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Pierwszy milowy krok w stronę stworzenia miejsca do aktywnego i interesującego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Gminy został
poczyniony. W konsekwencji złożonego wniosku o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ubiegłym miesiącu magistrat
otrzymał informację o pozytywnym
rozpatrzeniu projektu pn. „Zagospodarowanie terenu skwerku przy
ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie
miejsca integracji społecznej, rekreacji
i atrakcji turystycznej pn.: „TOSZKOLAND- Integrujmy pokolenia w grach,
zabawach i ćwiczeniach”.

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie…

„toszeckie San Francisco”,

T

czyli słów kilka o TOSZKOLANDZIE

ak długo zapowiadane przedsięwzięcie
stało się faktem – 15 listopada Burmistrz
Toszka podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych, w wysokości 80 %
kosztów kwalifikowanych operacji.
Głównym zamysłem włodarzy jest stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w wymiarze międzypokoleniowym (od juniora
do seniora) oraz estetyczne i funkcjonalne
zagospodarowanie centrum miasta. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Odpowiedzią na po-

trzeby najmłodszych będzie budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, którego
w Toszku tak bardzo brakuje. Dzieci i młodzież będą miały ponadto możliwość wyrażenia własnych ekspresji twórczych na specjalnie przygotowanych tablicach do malowania. W cieniu akacji posadowione zostaną
urządzenia fitness tworzące plenerową siłownię. Zniszczona dziś altana, zwana potocznie
„Grzybem”, przejdzie prawdziwą metamorfozę – w odrestaurowanym centrum skwerku
znajdą się miejsca i stoły przeznaczone do gier

planszowych (szachownica, chińczyk itp.).
Na początku przyszłego roku zostanie rozpisany przetarg na wybór wykonawcy inwestycji, a następnie ruszą prace budowlane.
Niezagospodarowany i nieatrakcyjny dziś
teren stanie się cieszącym oko zakątkiem,
sprzyjającym zawiązywaniu więzi społecznych
poprzez ciekawe spędzanie czasu na świeżym
powietrzu. Być może TOSZKOLAND stanie
się także elementem promocyjnym mającym
wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej
Gminy Toszek.
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PROSTO
Z URZĘDU

werowo-sieciowej, obejmującej głównie zakup
serwera, sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych. Ponadto wszyscy urzędnicy zostaną przeszkoleni, by w jak największym stopniu wykorzystywać możliwości funkcjonalne.
W ramach zadania przewidziane jest
przede wszystkim wdrożenie platformy elektronicznych usług publicznych dedykowanych
bezpośrednio mieszkańcom Gminy. Wprowadzone zostaną m.in. e-usługi w zakresie:
korzystania z systemu informacji podatkowej z możliwością płatności przez Internet,
śledzenia stanu realizacji spraw, wymiany
dokumentów pomiędzy urzędem a petentem.
Wirtu@lny Urząd będzie w pełni zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą platformy SEKAP oraz ePUAP. Wykorzystanie
nowych technologii komunikacyjnych ICT
ma na celu usprawnienie komunikacji na linii
Urząd – mieszkaniec i w wielu przypadkach
umożliwi załatwienie spraw bez wychodzenia z domu.

J Sztuka słuchania,
czyli co słyszysz gdy
słuchasz?...
J W stronę wirtu@lnych
możliwości – klikaj
z domu, załatw sprawę
W maju magistrat aplikował o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
na dofinansowanie projektu pn.: „Wirtu@lny
Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego
systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług
publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”.
Na 96 złożonych wniosków tylko 25 znalazło się na liście operacji objętych wsparciem
finansowym, w tym toszecki projekt, który
uplasował się na 14 pozycji. Całkowita wartość
operacji opiewa na kwotę ponad 1,8 mln zł,
przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.
Przedsięwzięcie zakłada stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego wewnątrz
Urzędu, obejmującego prócz elektronicznego
obiegu dokumentów, całość oprogramowania
dziedzinowego (np. księgowość, podatki, nieruchomości, kadry itd.). Poszczególne moduły
będą ze sobą kompatybilne i umożliwią pełną
automatyzację wymiany danych, co na dzień
dzisiejszy jest utrudnione w Urzędzie. Obecnie
każda komórka korzysta praktycznie z innego
oprogramowania, co nie zapewnia sprawnej
komunikacji, a ponadto generuje koszty związane z aktualizacjami i utrzymaniem każdego
programu z osobna. Projekt przewiduje pięcioletnią darmową asystę techniczną całego
systemu. Działaniem wspierającym będzie
stworzenie nowoczesnej infrastruktury ser-
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W połowie października mieszkańcy Osiedla przy ul. Morcinka wystąpili, za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej, do Burmistrza z prośbą o wyremontowanie chodnika
na odcinku przebiegającym wzdłuż bloków
sąsiadujących ze szkołą. Mając na uwadze
prośby społeczności, względy bezpieczeństwa
i zły stan techniczny infrastruktury, włodarz
Gminy postanowił przeprowadzić remont
chodnika wraz z przebudową wejść do klatek
schodowych. Inwestycja została sfinansowana
z części środków zaoszczędzonych w wyniku
przeprowadzonej procedury przetargowej
na przebudowę dróg w Wilkowiczkach i Pisarzowicach.
Kolejnym przedsięwzięciem będącym odpowiedzią na liczne interwencje mieszkańców Toszka, było zlecenie przez Burmistrza
konserwacji rowu biegnącego od Potoku Toszeckiego w stronę Osiedla Oracze, przez
teren przy kortach tenisowych. Przy okazji
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach wykonał również konserwację
potoku w tym rejonie. Podjęte działania mają
na celu zapobiegać zalewaniu tamtejszych
terenów i umożliwić przejście osób z ul. Konopnickiej w stronę rynku.

J Nie szata zdobi
człowieka, ale
promocja gminę
Dzięki pozyskanym środkom unijnym
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w listopadzie zakończono realizację projektu obejmującego stworzenie profesjonalnych
publikacji promocyjnych. W ramach zadania
wydano folder promocyjny (w trzech języ-

kach), ulotki, roll-upy, baner wiszący, kalendarze, torby i teczki promocyjne, a także papier firmowy używany do sporządzania pism
wychodzących z Urzędu. Całkowita wartość
projektu opiewała na kwotę ponad 20 tys.
złotych. Z funduszy własnych Gminy uzupełniono natomiast gamę gadżetów reklamowych. Zakupiono m.in. następujące produkty
promocyjne z elementami wizualizacyjnymi
Gminy Toszek: kubki, reweloki, notesy, długopisy, smycze, pendrivy, minilatarki. Urząd
doczekał się również profesjonalnego sprzętu
multimedialnego w postaci projektora, ekranu oraz stojaka, który umożliwia organizację
i udział w spotkaniach, konferencjach i wszelkich wydarzeniach mających na celu promocję
i budowanie pozytywnego wizerunku wspólnoty samorządowej.

J Podróżuj wirtualnie,
inwestuj realnie –
kreatywne narzędzia
promocji
W przyszłym roku rusza realizacja zadania
pn. „Zmodernizowanie strony internetowej
Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron
– prezentacji multimedialnych prezentujących
ofertę turystyczną Gminy”. Urząd wystąpił
z wnioskiem o dofinansowanie powyższego projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecny serwis internetowy
www.toszek.pl zostanie poszerzony o nową
funkcjonalność w postaci trzech prezentacji
multimedialnych. Jedną z nich będzie „Wirtualny spacer turystyczny po Gminie Toszek”,
który umożliwi poznanie uroków, zabytków tutejszego terenu i być może skutecznie
przekona zainteresowanego turystę do tego,
że Toszek wart jest odwiedzenia. Opracowanie dostępne będzie w wersji on-line, ale także w celach promocyjnych na nośnikach CD/
DVD w atrakcyjnym wydaniu. Dopełnieniem
oferty skierowanej do podróżujących stanie
się „System informacji turystycznej Gminy Toszek”, zawierający interaktywną mapę
i bazę obiektów turystycznych, noclegowych,
gastronomicznych itp. w podziale na kategorie
funkcjonalne i lokalizacyjne.
Istotnym celem operacji jest wzmocnienie potencjału gospodarczego samorządu,
ale przede wszystkim zachęcenie do zainwestowania na tutejszym terenie. Stworzona
zostanie „Prezentacja multimedialna terenów
inwestycyjnych Gminy Toszek” - dostępna
w wersji na stronę www. oraz na płycie CD/
DVD i pendrive w eleganckim wydaniu.
Zaproponowane w ramach operacji aplikacje są stosunkowo nowym, kreatywnym
i coraz częściej stosowanym w wirtualnym
świecie narzędziem promocji. Być może ich
innowacyjna forma przełoży się na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
Gminy Toszek i zachęci do realnego wykorzystania tych zasobów.
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Pracowicie między sesjami
W ostatnich dwóch miesiącach (październik – listopad)
Rada Miejska w Toszku zebrała się na dwóch sesjach.
SeSJa paŹDzIernIKOWa odbyła się
na toszeckim Zamku. W pierwszej części przedstawiono informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. Podjęto przede wszystkim
uchwałę w sprawie przyjęcia programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub
systemów odprowadzania ścieków w gminie
toszek na lata 2013-2017. W związku z wprowadzeniem Kodeksem wyborczym okręgów
jednomandatowych, Radni uchwalili podział
Gminy Toszek na okręgi wyborcze.
W trakcie drugiej części wręczono 168.
uczniom placówek oświatowych samorządu
nagrody za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach odbywających się na szczeblu
ponadgminnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku
w imieniu własnym i wszystkich radnych przeprasza zaproszone dzieci i młodzież oraz ich rodziny za opóźnienie w rozpoczęciu uroczystości,
wynikłe z przedłużonych obrad.
SeSJa LIStOpaDOWa obfitowała w przyjęcia uchwał w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, podatków
i odpadów komunalnych (w związku z nową
ustawą „śmieciową”). Uchwalono ponadto
program współpracy gminy toszek w roku
2013 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – radni zatwierdzili
wniosek taryfowy REMONDIS AQUA Toszek
Sp. z o.o. I tak w roku 2013 obowiązywać będą
następujące opłaty:

