzy
chcą być z młodzieżą i dla młodzieży.
Ważną częścią jest to, że współtworzą go
młodzi ludzie, którzy niedawno uczest-
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foto. Katarzyna Muszyńska

Świetlica dla Każdego!

9 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie
zmodernizowanej świetlicy w Sarnowie,
na które przybyli zaproszeni goście oraz
mieszkańcy. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonały dzieci. Na początku pani
sołtys, Gabriela Ziaja, podziękowała Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Toszeckiej
za reprezentowanie sołectwa Sarnów
w Konkursie Fundacji BGK pn. „Moja
Mała Ojczyzna” oraz partnerom zadania:
Gminie Toszek, Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” za pomoc i zaangażowanie.
Największe podziękowania należały się
mieszkańcom, którzy pomagali przy remoncie oraz sprzątaniu świetlicy. Świetlica została poświęcona przez Ks. Proboszcza Sebastiana Bensza. Po części oficjalnej
dzieci wraz z opiekunkami programu
opiekuńczo-wychowawczego prowadzonego przez toszecki OPS zaprezentowały
teatrzyk pacynkowy i taniec z Bum Bum
Rurkami. Nie zabrakło konkursów, gier
i zabaw dla dzieci. Najlepsi zostali nagrodzeni. Dorośli podziwiali małą wystawę fotograficzną pt. „Sarnów na fotografii”. Panie z Sarnowa przygotowały
z okazji otwarcia pyszne ciasta i sałatki.
„W świetlicy znajdzie się miejsce dla każwww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

dego” – mówi współtwórczyni projektu,
Kasia Muszyńska. Dla dzieci i młodzieży
został wydzielony kącik edukacyjny, biblioteczka, miejsce do oglądania filmów.
W ramach projektu zakupiono m.in. literaturę dziecięcą, młodzieżową, kobiecą,
lektury szkolne, projektor i filmy animowane, multimedialne gry. Pozostała
część sali przeznaczona jest do organizacji lokalnych imprez i spotkań sołeckich.
Opiekunki świetlicy zapraszają dzieci
i młodzież na zajęcia w każdą środę od 16
do 18, a wszystkich mieszkańców zachęcają do odwiedzenia biblioteczki.
Katarzyna Muszyńska

Gospodynie
z Pisarzowic w teatrze
KOREZ

foto. Henryk Krupa

tości oraz warsztat ewangelizacyjny, gdzie
można było się dowidzieć, jak wykorzystać wszystkie dostępne środki, by mówić
młodym o żywym Bogu. Dyrektorzy Rekolekcji Spotkania rozmawiali o odpowiedzialności i o rozumieniu treści rekolekcji. Spotkali się też odpowiedzialni za
centra lokalne znajdujące się w różnych
częściach Polski.
Organizatorzy bardzo dziękują sponsorom: głównemu sponsorowi konferencji
– HG Hotel oraz Cukierni Restauracji
„Grzybek” i Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku z ks. Proboszczem
Sebastianem Benszem, za wielką życzliwość, otwarte serce i wsparcie finansowe
tego przedsięwzięcia, a także Burmistrzowi Toszka, panu Grzegorzowi Kupczykowi za objęcie konferencji patronatem honorowym.
Ludzie tworzący krajowe Centrum Młodych na Progu (między innymi wikary
toszeckiej parafii ks. Adam Koppel) nigdy
się nie zatrzymują i już ruszyli z pracami nad 2. Krajową Konferencją Młodych
na Progu, która odbędzie się 16.05.2020
roku w Toszku, ale jak powiedziała Kateryna Bondarenko, dyrektor programu,
„z jeszcze większym rozmachem i na
większą skalę”.
Ks. Adam Koppel

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach uczestniczyły w spektaklu
o naszym Śląsku pn. „Cholonek czyli Dobry Pan Bóg z Gliny”, który przedstawiany był w katowickim teatrze Korez. Widowisku towarzyszyły niesamowite emocje,
a nasze pisarzowickie gospodynie przeżyły wspaniałą teatralną przygodę.
JR

Rocznik Toszecki 2019
W dniu 25 kwietnia (czwartek) o godz.
19:00 na Zamku odbędzie się spotkanie
promocyjne kolejnej edycji Rocznika Toszeckiego. W wydawnictwie ukaże się 18
opracowań historycznych i wspomnieniowych poświęconych dawniejszym
i nowszym dziejom naszej gminy, a także
konkretnym osobom, ważnym w naszej
lokalnej społeczności. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i do lektury Rocznika!
PK

