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kalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020.
PK
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Toszecki Jarmark Jakubowy to wydarzenie, którego celem jest podkreślenie znaczenia dróg św.
Jakuba w skali Europy,
naszego regionu i naszej
gminy. Przypomnijmy, że
przez naszą gminę przebiegają dwa szlaki jakubowe: „Droga Królewska”
i „Droga Śląsko-Morawska” - ten drugi rozpoczyna się przy pomniku
św. Jana Nepomucena na rynku. Dwa
lata temu w ramach pierwszego jarmarku jakubowego otwarta została „Alberga”
- tradycyjne schronisko dla pielgrzymów
podążających drogami św. Jakuba. Schronisko mieści się przy kościele parafialnym w Toszku. Każdego roku kilku lub
kilkunastu pielgrzymów przemierza teren naszej gminy podążając szlakami do
swoich celów. Często korzystają oni wówczas z naszego schroniska. Opiekunem
dróg św. Jakuba jest u nas Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. Członkowie
stowarzyszenia nie tylko promują i znakują szlak, ale także goszczą pielgrzymów
i organizują okolicznościowe wydarzenia,
takie jak Toszecki Jarmark Jakubowy. Realizacja wydarzenia została sfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lo-
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Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej wraz z samorządem, toszecką parafią
i innymi partnerami zorganizowało po
raz drugi jarmark jakubowy. Tym razem
impreza odbyła się na rynku. Do dyspozycji gości były stoiska obsługiwane przez
Koła Gospodyń Wiejskich (Pisarzowice, Wilkowiczki), a także artystów i rękodzielników. Od godz. 16:00 na scenie
obok fontanny rozpoczęły się koncerty.
Do obejrzenia była wystawa obrazów ze
Szlaku św. Jakuba pozyskana dzięki życzliwości Ambasady Hiszpanii.

foto: Andrzej Morciniec

II Toszecki Jarmark Jakubowy

Nakręceni w pomaganie
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Dostojni Jubilaci
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PROSTO Z URZĘDU
Mimo wakacji i urlopów trwają ważne
inwestycje samorządowe. Kończy się
procedura przetargowa zmierzająca do
wyłonienia
wykonawcy przedszkola
w Kotulinie. Trwają
uzgodnienia
projektów rewitalizacji
terenów zielonych w Toszku - prace w terenie rozpoczną się w marcu przyszłego
roku. Podpisaliśmy umowę na wymianę
lamp oświetleniowych na terenie gminy
- bardziej szczegółowe informacje publikujemy wewnątrz tego numeru. Postępują
prace nad remontem i ponownym uruchomieniem dworca PKP w Toszku, elewacja
budynku została już oczyszczona, wkrótce całość budowli zwieńczy nowy dach.
W dniu 2 sierpnia mija termin składania
ofert na remont ponad 4 km dróg w Kotulinie - tę inwestycję, jedną z największych
dotychczasowych inwestycji drogowych
w gminie, zaplanowaliśmy na jesień tego
roku. O postępach poszczególnych prac
systematycznie informujemy w mediach
społecznościowych. Warto podkreślić, że
wszystkie te inwestycje są możliwe do zre-

alizowania niemal jednocześnie dzięki pozyskanym przez samorząd dodatkowym
środkom finansowym unijnym, rządowym
czy z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. Te szanse staramy się wykorzystywać jak najlepiej!
W tekście obok, przewodniczący Rady
Miejskiej Tadeusz Kobiernik, pisze szczegółowo o jeszcze innych środkach, które
zaplanowaliśmy do pozyskania. W ramach
Rządowego Funduszu „Polski Ład” zgłosiliśmy 3 grupy przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych oraz infrastruktury oświatowej i sportowej. Wyniki
naboru wniosków mają być znane przed
końcem sierpnia.
Przełom lipca i sierpnia to czas najbardziej
wytężonej pracy rolników. Stanowi ona
zwieńczenie całorocznych trudów. Szczególną rolę odgrywa dobra pogoda pozwalająca zebrać plony z pól. W naszej gminie
gospodarstwa rolne zajmują prawie połowę jej powierzchni. Ich liczba przekracza
800. Wszystkim pracującym na roli życzę
dobrych plonów i bezpiecznych prac żniwnych. Ze względu na warunki pandemii
nie będziemy w tym roku organizować
gminnych dożynek, jednak święto plonów
będziemy świętować w mniejszych grupach w niektórych naszych sołectwach.