J cena wody dla:
– grupy W 1 (gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego) – 5,07 zł brutto / m3
– stawka opłaty abonamentowej to 5,08 zł
– grupy W 2 (gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody) – 5,07 zł brutto / m3
– stawka opłaty abonamentowej to 3,45 zł
– grupy W 3 (pozostali odbiorcy usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego) – 5,07 zł brutto / m3
– stawka opłaty abonamentowej to 5,08 zł
J cena odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych – 9,51 zł brutto / m3.
Rada uchwaliła ponadto dla grupy W 1 dopłatę
w wysokości 3,00 zł brutto / m3, stąd cena zbiorowego odprowadzania ścieków dla użytkowników tej grupy wynosić będzie 6,51 zł brutto / m3.
podatki – podjęto uchwały na rok 2013
dotyczące: ustalenia na terenie miasta i gminy
Toszek wysokości stawek i zwolnień z podatku
od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej. Stawki w wymienionym zakresie wzrosły w stosunku do roku
ubiegłego o około 4%. Została natomiast zachowana w tej samej wysokości opłata od posiadania psów na terenie miasta i gminy Toszek,
tj. 20 zł od psa.
Rada Miejska w Toszku obniżyła o około
10% - z kwoty 75,86 zł do kwoty 68,27 zł średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych

„Z Betlejem płynie od dwóch tysięcy lat na cały świat
Wielkie orędzie miłości i pojednania.
Wpatrujmy się w Boże Dziecię Zbawiciela Świata
Uczmy się od niego miłości dobroci i wrażliwości”

trzech kwartałów 2012 r., która jest podstawą
obliczenia podatku rolnego na rok 2013. Dla
porównania, średnia cena skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów ubiegłego
(2011) roku obniżona została z kwoty 74,18 zł
do 59,34 zł. Podsumowując, stawki podatku
rolnego na rok 2013 (pomimo obniżenia ceny
skupu żyta) będą nieco wyższe niż stawki obowiązujące w tym roku. Podjęto także uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, podatku od nieruchomości
i podatku leśnego od osób fizycznych oraz zasad
wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Odpady komunalne – Rada Miejska w Toszku przyjęła w tym zakresie 3 uchwały w sprawie:
J wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik,
J terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
J wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
I tak wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość.
Stawka miesięczna powyższej opłaty dla
1 osoby wynosić będzie:
J 14 zł – za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych,
J 8 zł – za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych.
Stawki te zostały ustalone szacunkowo
i mogą one ulec zweryfi kowaniu (zmianie)
po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy świadczącego
przedmiotową usługę.
Opłaty wnoszone będą kwartalnie w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy.

Jan Paweł II

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i pojednania. Z tej okazji prosimy o przyjęcie
najserdeczniejszych życzeń zdrowia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności. Niech przy wigilijnym stole nie zabraknie
życzliwości i rodzinnego ciepła, a miłosierdzie płynące z tajemnicy Narodzenia Pańskiego uczyni nas wszystkich
wrażliwymi zarówno na krzywdy, jak i potrzeby innych ludzi. Wyrażamy nadzieję, że wszystkie rozpoczęte
i zaplanowane na przyszłość przedsięwzięcia znajdą pełnię realizacji w nadchodzącym Nowym Roku.
Łącząc wyrazy szacunku
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

Ireneusz Kokoszka
WRAZ Z RADNYMI

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

BURMISTRZ TOSZKA

Grzegorz Kupczyk
Z PRACOWNIKAMI URZĘDU
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Pierwsza kadencja Grzegorza Kupczyka na półmetku

– czas powiedzieć „SPRAWDZAM!”
Z Grzegorzem Kupczykiem Burmistrzem Toszka rozmawia redakcja
„Po troszku o Toszku”

JJ Redakcja: Panie Burmistrzu, za nami
połowa kadencji samorządowców.
Co zostało z Pańskich obietnic wyborczych sprzed 2 lat?

Burmistrz: Myślę, że nie przysłowiowe „gruszki na wierzbie”. Codziennie konsekwentnie
staram się realizować punkt po punkcie swój
program wyborczy. Zapowiadałem realizację
inwestycji z większym udziałem środków zewnętrznych i przede wszystkim pozyskiwanie
tych funduszy.
W okresie ostatnich 2 lat złożono projekty
na łączną kwotę prawie 7 mln złotych. Z większych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z pieniędzy unijnych i programów krajowych wyremontowano kilka dróg, powstało
ogrodzenie wokół boiska w Ciochowicach,
budowany jest Orlik, w przyszłym roku ruszają roboty związane z zagospodarowaniem
skwerku obok toszeckiego Osiedla na Toszkoland. Poprawa wizerunku gminy – to kolejny
punkt. W zakresie porządku i estetyki - ukwiecono płytę toszeckiego rynku (przy pozyskaniu
funduszy unijnych), zakupiono i postawiono
nowe kosze na śmieci, podejmowane są także
działania w kierunku stworzenia spółdzielni
socjalnej. Jeśli chodzi o promocję naszej Gminy, to przede wszystkim od podstaw stworzono niezbędną bazę, której nie było - wydano
publikacje promocyjne, zakupiono gadżety
reklamowe, stworzono nowy serwis internetowy, ku końcowi mają się prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju, Gmina promuje się
na imprezach zewnętrznych, targach, w prasie,
Internecie, staramy się także organizować ciekawe przedsięwzięcia lokalne. O modernizacji
dróg i chodników mówiłem wcześniej. Za mną
półmetek, do końca meczu pozostała jeszcze
druga połowa – dołożę wszelkich starań, aby
zrealizować założenia programowe.
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JJ Redakcja: A co z Pana „konikiem” –
ekologią?

Burmistrz: Obiecywałem wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów – słowa dotrzymałem. Od ponad roku funkcjonuje pilotaż w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
w systemie workowym, pozwalający przygotować mieszkańców do zapowiadanej ustawy
śmieciowej, nadal rozstawione są dzwony oraz
organizowane zbiórki wielkogabarytowych
przedmiotów. Opracowano aktualizację Programu Ochrony Środowiska, trwają aktualnie
prace nad stworzeniem dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki z funduszu
ochrony środowiska na działania związane
z usuwaniem azbestu oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

JJ Redakcja: Co uważa Pan za swój największy dotychczasowy sukces?

Burmistrz: Jestem bardzo zadowolony ze
współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi –
to nasz wspólny sukces! Cieszy mnie ich życzliwość, zrozumienie, pomysłowość i chęć
wspólnego działania. Trzeci sektor to prawdziwy potencjał naszej Gminy! Nie ukrywam
natomiast, że mam satysfakcję jeśli chodzi
o skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych – zwłaszcza
u schyłku perspektywy finansowej. Można
złożyć wiele wniosków z marnym efektem,
u nas jest odwrotnie. Dzięki własnym staraniom i współpracy na szczeblu ponadgminnym ruszyły także inwestycje. Mam nadzieję,
że z biegiem czasu mieszkańcy zobaczą, jak
zmienia się nasza Gmina.