Czar operetki
Sabina Olbrich - Szafraniec i Mieczysław
Błaszczyk wraz z zespołem zaprzyjaźnionych instrumentalistów nagrali płytę
z popularnymi utworami
operetkowymi. Pieśni,
śpiewane
w j. polskim
i niemieckim, solowo
i w duetach
oraz utwory

instrumentalne tworzą przyjemny w odbiorze zbiór atrakcyjnej muzyki operetkowej. Zainteresowani pozyskaniem płyty, która ukazała się przy wsparciu m.in.
naszej gminy, mogą kontaktować się z Sabiną Olbrich - Szafraniec.
PK

Zamkowy wieczór
W środę 10
kwietnia o godz.
18:00
zapraszamy na kolejne spotkanie
w ramach cyklu
„Zamkowe wieczory z kawą
i kultura”. Gościem
będzie
pani dr Łucja Bartoszewska, psycholog,
szefowa Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Matki Teresy w Zabrzu. Porozmawiamy m.in. o doświadczeniach w opiece paliatywnej świadczonej
w warunkach domowych. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych.
PK

Promocja zamku
Już od dobrych kilku lat zamek w Toszku
promuje swoją ofertę turystyczna na międzynarodowych targach w Katowicach.
W kwietniu zagościmy z naszą ofertą
także do Zabrza. Szukamy każdej okazji
i możliwości do tego, aby opowiedzieć
o zamku i zachęcać turystów do odwiedzenia naszego zamku. Cennym jest dla
nas turysta indywidualny, ale i z ogromną
przyjemnością oczekujemy grup zorganizowanych, grup szkolno–przedszkolnych.
Katowickie targi to trzydniowa impreza
na którą zjeżdżają się miłośnicy wszelakich turystycznych atrakcji od wyjazdów
zagranicznych w egzotyczne tereny po
tych którzy rodzinnie, wraz z dziećmi
chcą zwiedzać nasze rodzime tereny.
Barbara Skawińska

OPS

Psycholog dla rodzin
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,
że w ramach punktu „Dla Rodziny”, od 11
marca br. przyjmuje psycholog kliniczny.
Psycholog oferuje wsparcie psychologiczne dla rodzin, w tym szczególnie dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Do
skorzystania z fachowego poradnictwa
zachęcamy zainteresowane rodziny. Psycholog przyjmować będzie w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 19:00
w Punkcie „Dla Rodziny” 44-180 Toszek,
ul. Rynek 4 Zapisy na wizyty w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej lub
telefonicznie 32 332 67 02 w. 21.
OPS Toszek
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Sarnowska, Stary Młyn 2, Zamkowa, Wiejska,
Szpitalna

Toszek:

Pisarzowice

Curie-Skłodowskiej, Dworcowa, Dzierżonia,
Głowackiego, Górnośląska, Eichendorffa,
Kolejowa, Krasińskiego, Chrząszcza, Ludowa,
Miarki, Mickiewicza, Miła, Morcinka, Parkowa,
Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Wąska,
Wielowiejska, Wilkowicka

Toszek:
Gliwicka, Konopnickiej, Krótka, Kościuszki,
Młyńska, Morcinka, Piastowska, Powstańców,
Rynek, Strzelecka, Szewska, Tarnogórska,
Wolności

28

28

28

28

27

27

27

27

27

27

III

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

IV

9,23

9,23

9,23

9,23

9,23

9,23

9,23

9,23

8,22

8,22

8,22

8,22

8,22

8,22

V

6, 21

6, 21

6, 21

6, 21

6, 21

6, 21

6, 21

6, 21

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

VI

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

3,17,31

3,17,31

3,17,31

3,17,31

3,17,31

3,17,31

VII

1, 16, 29

1, 16, 29

1, 16, 29

1, 16, 29

1, 16, 29

1, 16, 29

1, 16, 29

1, 16, 29

14,28

14,28

14,28

14,28

14,28

14,28

VIII

12,26

12,26

12,26

12,26

12,26

12,26

12,26

12,26

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

IX

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

10,24

9,23

9,23

9,23

9,23

9,23

9,23

X

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

7,21

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

XI

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

XII

MIESIĄC W 2019r.

