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Toszecki Budżet Obywatelski 2020
Dokładnie 181.000 złotych zaplanuje Burmistrz
Toszka w budżecie roku 2020 na realizację zadań wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców. Rusza kolejna edycja tzw. budżetu obywatelskiego.
Przypomnijmy i wyjaśnijmy, że Toszecki Budżet
Obywatelski to pula środków finansowych, którą
samorząd przeznacza na realizację zadań bezpośrednio wskazanych przez mieszkańców. Mogą to
być inwestycje, remonty, zakupy, przedsięwzięcia
społeczne (imprezy jednorazowe lub cykliczne,
wydanie książki, nagranie płyty, produkcja filmu
itp.). O czym należy pamiętać? Środki samorządowe muszą być przeznaczone na takie cele, które są możliwe do zrealizowania przez samorząd.
Projekty mieszkańców muszą przede wszystkim
zostać zrealizowane na terenie gminy (Toszek +
sołectwa), a jeśli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe – muszą dotyczyć obiektów gminnych lub zadań na terenach gminnych
(gmina musi być właścicielem działki gruntu, na
której ma zostać zrealizowana dana inwestycja).
Rezultaty projektów zgłoszonych przez mieszkańców muszą natomiast być bezpłatnie i bez utrudnień dostępne dla wszystkich.
Pomysły na zadania, które mają zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, muszą zostać opisane w formie projektów. Projekty z kolei,
aby mogły być złożone, muszą uzyskać poparcie
minimum 20 mieszkańców. Maksymalna wartość
jednego złożonego projektu nie może przekraczać
25.000 złotych. Projekt musi też być możliwy do
zrealizowania w ciągu jednego roku. Spełnienie
tych i innych wymagań zostanie sprawdzone przez
pracowników urzędu. Jeśli zajdzie potrzeba – autorzy projektów zostaną poproszeni o wprowadzenie niezbędnych poprawek. Najważniejszym
punktem procedury budżetu obywatelskiego jest
głosowanie mieszkańców na zgłoszone projekty.
Do realizacji w roku 2020 wybrane zostaną te zadania, na które mieszkańcy oddadzą największą
liczbę głosów. Głosowanie będzie miało formę
tylko elektroniczną, trzeba będzie posłużyć się
numerem PESEL. Jeden nr PESEL będzie mógł
zostać wykorzystany do poparcia najwyżej dwóch
projektów. Bardziej szczegółowo o zasadach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego piszemy na
stronie https://toszek.budzet-obywatelski.org.

3

Bezpłatne
www.toszek.pl
• Poszkolenia
troszku o Toszku

Toszecki Budżet Obywatelski 2020

25 lipca - 8 sierpnia
składnie wniosków

9 sierpnia - 22 sierpnia
ocena formalna złożonych wniosków

23 sierpnia
publikacja listy projektów
przeznaczonych do głosowania

6 września - 29 września
głosowanie

14 października
ogłoszenie wyników głosowania
https://toszek.budzet-obywatelski.org
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PROSTO Z URZĘDU