JJ Redakcja: Z reguły trudno przyznać
się do błędów, ale na pewno jest coś,
co nie napawa Pana dumą. Czy byłby Pan w stanie wskazać największe
w swoim odczuciu niepowodzenie?

Burmistrz: Hmm… Miałem szczytny cel dopłacać do wywozu szamb, czego nie ukrywałem również przed mieszkańcami Gminy.
Niestety, po dogłębnej analizie i uzyskanej opinii prawnej okazało się, że takie działanie jest
niezgodne z prawem i tym samym niemożliwe.
Zdaję sobie sprawę, że kwestia ta nie cieszy się
powszechnym zadowoleniem i zrozumieniem
opinii publicznej, a wiele osób ma mi to po prostu za złe. Wyrażam ubolewanie, nie wynika
to jednak z mojej złej woli i… przepraszam.

JJ Redakcja: Za dwa lata ocenią Pana
wyborcy, ale gdyby dziś miał Pan sam
sobie wystawić ocenę za mijającą połowę kadencji, byłaby to?...

Burmistrz: Ha, zawsze łatwiej oceniać innych

niż siebie, ale spróbuję… Myślę, że byłaby
to czwórka… tak, ale z małym plusem.

JJ Redakcja: A za co ten plusik?

Burmistrz: Niektórzy zarzucali mi, że jestem
w ogóle nieprzygotowany do pracy w samorządzie, a moje wykształcenie znacznie odbiega od pożądanego w tym przypadku ideału.
Co prawda nie każdy włodarz jest „urodzonym urzędnikiem z bagażem doświadczeń”,
ale celem zaspokojenia własnych ambicji,
skończyłem studia podyplomowe z zakresu
administracji publicznej z elementami prawa
europejskiego.

JJ Redakcja: Dotychczasowy dorobek
mamy pokrótce podsumowany, co zatem czeka nas, mieszkańców, w drugiej połowie kadencji? Jakie są plany?

Burmistrz: Przed nami ciąg dalszy inwestycji, z naciskiem na remont dróg i chodników,
no i oczywiście zapowiadany już Toszkoland,
z którym ruszamy od nowego roku. Za priorytet stawiam sobie finalizację kwestii transportu zbiorowego – wiem, że ubogie połączenia
PKS stanowią bolączkę wielu mieszkańców.
Przed wszystkimi samorządami stoi także
wyzwanie w postaci wdrożenia długo zapowiadanej ustawy śmieciowej, która wprowadzi
istną rewolucję w tym zakresie. W najbliższej
przyszłości przeprowadzone zostaną także
wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.

JJ Redakcja: Skoro wybiegamy w przyszłość, to czy za dwa lata stanie Pan
do walki o reelekcję?

Burmistrz: Myślę, że w naszej Gminie pozostało jeszcze wiele do zrobienia, nie sposób
wszystkiego zrealizować w ciągu jednej kadencji, dlatego zamierzam ubiegać się o reelekcję.
To, czy będę miał szansę, ocenią wyłącznie
wyborcy. Póki co staram się sumiennie realizować powierzone mi zadania i jak najlepiej
służyć naszej społeczności.

JJ Redakcja: Czego można życzyć Panu
Burmistrzowi z okazji zbliżających
się Świąt? Ma Pan jakieś szczególne
życzenie?

Burmistrz: Zdrowia, bo ono jest w życiu najważniejsze. Wszystkie inne codzienne troski
i kłopoty są niczym, gdy jego brakuje. Życzyłbym sobie także możliwego spokoju, który
pozwoliłby mi realizować wyznaczone cele.
Z efektów przeprowadzonych działań zostanę
zaś rozliczony za dwa lata.

JJ Redakcja: Dziękujemy.

Burmistrz: Dziękuję, życzę wszystkim spokojnych i szczęśliwych Świąt.
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Centrum wolontariatu w Ośrodku
Edukacja
Oomocy Społecznej - czy warto?
w Gminie
Toszek
w ujęciu
strategicznym

Wolontariat to idea, która już od ponad 10 lat coraz mocniej wpisuje się
w ramy naszej działalności. Przypomnijmy, że wolontariat to dobrowolna,
bezpłatna praca na rzecz innych. Może być jednorazowy, krótkoterminowy,
stały, okresowy lub długoterminowy. Skoro bezpłatnie i z własnej woli mamy
poświęcać swój czas innym należałoby zapytać czy warto?

Piotr Koziol

Aktualnie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (ZOPO) prowadzona jest analiza potrzeb edukacyjnych mieszkańców, m.in. poprzez odwiedziny placówek oświatowych, rozmowy
z pracownikami oświatowymi, rodzicami i dziećmi. Ważne jest to, by na szybko
zmieniającym się rynku pracy być konkurencyjnym i dobrze przygotowanym.
Po etapie analizy istotne jest stworzenie
koalicji na rzecz rozwoju edukacji w tutejszej gminie. O szczegółach ZOPO będziemy informować na bieżąco. Do tematu
podejść jednak należy strategicznie. Wszyscy zainteresowani tematem mogą uzyskać
informacje w Zespole Obsługi Placówek
Oświatowych w budynku Ratusza.
W wyniku wstępnej analizy ZOPO
prz ygotowa ło w n iosek systemow y
do POKL 9.1.2 na Indywidualizację Procesu Nauczania Dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Dyrektorom i nauczycielom
szkół podstawowych składamy serdeczne podziękowania za dobrą współpracę.
Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Jednostka pracuje nad kolejnymi inicjatywami
edukacyjnymi. Trwają przygotowania
do stworzenia dogodniejszych warunków
dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
których potencjał warto zagospodarować.

Angażując się w pomoc innym możemy wiele
zyskać. Mamy szansę uczestniczyć w działaniach
związanych z naszymi zainteresowaniami, a co najważniejsze rozwijać je poprzez zdobywanie cennego
doświadczenia – komentuje Jakub Janiak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
Wolontariat uczy budowania relacji z innymi,
wytrwałości, rzetelności i pracy w zespole. Niejednokrotnie pozwala na otrzymanie pracy w tej
samej jednostce lub innych, o podobnym charakterze działalności. Szczególnie jest on ważny
dla osób młodych, które dopiero planują wejść
na rynek pracy. Zazwyczaj bowiem, lepiej postrzega się osoby z jakimkolwiek doświadczeniem zawodowym, niżeli osoby które nie miały
okazji wykonywać żadnej pracy.
Wolontariuszem może zostać prawie każdy.
Osoba niepełnoletnia musi uzyskać pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Należy pamiętać, że praca wolontariusza nie jest pracą w rozumieniu Kodeksu Pracy. Przede wszystkim różni się tym, że: wolontariusz za swoją
pracę nie pobiera wynagrodzenia; wolontariusz
podpisuje porozumienie o współpracy, a nie
umowę o pracę; okresu pracy wolontariusza
nie można wliczyć do okresów składkowych lub
nieskładkowych, co w efekcie nie ma wpływu
na uzyskanie prawa do renty, czy emerytury. Są
placówki, w których praca wymaga spełnienia
określonych warunków. Obecnie obowiązująca ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wymaga, aby wolontariusz posiadał kwalifikacje niezbędne do wykonywania
określonych usług oraz spełnił inne warunki
obowiązujące w danym miejscu pracy np. badania lekarskie, czy kursy.
Najważniejsze są jednak chęci, oczywiście

poparte odpowiednią wiedzą, przygotowaniem
i zdolnościami – w czym na pewno pomożemy
– dodaje Kierownik OPS. W praktyce wymogi
wobec wolontariusza określa osoba kierująca organizacją lub osoba zajmująca się w danej organizacji współpracą z wolontariuszami
(koordynator). Gdy chcemy być aktywni i pomóc jako wolontariusze, najlepiej rozejrzeć się
wokół siebie, w swoim miejscu zamieszkania,
w swoim środowisku i pomyśleć, gdzie przyda
się pomoc. Można skontaktować się w tym celu
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem
Miejskim, pedagogiem szkolnym, domem dziecka, uczelnią, parafią, placówką służby zdrowia
itp. Także organizacje pozarządowe działające
w lokalnym środowisku często orientują się
w lokalnych inicjatywach i wiedzą, gdzie są potrzebni wolontariusze.
Zawsze można zwrócić się do najbliższego Centrum Wolontariatu, a jego pracownicy
na pewno pomogą w doborze właściwego miejsca.
Naprzeciw takim właśnie potrzebom w Gminie Toszek wychodzi lokalny Ośrodek Pomocy
Społecznej uruchamiając Centrum Wolontariatu w Toszku. W OPS można uzyskać wszelkie
informacje związane z tą formą działalności
oraz załatwić formalności związane z rekrutacją wolontariuszy.
Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną, lub
posiadasz w swoim otoczeniu osoby, które
mają czas wolny i chcą go spożytkować pomagając innym – Ośrodek Pomocy Społecznej
prowadzi stały nabór wolontariuszy. Szczegółowe informacje umieściliśmy na stronie
www.ops.toszek.pl w zakładce – Centrum Wolontariatu. Serdecznie zapraszamy.
Z e s p ó ł O ś r o d k a Po m o c y S p o ł e c z n e j w T o s z k u

