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Ramię pręż, słabość krusz
i nie zawiedź w potrzebie!
Harcmistrzyni Marta Bulla z ZHP związana od 2005
roku, obecnie pełni funkcję
komendantki Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku, drużynowej 111 TWD
„FAJER” im. Olgi i Andrzeja
Małkowskich i Zastępcy Komendanta Hufca ZHP Ziemi
Gliwickiej. 23 listopada 2021
roku zamknęła z wynikiem
pozytywnym próbę na stopień
harcmistrzyni. Jest pierwszą
osobą, w szczepie, która zdobyła ten stopień.

foto.: Górnośląska Pracownia Archeologiczna

– Jak i kiedy rozpoczęła się
Pani przygoda z harcerstwem?
– Za namową rodziców, którzy też byli harcerzami, poszłam w 2005 roku na pierwszą
zbiórkę zuchową i tak zostało do
dzisiaj.

Poznaj życie rycerza Mikołaja
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Poszukiwanie lokalnych liderów
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– Czym jest dla Pani służba w harcerstwie?
– Częścią mojego życia. Od 17 lat należę do Związku Harcerstwa Polskiego.
Pełniłam funkcję zastępowej w 10 TDH
„KRZEMIEŃ”, następnie przybocznej i drużynowej tej drużyny. Od 2019
jestem drużynową 111 TDW „FAJER”.
Przez kilka lat byłam skarbnikiem szczepu, a od 2020 roku pełnię funkcję komendantki szczepu. Od czerwca 2021 działam
również w komendzie Hufca ZHP Ziemi
Gliwickiej. Dzięki służbie w harcerstwie
mam możliwość obserwowania rozwoju
swoich podopiecznych, wspierania ich,
dzielenia się swoją wiedzą, robienia czegoś dla innych i oglądania efektów swojej
pracy.
– W jaki sposób łączy Pani życie prywatne i harcerstwo – czy te dwie dziedziny
życia przeplatają się?

foto.: Adam Piętka

– W życiu prywatnym jest Pani
miłośniczką...?
– Książek autorstwa Cassandry
Clare, kryminałów, scrapbookingu i spacerów.

foto.: Katarzyna Prawda

GAZETA BEZPŁATNA

Gminna Gazeta Samorządowa

– W harcerstwie wiele się nauczyłam i ciągle się uczę, zdobywam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zdobywam umiejętności,
które wykorzystuję w codziennym życiu. w harcerstwie spotkałam wielu inspirujących ludzi razem działamy, tworzymy
program dla naszych podopiecznych, organizujemy wydarzenia i wyjazdy. Wspieramy się nie tylko w harcerskim, ale również prywatnym życiu.
– Czego uczy harcerstwo?
– Mnóstwa rzeczy! Uczymy się podstaw i pomocy, terenoznastwa, technik
survivalu, używania podstawowych narzędzi pionierskich, historii Polski i harcerstwa. Wykonujemy zadania zespołowe,
które uczą nas wrażliwości na potrzeby
innych oraz pracy w grupie. Zdobywając wiedzę z harcerskich technik uczymy
się m.in dyscypliny, zaradności życiowej,
odpowiedzialności za siebie i innych,
dokończenie na str. 8
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PROSTO Z URZĘDU
Nadeszła długo
oczekiwana wiosna. Jak co roku z okazji Dnia Ziemi
uczniowie Szkoły
Podstawowej w Paczynie wzięli udział
w ogólnopolskiej
akcji edukacyjnej
„Kręci Nas Recykling”. Jednym z głównych celów organizatorów akcji jest budowanie świadomości
na temat odpowiedniego oddawania zużytych opon. W tę kampanię włączyło się
kilkadziesiąt społecznych inicjatyw (grupy
mieszkańców, szkoły, organizacje społeczne) oraz kilkaset serwisów oponiarskich
w całym kraju. Akcja trwała od 21 marca - początku kalendarzowej wiosny do 22
kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Niestety młodzi ekolodzy natknęli się na
dwa dzikie wysypiska śmieci, zebrali także
kilkanaście worków śmieci leżących wcześniej przy drodze, w rowach, na łąkach.
Drodzy mieszkańcy chciałbym przy
okazji zaapelować o rozsądek oraz prosić
o niezaśmiecanie naszej małej ojczyzny!
Praktycznie wszystkie nadmiarowe odpady komunalne można i należy składować
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, która mieści się w Toszku
przy ul. Boguszyckiej (obok oczyszczalni
ścieków). Zwracam też uwagę, że środki finansowe, które od czasu do czasu przezna-

czamy na usuwanie dzikich wysypisk, pomniejszają pulę środków, które moglibyśmy
przeznaczać na inne oczekiwane zadania.
W kwestiach edukacji oraz pozyskiwanych funduszy zewnętrznych pragnę poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra
Edukacji i Nauki Programu ,,Poznaj Polskę”
– edycja 2022. Są to pieniądze na realizację
krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Dzięki pozyskanym
środkom planuje się 8 wyjazdów szkolnych.
Uczniowie odwiedzą m.in. Tarnowskie
Góry, Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawę, Sandomierz, Kłodzko. Przewidywana
liczba uczniów, którzy wezmą udział w wyjazdach szkolnych wynosi 297. Wycieczki
odbędą się od 27 kwietnia do 21 czerwca
2022 r.
Zakończyły się prace przy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie. Tegoroczny - ostatni etap prac,
obejmujący dwie ściany, został zaplanowany w ramach zadań Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego, a także środków funduszu
sołeckiego Sarnowa oraz budżetu gminy.
Serdecznie dziękuję pani sołtys Gabrieli
Ziaji za ogromną pomoc i sprawną koordynację prac. Kolejne projekty TBO znajdują
się na różnych etapach realizacji, wszystkie
zamierzamy zrealizować do końca wakacji.
Sporo dzieje się na polu dużych inwestycji
gminnych, o czym staramy się informować
na bieżąco. Obecnie doszły dwa nowe za-

