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Miejsce, do którego król chodzi pieszo
– toaleta publiczna w Toszku
Po wielu latach przerwy, z końcem ubiegłego roku Toszek wzbogacił się o nową toaletę
publiczną. Została ona umiejscowiona w centrum miasta, obok przystanku autobusowego
przy ul. Tarnogórskiej.
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Moje boisko ORLIK w Toszku

biekt charakteryzuje się estetyczną
skać w formie darowizny od podmiotów
elewacją wykonaną z polerowanego
prywatnych.
granitu w kolorze szarym i czarnym. CaObiekt został oddany do użytku 9 styczłość dopełnia efektowne ledowe, niebieskie
nia br. Decyzją Rady Miejskiej w Toszku za
podświetlenie dużego oznakowania WC,
wejście do toszeckiego przybytku użytkowwidoczne po zmroku. W środku na użytnicy zapłacą jedynie „symboliczną złotówkę”.
kowników czeka komfortowe wyposażenie:
Producentem toalety jest firma Budotechnika
muszla ze stali nierdzewnej z automatyczz Pilchowic, która już wcześniej wybudowała
nym spłukiwaniem, automatyczny podajnik
takie obiekty w wielu miejscach w Polsce,
2VWDWQLHJRVLHUSQLD*PLQD7RV]HNRGVWÈSLïDRGXPRZ\ZWU\ELHQDW\FKPLDVWRwody, mydła i suszarka, dyfuzor zapachów,
a w powiecie gliwickim – w Sośnicowicach
Z\P]GRW\FKF]DVRZ\P:\NRQDZFÈEXGRZ\NRPSOHNVXERLVNVSRUWRZ\FK
ogrzewanie podłogowe, instrukcje także
i Pilchowicach.
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w j. niemieckim i angielskim oraz szereg
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systemów bezpieczeństwa, takich jak moduł
GSM dla administratora, system „Żądanie
oraz ppoż.
J pomocy”
Jak ukręcić
bat kosze na śmieci. SzaW połowie sierpnia firma zażądała także
let
jest
oczywiście
przy tym odporny na od inwestora zgody na zmianę producenta,
na nierzetelnych?
działania wandali oraz przystosowany do typu i parametrów sztucznej trawy zaofeużytkowania
przez osoby
niepełnosprawne.
yłoniony
w przetargu
Wyko- rowanej w ofercie przetargowej. Gmina nie
Dla podniesienia
bezpieczeństwa
oraz za- mogła wyrazić aprobaty. Takie zmiany były
nawca Orlika,
już po przejęchowaniaciu
porządku
poszanowania
mienia niedopuszczalne w świetle zapisów umowplacu ibudowy
w połowie
publicznego
teren
wokół
toalety
objęty
został nych, przepisów prawa i wytycznych Miniczerwca, przejawiał lekceważący stosunek
całodobowym
monitoringiem
z
jednoczesną
do powierzonych zadań, nie podejmując sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji
obrazu.
sięrejestracją
wykonywania
robót. Gmina, korzysta- doprowadziłoby do utraty dofinansowania.
Cała
inwestycja
kosztowała
niespełjąc z zapisów umownych,
wezwała
firmę Wykonawca mimo wszystko upierał się przy
na
115
tys.
zł
i
obejmuje
nie
tylko
zakup swoich żądaniach.
do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji
i montażPo
toalety,
ale takżewezwania
koszty związane
inwestycji.
otrzymaniu
WykoZgłoszenie gotowości do odbioru końcowez opracowaniem projektu budowlanego,
nawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej go powinno było nastąpić najpóźniej ostatniewykonaniem niezbędnych przyłączy wodwykonywania wskazywało, że termin ukoń- go sierpnia. Na ten dzień firma zrealizowała
no-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz
czenia zadania może być zagrożony. Inwe- niecałe 20% inwestycji i nie było możliwe,
płyty fundamentowej i chodnika z kostki
stor kilkakrotnie informował o tym fakcie, by ukończyła je w terminie. Brak podstaw
brukowej. Część środków udało się pozywzywając do przyspieszenia robót i zmiany prawnych do przedłużenia realizacji zadania
sposobu ich realizacji.
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu
4
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Brak publicznej toalety zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających gminę był
od lat problemem, a ostatni tego typu obiekt
na terenie gminy działał jeszcze w latach 90.
ubiegłego stulecia. Obecnie problem został
rozwiązany,
z tak komfortowej
robót zmusiłoa Gminę
do odstąpieniatoalety,
od umow
królewskich
nawet
sam
wyiście
i naliczenia
kary.warunkach,
Wykonawca
nie zgadzał
przysłowiowy
król chętnie
skorzysta…
się z argumentacją
wskazującą
na jego winę.
Po opuszczeniu placu budowy w Toszku
zawrzało od plotek! Wiele z nich wskazywało
na nieudolność urzędników w prowadzeniu
inwestycji. „Jestem zdumiony reakcjami niektórych mieszkańców dotyczącymi naszej decyzji.
W zaistniałej sytuacji mając na uwadze interes
Gminy, odstąpienie od umowy nie jest prawem,
ale obowiązkiem inwestora” – mówi Grzegorz
Kupczyk – Burmistrz Toszka. „Proceder opóźniania i nienależytego wykonywania robót publicznych w Polsce jest procesem nagminnym
i nagannym. W naszym przypadku kontynuowanie współpracy z Wykonawcą przez kolejne miesiące nie dałoby nam żadnej gwarancji
zakończenia inwestycji, co doprowadziłoby
do utraty dofinansowania i narażenia Gminy
na straty. Październik jest ostatnim realnym
terminem, w którym jesteśmy w stanie wyłonić
i wprowadzić na plac budowy kolejną firmę”.
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Nowo powstały referat mieści się obecnie
dłużenie
terminu realizacji
zadania
inwenych, rozpisano przetarg z podziałem na pięć
Z uwagi na ograniczone środki budżetowe,
w pokoju nr 8 (parter). W miejscu, w którym
stycyjnego.
Przy okazji odkrytego wykopu
zadań (5 rejonów Gminy Toszek), co umożli- podjęto działania zmierzające do pozyskawcześniej swoją siedzibę miał USC, w chwili
wokół budynku wymieniono także przyłącza
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obecnej utworzono pokój przeznaczony dla
sanitarne oraz instalację odgromową, które
jak do tej pory tylko przez jedną. W konse- zakupu niezbędnych materiałów promocyjradnych Rady Miejskiej w Toszku. Do tej pory
wymagały pilnej interwencji. Całość wykokwencji przełożyło się to na zaoferowanie nych. W tym celu złożono wniosek aplikaczłonkowie rady korzystali z pomieszczenia
nanych prac zmierza do zablokowania wnikonkurencyjnych cen. Ponadto zrezygno- cyjny o dofinansowanie z funduszy unijnych
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Urzędu.
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wykonania
niniejszych
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PACZYNA
 Urząd Miejski
w Toszku –
zmiany…
#Zmiany,
Szko³azmiany,
- integracyjny
Mistrzostwa Ministrantów