Kluczowe stanowisko w gminnej Oświacie obsadzone!
Nazywam się Piotr Koziol. Od 5 listopada
mam zaszczyt kierować Zespołem Obsługi
Placówek Oświatowych w Toszku. Z wykształcenia jestem ekonomistą i politologiem. W obszarze edukacji pracuję od 10 lat. Zaczynałem
w organizacjach pozarządowych, później
w biznesie, a od paru lat pracuję w administracji samorządowej. Szczególnie interesuje
mnie „Zarządzanie Talentami”, czyli pomoc
osobom w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień
oraz talentów. Mam też spore doświadczenie
w zarządzaniu projektami współfinansowanymi nie tylko ze środków unijnych.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Piotr Koziol

Cenię sobie otwartość, kreatywność i zaangażowanie. Pracę w ZOPO traktuję jako
inspirujące wyzwanie, bo uważam, że edukacja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym ogniwem przygotowującym człowieka
do funkcjonowania w społeczeństwie, na rynku pracy i w życiu osobistym. Zależy mi bardzo na stworzeniu koalicji na rzecz edukacji
w Gminie Toszek, by wspólnie realizować
ważne przedsięwzięcia. Prywatnie interesuję
się sportem, innowacjami i działalnością społeczną. Jestem osobą otwartą, lubię wyzwania
i bardzo zależy mi na dobrej współpracy.
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# Tak naprawdê liczy
# Goœæ z Madagaskaru # W ten magiczny,
siê tylko cz³owiek. Nie Pracujący na Madagaskarze Misjonarz
œwi¹teczny czas...
Świętej Rodziny ks. Joachim Leszczyna,
W grudniowe paczyńskie kalendarium wpisama dzieci, s¹ ludzie... gościł w SP w Kotulinie.
ła się już z pewnością Inwazja Mikołajów. Nikogo
Wszyscy jesteśmy „dziećmi Korczaka”

W ramach obchodów Roku Korczakowskiego, 25 października w Szkole Podstawowej
w Pniowie odbyła się interesująca prezentacja
multimedialna, poświęcona życiu i twórczości
znakomitego pedagoga - Janusza Korczaka.
Uczniowie uczestniczyli także w projekcji
bajki ,,Król Maciuś Pierwszy”, a nauczyciele
mieli okazję przypomnieć sobie, jakże niebanalne myśli pisarza: ,,Dziecko ma prawo
do popełniania błędów. Dziecko ma prawo
być sobą”. Rodzice również zostali włączeni do obchodów Roku Korczakowskiego,
poprzez udział w spotkaniu z pedagogiem.
Tytuł spotkania brzmiał: ,,Potrzeby mojego
dziecka”. Każdy uczestnik otrzymał egzemplarz ,,Prośby dziecka” Janusza Korczaka.
Najważniejsza spośród wielu próśb wypowiadanych przez dziecko, to ostatnia: ,,Nie
bój się miłości. Nigdy”!
Zaakcentowanie wielkości małego człowieka niepostrzeżenie przybliżyło całą społeczność szkolną do ,,Wigilijnej Nocy Piotrusia”
oraz Kiermaszu Świątecznego.
3 grudnia uczniowie wraz z opiekunami
udali się na przepiękne widowisko teatralne
do Bytomskiego Centrum Kultury. Mogli
przeżyć wzruszającą, świąteczną opowieść,
w której Pan Andersen pozwolił Piotrusiowi
zmienić zakończenie bajki o ,,Dziewczynce
z zapałkami” po to, by każde dziecko w tę
szczególną Noc było naprawdę szczęśliwe!!!
Z kolei 9 grudnia, zgodnie z tradycją, odbył się na Sali ,,Ruch” w Pniowie Kiermasz
Świąteczny. ,,Uciszcie wasze myśli (…), skrzypią krzesła niecierpliwie (…), już czas, już
czas…” - rozbrzmiewały słowa wierszy i piosenek przygotowanych na tę okoliczność przez
uczniów i nauczycieli. Wykonane dla przybyłych gości kartki, ozdoby i łakocie świąteczne, podkreślały dodatkowo wyjątkowy czas
i magię zbliżających się Świąt, podczas których zwykłe słowa nabierają nowego sensu.
mariOLa kałuska
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Szkoła w Kotulinie miała zaszczyt gościć swojego absolwenta - Misjonarza Świętej
Rodziny ks. Joachima Leszczynę. Od pięciu
lat pracuje on na misjach na Madagaskarze.
Uczniowie, którzy korespondują z księdzem
już od dłuższego czasu, wreszcie mieli okazję
osobiście usłyszeć odpowiedzi na nurtujące
ich pytania, posłuchać jego opowieści, obejrzeć zdjęcia i filmy.
Ksiądz Joachim zostawił uczniom na pamiątkę ciekawe souveniry, wykonane, przez
rdzennych mieszkańców wyspy oraz dokonał
wpisu w Kronice Szkolnej.
beaTa grOchLa

# Festiwal Gwary
Œl¹skiej oraz Konkurs
"Godomy po naszymu"
18 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wielowsi odbył się VII Festiwal Gwary Śląskiej. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie
Szkoły w Kotulinie:
J w kategorii przedszkolaków: Agata Powrósło – II miejsce za piosenkę „Wlazła
na wieża”,
J w kategorii klas I-III Szkoły Podstawowej:
zespół „Raz, dwa, trzy” – I miejsce za piosenkę „Godzineczkę spała”,
J w kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej – II miejsce za przedstawienie „O kotulińskim kościele i ludziach proboszcza”.
W V Spichlerzowym Przeglądzie Dialektów Gwary Śląskiej organizowanym przez
LGD „Spichlerz Górnego Śląska” do finału
Konkursu „Godomy po naszymu” przeszedł
Nikodem Langer.

nie dziwi w dniu 6 grudnia widok grupek małych
i większych Mikołajów, ubranych w czerwone
czapki, przemierzających Paczynę. Uczniowie
wraz z opiekunami odwiedzili w tym dniu blisko 250 rodzin, obdarowując je przygotowanymi
przez siebie drobnymi upominkami. Pomocnicy
Świętego doświadczyli wszędzie serdecznego,
ciepłego przyjęcia.
Przed Świętami Bożego Narodzenia w murach
paczyńskiej szkoły spotykają się całe, często kilkupokoleniowe rodziny. Łamią się opłatkiem, kolędują i uczestniczą w przedstawieniu teatralnym.
Wielu spędza ten przedświąteczny czas na wykonywaniu szopek – prac konkursowych – na 2.
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową, który odbywa się pod patronatem o. proboszcza G. Wrodarczyka. Szopki można podziwiać na wystawie pokonkursowej, w kościele parafialnym w Paczynie.
agniesZka kuraL

# Aby dobrze siê uczyæ
potrzebujemy...
Na przełomie września i października uczniowie
kl. IV Szkoły w Paczynie uczestniczyli w Kampanii
Tapori Aby dobrze się uczyć, potrzebujemy... Działania
podejmowane w ramach akcji, zorganizowanej pod
Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, przy wsparciu
MEN, obejmowały głównie: zbieranie opinii dzieci
na temat tego, czego potrzebują, aby dobrze się uczyć
i rozwijać swoje pasje, co pomaga, a co przeszkadza
im w nauce oraz wzajemnej pomocy.
Uczniowie stworzyli plakat Magiczną miksturę
dobrej nauki, plakat Ogród wiedzy oraz medale, które chcieliby otrzymać za swoje mocne strony. Ekipa
Tapori w Warszawie zebrała prace zrobione przez
grupy z całej Polski, z których stworzyła Wielką
Księgę Nauki.
Ważnym momentem Kampanii był 3. grudnia, kiedy to dzieci zaprezentowały Księgę i swoje
przemyślenia Rzecznikowi Praw Dziecka w Warszawie. Efekt prac uczniów z Paczyny przedstawiła
Emilia Rain.
Spotkanie w Warszawie było okazją do nawiązania znajomości z dziećmi z Polski, jak również Czeczeni i Inguszetii, poznania innych kultur, nauczenia
się wyrażania swoich myśli publicznie.
Zwieńczeniem kampanii będzie wydanie książek
– relacji z przebiegu całej akcji.
agniesZka kuraL

beaTa grOchLa
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# Konkursy
przedmiotowe
W listopadzie w Gimnazjum w Toszku odbyły
się coroczne konkursy przedmiotowe. Do kolejnego etapu przeszły następujące osoby: Agata Cieślik
- j. polski, j. niemiecki, Marcin Wawrzynosek - biologia, Nikola Kurc, Liana Anioł, Amanda Gola,
Anna Rzeźniczek, Daniel Fitzon – j.niemiecki.
jOanna FaLbOrska

