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Od lipca bieżącego roku mieszkańcy
gminy Toszek mogą korzystać ze strony www.remondistoszek.pl. Można tam
uzyskać informacje o aktualnych awariach, planowanych wyłączeniach wody
czy też harmonogram wywozu odpadów. Dodatkowym udogodnieniem na
stronie jest możliwość podawania aktualnego stanu licznika wody. W tym celu
należy wypełnić druk „Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur” wysłać go lub przynieść do siedziby Spółki.
Udogodnienie to spowoduje możliwość
regulowania na bieżąco opłat zgodnie
z faktycznym stanem zużycia wody.
W najbliższym czasie Spółka planuje przystąpić do wymiany liczników na
liczniki z system radiowym zdalnego odczytu. System radiowy pozwala odczytać
dane ze wszystkich wodomierzy w danej
miejscowości, bez konieczności wchodzenia do mieszkań i spisywania każdego odczytu z osobna. Dla mieszkańców to same
zalety: zyskuje dokładny bilans wody, dokonywany w tej samej godzinie i minucie
i zapobiega takim sytuacjom jak błędny
odczyt czy pomyłka przy ręcznym wprowadzaniu danych. Wszystkie odczyty są
automatycznie zapisywane w systemie,
a urządzenia wykrywają podstawowe nieprawidłowości w instalacji, takie jak przepływ wsteczny, wyciek lub przekroczenie
przepływu maksymalnego.
Dodatkowo dla mieszkańca odczyt radiowy wiąże się z jednym podstawowym udogodnieniem – nie trzeba czekać
w domu na inkasenta dokonującego odczytów. Warto wiedzieć również, że dzięki systemowi stałego monitoringu oraz
udostępniania danych online, lokator
może uzyskać dostęp do swojego konta,
na bieżąco analizować wskazania licznika
Rozliczenia, odczyty, stawki,
montaże, demontaże, dystrybucja
- wszystko, co związane
z zaopatrzeniem w wodę,
musi być zgodne z ustawą
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę.
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Woda z Remondis
ceny, odczyty, plany

i kontrolować swoje wydatki. Fale radiowe emitowane przez moduł nie są szkodliwe. Transmisja radiowa nie zagraża
Tobie ani Twojej rodzinie. Samo urządzenie przesyła dane do Spółki o:
■ Demontażu wraz z jego datą do administratora (nie wolno samemu demontować wodomierza!)
■ Próbie oszustwa magnesem do wodomierza, urządzenie wykryje go i wyśle
komunikat o próbie manipulacji do administratora.

■ Odczytach z ostatnich 12 miesięcy.
Dzięki temu wszyscy mieszkańcy są
rozliczani precyzyjnie i w tym samym
czasie.
■ Wszelkich nieprawidłowościach na
instalacji: przepływ wsteczny, wyciek
wody oraz brak przyrostu wskazań.
Jak widać czekają nas w najbliższych latach zmiany. Mamy nadzieję, że mieszkańcy gminy Toszek odczują komfort
tych zmian, a opłaty za wodę i ścieki rozłożone równomiernie w ciągu roku nie
będą stanowić problemu.

Cennik opłat za pobór wody i odbiór ścieków
16.06.2019 – 15.06.2020

16.06.2020 – 15.06.2021

woda

4,96 zł/m3 netto

4,98 zł/m3 netto

ścieki

9,82 zł/m3 netto

9,96 zł/m3 netto

abonament

4,80 zł /punkt poboru
netto

4,80 zł /punkt poboru
netto

Dodatkowe informacje o cenniku można uzyskać pod nr 32 233 41 30 wew 27
lub adresem email: woda.toszek@remondis.pl.