Podczas, gdy młodsi cieszą się zasłużonymi
wakacjami, a starsi wypoczywają na urlopach, samorząd stara się realizować swoje
zadania w normalnym rytmie. W lipcu zorganizowaliśmy lub wsparliśmy organizację
kilku ważnych imprez. Odbyły się kolejne
Dni Toszka w odnowionej formule, czyli
na Rynku. Staramy się, aby program tego
wydarzenia pozwalał dobrze bawić się jak
najszerszej grupie mieszkańców i naszych gości. Jestem wdzięczny
mieszkańcom Rynku i przyległych ulic za wyrozumiałość w tych
dniach! Domyślam się, że głośna atmosfera świętowania, czy to
w godzinach popołudniowych czy wieczornych, może stanowić
pewną trudność, zwłaszcza dla rodziców z małymi dziećmi albo
dla osób starszych. Chciałbym jednak, żebyśmy mogli w ten jeden
weekend w roku wykorzystać Rynek do wspólnej zabawy. Dziękuję
za tę możliwość! Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnej organizacji Dni Toszka! Odbył się kolejny piłkarski Turniej Dzikich Drużyn, który z satysfakcją objąłem honorowym patronatem, przyznając jednocześnie wsparcie rzeczowe i finansowe
dla tej ważnej imprezy. Wg relacji, które przekazał mi mój zastępca, wydarzenie to stało na wysokim poziomie sportowym. Drużyny zgłoszone do rozgrywek były dobrze przygotowane technicznie
i kondycyjnie, mecze były emocjonujące i rozgrywane bardzo na serio. Gratuluję zwycięzcom – piszemy o tym wydarzeniu na dalszych
stronach gazety. Gratuluję także organizatorom – klubowi KS Zamkowiec, że już po raz dziesiąty udało się zainteresować rozgrywkami w naszym mieście pasjonatów futbolu z naszego regionu. Chcę
wreszcie podziękować pomysłodawcom i organizatorom pierwszego Toszeckiego Jarmarku Jakubowego. Formuła jarmarku jest u nas
dobrze sprawdzona. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej wraz
z toszecką parafią, przy wsparciu samorządu postanowiło nadać tę
formułę także imprezie promującej kraje znajdujące się na Szlaku
św. Jakuba. Zaczęliśmy od Hiszpanii, gdzie wg tradycji znajduje się
grób św. Jakuba. W następnych latach tematem jarmarku jakubowego będą kolejne kraje, a wydarzenie to – mam nadzieję – przyciągać będzie wielu zainteresowanych pielgrzymowaniem - cennym
dziedzictwem kulturowym naszego kontynentu i naszej gminy.
Pozostając w temacie Szlaku św. Jakuba chcę wspomnieć o schronisku dla pielgrzymów, które powstało przy toszeckiej parafii. Tzw.
„albergue” jest miejscem, w którym pielgrzymi przemierzający
szlak na odcinku naszej gminy, będą mogli komfortowo przenocować. Rzadko o tym piszemy, ale wbrew pozorom, liczba takich osób
z roku na rok jest coraz większa. Kiedyś było to kilkoro zapaleńców,
których można było policzyć na palcach jednej ręki, a obecnie można już mówić o nie mniej niż kilkunastu osobach rocznie. Naszej
parafii i Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Toszeckiej gratuluję pomysłu i solidnego wykonania schroniska. Mam ogromną satysfakcję,
że jako samorząd także to przedsięwzięcie inwestycyjne mogliśmy
wesprzeć. Jeśli o inwestycjach mowa – zakończyliśmy wreszcie prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia
przetargu na rozbudowę kanalizacji w naszym mieście. Jesteśmy na
początkowym etapie tej wielkiej inwestycji, ale jeśli tylko uda się
sprawnie wyłonić wykonawcę – prace ruszą jeszcze w tym roku.
Wracając do tematów wakacyjnych – polecam uwadze szereg wydarzeń, które zostały zaplanowane w sierpniu. Odbędzie się kolejna Konna Pielgrzymka do Goja, którą organizuje Stowarzyszenie
Miłośników Koni „Hubertus” na czele z ks. Rafałem Przybyłą. Na
Zamku odbędzie się wokalny koncert plenerowy w wykonaniu
pani prof. Gabrieli Silvy wraz z artystami towarzyszącymi. W kilku
sołectwach dobędą się w tym czasie doroczne dożynki. O wszystkich tych wydarzeniach piszemy bardziej szczegółowo na kolejnych
stronach. Mieszkańcom bliżej zainteresowanym historią naszego
regionu, polecam też uroczystości upamiętnienia 100-lecia pierwszego Powstania Śląskiego. W dniach 13 i 14 sierpnia odbędą się