dania: ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację budynku szkoły podstawowej
w Pniowie, a także prowadzimy postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej nowego parkingu przy przedszkolu w Toszku. W tym
pierwszym etapie prac powstanie też zjazd
z ul. Dworcowej. Kilkutygodniowe spowolnienie przechodzi obecnie rewitalizacja
zieleni. Niedawno wykonawca tej inwestycji
przekazał nam pismo z decyzją, że rezygnuje z realizacji tego kontraktu. Zgodnie z zapisami umowy, kończymy obecnie szczegółową inwentaryzację wykonanych robót
oraz przygotowujemy się do wyłonienia nowego wykonawcy, który w sposób właściwy
dokończy to ważne zadanie.
Przystępujemy do realizacji napraw
cząstkowych dróg gminnych. W tym roku,
po raz pierwszy powierzyliśmy te prace
gminnej spółce Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych. W ostatnim czasie spółka przygotowywała się do tego zadania,
zwłaszcza pod kątem sprzętu. Liczymy na
to, że realizacja napraw cząstkowych dróg
gminnych realizowana „własnym sumptem” pozwoli nam lepiej i sprawniej reagować na zgłaszane w tym zakresie potrzeby.
Dziękuję radnym Rady Miejskiej za przekazanie podczas ostatniego posiedzenia połączonych komisji szeregu uwag i propozycji
w tym zakresie.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Podsumowując miniony miesiąc pracy
Rady Miejskiej można powiedzieć, że było
dużo tematów którymi
zajmowali się Radni,
o czym świadczy posiedzenie Komisji wspólnej
(21.04.), które rozpoczęło się o godz. 16.15
a zakończyło po godz. 20.00.
W porządku obrad oprócz projektów
uchwał przygotowanych na kwietniową sesję było: - przedstawienie informacji nt. kluczowych inwestycji w Gminie, a także realizacji projektów TBO, informacji Radnym
udzielił Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz
Wiceburmistrz Piotr Kunce; - zapoznanie
się z projektem uruchomienia w Toszku
„LODÓWKI SPOŁECZNEJ”, tutaj projekt
przedstawiłem osobiście, spotkał się on
z akceptacją Radnych, Kierownictwa urzędu oraz Dyrektora OPS, o dalszych działaniach będę informował na bieżąco; - przedstawienie przez Radnych RM informacji nt.
stanu dróg lokalnych, Przewodniczący obrad Pan Arkadiusz Dyas w formie prezentacji przedstawił zdjęcia ulic, które wcześniej
przesłali radni i omówili ich stan; - opiniowanie wniosku grupy mieszkańców w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Toszek, wniosek przedstawił
jeden z współautorów Pan Janusz Godula,
który spotkał się z aprobatą obecnych na
komisji radnych, uroczyste nadanie tytułu
nastąpi podczas majowej sesji RM; - opiniowanie pism kierowanych do RM.
2
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Oprócz pism urzędowych, z różnych instytucji, organizacji pojawiły się także pisma anonimowe przy których na chwilę
się zatrzymam, bowiem jeżeli takie pismo
wpływa do Biura RM a nadawca nie podał adresu do korespondencji Rada nie ma
możliwości nadać takiemu pismu dalszego biegu. Zgodnie z ustawą o Samorządzie
Gminnym Przewodniczący Rady może
pismo zadekretować do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RM i określić jako
skargę, wniosek lub petycję, może przekazać do rozpatrzenia całej RM, Rada może
rozpatrzyć sama lub przekazać do komisji
Rewizyjnej, ta z kolei może ustalić kontrolę.
Żeby jednak powyższe przykłady trybu rozpatrywania mogły mieć miejsce muszą być
znane dane nadawcy pisma w tym adres do
korespondencji, bowiem ich brak uniemożliwia przekazanie pisma do rozpatrzenia.
Chociaż ostatnie anonimy skierowałem do
komisji wspólnej, na jeden z nich poprosiłem wcześniej o wyjaśnienia, które przedstawiłem na komisji, dalej nie mam komu
tych wyjaśnień przesłać.
Oprócz komisji odbyły się dwie Sesje:
Nadzwyczajna (7.04.) zwołana na wniosek
Burmistrza oraz Sesja zwyczajna (27.04.).
Przyczyną zwołania sesji Nadzwyczajnej
były dwie uchwały dotyczące możliwości
wypłaty środków rządowych przez Burmistrza na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
Na sesji w dniu 27 kwietnia podjęto
uchwały w sprawie: - przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Progra-

mu Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie; - przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021
za okres 2020-2021”; - przyjęcia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Toszek”; - odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy, części nieruchomości oznaczone nr działki
82 obręb Toszek; - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu dla terenów
zainwestowanych i rozwojowych w Toszku
i Boguszycach oraz Kotulinie; - zmieniająca
uchwałę nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr XXXIX/503/2022 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 16 marca 2022 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - przyjęcia do wiadomości
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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foto: Agnieszka Kural