Życząc wszystkim dobrego wakacyjnego
wypoczynku, zwracam niezmiennie uwagę na temat szczepień przeciwko covid19.
W ostatnim czasie znacznie spadła liczba
osób, które w ośrodkach zdrowia na terenie naszej gminy przyjmują pierwszą
dawkę szczepionki. Jeszcze miesiąc temu
na szczepienia zapisało się ponad 300
w ciągu dwóch tygodni, obecnie w okresie dwóch tygodni zapisuje się jedynie
nieco ponad 70 naszych mieszkańców.
Być może jest to związane z wakacyjnymi
wyjazdami. Wiem też, że część naszych
mieszkańców szczepi się w punktach
poza naszą gminą. Gorąco polecam ten
temat uwadze wszystkich! Wszystkie dostępne badania naukowe potwierdzają, że
szczepienia skutecznie ograniczają ciężki
przebieg choroby wywołanej koronawirusem, pozwalają uniknąć hospitalizacji,
a przede wszystkim ograniczają liczbę
zgonów. Dla przypomnienia podaję numery telefonów do naszych przychodni,
w których można zapisać się na szczepienia: PULS - tel. 32 233 43 72, Remedium
- tel. 32 233 86 62, Przychodnia w Kotulinie - tel. 32 230 61 12 i punkt szczepień
w szpitalu w Toszku - tel. 32 233 41 12.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Lipiec miał być
miesiącem bez sesji i komisji jednak
na wniosek Pana
Burmistrza została zwołana XXXI
nadzwyczajna Sesja
RM w dniu 22 lipca.
Radni podjęli tylko
jedną uchwałę, ale
jakże ważną dla mieszkańców naszej gminy. Ponieważ do 30 lipca można składać
wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”,
toszecki samorząd zamierza zgłosić 3 duże
przedsięwzięcia:
Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek,
z limitem wydatków roku 2022 w kwocie
500.000,00 zł, w związku z koniecznością
zabezpieczenia wkładu własnego, kwota
wnioskowana to 10.000 000,00 zł;
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Pniowie, z limitem
wydatków roku 2022 w kwocie150.000,00
zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego, kwota wnioskowana
to 1.500.00,00 zł;
Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, z limitem wydatków roku 2023 w kwocie 1.500.000,00
zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego, kwota wnioskowana
to 15.000.000,00 zł.
Powyższe przedsięwzięcia zostały ujęte
w uchwale w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek,
którą głosami 15 „za” podjęli wszyscy radni. O kolejnych działaniach nt. ww. przed2

sięwzięć oraz szczegółów z nimi związanych będziemy pisać w późniejszym czasie.
Rusza kolejna edycja Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców w tym roku jest 242.500 zł, a realizacja
projektów, które zdobędą największą liczbę
głosów, będzie miała miejsce w roku 2022.
Chciałbym gorąco zachęcić wszystkich
mieszkańców do aktywnego włączenia
się w poszukiwanie ciekawych pomysłów,
a także w późniejszym etapie do udziału
w głosowaniu, aby wyłonić spośród zgłoszonych te najbardziej potrzebne w naszej
gminie. Przypomnę, że to już 3. edycja
TBO w której mieszkańcy mają prawo
współdecydować, jak zostanie wydane 0,5
% budżetu gminy w kolejnym roku budżetowym. Poniżej przypomnę najważniejsze
zasady (wyciąg z Regulaminu TBO) oraz
terminy bieżącej edycji: 1. Zgłoszenia
realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków
na realizację zadań własnych Gminy Toszek oraz na realizację zadań, które może
ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów. 2. Zgłaszane zadania
muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. 3. Zadania
mogą być realizowane wyłącznie na terenie Gminy Toszek, a jeśli dotyczy robót
budowlanych, to może być realizowane
na gruntach we władaniu Miasta i Gminy Toszek, nieobciążonych na rzecz osób
trzecich lub gruntach, co do których gmina pozyska prawo do dysponowania na
cele budowlane. 4. Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego
może zgłosić mieszkaniec gminy Toszek.
5. Zgłoszenie zadania, o którym mowa
w ust. 4 wymaga poparcia co najmniej