obchody w Mysłowicach – tam, gdzie wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie, natomiast w dniu 17 sierpnia świętować można będzie
razem z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dla wielu
z nas Powstania Śląskie wciąż pozostają mniej znanym wycinkiem
historii Górnego Śląska. Jestem przekonany, że przeżywane w tym
i w kolejnych latach rocznice, pozwolą nam lepiej poznać te ważne
procesy historyczne.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Z prac Rady Miejskiej
Na IX sesji RM w dniu 26 czerwca
udzieliliśmy Burmistrzowi Toszka
Panu Grzegorzowi Kupczykowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. Udzielenie Burmistrzowi Toszka wotum
zaufania zostało poprzedzone przedstawieniem „Raportu o stanie gminy
Toszek za rok 2018” oraz debatą nad
Raportem w której oprócz radnych mogli wziąć udział również mieszkańcy. Raport o stanie Gminy to nowa instytucja
wprowadzona i obowiązująca od obecnej kadencji RM, który
zobowiązany jest przygotować i przedstawić Burmistrz, zawiera on podsumowanie działalności Burmistrza z roku poprzedniego. Zachęcam również mieszkańców do zapoznania
się z w/w Raportem. Podczas głosowania 12. Radnych głosowało za udzieleniem Burmistrzowi Toszka wotum zaufania,
2. było przeciw (1 Radny był nieobecny). Drugą z ważniejszych uchwał było zatwierdzenie sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek
za rok 2018. Radni po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniem
oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej głosami 14
ZA (1 Radny nieobecny) podjęli ww. uchwałę. Kolejna ważna uchwała to udzielenie Burmistrzowi Toszka absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018. Radni
zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RM (pozytywny) oraz opinią RIO (pozytywna) i głosami 12. Radnych ZA,
2 wstrzymujących się (1 Radny nieobecny) udzielili Burmistrzowi absolutorium. Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Kupczykowi serdecznie gratuluję uzyskanego wotum zaufania
oraz udzielonego absolutorium i życzę dobrego wykonania
budżetu w roku bieżącym.
Na czerwcowej sesji zostały jeszcze podjęte uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciochowice; w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję
2020-2023; w sprawie przekazania wniosku wg właściwości;
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora CK
„Zamek w Toszku”; w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku; w sprawie zmian w budżecie
Gminy Toszek; w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów: w sołectwie Boguszyce, w sołectwach; Kotulin oraz Płużniczka, w sołectwie
Pniów, w rejonie Sroczej Góry oraz dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek. W miesiącu lipcu (4.07.)
odbyła się kolejna sesja (nadzwyczajna) RM. Powód zwołania
nadzwyczajnej sesji RM oraz konieczność podjęcia przedłożonych uchwał przedstawił wz. Burmistrza Pan Wiceburmistrz
Piotr Kunce. Na sesji podjęto uchwały: w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika; w sprawie rozpatrzenia skargi i działalność
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku; w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka,
Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów,
Wilkowiczki oraz w mieście Toszek; w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek; w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Dla mieszkańców zainteresowanych szczegółowym przebiegiem sesji przypominam, że obrady sesji są transmitowane
na żywo i utrwalane. Nagranie dostępne jest w BIP oraz na
stronie internetowej Gminy Toszek w zakładce E-Rada, gdzie
można również śledzić: terminy zbliżających się posiedzeń
komisji, sesji, porządek obrad, rejestr uchwał, przebieg głosowań oraz Interpelacje i Zapytania Radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Zapraszamy do skorzystania
z bezpłatnych szkoleń
komputerowych - Internet i TY