Świetlica po
termomodernizacji

foto: Archiwum UM Toszek

sprawozdania merytoryczno - finansowego
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Toszku za 2021 rok wraz z potrzebami
w zakresie pomocy społecznej; - przyjęcia
Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021
rok dla Gminy Toszek; - w sprawie zmiany
uchwały nr XXX/422/2021 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 30 czerwca 2021 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Toszek na rok szkolny 2021/2022; - zmian
w budżecie Gminy Toszek na rok 2022; zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy
Toszek. Radni podczas sesji zapoznali się
z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Powiecie Gliwickim za rok
2021 z uwzględnieniem Gminy Toszek,
które przedstawił Komendant Komisariatu
Policji w Pyskowicach Młodszy Inspektor
Pan Rafał Grzenia.
Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządu
Terytorialnego (27. maja) w imieniu toszeckiego samorządu wszystkim, którzy tworzą
i wspierają nasz lokalny samorząd życzę
aby wykonywana praca dawała dużo satysfakcji, dobrego zdrowia i dziękuję za Waszą
obecność.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zakończyły się prace przy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej
w Sarnowie. Tegoroczny - ostatni etap
prac, obejmujący dwie ściany, został zaplanowany w ramach zadań Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego, a także środków funduszu sołeckiego Sarnowa oraz
budżetu gminy. Inwestycja zamknęła się
w kwocie 47.453,40 zł

Dotacja dla szpitala

Z ŻYCIA GMINY

Gminna Rada Seniorów
Przypominamy, że w czerwcu odbędzie
się nabór do pierwszego składu Rady Seniorów. Nabór będzie polegał na składaniu zgłoszeń przez indywidualne osoby
zainteresowane członkostwem w radzie,
a także przez organizacje działające na
terenie naszej gminy rzecz seniorów.
W przypadku indywidualnych zgłoszeń
potrzebna będzie lista poparcia podpisana przez 15 mieszkańców. Rada będzie
składała się z 10 osób. Szczegóły znajdują
się na stronie internetowej gminy, można
je także uzyskać z OPS lub w urzędzie pod
numerem tel. 516 245 237.
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Powiatowy Jarmark
Wielkanocny
z podwójną siłą!

Gmina Toszek wsparła toszecki szpital poprzez udzielenie dotacji w kwocie
20.952,00 zł na zakup łóżek dla pacjentów VIII Oddziału Internistycznego. Podziękowania za wsparcie złożyli Dyrektor
Szpitala Erwin Janysek oraz Ordynator
Oddziału VIII lek. Stanisław Skubis. JR

Poznają Polskę
Gmina Toszek otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki Programu ,,Poznaj
Polskę” – edycja 2022 na realizację kra-

foto: Archiwum UM Toszek

Podczas kwietniowego posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej, radni
m.in. pochylili się nad wnioskiem złożonym w imieniu ok. 100 mieszkańców
gminy przez Ireneusza Giemzę, aby nadać
tytuł honorowego obywatela gminy panu
Krystianowi Kaikowi. W ramach dyskusji, w imieniu wnioskodawców głos zabrał
pan Janusz Godula, jeden z wychowanków Krystiana Kaika, podkreślając dorobek i zasługi kandydata. Jednoznacznego
poparcia wnioskowi udzielił także m.in.
pan Tadeusz Inglot. W głosowaniu radni
jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię
w sprawie wniosku oraz zobowiązali burmistrza Toszka do przygotowania stosownej uchwały, która zostanie podjęta na sesji w maju br.
PK

foto: Archiwum szpitala

Honorowy obywatel
gminy

jowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Kwota otrzymanego
dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 65.048,00 zł. Wkład własny
wynosi 23.446,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 88.494,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom planuje się 8 wyjazdów
szkolnych. Uczniowie odwiedzą m.in.
Tarnowskie Góry, Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawę, Sandomierz, Kłodzko.
Dofinansowanie otrzymały następujące
placówki: Szkoła Podstawowa w Paczynie, Szkoła Podstawowa w Kotulinie,
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Pniowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Ireny Sendler w Toszku. Przewidywana liczba uczniów, którzy wezmą udział
w wyjazdach szkolnych wynosi 297. Wycieczki odbędą się od 27 kwietnia do 21
czerwca 2022 r.
Ewelina Dworczyk- Hajduk

W kapryśnej aurze chociaż w dobrej atmosferze na toszeckim rynku odbył się
Powiatowy Jarmark Wielkanocny 2022.
To już druga edycja wiosennego jarmarku, która w tym roku połączyła siły
dokończenie na str. 4

Z okazji przypadającego w maju wspomnienia św. Floriana,
wszystkim naszym druhom i druhnom z jednostek OSP Toszek,
OSP Kotulin, OSP Pniów, OSP Ciochowice i OSP Wilkowiczki
składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w pełnieniu
odpowiedzialnej służby na rzecz mieszkańców naszej gminy!
Życzymy satysfakcji z zadań wykonywanych podczas służby,
a przede wszystkim bezpieczeństwa – tylu powrotów ilu wyjazdów!
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Z ŻYCIA GMINY

Gmina Toszek w obiektywie

br. Wystawę, a także wykopaliska będzie
można odwiedzać do końca sierpnia br.
Honorowy patronat nad wystawą objął
Śląski Konserwator Zabytków – Łukasz
Konarzewski. Serdecznie zapraszamy! JR

Udzielona dotacja
Magistrat toszecki pozyskał dotację celową z Powiatu Gliwickiego na dokumentację projektową związaną z pracami konserwatorskimi przy zabytkowej
figurze św. Jana Nepomucena, który stoi
na toszeckim rynku. Dzięki udzielonemu
dofinansowaniu będzie można rozpocząć prace związane z renowacją zabytku,
który za trzy lata będzie obchodził swój
okrągły jubileusz 300 lat. 
JR
foto: Adam Piętka

Czyste powietrze –
czysta gmina

Rynek w Toszku dawniej i dziś.
dokończenie ze str. 3
organizacyjne z Powiatem Gliwickim.
Podczas wydarzenia zaprezentowali się
lokalni rękodzielnicy, Koła Gospodyń
Wiejskich, Klub Seniora z Rudzińca
a także restauratorzy. Świątecznym akcentem było również spotkanie dzieci
z zającem Beniem, a także warsztaty dekoracji wielkanocnych babeczek. Na odwiedzających czekała również degustacja
aromatycznego żuru i sernika staropolskiego oraz fotobudka. Jarmark był również okazją do zaprezentowania
stoisk wystawienniczych, które zostały pozyskane przez gminę Toszek w ramach środków unijnych
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020.
Bardzo dziękujemy wszystkim
społecznikom w tym OSP Wilkowiczki, pracownikom Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Toszku, Remondis AQA Toszek,
Bogusławowi Popek, Rafałowi Orlik za pomoc przy montażu i demontażu budek.
JR