28

11,25

Miejscowość

Boczna 2, 3, 4, 5, Leśniczówka 2/1, 3/1, 3/2,
3/3, 3/4, Szkolna 15, 16, Wysoka 1

28

11,25

Sarnów:

Pawłowice: Wejska 6, 7, 8, 9, 10, 11

Niekarmska 20, Stawowa 5, Toszecka 2

Ligota Toszecka:

Dolina 1, 2, Leśna 4, Zalesie 2, 3

Boguszyce:

Boguszycka 1, Dworcowa 8, Górnośląska 18a,
Konopnickiej 61, 63, Leśna 1, 3, 5, 7, 9, Miarki
11, 13, Oracze 37, 39, Polna1

Toszek:

Leśna 5, 6, 7, Łączki 1, 4 5, 6, 7, 8, Polna1, 2

Wilkowiczki:

Wiejska 14, 18, 86, Wrzosy 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Leśna 31, 32, 33

Paczyna:

Kotliszowice: Leśna 2

Górna 42, Pyskowicka 4, 8, Srocza Góra 11J,
19, 23, 25, 26, 27, 29, 42, Wiejska 12, 32, 38,
51, 69, 71

Wąskie Wjazdy

Pisarzowice: Gliwicka 10/1 i 2

28

Pniów:

Płużniczka: Grabina 3, Polna 4

Polna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 32 Stawowa 1, 2,
Wiejska 1, 41, 41a, 45

28

Ciochowice:

19

Boguszyce, Ligota Toszecka, Pawłowice,
Płużniczka, Sarnów

MIESIĄC W 2019r.

HARMONOGRAM

V
8, 22

9, 23

10, 24

1, 15, 29

14, 27

12, 30

Miejscowość

HARMONOGRAM

IV
10, 24

11, 25

12, 26

4, 18

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH W 2019 r. - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
GMINA TOSZEK

III
27

28

15, 29

6, 20

ODBIORU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W 2019 r. - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
GMINA TOSZEK
MIEJSCOWOŚĆ
Pisarzowice, Pniów
Toszek Rejon I:
Boczna, Bolesława Chrobrego, Dr. Ludwiga
Guttmanna, Dworcowa, Harcerska, Kilińskiego,
Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krótka,
Ks. Jana Twardowskiego, Leśna,
Limanowskiego, Młyńska, Ogrodowa, Oracze,
Parkowa, Piastowska, Plac Kościelny,
Poddworcowa, Podwale, Polna, Powstańców,
Ratuszowa, Rynek, Sarnowska, Stary Młyn,
Strzelecka, Szewska, Szpitalna, Wiejska,
Wolności, Zamkowa

Toszek Rejon II:
Curie – Skłodowskiej, Dzierżonia, Gliwicka,
Głowackiego, Górnośląska, Gustawa Morcinka,
Józefa von Eichendorffa, Karola Miarki,
Kolejowa, Krasińskiego, Ks. Johannesa
Chrząszcza, Ludowa, Mickiewicza, Miła,
Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego,
Tarnogórska, Wąska, Wielowiejska,
Wilkowicka

3, 17

2, 16, 30

15, 28

13, 31

9, 23

6, 21
4, 18

3, 17, 31

4, 18, 29

12, 25

9, 23
7, 22
5, 19

4, 18

14, 28

11, 26
10, 24
8, 23
6, 20

2, 16, 30

14, 28
12, 27
11, 25
9, 26

5, 20

2, 16, 30
2, 15, 29
13, 28
1, 12, 26

8, 22

19
3, 17
6, 16, 30
14

10, 25

20
4, 18
7, 17, 31

13, 27

Płużniczka, Kotliszowice, Wilkowiczki

21
5, 19

1, 15, 29

Ciochowice, Paczyna, Paczynka

22

18

Proboszczowice, Kotulinek, Szklarnia,
Skały, Nakło

Ligota Toszecka, Boguszyce,
Toszek ul. Boguszycka, Pawłowice,
Sarnów

Kotulin

HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 r. - ZABUDOWA WIELORODZINNA
GMINA TOSZEK
Odpady komunalne zmieszane - 2 razy w tygodniu - Wtorek i Piątek
Odpady segregowane co 2 tygodnie
BIO co tydzień od kwietnia do października
BIO co dwa tygodnie od listopada do marca

3,17,31

XII
5,19

11, 24

XI
8,22

13,27

X
10,24

2,16,30

IX
13,27

4,18

VIII
2,16,30

7,21

4,18

VII

MIESIĄC W 2019 r.

4,18

10,24

6,20

VI

7,21

12,26

9,23

V

9,23

15,29

11,25

IV

26
3,17,30

14,28

III

Tworzywa Sztuczne
20

3,17,31

Rodzaj odpadu

Papier

5,19

6,20

8,22

8,22

10,24

5,12,19,26 4,10,17,24,31 7,14,22,28 5,12,19,26 2,9,17,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25

27
15,29

Szkło
BIO

Proboszczowice: Wiejska 29a, 31, 33

Kotulin:
Nogowczycka 13, 13a, Dolna 8, 8a, 20
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