Toszecki Budżet
Obywatelski 2020
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Maratonami
przez Polskę
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PROSTO Z URZĘDU
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Z prac Rady Miejskiej
Sierpień to miesiąc w którym odbyły swoje posiedzenia trzy komisje w tym jedna wspólna, Radni
obradowali na jednej sesji Rady Miejskiej. Do biura rady wpłynęły cztery zapytania, jedna skarga
i jedna petycja. Jednym z tematów omawianych
podczas posiedzenia komisji było ustalenie zasad
organizacji tegorocznej Gali Toszeckie Prymusy.
Rada Miejska postanowiła aby w tym roku nagrodzić 40. uczniów naszych szkół gminnych i przedszkola w Toszku, którzy zdobyli wysokie osiągnięcia uczestnicząc w olimpiadach na różnych szczeblach (gminnych i pozagminnych). O wskazanie
określonej liczby uczniów poproszono dyrektorów w/w placówek oświatowych. Uroczysta Gala odbędzie się na zamku w Toszku, przewidywany
termin to 11 października br. W ostatnim tygodniu sierpnia radni komisji Oświaty Kultury i Sportu zaplanowali komisję objazdową po naszych
gminnych placówkach oświatowych, aby zapoznać się ze stanem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
Na XI Sesji RM, która miała miejsce w dniu 21.08.2019 r. radni podjęli
uchwały: - w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023; - w sprawie
zmiany uchwały nr XXXIX/324/2017 RM w Toszku z dnia 30 października
2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Toszku; - w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe; - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej nr działki 65, 73, 74 obręb
Ciochowice, nr działki 1189/159 obręb Paczyna; - w sprawie pozbawienia
kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia; - w sprawie apelu do władz publicznych Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają
odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry”; - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek
na rok 2019; - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Toszka;- w sprawie rozpatrzenia petycji.
Na sesję zaprosiłem Pana Leszka Kulę z firmy urbanistyczno-architektonicznej „URBINO”, który na zlecenie gminy opracowywał Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Toszek w celu wyjaśnienia niezgodności zawartych w postępowaniu nadzorczym Wojewody Śląskiego
do uchwał Rady Miejskiej podjętych w czewrwcu i lipcu w przedmiotowej
sprawie.
Chciałbym jeszcze wspomnieć śp. Panią Marię Nowak Kowalską wszystkim nam dobrze znaną jako wieloletni lekarz dentysta, wieloletni pracownik samorządu na różnych szczeblach, ale przede wszystkim człowiek
o wielkim sercu otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Pani Maria
godnie przeżyła swoje ziemskie życie, dlatego jestem przekonany, że na
zawsze pozostanie w naszych sercach i będzie dla nas - samorządowców
autorytetem – Cześć Jej pamięci!
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik

Maria Nowak - Kowalska
Lekarka, społecznik, samorządowiec. W latach
1990 - 1994 i 1994 - 1998
radna i Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Toszku. W latach 1998 - 2002
radna i członkini zarządu Powiatu Gliwickiego.
W latach 2002 - 2011
zastępca
burmistrza
Toszka. Osoba wielkiej
kultury osobistej, zaangażowana w poznawanie i promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wrażliwa kobieta, żona, matka, babcia. Zmarła 28 lipca, Jej pogrzeb odbył się 3 sierpnia. R.I.P.

foto: Karolina Kowalska

Zdając skrótowo relację z ważniejszych zadań, które podejmowaliśmy w ostatnim czasie,
chcę podkreślić dwie ważne
prace budowlane. Jedna ma się
ku końcowi, a drugą wkrótce
rozpoczniemy. Kiedy piszę te
słowa trwają już procedury odbiorowe boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. Jest to przedsięwzięcie inwestycyjne, które pozwoli wzbogacić katalog
zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego.
Podniesie także standardy nauczania i uprawiania kilku
dyscyplin zespołowych i indywidualnych. Wg informacji uzyskanych od pana dyrektora Waldemara Pigulaka,
jeszcze we wrześniu spotkamy się na odnowionym także przy tej okazji placu szkolnym, aby wspólnie cieszyć
się z nowego obiektu. Jestem przekonany, że dobrze posłuży on kolejnym rocznikom uczniów i nie tylko.
Trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy (wykonawców) rozbudowy kanalizacji
w Toszku. Nasze ogłoszenie cieszy się zainteresowaniem potencjalnych wykonawców. Na rozstrzygnięcie
przetargu poczekamy jeszcze kilka tygodni. Do podjęcia jest szeroki zakres prac w rejonie ulic Ogrodowej,
Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej, Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie - Skłodowskiej i Reymonta. Ze względu
na uzyskane 95-procentowe dofinansowanie inwestycji
ze środków unijnych, zakończenie wszystkich prac planujemy na wrzesień 2020. O szczegółowym harmonogramie robót będziemy na bieżąco informować, kiedy
tylko zostanie on ostatecznie ustalony z wyłonionym
wykonawcą.
Zapraszam do udziału w dwóch imprezach: w dniach
14/15 września odbędą się doroczne Dożynki Gminne.
Tym razem gospodarzem obchodów będzie nasz Zamek
we współpracy z sołectwami należącymi do toszeckiej
parafii, choć nie tylko. W dniu 5 października odbędzie
się natomiast doroczny Oktoberfest. Już dziś zapraszam
także do udziału w tym świętowaniu. Jest ono u nas nie
tylko bawarskimi tradycjami inspirowane, ale także
sami Bawarczycy biorą w nim udział! Wiem już dziś, że
wśród gości będą z nami m.in. przedstawiciele naszych
gmin partnerskich Hohenau i Olewsk. Przede wszystkim jednak zapraszam na ten miły wieczór wszystkich
mieszkańców naszej gminy.
Pragnę też z szacunkiem pogratulować Tomaszowi Sobani rzeczy, której dokonał. Jego charytatywny
bieg z Zakopanego do Gdyni nie tylko na mnie zrobił
ogromne wrażenie. Zarówno liczba przebytych kilometrów, jak również szlachetna intencja, z jaką zorganizował to przedsięwzięcie z pewnością zasługują na słowa
uznania. Jestem przekonany, że osobista satysfakcja,
jaką dało Tomaszowi przebiegnięcie Polski, jak również
oddźwięk medialny tego dokonania oraz inspirujące
oddziaływanie dobrego przykładu - to wszystko złożyło
się na poczucie szczęścia naszego najbardziej długodystansowego biegacza. Przy okazji składam również gratulacje z racji wydania przez Tomasza kolejnej książki
- o planowanym spotkaniu autorskim piszemy na dalszych stronach.
Kończące się wakacje to także czas, kiedy z większym
zainteresowaniem spoglądam na sprawy naszych szkół.
Wiem, że są one dobrze przygotowane do rozpoczęcia
roku szkolnego - dla większości dyrektorów czas wakacji nie był czasem wolnym od nadzorowania mniejszych lub większych zadań remontowych. U progu
roku szkolnego 2019/2020 wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi
naszych szkół życzę pomyślności oraz energii do realizacji zadań.
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Spotkanie zespołu
kryzysowego
W dniu 30 lipca w Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu
Reagowania Kryzysowego. Zebranie poświęcone było omówieniu sytuacji związanej z nielegalnym składowaniem odpadów na jednej z prywatnych posesji na
terenie naszej gminy. W naradzie udział
wzięli burmistrz Grzegorz Kupczyk wraz
z pracownikami urzędu, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, służb ochrony środowiska, medycyny, a także reprezentanci
starostwa powiatowego. Postępowanie
w sprawie usunięcia odpadów będzie prowadzone we współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów.
EK