Głównym celem projektu jest wzrost
kompetencji informatycznych
60 mieszkańców Gminy Toszek, które
niezbędne są do aktywnego życia
w scyfryzowanym społeczeństwie.
Szkolenia będą organizowane na terenie
gminy i skierowane są do osób powyżej 25
roku życia.
Uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę
w następujących dziedzin tematycznych:
Moje finanse i transakcje w sieci,
Działam w sieciach społecznościowych,
Mój biznes w sieci,
Rolnik w sieci.
Miejsce realizacji projektu:
Gmina Toszek
Wartość projektu: 33.600,00 zł
Projekt jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program
rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia
zamieszkałych
w
województwie
śląskim
i
opolskim”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa
– cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

GMINA TOSZEK
www.toszek.pl

www.facebook.com/toszek

Budowa boiska

Dane kontaktowe
dla uczestników szkoleń:
Urząd Miejski
w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
Referat Zamówień
Publicznych,
Rozwoju
i Promocji Gminy
pok. 26

foto: Waldemar Pigulak

„Internet i Ty – program
szkoleń kompetencji
cyfrowych dla dorosłych
mieszkańców Toszka”

Samorząd toszecki otrzymał finansowanie (33.600 zł) na realizację projektu pn. „Internet i Ty – program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”. Celem
projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych 60
mieszkańców naszej gminy, które niezbędne są do aktywnego życia w scyfryzowanym społeczeństwie. Projekt umożliwi
skorzystanie ze szkoleń w zakresie obsługi nowoczesnych
narzędzi informatycznych. Uczestnicy będą mogli zdobyć
wiedzę z następujących dziedzin: (1) Moje finanse i transakcje w sieci, (2) Działam w sieciach społecznościowych, (3)
Mój biznes w sieci, (4) Rolnik w sieci. Szkolenia planujemy
rozpocząć we wrześniu. Osoby zainteresowane (powyżej 25
roku życia) prosimy o kontakt z Referatem Zamówień Publicznych Rozwoju i Promocji Gminy tel.: 32 237-80-35 (30).
e-mail: zrp@toszek.pl. Rekrutacja trwa do 23 sierpnia br. 
JR

tel.: 32 237-80-35/30
e-mail: zrp@toszek.pl
Nabór uczestników
odbywa się poprzez
kontakt telefoniczny
lub osobisty w dni robocze
w godzinach urzędowania:
poniedziałek, wtorek,
środa od 7.00 do 15.00 oraz
w czwartki od 7.00-17.00,
piątek od 7.00 do 13.00

Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. Po wykonaniu prac drenarskich, pełnej podbudowy oraz oświetlenia
obiektu, w dalszej kolejności wykonana zostanie docelowa
nawierzchnia poliuretanowa oraz zagospodarowanie terenu
przylegającego do boiska. Zakończenie prac przewidziane
jest przed końcem sierpnia. Wartość inwestycji to niecałe
815 tys. złotych.
PK

Zmiany rozkładu jazdy autobusów
Z dniem 11 lipca br. nastąpiła
zmiany w funkcjonowaniu linii
204, 206 i 207.

LINIA 204 – dni robocze bez nauki szkolnej (wakacje, ferie):
◆ powstaje nowy kurs na relacji Toszek Proboszczowice o godzinie 14:20 (godzina odjazdu autobusy z przystanku:
Toszek, ul. Tarnogórska);
◆ zlikwidowany zostaje dotychczasowy
odjazd autobusu o godz. 17:00 z Toszka
w kierunku Proboszczowic (ze względu na brak pasażerów).
LINIA 206 – w dni robocze szkolne następuje wydłużenie trasy kursów o dodatkowe przystanki:
◆ przy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu (przystanek „Wiśnicze Caritas”,
godz. odjazdu 8:54,9:42, 10:47 i 11:37);
◆ w Wielowsi (przystanek: „Wielowieś
Centrum Przesiadkowe”): nowe godziny odjazdu w stronę Toszka 8:45
i 10:38, godziny odjazdu w stronę Wiewww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

lowsi z przystanku „Toszek, ul. Tarnogórska” 9:45 i 11:19.

przesiadkę w Pyskowicach na linie 677
(kierunek: Gliwice) o godzinie 7:03.

LINIA 207 – dni robocze bez nauki szkolnej (wakacje, ferie) wprowadzona zostaje
nowa para kursów:
◆ o godz. 11:52 z Pyskowic w kierunku
Toszka;
◆ o godz. 12:20 z Toszka w kierunku Pyskowic.