Poznaj życie
rycerza Mikołaja
Trzy lata temu Górnośląska Pracownia Archeologiczna odkryła
w sołectwie Ciochowice siedzibę
rycerską, a w niej dość znaczną
liczbę zabytków wykonanych z surowców organicznych – skórzane
buty, drewniane sprzęty kuchenne,
tkaniny itp. Takie wykopaliska to
rzadkość, bo większość wyrobów
skórzanych, drewnianych i tkanin
rozkłada się w ziemi już nawet po
kilkudziesięciu latach. Znalezio4
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ne wykopaliska stanowią niewątpliwie
promocję dziedzictwa archeologicznego
i promocji turystyki w naszej gminie. Mając na uwadze tak ważne dla naszej małej ojczyzny dobra kultury gmina Toszek
wyszła z inicjatywą organizacji wystawy
archeologicznej wykopalisk w Centrum
Ekspozycji Historycznych na toszeckim
zamku. Wernisaż wystawy – „Tropem rycerza Mikołaja. O badaniach siedziby rycerskiej w Ciochowicach” rozpocznie się
podczas Nocy Muzeów w dniu 14 maja

W ramach programu „Czyste Powietrze”
gmina Toszek prowadzi punkt Informacyjno – Konsultacyjny. Mieszkańcy gminy
ubiegając się o dotację na wymianę źródła
ciepła bądź termomodernizację budynku,
mogą uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o dotację a także w jej rozliczeniu po
otrzymaniu umowy z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wsparcie
oraz szczegółowych informacji na temat
w/w programu oraz jego dofinansowania,
udziela pracownik magistratu toszeckiego - Monika Janczak.
Obecnie z początkiem roku zmienił się
poziom dofinansowania, dla osób
o najniższym dochodzie czyli poniżej 900 zł na osobę w rodzinie.
Program Czyste Powietrze cieszy
się coraz większym zainteresowaniem z uwagi na fakt, iż uchwała
antysmogowa zobowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, do
wymiany nieefektywnych źródeł
ciepła na bardziej ekologiczne.
MJ

Złóż deklaracje!

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje
konieczność złożenia deklaracji
dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zarówno dla budynków
mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek ten ciąży na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Deklaracje należy złożyć
do 30 czerwca br. dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca
2021 r. Nowe źródła ciepła należy
zgłosić w terminie 14 dni od ich
uruchomienia.
Od lipca 2021 roku do kwietnia
br. złożono łącznie 1064 deklaracji, z czego 726 przez pracownika
urzędu i 338 samodzielnie przez
obywateli. Taki wynik plasuje nas
na 16 miejscu ze 167 w rankingu
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Z ŻYCIA GMINY

foto: Erchard Fitzon

Ekologiczna akcja
mieszkańców
Ciochowic

Mieszkańcy Ciochowic zorganizowali sprzątanie swojej miejscowości. Akcja
miała aspekt międzypokoleniowy – rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami,
druhowie ochotniczej staży pożarnej na
czele z Prezesem, członkowie Rady Sołeckiej, Sołtys wszyscy sprzątali swoją
okolicę w tym przydrożne rowy. Efektem
zbiórki było zebranie 50 worków śmieci,
które zostały selektywnie posegregowane.
W nagrodę na zakończenie dla wszystkich uczestników został przygotowany
poczęstunek. Akcje wsparł burmistrz

Toszka Grzegorz Kupczyk oraz firma Remondis Aqua Toszek Sp. zo.o, która przekazała worki i wywiozła śmieci. Gratulujemy całej społeczności Ciochowic oraz
sołtysowi Erhardowi Fitzon organizacji
tak cennego przedsięwzięcia!
JR

OŚWIATA

Światowy Dzień Ziemi, tradycyjnie obchodzony 22 kwietnia, to największe ekologiczne ogólnoświatowe święto, mające
od 1990 roku międzynarodowy status.
Uczniowie ze szkół podstawowych z Toszka (SP nr 1) oraz Paczyny włączyli się do
różnych akcji edukacyjnych, których celem było promowanie postaw proekologicznych i uświadomienie mieszkańcom
naszej gminy jak kruchy jest ekosystem
planety ludzi.

Sprzątanie świata w SP nr 1

W związku ze zmianą częstotliwości odbioru odpadów segregowanych typu:
• papier i tektura;
• szkło;
• tworzywa sztuczne i metal
informujemy, że dodatkowe worki na ww. odpady mieszkańcy Toszka będą mogli
odebrać w firmie REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedziba w Toszku przy
ul. Górnośląskiej 2, natomiast Mieszkańcy sołectw będą mieli możliwość odebrania dodatkowych worków również u Sołtysów. Podczas pierwszego odbioru ww.
odpadów firma odbierająca odpady będzie również dostarczała dodatkowe worki. Równocześnie informujemy, że odpady stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiące odpady
komunalne (tzw. odpady zielone w szczególności trawa) odbierane będą w ilości
1 worek na osobę wykazaną w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w czasie jednego odbioru. Nadmiar odpadów zielonych można dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u przy ul. Boguszyckiej
w Toszku. Pozostałe odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne) odbierane
będą bez ograniczenia ilości.
EK