# EUROwyzwanie
czas podj¹æ!
We wrześniu klasa Ib, pod opieką wychowawcy Kornelii Rzepki, wzięła udział w kolejnej edycji Lekcji o Europejskim Funduszu
Społecznym, której organizatorem jest Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Projekt realizuje Fundacja na Rzecz Wspierania
Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS.
W czasie warsztatów prowadzonych przez
przedstawiciela Fundacji uczniowie musieli wykazać się pomysłowością i kreatywnym
myśleniem. Zrealizowano następujące tematy: „Europejska kwintesencja” - wprowadzenie
do tematyki UE i EFS, „ManiEFStacja kampanii
reklamowych” - tworzenie kampanii promocyjno-informacyjnych, „Let’s do it” - tworzenie
kampanii promującej EFS. Młodzież dowiedziała
się także , jak wiele pozytywnych zmian zachodzi
w ich otoczeniu za pośrednictwem Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Po tak solidnym przygotowaniu gimnazjaliści przystąpili do I etapu konkursu. Polegał
on na przygotowaniu projektu kampanii, który
składał się z prezentacji multimedialnej oraz
reklamy (w formie nagrania wideo). Nad projektem uczniowie pracowali w ramach zajęć
pozalekcyjnych.
Młodzi Europejczycy z toszeckiego gimnazjum, po pozytywnej ocenie projektu, zostali wybrani do grona trzech najlepszych drużyn gimnazjalnych w województwie śląskim.
W konsekwencji zakwalifikowali się do finału
konkursu „EUROWYZWANIE”, który odbył się
5 grudnia w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach
i zajęli II miejsce.

# Œwiêty Miko³aj
z Hohenau

Mikołaj wręczył przedszkolakom prezenty przywiezione z Hohenau przez
Annę i Johana Seidl.

Wizyty państwa Anny i Johana Seidl w toszeckim przedszkolu to już tradycja. 30 listopada państwo Seidl i Grzegorz Kupczyk Burmistrz Toszka
odwiedzili przedszkolaków przywożąc im mnóstwo mikołajkowych prezentów od mieszkańców
partnerskiej Gminy Hohenau. Dzieci dziękując
za spotkanie i upominki zaśpiewały miłym gościom piosenki w języku niemieckim. Mikołajkowe „upominki z Hohenau” wręczył dzieciom
6 grudnia Święty Mikołaj.
agaTa abrasZek-kOnOpka

# Bezpieczne przedszkole

W obecnym roku szkolnym Przedszkole
w Toszku przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne przedszkole”. Jest on skierowany do dzieci, rodziców, pracowników placówek
przedszkolnych oraz instytucji dbających o bezpieczeństwo. Realizacja założeń programu rozłożona jest na okres 3 lat. W toszeckim przedszkolu
bezpieczeństwo dzieci jest sprawą najistotniejszą.
Troszczą się o to wspólnie zarówno rodzice, jak
i nauczycielki, przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz innych instytucji.
W ramach realizacji założeń programowych,
we wrześniu i październiku, podczas zabaw i zajęć, pedagodzy zapoznali dzieci z podstawowymi
zasadami bezpieczeństwa w domu, przedszkolu
oraz w ruchu drogowym.
Pracownicy przedszkola uczestniczyli ponadto w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez ratownika medycznego „Pierwsza
pomoc przedmedyczna”. Z kolei dzieci spotkały się z policjantami, którzy opowiedzieli
im o swojej pracy i zasadach bezpieczeństwa
(w różnych sytuacjach).
Realizacja programu z pewnością wpłynie
na zachowanie przedszkolaków związane z bezpieczeństwem, a nabyte umiejętności zaowocują
w przyszłości.

jOanna FaLbOrska

agaTa abrasZek-kOnOpka

# Turecka przygoda

Turcja zauroczyła uczniów toszeckiej
podstawówki.

W ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową w Toszku programu Comenius, grupa nauczycieli
i uczniów odwiedziła już po raz kolejny Turcję. Dzieci
mieszkały u rodzin tureckich, gdzie mogły doskonalić
język angielski oraz poznać tamtejsze życie. Powitanie
nastąpiło w szkole, z iście osmańską tradycją. Uczestnicy zwiedzili miasto Edremit, które zauroczyło ich
swoim nadmorskim położeniem. Niezapomniane
wrażenia wywarł na wszystkich pobyt w Troi, starożytnym mieście opisanym w „Iliadzie”. Podczas pożegnalnej uroczystej kolacji wręczono podziękowania
i certyfikaty dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Pobyt na zawsze pozostanie w pamięci toszeckich
uczniów, a szczególnie wyjątkowa gościnność i życzliwość. Teraz wszyscy oczekują na kolejny wyjazd
- tym razem do Rumunii, a w kwietniu zagraniczni
przyjaciele zawitają do Toszka.
rOberT krZemiŃski

# Europejski Program
Edukacyjny "Pewniak"
Nauczyciele klas 0-III toszeckiej podstawówki podnoszą aktualnie kompetencje zawodowe
poprzez udział w projekcie skutecznej edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej -”peWnIaK pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym
Kształceniu.”
Dzięki ,,Pewniakowi” nauczyciele będą mieli
wpływ na wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci, co z pewnością pomoże w ich karierze
szkolnej, a w przyszłości zawodowej. Zapewnienie
edukacji na wysokim poziomie ma na celu zwiększenie poczucia satysfakcji rodziców. Dzieci będą
miały bowiem szansę na wszechstronny rozwój,
którego celem jest osiąganie lepszych wyników
w nauce i większa motywacja. Założeniem jest
wykształcenie w uczniach poczucia, że wiedza
jest wartością, a szkoła miejscem przyjaznym.
eweLina wOjewOdZic

PACZYNA

# ¯egnaj szko³o!

# SPORT

Żegnać się ze szkołą kojarzoną z kredą i gąbką, papierowym podręcznikiem i pracą z uczniem
jedynie w szkolnych murach, mogą uczestnicy projektu „e-dukacj@ w Gminie Toszek – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”. Nauczyciele ze szkół w Paczynie i Pniowie,
podczas trwającego w listopadzie i grudniu kursu, doskonalili umiejętności prowadzenia lekcji
z wykorzystaniem multimediów i uczyli się tworzyć kursy e-learningowe na platformie Moodle.
Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 115 tys. złotych z Priorytetu IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

1 grudnia w hali Szkoły Podstawowej w Toszku odbył się III Barbórkowy Turniej w piłce nożnej. Wzięło w nim udział 11 drużyn z powiatu
gliwickiego. Rozegrano 15 meczów. I miejsce
i puchar zdobyła drużyna „Toszecka Szlachta”,
II miejsce „Ciochowice”, a III „ Galaxy”. Organizatorem turnieju był Tadeusz Inglot.

agniesZka kuraL

TadeusZ ingLOT
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Kultura

CK Zamek w Toszku

JJPracowity okres dla chóru Tryl

Do m i n i k a W i t k o w s k a

JJZamek na targach w Niemczech
i Holandii
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” od 2010 roku jest członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej. Przynależność ta umożliwia
przede wszystkim szeroką promocję, w tym także na rynkach zagranicznych. Możliwe jest m.in. wystawianie materiałów promocyjnych
na imprezach targowych, w których bierze udział Śląska Organizacja
Turystyczna. W styczniu, dzięki prowadzonej współpracy, o Zamku
w Toszku dowiedzą się odwiedzający targi turystyczne w Stuttgarcie
(Niemcy) oraz Utrechcie (Holandia).

Działający przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku” chór Tryl,
prowadzony przez Marię Garbal, wziął udział w dwóch prestiżowych
wydarzeniach chóralnych: 25 listopada - na XIII Przeglądzie Muzyki
Chóralnej w Strzebiniu (Gmina Koszęcin), a 19 października - w XII
Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. ks. Anzelma Skrobola
w Jastrzębiu Zdroju. Przed chórzystami kolejne koncerty, w tym m.in.
w styczniu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Łabędach.

JJA może Bractwo Rycerskie?