LINIA 207 – rozkład specjalny
wprowadzono tzw. „rozkład specjalny”
linii 207 dostosowany do zmian, jakie
zaszły w rozkładach jazdy linii 677 i 71
(synchronizacja godzin odjazdu) obowiązujący w dniach:
◆ 16 sierpnia 2019 r. (piątek po święcie
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny);
◆ 1 listopada 2019 r. („Wszystkich Świętych”).
JR

LINIA 207 – dni robocze szkolne:
◆ przyspieszenie kursu autobusu z godz.
6:47 na godz. 6:45 z Toszka umożliwia

Uwaga!
W związku z budową pyskowickiego Centrum Przesiadkowego od 17 lipca br.
z komunikacji autobusowej wyłączony będzie przystanek przy Placu Wyszyńskiego. Przystanek z Pyskowic w kierunku Toszka, będzie znajdował się przy ul.
Szpitalnej, ul. Wojska Polskiego, a także przy ul. Chopina.
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Toszecka Alberga

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

Badania to PROSTA(ta) sprawa!
– zapraszamy na badania

Przyłączamy się do walki z rakiem gruczołu
krokowego. Inicjatywa
toszeckiego samorządu
związania z programem
badań ma na celu zwiększenie wykrywalności
nowotworu gruczołu
krokowego u mężczyzn
zamieszkałych na terenie naszej gminy. Chodzi o wczesne wprowadzenie leczenia, a także
wzrost
świadomości
społeczności lokalnej.
Badania są skierowane
do mężczyzn w wieku
55-69 lat, zamieszkałych na terenie naszej
gminy. Odbywać się
będą do 30 listopada br.
w przychodniach:

Z inicjatywy ks. proboszcza Sebastiana
Bensza, pomysłodawcy przedsięwzięcia,
stowarzyszenia TPZT przy wsparciu toszeckiego magistratu został zrealizowany
projekt unijny (PROW 2014-2020) „Toszecka Alberga”. Alberga będzie miejscem
odpoczynku dla pielgrzymów, którzy podążając toszeckim odcinkiem szlaku św.
Jakuba będą mogli skorzystać z gościnności ziemi toszeckiej. Przekraczając próg
toszeckiej albergi będzie można poczuć
osobliwy klimat tego miejsca, ściany zostały zachowane w naturalnym kamieniu,
a nad nimi wznoszą się drewniane stropy.
Pomieszczenie posiada 4 miejsca noclegowe, aneks kuchenny, pomieszczenie do
spożywania posiłków oraz łazienkę.
JR
Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników do udziału
w Programie:
Kryterium

Moduł I
- EDUKACJA

Moduł II
- DIAGNOSTYKA
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płeć męska

X
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miejsce zamieszkania
– Gmina Toszek

X

X

wiek

50-69 rok życia

55-69 rok życia

X

X

nie dotyczy

X

nie dotyczy

X

ogólny stan zdrowia
pozwalający
na uczestnictwo w Programie
występowanie innych
okoliczności/ czynników
ryzyka określonych w ankiecie
kwalifikującej
do Programu
brak stwierdzonej choroby
gruczołu krokowego.

Ośrodek Zdrowia w Kotulinie
ul. Świbska 17, 44-180 Kotulin
tel. (32) 230 61 12;
Przychodnia Wielospecjalistyczna
Nr 1 w Pyskowicach,
ul. Wojska Polskiego 10,
44-120 Pyskowice, tel. (32) 333 05 71
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Odławianie
bezdomnych zwierząt
Na naszym terenie realizowana jest usługa obejmująca interwencyjne odławianie bezdomnych psów i kotów oraz ich
dowóz i pobyt w schronisku. Zwierzęta
mają tam zapewnione odpowiednie warunki bytowe i opiekę weterynaryjną aż
do przejęcia przez nowego właściciela
lub naturalnej śmierci. Koszt, jaki ponosi
gmina, obejmuje dojazd firmy odławiającej do Toszka, odłowienie zwierzęcia oraz
jego bezterminowy pobyt w schronisku.
W przypadku zgłoszenia jednego psa to

Program profilaktyki nowotworowej jest
finansowany ze środków budżetowych
naszej gminy oraz Narodowego Funduszu
Zdrowia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 8,
parter, tel. (32) 237-80-17 lub 27, e-mail:
umtoszek@toszek.pl).
SD
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z życia gminy
kwota 1.968,00 zł natomiast w przypadku
kota - 1.107,00 zł. W okresie godowym
psy dosyć często pojawiają się w określonych porach poza posesją - w okolicy,
gdzie przebywa suka. Nieraz sytuacja taka
trwa do kilku dni albo i dłużej. Zwierzę
w końcu samo odchodzi i wraca do swojego właściciela (o ile nie jest dokarmiane). Należy pamiętać, że w większości
przypadków tzw. „wałęsające się psy”
mają swoich właścicieli, a pojawiające
się czasami tzw. „psy bezdomne” to przeważnie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela.
ECz