Rozbudowa kanalizacji
Trwa postępowanie w sprawie wyłonienia
wykonawcy rozbudowy kanalizacji na terenie Toszka. Szukamy firmy (firm), które
podejmą się zadań przewidzianych do realizacji w trzech częściach naszego miasta.
Wszystkie zadania związane są z poprawą
dostępności mieszkańców Toszka do sieci
kanalizacyjnej lub wodociągowej. O przebiegu postępowania oraz o harmonogramie prac będziemy szczegółowo informować.
PK

foto: Robert Banasz

W połowie maja br. funkcję prezesa Aqua Remondis Toszek Sp. z o.o. objął pan Robert Banasz,
wieloletni pracownik Strzeleckich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., gdzie pracował ostatnio na
stanowisku Kierownika Wydziału Kanalizacji. Zajmował się również sprawami wodociągowymi jak
i odpadami. Jedną z pierwszych inicjatyw nowego
prezesa było założenie strony internetowej www.
remondistoszek.pl. Prezes Robert Banasz postawił
sobie również za cel modernizację siedziby Spółki
oraz poprawę jej funkcjonowania, jak również jej
wizerunku - dla dobra mieszkańców Gminy Toszek.
RB

Nowe boisko w „Sendlerówce”
W momencie oddawania do
druku tego numeru gazetki
trwają prace odbiorcze przy
nowym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. Boisko jest wyposażone
w ogrodzenie, oświetlenie oraz
miejsca dla publiczności. Obok
boiska zmodernizowana został
także część placu szkolnego.

PK

Piłkarski turniej dzielnic
W sobotę 24 sierpnia na boisku odbył się piłkarski Turniej Toszeckich Dzielnic. Do
rozgrywek zgłosili się zawodnicy reprezentujący "Rynek",
"Oracze", "Zidlongi", "Boisko",
"Osiedle" i "Dworzec". Gratulujemy wszystkim zaangażowania i sportowej postawy!
Wyrazy szacunku składamy na
ręce drużyny reprezentującej
"Dworzec"! W zaciętym finale, po emocjonujących rzutach
karnych, "Dworzec" pokonał
"Boisko" wygrywając tym samym zawody! Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ta impreza mogła odbyć się już
po raz drugi. Ukłony dla publiczności, która gorąco dopingowała swoich faworytów
tworząc dobrą atmosferę tego turnieju!
PK

foto: Archiwum UM Toszek

Ponad 30 osób z terenu naszej gminy było
zainteresowanych unijnym dofinansowaniem wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne lub na piece gazowe.
W tym celu zainteresowani mieszkańcy sfinansowali audyty energetyczne.
W dniu 19 sierpnia wpłynęła do nas oficjalna informacja w sprawie wyników
konkursu: na 120 złożonych wniosków
do dofinansowania wybrano jedynie 24.
Nasz wniosek nie uzyskał dofinansowania. O możliwościach ubiegania się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła piszemy na stronie toszek.pl.
PK

Prezes Remondis Aqua
Toszek Sp. z o.o.