17 listopada odbył się pierwszy otwarty trening bractwa rycerskiego. Pomysłodawcami są członkowie Stowarzyszenia Chorągiew Ziemi
Górnośląskiej z Gliwic. Być może poprzez regularne spotkania skupione wokół kultury dawnej (szermierka, taniec, łucznictwo, rzemiosło)
uda się zebrać w Toszku grupę osób zainteresowanych stworzeniem
lokalnego bractwa rycerskiego. Kolejne spotkanie zaplanowano na 5
stycznia przyszłego roku. W programie spotkania m.in. tańce średniowieczne dla początkujących. Zaproszone są także osoby dorosłe.
Dodatkowe informacje na facebookowym profilu Zamku w Toszku.

JJKoncert noworoczny

12 stycznia 2013r. odbędzie się koncert noworoczny w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej PSM I i II stopnia z Gliwic i solistów śląskich
scen operowych. Serdecznie zapraszamy!

Złote Gody

8

października w Sali Peterswaldskiej
toszeckiego Zamku odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów
Pożycia Małżeńskiego 18 par z Gminy Toszek.
Jubilaci spotkali się z władzami miasta, przedstawicielami rad sołeckich i radnymi. Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
założonej przed pół
wiekiem rodziny doceniony został przez
władze państwowe,
dowodem czego były
przyznane przez Prezydenta RP specjalne odznaczenia – medale „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Aktu deklaracji dokonał Grzegorz
Kupczyk, Burmistrz
Toszka przy udziale
Ireneusza Kokoszki,
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JJZamek – miejsce przyjazne
rowerzystom
Dzięki projektowi „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla
mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, zrealizowanemu przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach we współpracy
z gminami Powiatu Gliwickiego, na Zamku w Toszku została zadaszona basteja (po lewej stronie muru przy wejściu na zamek) oraz
ustawiono ławki i stojaki na rowery. Projekt partnerski jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.

Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Były pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, upominki oraz tradycyjna lampka szampana. Podczas toastu życzono seniorom, aby
w zdrowiu i spokoju przeżywali kolejny rok.
Medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymały następujące pary: Rudolf i Małgorzata Brummer, Piotr i Anna
Potkowa, Gerard i Agnieszka Sojka, Bernard
i Brygida Willim, Piotr i Elżbieta Ceglarscy,
Berthold i Anna Pasdzior, Ginter i Alicja

Potempa, Krzysztof i Krystyna Glogowscy,
Zenon i Zofia Olechno, Paweł i Jadwiga Golombek, Józef i Helena Jaksik, Alfred i Stefania Kozioł, Bruno i Otylia Stranczyk, Mikołaj i Marta Franecccy, Jan i Teresa Wyrwich,
Joseph i Adelheid Woynar
Diamentowe Gody obchodzili: Jerzy i Adelajda Klink oraz Ryszard i Cecylia Szyguła.
Pamiątkowy medal dla par obchodzących „Diamentowe Gody” ufundował Burmistrz Toszka.
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VII Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców
Sterowanych Mechanicznie „Toszek Cup”
Jednym z uczestników tegorocznych zawodów był szef podkomisji CIAM dla modeli
swobodnie latających FAI (Międzynarodowej Organizacji Lotniczej) Anglik Ian Kynes,
który po ich rozegraniu przysłał bardzo pozytywną opinię: Toszek Cup was run to a very
good standard and the lunches and prize-givings were notable features of Poland. I found
it a very interesting and enjoyable visit, even if the flying was difficult and my performance was not good. Iana Kynes’a oraz pozostałych zagranicznych zawodników zachwycił
zarówno urokliwy teren, na którym przeprowadzono zawody, sposób ich rozegrania
oraz ceremonia zakończenia we wspaniałym toszeckim zamku. Ta niezwykle udana
promocja toszeckiej ziemi powinna zaprocentować w przyszłości.

Agnieszka Krawczyk

W tym roku w Polsce rozegrano trzy zawody zaliczane do Pucharu Świata. W piątek
14 września, na wzgórzach koło Sarnowa odbyły się zawody „Friendship Cup”, organizowane
wspólnie przez modelarzy gliwickich i ukraińskich, w sobotę w Kotliszowicach „Toszek Cup”,
a w niedzielę zawodnicy przenieśli się w okolice
Raciborza, gdzie rozegrano „Governor’s Cup”.
W zawodach „Toszek Cup” wystartowało 27.
zawodników z Polski, Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Czech. Warunki do latania były bardzo trudne. Rozegrano łącznie 5
kolejek lotów, przy czym w każdej maksymalny
czas lotu wynosił 120 sekund. Jeżeli wypuszczony model uzyskiwał taki czas, to zawodnik

otrzymywał 100% punktów, jeśli natomiast
model leciał krócej, to punktów przyznawano
proporcjonalnie mniej.
Modele szybowców sterowane mechanicznie zaopatrzone są w system sterowania oparty
na silnej busoli sprzężonej ze sterem kierunku.
Chodzi o to, aby model starał się lecieć w zadanym kierunku, najlepszym dla uzyskania maksymalnego czasu lotów w terenie rozgrywania
zawodów. Zmiana kierunku lotu wywołana
podmuchem wiatru czy powiewem termicznym powoduje wychylenie busoli oraz steru
i model powraca do poprzedniego kierunku.
Ważny jest także moment startu. Doświadczeni zawodnicy starają się startować wówczas,
gdy pojawia się komin termiczny. Cieplejsze
powietrze wędruje wtedy do góry i podno-

OGŁOSZENIA
Przedsiębiorco, prowadzisz
sprzedaż napojów
alkoholowych? - Pamiętaj!

Zgodnie z art.11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 z późn. zm, przedsiębiorcy,
którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia 2013 r., pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok 2012 r.
Na podstawie złożonych oświadczeń zostaną
naliczone stosowne opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
które należy wpłacić na rachunek Gminy Toszek
– 33 1050 1298 1000 0023 6327 5534 lub w kasie
Urzędu Miejskiego w Toszku, w trzech równych
ratach, w terminach do: 31 stycznia 2013 r.,
31 maja 2013 r., 30 września 2013 r.
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie
opłat w wyznaczonych wyżej terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
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si także lecący model. Jeśli do tego dodamy,
że wynik lotu zależy także od aerodynamiki
modelu, jego kształtu i obciążenia, to okaże
się, że by zawody takie wygrać, trzeba mieć
niebagatelną wiedzę i doświadczenie.
W okolicach Toszka modelarze polscy często rozgrywają swoje zawody. Są to Puchary, Mistrzostwa Polski i oczywiście Puchary
Świata. Wzgórza są relatywnie niskie, dlatego
dużą rolę odgrywa technika startu, a tę modelarze mają doskonale opanowaną. Zwycięzcą
zawodów „Toszek Cup” okazał się modelarz
z Rybnika Eugeniusz Słomka. Miejsce drugie
zajął gliwiczanin Stanisław Kubit a na trzecim
miejscu uplasował się Słowak Milan Mrawec.
Stanisław Kubit wygrał zawody raciborskie
i, jak się później okazało, cały tegoroczny
Puchar Świata. W kategorii juniorów zwyciężył gliwiczanin Konrad Żurowski przed
Rumunem Zorinem Valeanu (zwycięzcą tegorocznego Pucharu Świata w kategorii juniorów) i kolejnym zawodnikiem polskim
Mikołajem Stryją. Zakończenie zawodów
odbyło się na toszeckim zamku. Uczestnicy
zwodów wysłuchali koncertu znakomitego
chóru „Tryl”, dyrygowanego przez Aleksandrę
Garbal, Grzegorz Kupczyk Burmistrz Toszka
wręczył trofea zwycięzcom zawodów i oficjalnie zamknął uroczystość.
Wydaje się, że wszyscy zawodnicy z przyjemnością jeszcze nieraz do Toszka powrócą i to niekoniecznie w celach sportowych.
Organizatorzy zawodów pragną przy tej
okazji podziękować Gerardowi Czempikowi oraz Kazimierzowi Twarkowskiemu
za udostępnienie swoich pól i łąk dla potrzeb
startujących zawodników.
Wszyscy bierzemy udział w AKCJI ZIMA

Mieszkańcy Wilkowiczek – Łączek pragną podziękować Panu Burmistrzowi i całej Radzie Miejskiej
w Toszku za zaangażowanie, a następnie wykonanie drogi asfaltowej na Łączki. Droga ta,
oczekiwania od wielu lat, pozwoliła nareszcie
poczuć się nam, mieszkańcom, jak w XXI wieku.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
W sierpniu, w wyniku przeprowadzonego
przetargu, zbyto na rzecz mieszkańców Gminy 10 działek budowlanych. W związku z dużym zainteresowaniem, 7. grudnia Burmistrz
Toszka podał do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości niezabudowanych, położonych
w Toszku i w Pniowie, przeznaczonych do sprzedaży. Przetarg nieograniczony na powyższe
nieruchomości zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Toszku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pod
nr tel. (32) 237 80 18 lub (32) 237 80 28.