9 mieszkańców gminy Toszek. 6. Wzór
listy osób popierających wniosek – projekt mieszkańca w ramach Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego można pobrać
w Biurze Obsługi Interesanta. 7. Zadania
zgłasza się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej toszek.budzet-obywatelski.org.
8. Koszt jednego zgłaszanego zadania nie
może przekroczyć 25 000 PLN. Ważne
terminy:
• składnie przez mieszkańców propozycji zadań do Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 od 26.07.2021
r. do 6.08.2021,
• ocena formalna projektów, w tym usunięcie braków nadających się do usunięcia od 09.08.2021 do 13.08.2021,
• rozpatrywanie ewentualnych odwołań od oceny projektów od 16.08.2021.
do 19.08.2021,
• podanie przez burmistrza do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie
oraz listę projektów odrzuconych 20.08.2021.
• głosowanie na zweryfikowane projekty
- od 23.08.2021 do 12.09.2021.
• przedstawienie przez burmistrza ostatecznej listy projektów do realizacji
w roku 2022 – 17.09.2021.
Wszelkie informacje dotyczące TBO można przeczytać na ww. stronie internetowej
lub uzyskać bezpośrednio w Referacie
Zamówień i Promocji Gminy w urzędzie,
tel.: 32 237-80-00. Na dalszy czas trwania
wakacji życzę wszystkim przyjemnego wypoczynku.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Zgłoś swój projekt w budżecie
obywatelskim
Ruszyła kolejna edycja Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 242.500 zł. Zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpłyną na realny rozwój
naszej gminy. Rejestracja kont użytkowników oraz składanie
wniosków, a także zbieranie rozpoczęła się dnia 26 lipca. PK
foto: Romana Gozdek

Zakończenie rocznicy III Powstania
Śląskiego

ków rządowych. Szerokość jezdni pozostanie niezmieniona,
ale istniejąca nawierzchnia bitumiczna zostanie na całej długości wyrównana nowym betonem asfaltowym. Powstaną także utwardzone pobocza oraz mijanki. Przewidujemy, że całość
zadania zostanie wykonana nie później niż w październiku br.
Całkowita wartość zadania przekracza 1,5 mln zł, w tym blisko
850 tys pozyskaliśmy ze środków rządowych.
PK
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Sprzyjamy inicjatywom sołeckim
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W Katowicach Prezydent Andrzej Duda uczcił 100. rocznicę zakończenia III Powstania Śląskiego. Z tej okazji włodarzom gmin
i miast województwa śląskiego zostały przekazane pamiątkowe
tablice z napisem "Tobie Polsko". Tablica została również przekazana przez Prezydenta RP Grzegorzowi Kupczykowi burmistrzowi Toszka.
JR

Wizyta wojewody
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W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał umowę na realizację zadań w ramach konkursu ”Inicjatywa Sołecka 2021". W tym roku
magistrat toszecki pozyskał środki na realizację następujących
zadań w sołectwach:
• Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Pisarzowice poprzez zakup oświetlenia solarnego - 30.000,00 zł
• Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pniowa poprzez
doposażenie świetlicy wiejskiej - 10.000,00 zł
• Tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju sportu dla
mieszkańców Proboszczowic poprzez budowę siłowni zewnętrznej- 19.724,00 zł
Teraz czas na realizację przedsięwzięć!JR

W ramach wizyty związanej z realizacją inwestycji rządowych
w Powiecie Gliwickim gościliśmy w naszej gminie Jarosława
Wieczorka - wojewodę śląskiego. Wojewoda zapoznał się ze
stanem rewitalizacji toszeckiego zamku i planami kolejnych inwestycji, a także realizacją innych zadań inwestycyjnych pozyskanych ze środków rządowych. W wizycie wzięli udział m.in:
Poseł na Sejm RP Jarosław Gonciarz, Starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz Bartłomiej Kowalski - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.
JR

Wymiana oświetlenia

Trwa przetarg na długo wyczekiwany remont dróg łączących
przysiółki Kotulina Nakło, Skały, ul. Skalna. Łącznie ponad 4
km dróg gminnych zostanie wyremontowanych w ramach inwestycji samorządowej współfinansowanej z pozyskanych środwww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