foto: Agnieszka Kural

Dzień Ziemi

Odbiór worków na odpady

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

#KreciNasRecykling!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Paczynie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej #KręciNasRecykling. Jednym
z głównych celów organizatorów akcji jest
zbudowanie świadomości na temat odpowiedniego oddawania zużytych opon.
Kampania #KręciNasRecykling to wspólny pomysł Oponeo.pl i znanego ekologa
i podróżnika Dominika Dobrowolskiego,
do której włączyło się kilkadziesiąt społecznych inicjatyw (grupy mieszkańców,
szkoły, organizacje społeczne) oraz kilkaset serwisów oponiarskich w całym kraju.
Jednym z głównych jej elementów było
przeprowadzenie na terenie całej Polski
minimum pięćdziesięciu akcji sprzątania
odpadów, w tym także zużytych opon, zaśmiecających środowisko.
Działania naszej szkoły były jedną z nich.
Mówiliśmy na temat zasad recyklingu, jego roli w ochronie naszej planety.
Uczniowie klas starszych wykonywali także plakaty dotyczące Dnia Ziemi
i ochrony przyrody. Zwieńczeniem działań było sprzątanie okolicy. Niestety młodzi ekolodzy natknęli się na dwa dzikie
wysypiska śmieci, zebrali także kilkanaście worków śmieci leżących wcześniej
przy drodze, w rowach, na łąkach…
Agnieszka Kural
SP Kotulin

XVI Rajd „Strzelecka
wiosna” na Górze
Świętej Anny

foto: Mateusz Szłapa

foto: Archiwum UM Toszek

Gmin w całym województwie śląskim
– podkreśla Monika
Janczak.
Deklarację
można
złożyć poprzez profil zaufany wchodząc
na stronę internetową www.ceeb@gunb.
gov.pl, bądź wypełniając formularz A (dla budynków mieszkalnych) lub B (dla budynków niemieszkalnych) w wersji papierowej i wysłać
lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Toszku.
Informacje w powyższych sprawach można uzyskać pod nr tel. 32 237 80 28 lub
osobiście w Urzędzie Miejskim w Toszku,
pok. nr 16, I piętro .
JR

Uczniowie klasy piątej SP w Kotulinie:
Izabella Banaśkiewicz, Lena Gwóźdź, Nikodem Jaksik, Tymoteusz Jaksik, Paulina
Jaruszowic, Dorota Kocem, Anna Leksy,
Patryk Oblonczek, Weronika Obłonczek,
dokończenie na str. 6
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SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

„Dziel się uśmiechem”

SP nr 2 im. G.Morcinka w Toszku

Finał Wojewódzki
Igrzysk Dzieci
w Badmintonie

Foto: Archiwum SP nr 1

W kwietniu odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Badmintonie Drużynowym. W zawodach wzięły udział
najlepsze drużyny z województwa, które, aby zakwalifikować się do tego finału
musiały na każdym etapie począwszy od
międzyszkolnego, gminnego, rejonowego, aż do półfinału wojewódzkiego zająć pierwsze miejsce. Wśród najlepszych
szkół, w kategorii dziewcząt, znalazły się:
SP 4 Pszczyna, SP 2 Czeladź, SP 2 Rybnik, SP 31 Dąbrowa Górnicza, SP 1 Bieruń, SP 9 Sosnowiec, SP Czyżowice oraz
SP 2 Toszek. A osiem najlepszych drużyn
w kategorii chłopców to: SP 1 Bieruń,

Podczas 9 edycji programu „Dziel się
uśmiechem”, organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz

ŻYCZENIA DLA MAM
Mamusiu jedyna,
przyjmij szczere życzenia.
Niech każda godzina
szczęściem Cię nazywa.
Niech życie się toczy,
wśród ciągłej radości.
Przy blasku promiennymnadziei, miłości.
Tego życzą Hildzie i Zosi dzieci.
*
Dla mamy Justyny:
Życzymy Ci Mamo odwagi i siły,
by porywać się na cele i zmiany,
które z pozoru wydają się trudne,
a później wprost wymarzone,
realizacji planów i nowych marzeń
i kolejnych natchnień - jak fal,
które pchają statek do przodu.
Życzą Tomek i Tobiasz B."
*
Z okazji Twego święta,
mamo życzymy Ci zdrowia,
sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy Ci dzisiaj podziękowania.
Z najserdeczniejszymi życzeniami Izabela,
Patrycja i Katarzyna.
6

z partnerami merytorycznymi: Polskim
Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 poznali zasady prawidłowej
higieny jamy ustnej, a także jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach. Działanie edukacyjne ma na celu
utrwalenie u dzieci właściwych nawyków
oraz zmniejszenie skali problemu próchnicy w Polsce.

Waldemar Pigulak

Foto: Joanna Morciniec

dokończenie ze str. 5
Alicja Tomala, Wiktoria Wamka, Lena
Zwior zdobyli pierwsze miejsce w artystycznym wiosennym rajdzie – „Strzelecka wiosna”, pokonując Publiczne Szkoły
Podstawowe Gminy Strzelce Opolskie. Do
kategorii „piosenki turystycznej” przygotowała uczniów Małgorzata Powrósło,
a reprezentacyjnym strojem uczestników
zajęła się Anna Zielonka-Lebok. W czasie wyjazdu opiekę nad wychowankami
sprawowali nauczyciele: Partycja Rzeźniczek i Adam Henne. Zarówno uczniom
jak i nauczycielom gratulujemy.