W związku z rozpoczętym okresem zimowym przypominamy o konieczności usuwania śniegu, lodu, błota
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, nawisów śnieżnych i sopli
z dachów, balkonów i miejsc, gdzie zalegający śnieg
oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Powyższe czynności
należą ustawowo do obowiązków właściciela bądź
zarządcy nieruchomości. Zaniedbania w tym zakresie
mogą skutkować pociągnięciem właściciela posesji
do odpowiedzialności cywilnej i odszkodowawczej
za skutki związane wypadkami. Dla dobra własnego
oraz innych mieszkańców prosimy o sumienne i prawidłowe wywiązywanie się z powyższego obowiązku.

Harcerska prośba o wsparcie

Od września harcerze mają własny kąt – harcówkę,
która wciąż nie jest jednak wykończona. Toszeccy
harcerze zwracają się do Państwa z prośbą - jeżeli posiadacie zbędne lampy, szafkę/regał, krzesła, skrzynkę na listy, drzwi zewnętrzne, wszystko to z chęcią
zostanie przyjęte. Mile widziany jest również opał.
Skontaktować możecie się Państwo poprzez e-mail:
ignis.toszek@gmail.com. Za każdą, nawet najmniejszą
pomoc, wielkie podziękowania.
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Z trzeciego sektora

Ocalić od zapomnienia…
5 października w kaplicy św. Barbary wystąpił kwartet śpiewaków wrocławskiego Chóru Synagogi „Pod Białym Bocianem”. Koncert stanowił zasadniczą część
uroczystości, której celem było wspomnienie toszeckiej społeczności żydowskiej
w 70 lat po deportowaniu jej ostatnich członków do obozu śmierci w Oświęcimiu.
Inicjatorem przedsięwzięcia było toszeckie koło DFK, a w organizację włączyła
się Gmina Toszek i Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Wśród 120-osobowej
publiczności znaleźli się także goście z partnerskiej gminy Hohenau.
Do r ot a M a t h e j a

K

iedy przed trzema laty przeprowadzona
została akcja zbierania dokumentacji
o toszeckich ofiarach II wojny światowej, organizatorom nie udało się uzyskać
żadnych szczegółowych danych o losach toszeckich rodzin żydowskich. Dzięki informacjom pozyskanym m.in. po apelu opublikowanym w „Po troszku o Toszku” w ubiegłym
roku, luka ta została częściowo wypełniona.
Imiona i nazwiska ostatnich toszeckich Żydów przypomniane zostały podczas uroczystości. Ideą inicjatywy było jednak nie tylko
uczczenie ofiar zagłady, ale także przypomnienie wkładu wyznawców judaizmu w rozwój
Toszka oraz czasu zgodnego współżycia wielu
wspólnot religijnych na Śląsku. Dlatego też
koncert poprzedziły zaczerpnięte z literatury świadectwa - Oskara Klausmanna sprzed

150 i Maxa Tau sprzed 100 lat.
Do bogatej tradycji śląskich, a zwłaszcza
wrocławskich Żydów, odwołuje się także jedyny w Polsce chór synagogalny, reprezentowany
w Toszku przez dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz solistów: Magdalenę Dynowską,
Urszulę Czupryńską, Piotra Bunzlera i Adama Jabłczyńskiego. Chór powstał w kwietniu
1996 r. Występuje w ramach prestiżowych
wydarzeń artystycznych w Polsce i zagranicą. Towarzyszy również nabożeństwom
podczas świąt żydowskich i innych uroczystości w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej
we Wrocławiu. Śpiewa utwory kompozytorów
żydowskich, głównie muzykę synagogalną.
Wykonuje muzykę zapomnianą – zniszczonych synagog Europy. Popularyzuje pieśni
wybitnego wrocławskiego kantora, wykładowcy wrocławskiego Seminarium Rabinackiego
w latach 1844-1889, Moritza Deutscha.

Obok utworów twórców bezpośrednio
związanych z Wrocławiem, w programie
znalazły się także liczne utwory religijne
z XIX i XX w. Choć zaprezentowana muzyka
stanowiła dla większości odbiorców zupełnie
nowe doświadczenie, to jednak została przyjęta przez zgromadzoną publiczność entuzjastycznie. Artyści wzruszeni gorącym przyjęciem obiecali, że wrócą do Toszka.
Po koncercie zebrani podeszli do pomnika
poświęconego wszystkim toszeckim ofiarom
II wojny światowej. Dwujęzycznej modlitwie
w ich intencji przewodniczyli ks. proboszcz
Marian Piotrowski, ks. dr Piotr Tarlinski –
duszpasterz mniejszości narodowych diecezji
opolskiej oraz ks. dr Piotr Górecki – archiwista kurii diecezji gliwickiej.

Podsumowania i plany
Zarząd TPZT

Rok 2012 zbliża się ku końcowi, czas na podsumowanie tego co było, ale jednocześnie na formułowanie planów na przyszłość.
Jednym z zadań Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej jest podejmowanie działań
służących integracji mieszkańców Gminy Toszek. Dlatego też sztandarowe projekty TPZT
realizowane w kończącym się roku obejmowały swoim zasięgiem nie tylko pojedyncze
miejscowości, ale – w miarę możliwości i zainteresowania - całą Ziemię Toszecką.
Podczas Święta Muzyki już po raz drugi
zaprezentowali się publiczności artyści z Toszka i kilku sołectw, a także z gmin sąsiednich.
Droga św. Jakuba, szczegółowo wytyczona
w drugiej połowie kończącego się roku, połączyła wschodnie i zachodnie rubieże Ziemi
Toszeckiej, wpisując się w odcinek wyznaczony przez dwa szczególne miejsca tutejszego regionu – Piekary Śląskie i Górę św. Anny. Wystawa fotograficzna podsumowująca projekt
zaprezentowana została w trzech największych
miejscowościach gminy – Toszku, Paczynie
i Kotulinie. Realizacja przedsięwzięcia możli-
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wa była dzięki uzyskaniu grantu w konkursie
ogłoszonym przez Forum Młodzieży Samorządowej z Gierałtowic.
Już w trakcie wyznaczania przebiegu Jakubowego szlaku pojawiła się idea, aby jednym z kolejnych tematów stały się kapliczki
i krzyże przydrożne. Chyba w każdej miejscowości na terenie Gminy Toszek znajdują
się te świadectwa duchowego życia naszych
przodków. O niektórych przeczytać można
w przewodnikach, katalogach zabytków, opracowaniach historyków sztuki. Wraz z kolejnymi pokoleniami zanika jednak często pamięć
o wydarzeniach, które zainspirowały fundatorów i budowniczych tych obiektów. Czasem
trudno jest odczytać tekst inskrypcji, dlatego
już dziś Zarząd TPZT zachęca wszystkich zainteresowanych lokalną historią do zbierania
informacji, poszukiwania źródeł. Planowane
jest także opracowanie dokumentacji fotograficznej. Szczególnie cenne będą stare fotogra-

fie, ale już w porze zimowej warto pomyśleć
o cyklu zdjęć ukazujących wybrane kapliczki
w różnych porach roku.
W kolejnych wydaniach gazetki Towarzystwo poinformuje o szczegółowych działaniach w ramach przedstawionej inicjatywy.
Julian Tuwim zdefiniował plan jako „coś,
co potem wygląda absolutnie inaczej”. Pionier
teorii zarządzania Peter Drucker stwierdził
natomiast, że „plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką
pracę”. Czas pokaże, które z tych stwierdzeń
bardziej odpowiadać będzie działaniom TPZT
w nadchodzącym roku, zaś Zarząd Towarzystwa zaprasza do współpracy wszystkich,
którzy są chętni, by włączyć się w planowane
przedsięwzięcia.
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Z trzeciego sektora

Sto lat, sto lat
niechaj żyje nam…!