źródło: www.nj24.pl

Ponad 4 km do remontu

W dniu 16 lipca burmistrz Grzegorz Kupczyk podpisał umowę
z firmą ODEON S.C. R.
Starobrat, D. Imiela na
dostawę i montaż 1216
opraw oświetleniowych
w technologii LED na
istniejących słupach na
terenie całej gminy. Do
wymiany przewidziano następujące ilości
opraw: Boguszyce – 40,
3

z życia gminy
Ciochowice – 41, Kotliszowice – 38, Kotulin – 178, Ligota Toszecka – 70, Paczyna – 57, Paczynka – 21, Pawłowice – 22, Pisarzowice – 43, Płużniczka – 35, Pniów – 79, Proboszczowice – 52,
Sarnów – 39, Toszek – 459, Wilkowiczki – 42. Umowy termin
realizacji zadania do połowa września bieżącego roku. Wartość
łączna projektu to 1.226.310 zł, z czego 85% kosztów zostanie
sfinansowanych ze środków pozyskanych przez samorząd z Unii
Europejskiej.
MKC

Herby właścicieli zamku

Klub seniora

foto: Archiwum UM Toszek

- Piastowie,
- Reden,
- Peterswald,
- Kottulinski,
- Posadowski,
- Eichendorff,
- Colonna,
- Gaschin
Przedsięwzięcie jest inicjatywą toszeckiego magistratu we
współpracą z parafią, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
(PUK Toszek) - wykonawcą usługi montażu flag.
Dziękujemy za współpracę i zapraszamy na toszecki rynek! JR

Czyste powietrze
Przypominamy, że od połowy marca br. w Urzędzie Miejskim
w Toszku działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Czyste Powietrze. Punkt ma na celu ułatwienie mieszkańcom naszej gminy aplikowanie o dofinansowanie,
wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o oraz pomoc
przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania. Punkt mieści się
Urzędzie Miejskim w Toszku pok. 16, I piętro i jest czynny:
• poniedziałek, wtorek i środa – w godz. 10:00 – 12:00
• czwartek – w godz. 14:00 – 17:00
• piątek – w godz. 8:00 – 10:00
Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem,
zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny
indywidualnego spotkania pod nr tel. 32 237 80 28 lub 32 237
80 38. Pod wskazanymi numerami można również telefonicznie
uzyskać informacje o zasadach ubiegania się o dotacje w Programie.
Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do właścicieli
i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach rządowego programu można
4

W ramach działalności Klubu Seniora, którą koordynuje toszecki OPS, odbywają się warsztaty, wyjazdy, prelekcje i inne
spotkania dla członków i sympatyków. W wakacyjnej ofercie
znalazły się m.in. spotkania poświęcone św. Janowi Nepomucenowi, którego figury znajdują się w wielu miejscach na terenie
naszej gminy. Spotkanie w Sarnowie (20 lipca) i w Toszku (17
sierpnia) prowadzi Piotr Kunce, współautor książki „Historyczny człowiek - legendarny święty. Życie, kult i wizerunki św. Jana
Nepomucena”.
PK

Nakręceni w pomaganie
Z inicjatywy prezesa OSP Ciochowice
Artura Naczyńskiego
odbyła się charytatywna zbiórka złomu w sołectwie Ciochowice. Dochód ze
sprzedaży został przeznaczony na zakup
metalowego serca na
plastikowe nakrętki.
Dzięki ogromnej hojności darczyńców zebrano 3600 kg złomu.
Cel został osiągnięty,
a serduszko już stoi
na placu rekreacyjno-sportowym w centrum wsi przy ul.
Wiejskiej.
Składamy
serdeczne podziękowania za
zaangażowanie wkład i aktywny udział w zbiórce dla mieszkańców Ciochowic, Zarządowi Firmy Eurocolor w Pyskowicach, firmom: Idisz-Cars, Usługi Budowlane Janusz Błażytko
w Ciochowicach, Rafcar Auto Serwis w Ciochowicach – Rafał
Łasanowski. Zachęcamy mieszkańców Ciochowic i innych dobrych ludzi do zbierania plastikowych nakrętek. Nakrętki będą
przekazywane regularnie na pomoc dla chorej Joanny Mierzwy.
Dziewczynka znajduje się pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Przez zatrzymanie akcji serca zapadła w śpiącz-

foto: Erhard Fitzon
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Na rynku powiewają flagi herbów właścicieli toszeckiego zamku. W najbliższym czasie przygotujemy tablice z informacjami
o prezentowanych rodach. Nadmieniamy, że począwszy od ul.
Bolesława Chrobrego prezentują się herby następujących rodzin:

ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców i kotłów na
nowoczesne źródła ciepła oraz na termomodernizację budynku.
Dotychczas za pośrednictwem naszego toszeckiego punktu złożono już ponad 30 wniosków o przyznanie dotacji w Programie.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze”
można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
pod adresem: https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu.
SP
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z życia gminy

Wracamy do gry!