foto: Archiwum UM Toszek

Wymiana pieców
bez unijnego
dofinansowania

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

W dniach 14 i 15 września odbędą się
tegoroczne Dożynki Gminne. Głównym
miejscem obchodów będzie tym razem
Zamek w Toszku. Uroczysta dożynkowa
msza św. odbędzie się 15 września o godz.
14:00 w kościele w Toszku. Po mszy św.
w barwnym korowodzie (zapraszamy
do udziału!) przejdziemy na Zamek, aby
świętować do późnego wieczora. Głównym organizatorem tegorocznych dożynek jest Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. W przygotowania aktywnie włączają się
sołectwa, w szczególności należące do toszeckiej parafii.
Zamek w Toszku

foto: Archiwum UM Toszek

Archiwum UM Toszek

Dożynki Gminne 2019
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Mieszkańcy, goście, pielgrzymi uczestniczyli w otwarciu toszeckiej „Albergi” - schroniska dla pielgrzymów przemierzających
szlak św. Jakuba. Uroczystość połączona była z I Toszeckim
Jarmarkiem Jakubowym. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
dzięki pozyskaniu środków unijnych przez toszecki magistrat
oraz parafię. Uczestnicy zwiedzili wyremontowane pomieszczenie dla pielgrzymów, mogli też skosztować specjałów kuchni hiszpańskiej przygotowanych przez HG Hotel, Restaurację
„Grzybek”, Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowiczek, Pisarzowic, Kotulina oraz koła DFK Tost/Toszek. Imprezie towarzyszyła również muzyka hiszpańska w wykonaniu zespołu NIVEL.

JR

foto.: Foto: Archiwum UM Toszek

foto.: Foto: Archiwum UM Toszek

foto.: Foto: Archiwum UM Toszek

Toszecka Alberga czeka na pielgrzymów

Europejski wymiar szkoły

poprzez podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku
W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka w Toszku, przystąpiła do realizacji kolejnego projektu „Europejski wymiar szkoły poprzez
podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Toszku” współfinansowanego z funduszy UE Erasmus+
Edukacja Szkolna Akcja KA1.

Pomysł napisania projektu zrodził się
w trakcie trwania pierwszego „Dwa narody, jedna ojczyzna - upowszechnienie
nauczania języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Toszku”. Chęć uczestniczenia w kolejnym nowym wyzwaniu wykazało 10 osób.
W projekt zaangażowani są nauczyciele
różnych przedmiotów, o różnym stażu
pracy. Po roku przygotowań, nauczyciele
w trakcie wakacji brali udział w kursach
mających na celu poznanie nowych metod i technologii nauczania, podniesienie
4

kompetencji językowych oraz psychologiczno – pedagogicznych. Szkolenia odbyły się w: Austrii, Hiszpanii, Niemczech,
Słowenii i Szwajcarii .
1. ActiLingua Academy
Wien, Austria (4 osoby)
„Deutsch lernen - Wien erleben“
2. Colón Fremdsprachen-Institut
GmbH& CO Hamburg,
Niemcy (2 osoby)
„Deutsch Intensivkurs”
3. SPRACHSCHULE zum EHRSTEIN
Freiburg, Niemcy (1 osoba)
„Standardkurs Deutsch 2 Wochen”
4. Dialoge SBL GmbH Lindau
(Bodensee) Niemcy (2 osoby)
„Language & Methodology”
5. Eruditus Language School,
Zurich/ Konstanz
Szwajcaria i Niemcy (1 osoba)
“Interactive Teaching – Using Education Games and New Technology
in order to enhance learner’s motivation”
6. Europass Teacher Academy Barcelona,
Hiszpania (1 osoba)
“Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation
strategies”
7. Skupina Primera Ljubljana,
Słowenia (1 osoba)
“Teaching creativity in schools inspired by Edward de Bono”

Dzięki udziałowi w projekcie pojawi się
możliwość przeniesienia w realia naszej
szkoły rozwiązań sprawdzonych w innych krajach. Chodzi m.in. o udoskonalenie warsztatu pracy, podniesienie
umiejętności językowych, rozszerzenie
kompetencji międzykulturowych oraz
nawiązanie współpracy z nauczycielami
z innych krajów. Uczniowie dzięki temu
będą mieli okazję poznać inne kultury, lepiej zrozumieją ideę wspólnoty europejskiej. W dalszej perspektywie będzie im
to pomocne w lepszym funkcjonowaniu
we współczesnym wielonarodowym społeczeństwie XXI wieku.
Prowadzenie projektu nie jest łatwą sprawą i wymaga dużego nakładu pracy oraz
czasu. Z drugiej strony fakt, że mój projekt
znalazł się w gronie zatwierdzonych przy
bardzo dużej konkurencji oraz to, że dzięki mnie nauczyciele mogą kształcić się za
granicą jest dla mnie ogromną satysfakcją.
Planujemy dzielić się nabytymi umiejętnościami ze społecznością naszej szkoły,
a także z uczniami i nauczycielami z innych szkół - powiedziała Karina Jarmułowicz - Łozińska, autorka i koordynatorka
projektu.
Karina Jarmułowicz – Łozińska
(koordynator projektu)
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

IX INTEGRA

Prosta(ta) sprawa!