Spod
znaku lilijki

24 listopada toszeckie Stowarzyszenie WIZAWI obchodziło pierwszą rocznicę
swojej działalności. Na tę okoliczność zorganizowano galę, w czasie której znalazł się czas na solidne podsumowanie roku działalności organizacji.
Do m i n i k a G r a b o w s k a

U

roczystość urodzinowa odbyła się
na toszeckim zamku. Przed godziną
17.00 w Sali Peterswaldskiej zaczęli
zbierać się zaproszeni goście. Panował półmrok… Urodzinowo przystrojona i lekko
oświetlona pozostała scena oraz delikatnie
rzucone światło na wystawę zdjęć z przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenie.
Tym sposobem powstał nastrojowy klimat!
Na początku uroczystości podsumowano
działalność WIZAWI i zaprezentowano główne
plany na rok kolejny. Nie obyło się bez podziękowań i zapadającego w pamięci przemówienia
Tomasza Pietrka pt. „Pytania zadawane sobie czyli o współpracy kilka refleksji dla każdego”.
Nie brakowało również występów młodych artystów. Na zakończenie przewidziano tort – jak
to zazwyczaj na urodzinach bywa!
Niedawny Jubileusz jest świetną okazją ku
temu, by podsumować działania WIZAWI
również na łamach „Po troszku o Toszku”. Poprzedni rok okazał się bardzo obfity w różne
przedsięwzięcia. Niósł on z sobą aż 10 akcji.
Z całą pewnością warto poświęcić więcej miejsca Balowi Karnawałowemu u Shreka i Fiony, który cieszył się największą popularnością
wśród mieszkańców… i nie tylko! (bawiły się
także dzieci z Pyskowic i Gliwic). W zabawie
uczestniczyło 697 osób! Dla stowarzyszenia,
to noworoczne działanie okazało się ogromnym
sukcesem! Tym większym, gdy na twarzach
gwiazd tamtego wieczoru - Super Bohaterów
i Małych Księżniczek - można było zauważyć
wiele uśmiechów.
Do innych zorganizowanych przez WIZAWI
działań można zaliczyć: Andrzejki, Mikołajki
na wioskach, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To ostatnie przybrało formę happeningu,
który odbył się na najbardziej uczęszczanym
przez mieszkańców rynku. W zimowy, chłodny,
grudniowy czas zebrali się toszeccy wolontariusze, by móc wspólnie spędzić czas na zabawach
i wesołych tańcach! Mikołajkom na wioskach
z kolei przypada zaszczytne drugie miejsce
w rankingu największej liczby uczestników!
Wtedy Mikołaj odwiedził łącznie 150 najgrzeczniejszych dzieci z kilku wiosek Gminy Toszek.
Warto jeszcze wspomnieć o jednej z ostatnich „wizawowskich” akcji - o Mopej game, zorganizowanej na zakończenie wakacji. Zabawa
pozornie przypominaj hokeja, choć można się
pokusić o stwierdzenie, że ta nowatorska wer-
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Magiczne Krzemyczki zdobyły stolicę

sja gry sprawiała graczom wiele więcej radości,
niźli zwykła rywalizacja na boisku. Podstawowym sprzętem każdego uczestnika okazał się
mop (stąd Mopej), a zamiast krążka organizatorzy postarali się o mydło. Zabawa na śliskiej
macie przerodziła się w salwę niekończących
się śmiechów.
Skoro znalazł się czas na podsumowanie,
nie wypada nie wspomnieć o planach toszeckiej organizacji na kolejny rok! Oczywiście,
na sam początek roku planowane jest po raz
kolejny wielkie przyjęcie dla najmłodszych
przyjaciół, czyli bal - tym razem jednak zawita do Toszka Kubuś Puchatek wraz z innymi
mieszkańcami Stumilowego Lasu. Już teraz
WIZAWI gorąco zaprasza w dniu 26 stycznia
na Zamek w Toszku!
Ogólnopolski Zlot Bliźniaków jest kolejnym,
planowanym na okres letni, wielkim wydarzeniem. Masz siostrę bliźniaczkę, masz brata bliźniaka, może znajomych bliźniaków?... Zapraszaj
już dziś! Będzie to jedno z nielicznych spotkań,
organizowanych w Polsce, specjalnie dla bliźniaków… jak również ich wiernych wielbicieli.
Gry, zabawy, konkursy, niespodzianki - to tylko
niektóre elementy imprezy.
W planach jest także Toszecki Wyścig
Szczurów, czyli wielki bieg interdyscyplinarny
oraz projekt „Życie w Ciemności”. Ten drugi
ma na celu pokazanie uczestnikom trudności
życia codziennego osób niewidomych. Przyszły
rok zapowiada się zatem niesamowicie!
Z okazji pierwszych urodzin WIZAWI życzy
Wam - Nam, aby te wielkie rzeczy, które dokonują się na oczach mieszkańców Toszka, nigdy
się nie kończyły! Oby WIZAWI na zawsze pozostało organizacją, która działa realnie, a nie
jest fikcją na papierze. Uciec jest bowiem łatwo
– zawsze, zostać i zmieniać wymaga odwagi, wizji, zaangażowania i… współpracy. Dla zainteresowanych działalnością stowarzyszenia, zawsze
dostępna strona internetowa www.wizawi.org.pl.

W ostatnim numerze gazety podsumowano wakacje harcerzy, teraz pora na najmłodszych – zuszków. Członkowie 101 TGZ
„Magiczne Krzemyczki” nie tylko bawią się
na swoich zbiórkach (w każdy piątek o 17.00),
ale poznają również świat, zdobywają nowe
umiejętności i wiedzę. 17 listopada wybrali
się na podbój stolicy, gdzie w Centrum Nauki „Kopernik” poznawali tajemnice nauki,
a potem zwiedzali starówkę. Była to dla nich
nie lada wyprawa!

Święty Mikołaj
u mażoretek
w Kotulinie!

W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już
4 grudnia do Kotulina zawitał Święty Mikołaj.
Przyjechał zobaczyć postępy sekcji mażoretek.
Jej założyciele, członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”, przygotowali paczki świąteczne dla wszystkich dzieci. Mikołaj pojawił się
w towarzystwie Śnieżynki, która pomagała mu
w ciężkiej pracy. Dziewczęta z Kotulina zaaranżowały dla gościa specjalny występ.
Mażoretki od października ćwiczą w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kotulinie. Sekcja działa obecnie przy Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”. Mikołaj obiecał
zawitać do dziewcząt w przyszłym roku i zobaczyć efekty ciężkiej pracy całego zespołu.
Już teraz wszyscy zabierają się do pracy!
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LISTY

DO REDAKCJI
Ekologia, ekologia
i jeszcze raz ekologia...
Przeglądając naszą gminną gazetę bardzo często możemy spotkać się ze słowem
„EKOLOGIA”. Czytając poszczególne artykuły ma się wrażenie, że tyle dobrego
w tej dziedzinie dzieje się w naszej gminie.
Mnie jednak od początku 2012 r. nurtuje pytanie, jak to faktycznie jest z tymi
działaniami proekologicznymi? Dlaczego pisze się ciągle o sprawach, które może
kiedyś nastąpią, a nie mówi się natomiast
o działaniach, które zdecydowanie nie są
proekologiczne? Dlaczego nikt na łamach
gminnej gazety nie wyjaśni mieszkańcom, dlaczego nagle od początku roku
wzrosła o 100% cena wywozu szamba,
dlaczego zabrano związane z tym dotacje? Jedynym działaniem ze strony gminy
w tej sprawie są kontrole, sprawdzające
czy ludzie wywożą legalnie szambo, czy
też może wylewają je gdzieś za płot czy
na pole. Dlaczego na ten temat panuje
zupełna cisza? Dlaczego na ten temat nie
pisze się w gazecie „Po troszku o Toszku”?
Czyżby sprawa ta psuła misternie tworzony proekologiczny obraz władz gminy?
A może władze nie widzą w tym żadnego
problemu? Ja jednak widzę, a raczej czuję, bo sprawa ta śmierdzi w okolicy coraz
bardziej... i to dosłownie.

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
przyjmijcie serdeczne życzenia zdrowia, obfitości
wszelkich dóbr oraz pogody ducha.
Niech radość świętowania przenika Wasze codzienne życie
i koi smutki dnia codziennego, a Maryja czuwająca w Betlejem
przy Jezusie uprosi potrzebne łaski na cały nadchodzący 2013 rok.
ZESPÓŁ REDAKCYJNY „PO TROSZKU O TOSZKU”

małgOrZaTa kusZ

OdpOwiedŹ

Koszty związane z wywozem nieczystości
płynnych są ustalane przez firmy świadczące te usługi, w związku z powyższym Burmistrz Toszka nie ma wpływu na ich wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, Gmina nie ma możliwości dopłaty
do wywozu nieczystości płynnych dla osób
fizycznych. W powyższej sprawie została wydana opinia, potwierdzający taki stan prawny. Przeprowadzane kontrole mają na celu
egzekwowanie obowiązków mieszkańców,
polegających na gromadzeniu nieczystości
płynnych w szczelnych zbiornikach (szambach) oraz systematycznego ich opróżniania
przez firmy posiadające stosowne zezwolenie
na podstawie zawartej umowy. Powyższe działania zmierzają do podniesienia świadomości
ekologicznej mieszkańców, a przez to zaniechania działań nieekologicznych, takich jak
wpuszczanie „szamba” do rowu.
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