Harcerska promocja

Punkt „In Post” przy ul. Wielowiejskiej
2 w Toszku prowadzony przez przesympatyczną Panią Joannę Rösner otrzymał
tytuł - Najlepszy Sklep Roku w Powiecie
Gliwickim oraz w Gliwicach! Toszecka
placówka wygrała konkurs „Mistrzowie
Handlu” organizowany przez Dziennik
Zachodni pod patronatem Marszałka
Województwa Śląska Jakuba Chełstowskiego. Ponadto sklep Pani Joanny zajął III miejsce w kategorii Sklep Roku
2019 Województwa Śląskiego. Te tytuły
są przykładem i świadectwem solidnego
handlu, czyli działań zgodnych z etyką
biznesu, a także z szacunku do klientów
oraz kontrahentów. Toszeckiej mistrzyni
handlu serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
JR

Foto: Magdalena Krzepisz

Toszeccy harcerze ze szczepu „IGNIS” mogą pochwalić się nowymi koszulkami, które
będą promować nie tylko szczep, ale i również naszą gminę w każdym zakątku Polski i nie tylko. Pomysł nowego wizerunku poprał również Burmistrz Toszka Grzegorz
Kupczyk, który podjął decyzję o dofinansowaniu harcerskiej inicjatywy promocyjnej
w postaci zakupu koszulek. 
JR

Nowe władze
ZHP
Podczas XX Zjazdu Hufca
zostały wybrane nowe władze
Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
na okres kadencji 2019-2023.
W skład zarządu komendy
wybrana została nasza mieszkanka phm. Sandra Klonek.
Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów
w dalszej służbie.
JR

Foto: Archiwum UM Toszek

Pracownia pod Zamkiem
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Foto: Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

foto: Lucyna Nenow

Mistrzyni handlu

Nasze lokalne rękodzielniczki, które tworzą gustowne, kreatywne i zarazem praktyczne wyroby
artystyczne panie Barbara
Pakos - właścicielka, Aneta
Gruszka, Agnieszka Widera, Marta Orlik prezentując je m.in. na Toszeckich
Jarmarkach Adwentowych,
Wielkanocnych, otworzyły
w Toszku sklep - Pracownię
pod Zamkiem. Serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca pełnego
inspiracji - ul. Gliwicka 13
lokal nr 3. Gratulujemy
podjęcia inicjatywy i życzmy powodzenia!
JR
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dożynki 2019

Po trudzie pracy czas na
świętowanie i dziękczynienie

KULTURA

Zamkowe wakacje

Sołectwo/miasto

Data

Nazwa

Miejsce:

Proboszczowice

10.08

Piknik rodzinny

Proboszczowice

Pisarzowice

17.08

Dożynki sołeckie

plac rekreacyjno sportowy w Pisarzowicach

Pawłowice

24.08

Festyn Dożynkowy

Gospodarstwo Rolno
Agroturystyczne Mendla Pawłowice

Boguszyce

24.08

Dożynki sołeckie

Boguszyce

Kotliszowice

24.08

Dożynki sołeckie

Kotliszowice

Kotulin

24-25.08

Dożynki sołeckie

OSP Kotulin
Remiza strażacka

Sarnów

31.08

Dożynki sołeckie

Sarnów

WRZESIEŃ
Płużniczka

01.09

Dożynki sołeckie

Płużniczka

Pniów

08.09

Dożynki sołeckie

Świetlica wiejska

Toszek

14-15.09

Dożynki Gminne

Zamek w Toszku

Foto: Barbara Skawińska

SIERPIEŃ

Trwają zamkowe wakacje, w ramach których oferujemy wiele wspólnych zabaw
i atrakcji. W zajęciach udział bierze ponad 50 dzieci w wieku od 6 roku życia,
a zajęcia odbywają się (m.in. w czytelni
zamkowej) w godzinach od 9.00 do 14.00.
Jak co roku wspiera nas Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku za co serdecznie