foto: Archiwum UM Toszek

W dniu 12 września br. przy
Szkole
Podstawowej
im.
G. Morcinka odbędzie się IX
Integra czyli tradycyjne Integracyjne Zawody Sportowe
inspirowane dziedzictwem dr.
Ludwiga Guttmanna. Dzięki
skoordynowanej współpracy
nauczycieli WF z toszeckich
szkół, pod kierunkiem pani
Marii Bukowskiej oraz przy
wsparciu burmistrza Grzegorza Kupczyka, dzieci i młodzież - nie tylko z naszej gminy - będą współzawodniczyć w kilkunastu konkurencjach sportowych. Zapraszamy do kibicowania.
PK

Toszek na dawnej
karcie pocztowej
Pocztówka ze zbiorów Macieja Mazura

We wrześniu ukaże się drukiem
przygotowywany od jakiegoś już
czasu album zatytułowany „Miasto
i gmina Toszek na dawnej pocztówce”. Zbiór kart pocztowych z Toszka
i okolicy, wydanych przed 1945 r.,
to wspaniała lekcja historii o mieście. Uwieczniono na nich nie tylko
obiekty, z których część już nie istnieje lub została gruntownie przebudowana, ale przede wszystkim
widoki miasta i jego mieszkańców,
często niepozowane. To wspaniały
dokument społecznego życia i rozwoju miasta. O spotkaniu promocyjnym tego wydawnictwa poinformujemy.

PK

Koncert organowy
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na kolejne dwa koncerty V Toszeckiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks.
Prałata Mariana Piotrowskiego. W dniu 8
września o godz. 19:00 w kościele w Toszku
wystąpią znakomity tenor Jacek Szymański
oraz utytułowana organistka bazyliki archikatedralnej w Gdańsku - Oliwie Katarzyna
Olszewska. W programie m.in. muzyka Bacha, Haydna, Mozarta i wielu innych kompozytorów. Serdecznie zapraszamy!
PK

foto: Archiwum zdjęć Jacka Szymańskiego

13 września 2019 r. o godz.: 17:00 na
Zamku w Toszku zostanie zorganizowane spotkanie edukacyjne dotyczące
profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego - temat spotkania to „Prostata
– profilaktyka, diagnostyka, leczenie…”.
Spotkanie skierowane jest dla mężczyzn
w wieku 50-69 lat.
Od lipca br. ruszyła w naszej gminie realizacja „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
w wieku 50-69 lat",. Ma na celu zwiększenie wykrywalności nowotworu gruczołu
krokowego u mężczyzn zamieszkałych
na terenie naszej gminy, a tym samym
wczesne wprowadzenie leczenia, a także
wzrost świadomości społeczności lokalnej.
Program składa się z dwóch modułów:
1) edukacyjnego - w ramach którego
zostanie przeprowadzona szeroka akcja informacyjno-edukacyjna oraz cykl
spotkań z ekspertami, skierowanego do
wszystkich mężczyzn, w szczególności
między 50. a 69. rokiem życia;
2) diagnostycznego - umożliwiającego
przeprowadzenie badań profilaktycznych
(badanie stercza per rectum, badanie PSA
w surowicy krwi) skierowanego do panów między 55. a 69. rokiem życia.
W celu podniesienia świadomości mężczyzn w zakresie profilaktyki nowotworowej w ramach modułu edukacyjnego zostanie przeprowadzone spotkanie
edukacyjne, które poprowadzi dr hab. n.
med. Iwona Gisterek - Kierownik Katedry
Onkologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Temat spotkania
to „Prostata – profilaktyka, diagnostyka,
leczenie…”.
Termin spotkania: 13 września 2019 r.
(piątek), godz.: 17:00. Miejsce spotkania:
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Sala
Peterswaldska.
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

foto: Archiwum UM Toszek

Oktoberfest

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

W dniu 5 października (sobota) odbędzie się doroczny Oktoberfest na
Zamku w Toszku. Już po raz XV miłośnicy dobrej zabawy przy złocistym
napoju z pianką będą mogli wziąć
udział w tradycyjnej biesiadzie. Jest
ona u nas nie tylko bawarskimi tradycjami inspirowana, ale także sami Bawarczycy biorą w niej udział! Wśród
gości będą m.in. przedstawiciele naszych gmin partnerskich Hohenau
i Olewsk. Przede wszystkim zapraszamy jednak na ten miły wieczór wszystkich mieszkańców!
Zamek w Toszku
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Wykopaliska koło Ciochowic

Zraszacz na Rynku
Na Rynku stanął zraszacz. Wbudowany
czujnik temperatury uruchamia go przy 24
stopniach ciepła. Choć nie udało się tego
pokazać na zdjęciu, z naszych obserwacji
wynika, że urządzenie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i to w różnym
wieku, bo upały doskwierają wszystkim!
Słychać też pierwsze sugestie, aby podobne urządzenie zainstalować także np. na
skwerku przy ul. Tarnogórskiej. Rozważmy kolejne lokalizacje z myślą o przyszłym
sezonie. 
PK