Toszecki Park & Ride

foto: Archiwum UM Toszek

kę. Po 13 miesiącach pobytu w klinice „Budzik” została wybudzona. Obecnie potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego
sprzętu, by na nowo uczyć się mówić i chodzić. Pozostała
kwota ze sprzedaży złomu 3.300, 00 zł została przekazana na
konto powyższej fundacji dla Joasi.
Zbiórka nakrętek, poza oczywistym celem charytatywnym,
w dobitny sposób uświadomi naszym mieszkańcom tym starszym i tym młodszym czym jest recykling, jak dbać o środowisko i w jaki sposób dzięki temu można osiągnąć pożytek
ofiarowując pomoc tym, którzy jej potrzebują. Pomaganie jest
fajne!
Erhard Fitzon

Wraz z nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy na trybuny wracają kibice, a nasza gmina będzie kontynuować współpracę
w ramach realizacji programu pod nazwą „Klub Kibiców Śląskich Miast”.
Z tej okazji na stadionie w Zabrzu odbyło się spotkanie włodarzy gmin oraz koordynatorów programu z zarządem KS
Górnik Zabrze. Wylosowane zostały miasta partnerskie, które będą honorowane podczas poszczególnych rozgrywek piłkarskich. Wylosowaliśmy mecz Górnika z Wisłą Płock, gminą
partnerską planowanego meczu będzie również Tworóg. JR

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

W ramach realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,
budynek przy toszeckim dworcu nabiera blasku. Odnowiona została elewacja budynku, wkrótce rozpocznie się montaż nowego
pokrycia dachowego, a następnie kontynuowane będą prace wewnątrz i zagospodarowanie terenu przyległego. Oprócz zagospodarowania pomieszczeń dworca kolejowego, zostanie urządzony
teren zielony wokół obiektu wraz z małą infrastrukturą.
JR
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„Pożar” w Pniowie?
Sobotni poranek, 3 lipca 2021 r., godzina 9:00. Przypadkowy przechodzień
zauważa dym unoszący się nad Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi
w Pniowie. We wszystkich miejscowościach Gminy Toszek, w których swe remizy mają jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej rozbrzmiewa dźwięk syreny.
Przybiegający do strażnic druhowie zostają poinformowani, że zauważono pożar w Szkole Podstawowa przy ul. Szkolnej 4/1 w Pniowie. Nastąpiło szybkie
kompletowanie zespołów wyjazdowych,
sprzętu i w drogę… „Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”

Jako obserwatorzy w ćwiczeniu uczestniczyli:
1. Oficer Operacyjny KM PSP w Gliwicach - mł. kpt. Karol Porwoł,
2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Publicznego - Sybilla Zawiola-Kogut,
6
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Tym razem, to jednak były tylko gminne
ćwiczenia pod nazwą „Działania ratowniczo-gaśnicze formacji obrony cywilnej w przypadku pożaru na ternie szkoły, na przykładzie Szkoły Podstawowej
w Pniowie”, które po raz kolejny zorganizował burmistrz Grzegorz Kupczyk wraz
z współpracownikami w ramach działań
prewencyjnych i przedsięwzięć szkole-

niowych Obrony Cywilnej. W związku
z trwającym od wiosny ubiegłego roku
stanem pandemii nie udało się ich przeprowadzić wcześniej. Głównym celem
ćwiczeń było doskonalenie procedur
współdziałania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Udało się przećwiczyć wiele założeń – od czynności
gaśniczych i zabezpieczających przed
eskalacją pożaru, poprzez ewakuację
ludności z budynku (bardzo serdecznie
dziękujemy dzieciom i młodzieży z Pniowa za odegranie swojej roli w epizodzie),
udzielanie pomocy poszkodowanym oraz
organizację punktu poboru wody. Na
miejsce jako pierwsza dotarła jednostka
OSP Pniów. Dowódca zastępu nakazał
dokonanie rozpoznania terenu i podjęcie
działań gaśniczych.
W ćwiczeniach uczestniczyło ok. 50 osób,
8 samochodów pożarniczych oraz ambulans. Udało się przetestować sprawność
posiadanego sprzętu wraz z efektywnym
i bezpiecznym posługiwaniem się nim,
dokonano również sprawdzenia posiadanych środków łączności, sposobu i poprawności przekazywania poleceń i komunikatów.