Sierpień to czas dziękczynienia za plony, czyli dorocznych dożynek i festynów dożynkowych. Aby świętować dożynki nie trzeba koniecznie być rolnikiem! Wdzięczność
za dostatek pożywienia mogą, a nawet powinni wyrażać wszyscy. Zapraszamy zatem
wszystkich mieszkańców do zapoznania się z harmonogramem dożynek organizowanych w naszej gminie i zapraszamy do wspólnego świętowania!
JR

Susza

Na naszym terenie wystąpiło zjawisko
suszy. O jej wystąpieniu decydują dane
zawarte w kolejnych raportach publikowanych na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) www.
susza.iung.pulawy.pl. Suszę oznaczają
szkody spowodowane wystąpieniem,
w dowolnym sześciodekadowym okresie, od 21 marca do 30 września, spadku
klimatycznego bilansu wodnego poniżej
wartości określonej dla poszczególnych
gatunków roślin uprawnych i gleb. Według
monitoringu na terenie
naszej gminy wystąpiła
susza na glebach pierwszej kategorii i objęła
zboża jare, ozime, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, rzepak
i rzepik, krzewy owocowe, łąki, pastwiska oraz
na drugiej kategorii i objęła zboża jare, rzepak
i rzepik, krzewy owocowe, łąki, pastwiska.
6

Powołana przez Wojewodę Śląskiego komisja, podczas szacowania szkód bierze
pod uwagę, jaka jest w danym gospodarstwie rolnym KATEGORIA (jest ich 4),
a nie KLASA (jest ich 6) gleby. Do tego
służy zamieszczona na ww. stronie internetowej w zakładce: Główna – kategorie
gleby, szczegółowa mapa z dokładnością
do pojedynczej działki. Do dnia 19 lipca
2019 roku, wpłynęło do naszego urzędu
61 wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym
lub dziale specjalnym produkcji rolnej,
spowodowanych suszą.
SK
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kultura / sport
zapraszamy na koncert pn.: „W krainie
pięknych melodii”, który odbędzie się 25
sierpnia br. o godz. 19.00 na dziedzińcu
toszeckiego Zamku. Nie zabraknie znanych utworów operetkowych i musicalowych, które zaprezentuje utytułowana
wokalistka i mieszkanka naszej gminy,
pani Gabriela Silva wraz z innymi artystami.
JR

Urodziny Guttmanna

Wśród przepięknych operetkowych melodii będziemy w tym roku żegnać lato
na dziedzińcu zamkowym. Serdecznie
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Turniej Dzikich Drużyn

Biegiem przez Polskę

Foto: Profil Tomasza Sobani

W krainie pięknych
melodii

Tomasz Sobania wydał kolejną książkę. Tym razem rzecz jest o bieganiu. Od
biegania, żeby zdążyć na pociąg, aż do
momentu, gdy Tomasz wszedł do katedry w Santiago de Compostela po przebiegnięciu 300 kilometrów w 7 dni. Na
pierwszy rzut oka zapowiada się garść
refleksji o zdrowym stylu życia. Znając
jednak podejście do życia i szerokie spojrzenie toszeckiego pisarza na wiele spraw
- z pewnością jest to literatura nie tylko
dla biegaczy. Poinformujemy o spotkaniu
autorskim w Toszku, kiedy tylko ustalony
zostanie jego termin.
PK

Prezentacja wspomnień o odkrywaniu
Ludwiga Guttmanna w Toszku, które
przedstawili Dominika Witkowska i Michał Matheja, plenerowa projekcja filmu
„The Best of Men”, wernisaż malarstwa
Katarzyny Warachim, urodzinowy tort,
symboliczny kieliszek szampana oraz
dużo dobrych spotkań i rozmów - tak
świętowaliśmy 120 ‚urodziny Guttmanna’, które zorganizował Zamek w Toszku.
W uroczystości uczestniczył prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, pan
Łukasz Szeliga, który na ręce toszeckiego
samorządu przekazał podziękowania za
działania podejmowane u nas na rzecz
popularyzacji postaci i dorobku dr. Ludwiga Guttmanna.
PK