Foto: Katarzyna Prawda

Mały teatr bez tajemnic

foto: Archiwum UM Toszek

Niedaleko Ciochowic wykopaliska rozpoczęła w sierpniu Górnośląska Pracownia Archeologiczna. Pierwsze rezultaty prowadzonych
poszukiwań potwierdziły istnienie w tym rejonie średniowiecznego
grodziska: oprócz drobin naczyń, znaleziono m.in. klamrę pasa, hak,
kulę z muszkietu i parę innych przedmiotów. Odsłonięto ślady świadczące o spaleniu się drewnianej konstrukcji średniowiecznej budowli. Potencjalnie ciekawym terenem poszukiwań może okazać się fosa,
którą w dawnych wiekach często traktowano jak śmietnik - powiedział
archeolog Radosław Zdaniewicz, który kieruje prowadzonymi badaniami. Także młodsza młodzież z Ciochowic, korzystając z ostatnich
dni wakacji, pomaga w przeszukiwaniu archeologicznego urobku.
Jeden z fragmentów dawnego naczynia został znaleziony w przesypanym gruncie przez jednego z chłopców z Ciochowic. Szerzej o tej
sprawie piszemy na toszek.pl.
PK

nauczyli się, jak poradzić sobie ze stresem
scenicznym. Dzieci poznały historię „narodzin lalki”, czyli źródła teatru lalek, budowę i sposoby animacji kukły, pacynki,
marionetki i lalki cieniowej. Do Pniowa
dotarł teatrzyk pacynkowy, do Sarnowa
chiński teatr cieni, a do Kotulina japoński
teatrzyk kamishibai. Ważnym elementem
każdego przedstawienia była „Bum Bum
Rurk-owa” oprawa muzyczna. W każdej
miejscowości dzieci przygotowały inscenizację muzyczno-teatralną, na którą
licznie przybyli mieszkańcy – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, rówieśnicy. Więcej
informacji na FB www.facebook.com/letniteatr.objazdowy.  Katarzyna Prawda

foto: Archiwum UM Toszek

W Pniowie, Sarnowie i Kotulinie zakończył się cykl warsztatów teatralnych prowadzony przez Animatorki Dziecięcej
Kultury w ramach projektu „Letni teatr
objazdowy!” realizowanego w Konkursie
Śląskie Lokalnie 2018-2019 dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W zajęciach licznie uczestniczyły dzieci
z Gminy Toszek. Miały one okazję poznać i tworzyć różne rodzaje małych form
teatralnych oraz poczuć się, jak aktorzy.
Uczestnicy poznali warsztat aktorski,
zasady prawidłowego oddychania, podstawowe ćwiczenia odpowiadające za
poprawną dykcję i poprawne mówienie,

REDAKTOR NACZELNY:
Piotr Kunce
KONTAKT DO REDAKCJI:
tel.: 32 237 80 37 lub 30; e-mail: gazeta@toszek.pl; NAKŁAD: 2000 egzemplarzy
WYDAWCA:
GMINA TOSZEK
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

6

ŁAMANIE I DRUK:
Drukarnia EPIGRAF; ul. Bernardyńska 19, 44-100 Gliwice; tel. 32 279 08 56; www.epigraf.com.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych listach
i artykułach. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Toszecki Budżet Obywatelski 2020

Projekty zakwalifikowane do głosowania

Rodzinne EKO spacery i wycieczki rowerowe dla mieszkańców z atrakcyjnymi akcesoriami dla uczestników
- bidon termiczny, butelka filtrująca, opaska LED
Projekt polega na organizacji serii weekendowych spacerów rodzinnych (i wycieczek rowerowych) odbywających się w niedzielne popołudnia na terenie naszej Gminy. Uczestnicy otrzymują pamiątki - akcesoria, które zachęcają do kontynuowania aktywnych form spędzania czasu i zachowań proekologicznych.

Autor: Janusz Koprek
Szacowana wartość: 15.520 zł

Toszeckie Letnie Kino Plenerowe
Organizacja czterech wakacyjnych sesji Kina Plenerowego odbywających się w weekendowe wieczory
na terenie naszego miasta (dziedziniec Zamku w Toszku, teren KS Zamkowiec Toszek. O godz. 19.00
seanse dla dzieci, o godz. 21.00 seanse dla młodzieży i dorosłych. Projekcie co dwa tygodnie.

Autor: Janusz Koprek
Szacowana wartość: 17.000 zł

Ogrodzenie placu rekreacyjno - biesiadnego
Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pniowie, które celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa
osobom, przede wszystkim dzieciom, korzystającym z placu zabaw i siłowni napowietrznej ze względu
na znajdującą się tuż obok rzekę oraz ruchliwą drogę

Autorka: Ewelina Tarnowski
Szacowana wartość: 15.000 zł

Bezpieczny Strażak - Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek
Zakup 6 kompletów strażackich ubrań specjalnych, co umożliwi zaangażowanie większej ilości ratowników do bezpiecznego, zgodnego z przepisami oraz skuteczniejszego prowadzenia działań ratowniczo
- gaśniczych. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy Toszek.