3. Inspektor Urzędu Stanu Cywilnego,
Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa
Publicznego – Bożena Burda.
Ćwiczenia trwały blisko 2 godz.
Na zakończenie odbyła się zbiórka biorących udział w działaniach, której przewodniczył Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Toszku Ireneusz
Giemza. Podczas zbiórki burmistrz Grzegorz Kupczyk podziękował strażakom za
poświęcenie, wysiłek i zaangażowanie.
Następnie dokonano ogólnego podsumowania ćwiczeń, które zostały bardzo wysoko ocenione przez osoby, które sprawowały nad nimi nadzór.
Pełną relację z ćwiczeń publikujemy na
stronie toszek.pl.
Bożena Burda
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Oczekiwania przerastają rzeczywistość?
Kurde, ile to już razy tak było. A mimo
wszystko cały czas robię sobie to samo i zamiast cieszyć się z tego, co napotkam, układam sobie w głowę stertę oczekiwań i dziwię
się, kiedy nie jest tak, jak sobie wyobrażałem.
Może to moja natura marzyciela? Ktoś taki
ma skłonność do wyobrażania sobie idealnych scenariuszy i układania sobie w głowie
planu na coś, czego planowanie na obecną
chwilę kompletnie nie ma sensu.
Tak było ze mną i moimi planami wspinaczki w górach. Chciałem wejść na najwyższy
szczyt Alp, Mont Blanc, potem pojechać na
o tysiąc metrów wyższy Elbrus, a na koniec
wejść na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, liczącą prawie siedem tysięcy metrów wysokości, Aconcaguę. Plan był ambitny i, wydawało mi się, zupełnie wykonalny
na przestrzeni roku. Nie przewidziałem tylko jednego – że po drodze zrozumiem, że
tak naprawdę nie tego chcę.
Podczas drugiej próby zdobycia Mont Blanc
dotarło do mnie, że to wszystko – cała niezwykłość wchodzenia na wysokie góry,
splendor ze zdobytych szczytów i dalekie
podróże – że to nie jest gra warta świeczki.
Cena jest za wysoka. Morderczy wysiłek,
trudne warunki, brak wody i ogromne koszty – to jeszcze jest do przełknięcia. Ale kiedy
jesteś tam, wysoko w górach i wiesz, że za
moment może wydarzyć się coś, co sprawi,
że zostaniesz tam na zawsze, to albo się na to
godzisz i ryzykujesz, albo mówisz sobie „nie
warto”.
Ja jestem tym drugim typem. Kiedy powiedziałem sobie „nie warto”, zrozumiałem, że
posypały się moje oczekiwania na cały najbliższy rok. Przecież tyle było planów, tyle
miałem zrobić… Siedząc zamknięty przez
trzy dni w schronisku na wysokości 3800
mnpm, zastanawiałem się, co będę teraz
w życiu robił, skoro zniknął z horyzontu
jeden z moich ważniejszych celów. Czy żałowałem, że poświęciłem masę czasu i pieniędzy tylko po to, żeby dowiedzieć się, że
nie tego w życiu chcę? Poniekąd tak, ale rozumiałem też, że to bardzo cenna lekcja. Bo
w końcu jak inaczej sprawdzić, do czego jestem stworzony, jeśli nie poprzez próbowanie różnych rzeczy? Wiedzieć, czego się nie
chce, to najlepszy sposób, żeby ostatecznie
określić swoje najgłębsze pragnienia.
Wróciłem z Mont Blanc i postanowiłem, że
skoro już wiem, czego nie chcę, to muszę na
sto procent skoncentrować się na tym, na
czym naprawdę mi zależy. To chyba dobry
plan, prawda?
Tomasz Sobania

Lato z naszym zamkiem

Foto: CK "Zamek w Toszku"