Po zeszłorocznym Biegu do Santiago
de Compostela postawiłem sobie za cel
przebiec przez całą Polskę. Z Zakopanego do Gdyni w 18 dni. Dystans - 750
kilometrów. A dlaczego akcja nazywa się
Maratonami przez Polskę? Bo codziennie
będę biegał maraton - 42 kilometry. Tak
już jest co roku, że podejmuję jakieś szalone wyzwanie i jednak się wszystko udaje. Wierzę, że tym razem też tak będzie.
A jest, o co walczyć, bo w trakcie Biegu
będę zbierał pieniądze na leczenie Dominiki, żony i matki dwójki dzieci, chorej
na nowotwór. Dla niej, dla zrealizowania
największego sportowego celu w moim
życiu i z wielu innych powodów już 29
lipca ruszę w bieg przez całą Polskę.
Tomasz Sobania

foto. KS Zamkowiec Toszek

dziękujemy. Przed nami jeszcze wakacyjna dyskoteka, wycieczka do Muzeum Powstań Śląskich, 29 lipca odwiedzi nas teatr Krak Art z Krakowa ze spektaklem pt.:
,,Wilk i Zając”. Na dziedzińcu zamkowym
powstał wakacyjny ogródek stworzony
przez dzieci. Odwiedzili nas policjanci z Komisariatu Policji w Pyskowicach
i przypomnieli o bezpieczeństwie w trakcie wakacji. Dodatkową propozycją dla
dzieci w tym roku są animacje sportowe
prowadzone przez animatorów ORLIKA
w Toszku w każdą środę w godz. od 18.00
do 20.00. Zajęcia wakacyjne potrwają do
30 sierpnia. 
Barbara Skawińska

Foto: Krzysztof Krzemiński

Foto: Barbara Skawińska

Foto: Profil Tomasza Sobani

7 dni i 300 km biegu

W dniach 13/14 lipca odbył się jubileuszowy X Turniej Dzikich Drużyn zorganizowany przez KS Zamkowiec Toszek. Zwyciężyli piłkarze występujący pod nazwą
„Gorzołka Team”, drugie miejsce zajęła
ekipa „Naprzód w tył”, a trzecie „Toszecka Szlachta”, którą aktywnie zagrzewał
do walki pan radny Roman Waloszek.
Tuż za podium uplasowali się „Iluminaci”. Dziękujemy organizatorom za solidny
wkład pracy w przygotowanie turnieju,
a wszystkim sponsorom i sojusznikom
za wsparcie. Nad przebiegiem rozgrywek
czuwali pan Krzysztof Klonek oraz pani
Daria Podkowa - prezes zarządu KS Zamkowiec Toszek. Patronat honorowy nad
imprezą objął burmistrz Grzegorz Kupczyk.
PK
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Dni Toszka

KULTURA

Fotografie: Krzysztof Krzemiński

W dniach 6-7 lipca główny plac naszego miasta był sceną dla
zaproszonych i rodzimych artystów, miejscem zabaw dla dzieci
i spotkań dla przyjaciół. Odbyły się Dni Toszka A.D. 2019. Dziękujemy za ten czas spędzony wspólnie na Rynku!
PK

sprzedaże

Sprzedaże
nieruchomości
Do tej pory w roku 2019 dokonano sprzedaży 12 lokali mieszkalnych na rzecz
najemców, z udzieleniem stosownej bonifikaty (80% lub 90%). Dochód z tego
tytułu (po odliczeniu udzielonych bonifikat) wyniósł 158.584,00 zł. netto. Ponadto sprzedano 4 działki przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
wchodzące do zasobu nieruchomości
gminnych. Dochód uzyskany w wyniku
przeprowadzonych przetargów (ustnych
licytacji) na sprzedaż przedmiotowych
nieruchomości wyniósł 259.634,00 zł.
netto. Łączny dochód z tytułu sprzedaży
nieruchomości w roku 2019 wynosi dotychczas 418.218,00 zł. netto.
OŁ
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