Autor: Ireneusz Giemza
Szacowana wartość: 24.600 zł

Zakup sceny plenerowej z zabudową
Zakup profesjonalnej sceny plenerowej wraz z zadaszeniem i zabudową dla wsi Sarnów. Altana wraz ze
sceną zostanie umieszczona na stałe przy świetlicy w Sarnowie. Będzie wykorzystywana do organizacji
lokalnych imprez plenerowych oraz spotkań mieszkańców (dorosłych i dzieci).

Autorka: Gabriela Ziaja
Szacowana wartość: 24.000 zł

Infrastruktura dla dzieci na Oraczu
Po salce, palenisku na ognisko oraz boisku do piłki nożnej kolej na zalążek placu zabaw na Oraczu.
Bliskość parku, ustronność tego miejsca, rosnąca liczba małych dzieci, młodych małżeństw, kolejnych
rozpoczętych budów domków jednorodzinnych i duża odległość od podobnej infrastruktury sprawiają,
że jest to bardzo rozsądna propozycja

Autor: Rafał Kucharczyk
Szacowana wartość: 24.600 zł

Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie
Efektem realizacji projektu będzie wybudowanie parkingu samochodowego ogólnodostępnego, z którego korzystać będą mieszkańcy Gminy Toszek i sołectwa Kotulin, w szczególności osoby korzystające
z przedszkola publicznego oraz z świetlicy wiejskiej. Parking sprawi, że poprawi się bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.

Autorka: Izabela Majcher - Dorobisz
Szacowana wartość: 25.000 zł

Poprawa oświetlenia w sołectwie Ciochowice
Efektem realizacji projektu będzie zakup lampy solarnej, która przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa osób korzystających z miejsc oświetlonych (Szkolna/Wiejska) i Toszecka/Szkolna a także będą wykorzystywać źródła OZE co wpłynie na poprawę środowiska

Autor: Erhard Fitzon
Szacowana wartość: 25.000 zł

Śladami historii parafii św. Katarzyny Al. w Toszku - wystawa muzealna
Po realizacji projektu jego efekty będą dostępne dla mieszkańców naszej gminy oraz turystów. Projekt
pomoże beneficjentom lepiej poznać historię parafii i miasta. Z efektów realizacji projektu korzystać
będą mogły również zorganizowane grupy wycieczkowe, a nawet stanie się ona zachętą do odwiedzenia naszego miasta

Autor: Paweł Wojciechowski
Szacowana wartość: 23.700 zł

Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie
Rezultatem będzie dobry stan techniczny murawy, który umożliwi efektywne trenowanie oraz osiąganie lepszych wyników w rozgrywkach piłki nożnej. Zasięg oddziaływania projektu obejmuje boisko
sportowe LKS Orzeł Paczyna, a także lokalną społeczność Paczyny oraz naszej Gminy. W przyszłości
planowane będą szkolenia i treningi dla dzieci.

Autor: Robert Kościelny
Szacowana wartość: 25.000 zł

Plac zabaw przy boisku sportowym KS Zamkowiec Toszek
Projekt umożliwi bezpieczne spędzanie czasu dzieci wraz z rodzicami przy boisku sportowym "Zamkowiec Toszek", podniesie poziom integracji dzieci z Toszka oraz Gminy Toszek, umożliwi wspólną zabawę
poprzez korzystanie z placu zabaw na wolnym powietrzu oraz przyczyni się do poprawy sprawności
ruchowej dzieci.

Autor: Marek Koloch
Szacowana wartość: 25.000 zł

Modernizacja placu zabaw w Kotliszowicach
Warto zadbać o to, aby dzieci i młodzież z Kotliszowic spędzały wolny czas na świeżym powietrzu oraz
dzięki temu miały więcej ruchu i spędzały więcej czasu z rówieśnikami. Obiekt będzie służył ok. 120
potencjalnym odbiorcom, w tym społeczności sołectwa, gminy oraz przyjeżdżającym gościom.

Autor: Mariusz Rak
Szacowana wartość: 24.971 zł

20-lecie harcerstwa na ziemiach toszeckich
Poszczególne wydarzenia będą skierowane do różnych grup docelowych, w szczególności dla: obecnych i byłych harcerzy oraz sympatyków harcerstwa (Dzień Myśli Braterskiej), mieszkańców miasta
i gminy Toszek (Harcerskie Zakończenie Roku, Niepodległościowa Gra Miejska), dzieci i młodzieży szkolnej (Harcerski Start, 20. Urodziny 10 TDH).

Autorka: Marta Bulla
Szacowana wartość: 25.000 zł

Projekt są szerzej opisane na stronie https://toszek.budzet-obywatelski.org. Głosowanie odbędzie się w dniach 6 - 29 września i
będzie prowadzone wyłącznie internetowo w panelu udostępnionym na podanej stronie. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł
oddać głos na dwa projekty. Pula środków do podziału wynosi 181.000 zł. Przedsięwzięcia wybrane przez mieszkańców w ramach
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w roku 2020.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Maratonami przez Polskę

foto: Tomasz Sobania

potami na trasie i jakie niezwykłe chwile
przeżywałem – to temat tak obszerny, że
można by o tym książkę napisać. Tutaj
postaram się opowiedzieć historię tego
Biegu w wielkim skrócie, a po szczegóły mojej przygody z bieganiem jeszcze
sprzed biegu przez całą Polskę zapraszam
do mojej książki pt. „7 dni i 300 km biegu.
Opowieść 19-latka.”.