Mateusz Szłapa

T

SP Olsztyn, SP Grzegorzowice, SP SMS
Bytom, SP 18 Katowice, SP 31 Dąbrowa
Górnicza, SP Czyżowice oraz SP 2 Toszek
.Po bardzo trudnych meczach na bardzo
wysokim poziomie nasza drużyna chłopców zajęła IV miejsce, natomiast drużyna dziewcząt zajęła III miejsce. Jest to
ogromne osiągnięcie, ponieważ w zawodach rywalizowali m.in. zawodnicy szkół
sportowych i klubów sportowych na poziomie mistrzowskim. W finale naszą
szkołę reprezentowali: Magdalena Dworczyk, Maja Wasilewska, Filip Osadnik,
Paweł Morciniec i Szymon Osadnik.
Wielkie Gratulacje! Joanna Morciniec

KULTURA

Poszukiwanie lokalnych liderów – Konkurs na
inicjatywy lokalne
Wraz z przystąpieniem CK „Zamek w Toszku” do programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022 rozpoczęliśmy realizację zadania Zamkowa Kultur+ dofinasowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W marcu i kwietniu przeprowadziliśmy badania społeczne wśród mieszkańców Gminy
Toszek. Na FB Zamek w Toszku pojawił się link do ankiety oraz zorganizowane zostały
spotkania z różnymi grupami odbiorców oferty kulturalnej, aby poznać nie tylko potrzeby i oczekiwania mieszkańców, ale także potencjał drzemiący w lokalnej społeczności.
„Najbardziej zaskakujące, a zarazem najbardziej owocne było spotkanie z toszecką młodzieżą 13+. Okazało się, że młodzi mają wiele pomysłów na działania kulturalne i chcieliby je zrealizować. M.in. pojawił się pomysł stworzenia aplikacji z grą terenową po Toszku nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów odwiedzających nasze miasto czy
edukacyjne wycieczki rowerowe. Również seniorki, koła gospodyń, orkiestry, sołtysi są
zainteresowani pozyskanie środków na działania kulturalne adresowane do mieszkańców Gminy” – mówi koordynatorka zadania Katarzyna Prawda. Informujemy, że nabór
wniosków i regulamin konkursu opublikowane zostaną 13 maja na FB Zamek w Toszku
i stronie zamektoszek.eu. Wnioski będzie można składać do 27 maja. Wybór inicjatyw
nastąpi 30 maja. W trakcie trwania naboru odbędzie się również spotkanie informacyjne
dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie. Dofinansowanych może zostać od 3
do 7 inicjatyw o łącznej wartości 30 000 złotych. Masz pomysł? Złóż wniosek! 
KP

Zapraszamy na Brewerie Toszeckie
Kolejna, bo już szesnasta edycja Brewerii Toszecki odbędzie się 14 maja w Noc Muzeów.
Na uczestników czeka wiele atrakcji: pokazy rycerskie, warsztaty czerpania papieru i plastyczne, teatrzyk o warszawskiej Złotej Kaczce dla dzieci i rodziców, bezpłatne dmuchańce, malowanie buziek i zamkowa gastronomia. Zamkową wieżę będzie można zwiedzać
bezpłatnie od 16.00 do 22.00.Więcej informacji na FB Zamek w Toszku i stronie zamektoszek.eu.
KP
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Dzisiej Wōm poôsprawiōm!
Ôd kedy żech napisoł piyrszy tekst do
gazety, czekołech, kedy w kōńcu przidzie
taki mōmynt, że nie byda mioł nic specjalnego do napisaniŏ, nie bydzie żŏdny
ôkazyje, i w kōńcu Wōm poôsprawiōm ô
tym, czym już tak możno z pōł roku żyjam!
Tak ech w życiu mioł fest dużo szczynściŏ,
że udało mi sie studiować to, coch ôd
bajtla chcioł studiować – czyli historia!
I terŏzki, skuliż tego, że kōńcza piyrszy
etap, musza pisać licyncjat. I pisza go ô
chopie, co sie nazywoł Ksiōndz Jan (Prezbiter, Kapłan, możno Farŏrz Jan? Nie
wia, chyba jeszcze nigdy nie pisoł ô nim
żŏdyn po ślōnsku).
Chop tyn je ô tela ciekawy, że... nigdy
nie istnioł. We XII wieku we Europie,
doporzōndku nie wiadōmo skōnd, ludzie
zaczli gŏdać (i pisać), że we Indiach panuje fest mocny krōl i jednocześnie farŏrz,
kery sie nazywŏ Jan i je nojmocniejszy
na cołkim świecie. Mŏ fest sroge wojsko,

bez jego stolica płynie rzeka połnŏ złota
i diamyntōw, a we pałacu mŏ żdżadło,
kere mu pokazuje, jak go wtoś chce ôcyganić. Cuda wianki!
XII wiek to je tyż czas, kedy durch chrześcijany sie pierōm ze muzułmanōma we
Ziymi Świynty, po tym, jak zdobyli Jerozolima we piyrszy krucjacie (to takŏ
wojna religijnŏ, kerŏ sie traktowało choby pōnć). Wiycie, jak to Europejczyki na
pustyni – tam je za gorko, ciynżki klimat,
a muzułmanōw jednak bōło dużo, dużo
wiyncy. Skiż tego mieli tam chrześcijany moc problymōw i szukali pōmocy
z kŏżdy strōny. Jak sie dowiedzieli, że
we Indiach je Ksiōndz Jan, to chcieli sie
z nim fest skōntaktować, coby prziszoł
jym pōmōc – i skuliż tego pisali dō niego listy. Do dzisiej sie zachowoł taki list
papiyża z 1177 roku abo list krōla angelskego. Nawet w jednym mōmyncie wtoś
napisoł list, w kerym udŏwoł, że je tym
Ksiyndzym Janym, w niym właśnie ôpisoł

te wszyske cuda, ô kerych ech pisoł przodzi. I richtich ludzie w to wierzyli!
Wierzyli w to do tego stopnia, że jak we
1219 roku ruszyli na V już krucjata do
Egiptu, to skuliż Ksiyndza Jana ja przegrali! Atakowali wtedy Damietta, jedne
miasto egipske, i nie poradziyli go zdobyć, durch przegrywali z muzułmanōma.
Narŏz sułtan egipski zaproponōwoł jym
blank dobre warunki pokoju, take, że
sami by ich nigdy nie szafli wojnōm. I już,
już mieli tyn pokōj podpisać, jak ôrŏz
prziszły klachy, że pŏra dni ôd Egiptu je
wojsko Ksiyndza Jana (abo jego wnuka,
Dawida) i idzie pōmōc chrześcijanōm. Jak
sie ô tym dowiedzieli, to nie zgodziyli sie
na przerwanie wojny, czekali na niego...
i sie nie doczekali. I krucjata przegrali.
Take to rzeczy sie dŏwni dzioły, nie powiycie mi chyba, że nie je to, jak cołkŏ historia, ciekawe! I, jak widać, „fake newsy”,
to nie je coś, co wymyślyli niedŏwno!