Wiedz, czego nie chcesz

Na toszeckim Zamku wakacje w pełni. Organizację letnich wydarzeń rozpoczęliśmy od spotkania autorskiego po śląsku i o Śląsku z Markiem Szołtyskiem, które w odcinkach można zobaczyć co tydzień w środę na FB „Biblioteka w Toszku”. W lipcu uczciliśmy kolejną rocznicę urodzin sir Ludwiga Guttmanna. Z tej
okazji CK zaprosiło mieszkańców na koncert muzyki filmowej w wykonaniu
żeńskiego kwartetu smyczkowego Unique String Quartet oraz projekcję filmu
„The best of Men” o sławnym neurologu pochodzącym z Toszka. Dużym zainteresowaniem wśród Toszan cieszyło się familijne kino plenerowe. Dzieci oglądały
„Był sobie pies 2”, a dorośli thriller „Greenland”. W lipcu codziennie od poniedziałku do piątku na zamku dzieci i młodzież biorą udział w wakacyjnych warsztatach artystycznych, ruchowych, wycieczkach pieszych i autokarowych. Dzieci
wyjechały do Rud Raciborskich, aby przejechać się kolejką wąskotorową i aktywnie spędzić czas w parku linowym. We współpracy z OPS w Toszku pracownicy
CK organizują w sołectwach warsztaty artystyczne pt. „Zamek na kółkach”. Do
tej pory w wyjazdowych zajęciach wzięło udział ok. 180 dzieci. Na mieszkańców
i przyjezdnych gości czeka w każdy weekend moc atrakcji – zamkowe kino plenerowe, zlot zabytkowych samochodów, rodzinne zwiedzanie wieży zamkowej, plenerowy koncert operetkowy, letnia potańcówka, turniej siatkówki i rodzinny piknik.
Zapraszamy do śledzenia FB „Zamek w Toszku”.
KP
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dla młodych ludzi właśnie takich
przykładów. Wieloletnie pożycie
w miłości, budowanej z szacunkiem i wzajemnym wsparciem, bez
względu na życiowe zawieruchy
powinny, być wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń.
W tym wyjątkowym dniu burmistrz Grzegorz Kupczyk wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kobiernikiem
oraz Kierownikiem Referatu Urzędu Stanu Cywilnego Sybillą Zawiola-Kogut, pogratulował Jubilatom
wytrwałości oraz wręczył medale,
nadane przez Prezydenta RP, a także słodkości, pamiątkowe statu-

etki oraz kwiaty. Do życzeń, wraz
ze swoimi upominkami, dołączyli
się także obecni sołtysi oraz radni.
W 2020 r. jubileusz obchodziły 22
pary.
Złote Gody (50): 8 z Toszka, 3
z Paczyny, 1 z Sarnowa, 1 z Płużniczki, 1 z Kotliszowic, 1 z Kotulina, 1 z Boguszyc i 1 z Pniowa
Diamentowe Gody (60) : 2 z Toszka, 1 z Ciochowic, 1 z Kotliszowic
i 1 z Proboszczowic.
Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia,
w szczególności zdrowia i sił na
dalsze lata wspólnego życia.

Bożena Burda

Złote Gody (50)

Jadwiga i Edward Borysowscy
Michalina i Jerzy Cichońscy
Irena i Bogusław Drzewieccy
Maria i Józef Ebiszowie
Barbara i Werner Golikowie
Eugenia i Rajmund Gralowie
Urszula i Józef Halkowie
Ewa i Jerzy Jackowie
Helena i Gerard Janikowie
Maria i Augustyn Macionczykowie
Jadwiga i Tadeusz Mickiewiczowie
Małgorzata i Ewald Paligowie

Halina i Grzegorz Skoczkowie
Jadwiga i Ginter Szlapowie
Bronisława i Andrzej Wojtarkowscy
Monika i Wilhelm Wróblowie
Jadwiga i Józef Żabowie

Diamentowe Gody (60)

Dorota i Hubert Czernerowie
Elżbieta i Adolf Rudolfowie
Łucja i Edward Segietowie
Luiza i Jan Stranczykowie
Dorota i Engelbert Szygowie
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Dostojni Jubilaci

W Sali Peterswaldzkiej toszeckiego zamku mieliśmy zaszczyt gościć pary obchodzące jubileusz 50
i 60-lecie pożycia małżeńskiego.
Były to pary, które swoje święto
obchodziły już w zeszłym roku,
jednak ze względu na pandemię
i obostrzenia sanitarne na terenie
naszego kraju nie można było zorganizować uroczystości wcześniej.
Ten wspaniały jubileusz, jak zawsze
jest niezwykłym wydarzeniem zarówno dla Jubilatów i ich rodzin,
jak i całej społeczności. Jest on tym
bardziej wyjątkowy, ze względu
na czasy w których żyjemy, kiedy
instytucja małżeństwa potrzebuje

foto: Andrzej Morciniec