8

Ta książka opowiada w dużej mierze o moim zeszłorocznym Biegu do
Santiago de Compostela i to właśnie
ta wyprawa biegowa była najlepszym
przygotowaniem do tego, co zrobiłem w tym roku. Przebiec przez
całą Polskę mogłem tylko dzięki doświadczeniu, które od kilku lat zbieram i dzięki długotrwałym treningom, choć te z różnych powodów nie
przebiegały tak, jakbym tego chciał.
Zaledwie na miesiąc przed Biegiem
przez Polskę dopadła mnie
kontuzja i dlatego na starcie w Zakopanem stanąłem
pełen obaw, które nasiliły się jeszcze bardziej po
pierwszym dniu biegu, bo
choć przebiegłem założone
42 kilometry, to kiedy wróciłem
na nocleg, poczułem osłabienie
i zakręciło mi się w głowie.
„Jak ja mam przebiec przez całą
Polskę, skoro już po pierwszym
dniu dzieje się coś takiego?” –
pomyślałem wtedy z przerażeniem. Skupiłem się jednak na
tym, co tu i teraz i na każdym
kolejnym etapie biegu. Codziennnie rano jadłem solidnie
śniadanie i jechałem z moim
wsparciem na trasę, żeby przebiec pierwszy etap, który zwykle
liczył od dwudziestu pięciu do
trzydziestu kilometrów. Potem
jechałem na miejsce, w którym miałem
spać, wyjmowałem wałek do automasażu
i po długiej sesji rolowania i rozciągania
wchodziłem pod prysznic, żeby dokończyć regeneracji. Następnie przychodził
czas na porządny posiłek i z rzadka na
krótką drzemkę, choć często z powodu
wywiadów i spotkań z różnymi ludźmi nie
było nawet chwili na to, żeby się położyć
przed drugim etapem, którym każdego
dnia dobijałem do 42-ego kilometra. I tak
dzień w dzień, przez osiemnaście dni. Po
siedmiu dniach marzyłem o jakimś ludzkim odpoczynku, bo nogi bolały mnie
nie tylko, kiedy biegałem, ale właściwie
na okrągło. Co ciekawe, nastąpił jednak
pewien przełom w okolicach Warszawy
i od tego czasu bieganie przychodziło mi
z większą łatwością, a kiedy budziłem się
rano, miałem wrażenie, jakbym poprzedniego dnia zrobił zwyczajny trening, a nie
przebiegł 42 kilometry. To było niezwykłe, ale odkryłem, że moje ciało zaczęło
się przyzwyczajać do biegania maratonu
dziennie.
To oczywiście nie oznacza, że dalej było
już łatwo, prosto i przyjemnie. Co najmniej czterokrotnie kontynuowanie Biegu
stawało pod znakiem zapytania, dopadły
mnie kontuzje i problemy organizacyjne,
ale mimo to, dzięki wielkiemu wsparciu
ludzi i mojej wytrwałości, a także kilku

cudom, które wydarzyły się po drodze,
dobiegłem nad morze. A dzisiaj trudno
mi uwierzyć, że już po wszystkim, że to
tak szybko minęło. Najważniejszy rezultat
jednak pozostał, a jest nim realna pomoc,
którą otrzymała Dominika, dla której biegłem. Na jej rzecz założyłem zbiórkę na
stronie zrzutka.pl i dzięki hojności ludzi
w trakcie Biegu i po jego zakończeniu
udało się dla Dominiki uzbierać naprawdę dużo pieniędzy. Tak zakończyła się
tegoroczna wyprawa. Mam już plan na
przyszłoroczny bieg i choć wiem, że znów
będzie brzmiało to nieprawdopodobnie,
to tak po cichu marzę sobie, żeby w przyszłym roku pobiec z Polski do… Rzymu.

foto: Tomasz Sobania

foto: Tomasz Sobania

Krótko po tym, jak wybiegłem z Zakopanego, zobaczyłem znak i napis „Gdańsk
– 730 kilometrów”. Pomyślałem wtedy:
„matko, jak ja tam dobiegnę?”.
Jednak dobiegłem i to nawet dalej niż do
Gdańska, bo moja tegoroczna wyprawa
biegowa, czyli Charytatywny Bieg Maratonami przez Polskę, zakończyła się na
Skwerze Kościuszki w Gdyni. Jak to się
stało, że byłem w stanie wytrzymać bieganie przez osiemnaście dni z rzędu dystansu maratonu, jak radziłem sobie z kło-

foto: Tomasz Sobania

(relacja Tomka Sobani)
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