Adam Wrazidło

TOMASZ PISZE O NAS...

Być wybranym
Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie dziesięciu tysięcy osób. Jesteście tam z własnego
wyboru, z jednym prostym celem – zostać
wybranym i przeżyć coś niezwykłego. Jak
bardzo wierzysz w to, że spośród dziesięciu tysięcy osób wybiorą właśnie Ciebie?
Kiedy myślę o tym, że dostałem się do
setki uczestników programu 99 Gra
o Wszystko, choć oprócz mnie było ponad dziesięć tysięcy chętnych, to naprawdę nie wiem, jak do tego doszło. Czy to
tylko kwestia szczęścia? Z drugiej strony
to był normalny casting, więc reżyserzy
brali pod uwagę charakterystyczne osoby,
które mają coś ciekawego do zaprezentowania – nawet jeśli czasem oznaczało to
jedynie zewnętrzne walory.
Zostać wybranym do tego programu, to
była niezwykła sprawa, ale tak naprawdę
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niewiele to dla mnie zmieniło. Tymczasem są w życiu każdego człowieka momenty, w których zostać wybranym oznacza kompletną zmianę dotychczasowego
kierunku. Dostać się na studia jako jeden
z nielicznych, zostać wybranym spośród
dziesiątek CV i życiorysów – matematycznie szanse na to są małe. A jednak
zawsze ktoś zostaje wybrany. Zawsze ktoś
otrzymuje szanse. Czemu to nie miałbyś
być ty?
Kiedy o wyborze decyduje czysty przypadek, każdy ma takie same szanse. Ale
o wiele częściej zdarza się, że szczęściu
można pomóc. Dobrym przygotowaniem, nauką, charyzmą, przebojowością.
Dzisiaj dobrze już wiem, że jeśli chcę zostać wybrany, nie mogę siedzieć grzecznie
i się nie odzywać. Muszę być przebojowy.

„Siedź w kącie, a znajdą cię” – bzdura.
Czemu ktoś miałby się tobą zainteresować, skoro nie dajesz mu do tego pretekstu?
Wszystko zaczyna się od wiary. Bez wiary nie spróbujesz swoich sił, nie przygotujesz się jak należy. Jak to możliwe, żeby
uwierzyć, że zostanie się wybranym spośród tysięcy? Nie wiem, ja cały czas mam
z tym problem. Wiem za to, że każdy
z nas jest niepowtarzalny, wyjątkowy. Siedem miliardów ludzi, a żaden nie jest taki
jak Ty. O tym właśnie myślę, kiedy sam
staje przed szansą.
I oczywiście robię w mojej mocy, żeby
mój los nie zależał tylko od szczęścia.
Szczęściu trzeba pomóc. Nieważne o jakiej sferze życia mówimy, innej drogi nie
ma.
Tomasz Sobania
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dokończenie ze str. 1
oszczędności, precyzji, orientacji w terenie, zasad życia w społeczeństwie, wytrwałości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijamy kreatywność.

– Jak Pani myśli w jaki sposób harcerze
zmieniają świat na lepszy?
– Myślę, że swoim działaniem. w życiu
codziennym wykorzystujemy to czego
nauczyliśmy się podczas zbiórek i wyjazdów. Starając się być najlepszą wersją siebie, pracując nad swoimi dobrymi
stronami i niwelując te złe. Wstępując do
ZHP młody człowiek przyjmuje określone wartości, ideały, do których dąży i zaraża nimi osoby wokół siebie. Wiadomo,
nie zawsze wychodzi tak jakbyśmy tego
chcieli, ale ciągłe doskonalenie pozwala
nam na zmienianie siebie a tym samym
świata wokół nas.
– Jakie jest współczesne harcerstwo?
– Współczesne harcerstwo jest odpowiedzią na problemy młodych ludzi, którzy
coraz częściej swoje życie spędzają w wirtualnej rzeczywistości, z dala od rówieśników, mają problemy z relacjami między
ludzkimi.
– Harcerstwo nierozerwalnie wiąże
się z patriotyzmem, czym dla Pani jest
patriotyzm?
– Jeżeli miałabym użyć jednego słowa to
powiedziałabym, że odpowiedzialnością.
Za siebie i innych. W harcerstwie pokazujemy, że patriotyzm to znajomość polskiej
historii, dbałość o tradycje i obyczaje, poznawanie miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi, odkrywanie piękna Ojczyzny, również tej małej, w której
mieszkamy, miejsc, z których pochodzą
nasze rodziny. Patriotyzm to też dbanie
o otaczającą nasz przyrodę. Patriota to
również osoba, która krytycznie potrafi spojrzeć na to co dzieje się w jego Ojczyźnie. To również znajomość swoich
praw i wypełnianie swoich obowiązków.
– Od zawsze harcerzom przyświeca dewiza pomóż, czyli działaj. Czy obecnie
te wartości są niezmienne?
– Dewiza ta w pełni brzmi "Wyjdź w świat,
zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj".
To dewiza, którą kierują się wędrownicy.
Charakterystyczną formą aktywności wędrowników jest służba. Oczywiście w pozostałych pionach metodycznych, służba
jest również obecna. Harcerskie wartości
nie zmieniły się od czasów powstania naszej Organizacji.
– Jak Pani myśli czy harcerstwo kształtuje charakter i wpływa na dalszy rozwój młodego człowieka?
– Myślę, że tak, naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli
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wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez
stawianie wyzwań. Zadaniem kadry, instruktorów, jest przygotowanie tak programu działania gromady, drużyny, aby
zuchy i harcerz mieli możliwość rozwoju, rozwijania umiejętności, zdobywania
wiedzy. Próby na stopnie i sprawności
ułatwiają te zadanie, są one przygotowane odpowiednio do wieku naszych podopiecznych.
– Jak wygląda codzienność harcerska w Szczepie Harcerskim „IGNIS”
w Toszku?
– Harcerzem jest się całe życie, nie tylko podczas zbiórek, a więc można powiedzieć, że codzienność to szkoła,
studia i praca. To również planowanie
zbiórek gromady/drużyny, zbiórek zastępów, wyjazdów na wycieczki, biwaki,
kolonie i obozy. Wykonywanie zaplanowanych zadań, które pozwalają zdobyć
kolejne stopnie i sprawności.

– Czy przedwojenne wychowanie harcerskie powinno być wzorem dla czasów
nam współczesnych?
– Jak wspominałam wcześniej, harcerskie ideały i wartości nie zmieniły się, ale
zmienił się sposób działania, jest on dostosowany do czasów, w których obecnie
żyjemy, odpowiada na nasze obecne potrzeby. Mamy wiele możliwości przekazywania wiedzy i kształtowania młodych ludzi. Możemy korzystać z różnym pomocy
dydaktycznych, wykorzystywać przygotowane propozycje programowe.
– Rok temu zamknęła Pani pozytywnie
próbę na stopień harcmistrzyni, czym
jest dla Pani bycie harcmistrzem?
– Zacznę od tego kim jest harcmistrz.
Harcmistrz to ostatni z trzech stopni instruktorskich. Jest to osoba, która ukończyła 21 rok życia, spełniła wyznaczone
wymagania i zamknęła próbę z wynikiem
pozytywnym. Jest to mistrz harców, stosuje po mistrzowsku Harcerski System
Wychowawczy, jest świadomym człowiekiem. Dla mnie bycie harcmistrzem to
bycie wzorem dla innych, a więc ciągła
praca nad sobą, dążenie do harcerskich
ideałów, ciągłe pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności.
– Jak zachęciłaby Pani młodzież, dzieci
do wstąpienia w szeregi Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku?
– Mam nadzieję, że wszystko co tutaj zostało powiedziane przekona rodziców,
do rozmowy z dziećmi, a rodzice przekonają dzieci i młodzież do przyjścia na
zuchową czy harcerską zbiórkę. Zuchowe
zbiórki (dla dzieci od I do III klasy SP)
odbywają się w soboty w godzinach 8:009:30. Harcerze (IV-VI klasa SP) spotykają
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Ramię pręż, słabość krusz
i nie zawiedź w potrzebie!

się w piątki w godz. 17:00-19:00. Harcerze Starsi (13-16 lat) mają zbiórki w soboty od 10:00 do 12:00. Najstarsi, czyli
wędrownicy (16-21 lat) spotykają się na
zbiórkach w wybranych przez siebie terminach, dlatego w tym przypadku zapraszam do kontaktu ze mną marta.bulla@
zhp.net.pl. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony na Facebooku www.
facebook.com/SzczepIGNIS oraz Instagrama naszych Harcerzy Starszych - 16_
tdhs_iskra.
– Jakie działania czy wydarzenia zaplanowane są przez szczep harcerski?
– Pod koniec maja wędrownicy będą brali
udział w II Złazie Wędrowniczym, organizowanym przez Hufiec Ziemi Gliwickiej, na czerwiec planujemy zakończenie
roku harcerskiego. w lipcu wybieramy się
na kolonię i obóz Hufca do Rozewia, nad
Morze Bałtyckie. Łącznie udział w letnich
wyjazdach weźmie 262 osób, w tym ponad 30 osób z naszego Szczepu.
– Czy ma Pani wsparcie gminy przy realizacji przedsięwzięć harcerskich? Jak
układa się współpraca?
– Mam, a raczej jako członkowie Szczepu, mamy wsparcie nie tylko ze strony gminy, ale również grup, instytucji,
firm i przedsiębiorców działających na
jej terenie. Myślę, że współpraca układa
nam się dobrze. Gdy mamy jakieś pytania, nie wiemy jak coś „ugryźć”, zawsze
otrzymujemy pomoc. Niedawno otrzymaliśmy darowiznę od REMONDIS
Aqua Toszek Sp. z o.o. i dzięki temu mogliśmy zakupić fantomy oraz defibrylator
treningowy AED. Dzięki temu członkowie Szczepu będą mogli zwiększyć swoją
wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania i pomocy poszkodowanym.
Myślę, że zorganizowany w styczniu 30.
Finał WOŚP potwierdza, że nasza współpraca dobrze się układa. Pierwszy raz odbyła się nie tylko kwesta, ale również licytacja. Za rok chcielibyśmy to powtórzyć.
W kolejnym roku chcielibyśmy również
zorganizować XX Rajd Św. Jerzego, coroczne wydarzenie organizowane przez
Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. Jesteśmy
na etapie wstępnych rozmów, ale już usłyszałam, że jak najbardziej możemy liczyć
na wsparcie. w 2017 roku odbyła się XV
edycja Rajdu, podczas której nasz Szczep
otrzymał swój sztandar.
– Dziękujemy za rozmowę.
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