element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

J Orlik w zasięgu ręki!

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 13 lutego, 20 jednostek samorządu
terytorialnego uzyskało pomoc finansową
w wysokości po 333 tys. złotych na budowę
kompleksu
boisk
– tzw. OrliNowo powstałe
biurasportowych
na parterze budynku
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B. GROCHLA
NNA ZARZECKA
2

26

Po troszku o Toszku tXXXUPT[FLQM
Potroszku
troszku o Toszku
www.toszek.pl
Po
Toszku•tXXXUPT[FLQM

Oświata

Pracowicie między sesjami
 LisTOPAD
12 listopada ubiegłego roku odbyła się
ostatnia sesja Rady Miejskiej w Toszku
kadencji 2010–2014. Na początku obrad
przedstawione zostały sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Kultury oraz
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
Dalej Rada Miejska w Toszku uchwaliła
nowe stawki podatku od nieruchomości,
środków transportowych oraz ich zwolnień
(na rok 2015), a także wysokość stawek
opłaty targowej oraz za posiadanie psa.
W wyniku podjętych uchwał zachowano
stawki obowiązujące w roku 2014. Na tym
samym poziome pozostawiono także opłaty
za świadczenia pobierane przez przedszkola
na terenie gminy. Ponadto radni uchwalili
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie
Toszek na rok 2015 i Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejny rok. Przyjęto również
informację Burmistrza o stanie realizacji
zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego.

 GRUDZiEŃ

1.12.2014 r. – Odbyła się inauguracyjna
sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Toszku kadencji 2014–2018. Otwarcia obrad
dokonał najstarszy wiekiem radny senior
Tadeusz inglot. Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej Dominika Gmińska pogratulowała radnym uzyskania mandatu
i wręczyła im zaświadczenia o wyborze.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
wszyscy radcy złożyli ślubowanie. Następnie
radni powołali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Toszku. Na podstawie zgłoszonych
kandydatur i w wyniku głosowania radni dokonali wyboru Przewodniczącego,
którym został Krzysztof Klonek oraz Wiceprzewodniczącej Ewy Milewskiej. Radny
senior przekazał prowadzenie dalszej części
obrad w ręce nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku. Następnie
Dominika Gmińska wręczyła Grzegorzowi
Kupczykowi zaświadczenie o wyborze na
stanowisko Burmistrza Toszka. Burmistrz,
podobnie jak radni, złożył uroczyste ślubowanie. Podczas pierwszej sesji podjęto
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf
i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Toszek oraz ustalenie wyso-

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

kości dopłat do taryfy za odprowadzanie
ścieków. Pozwoli to m.in. na wprowadzenie
dopłaty ze strony gminy dla mieszkańców
w wysokości 3 złotych do 1 m3 odprowadzanych ścieków. Wniosek o utrzymanie
poziomu dopłat na poziomie z ubiegłego
roku złożył Remondis Aqua Toszek jeszcze
na ostatniej sesji ustępującej Rady Miejskiej
w Toszku, która go zatwierdziła.
23.12.2014 r. – Zgromadzeni na sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i stałych
komisji Rady Miejskiej w Toszku wraz
z ustaleniem przedmiotu i zakresów ich
działania oraz składów osobowych. W poprzedniej kadencji 2010–2014 działały dwie
komisje stałe: Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
oraz Oświaty i Kultury. Obecnie zdecydowano o powołaniu trzech komisji stałych:
Rolnictwa i Gospodarki, Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Budżetu i Finansów. Ustalono także opłatę za korzystanie z toalety
miejskiej na terenie Toszka w wysokości
1,00 zł. Sporo kontrowersji wywołało głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Toszka. Po
odczytaniu przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Toszku projektu uchwały i poddaniu jej pod głosowanie okazało się, iż 9
radnych głosowało przeciw podwyższeniu
wynagrodzenia Burmistrza. Fakt ten dziwi
podwójnie, gdyż projekt uchwały wraz z propozycją wynagrodzenia został już wcześniej
ustalony przez radnych podczas wcześniejszego spotkania. W związku z zaistniałą
sytuacją Przewodniczący Rady Miejskiej
w Toszku Krzysztof Klonek przerwał obrady
Sesji, poprosił radnych o pozostanie na sali
w celu odbycia wspólnego posiedzenia komisji stałych, natomiast pozostałych poprosił

o opuszczenie Sali Sesyjnej. Po przerwie
poddano pod głosowanie nowy projekt
uchwały, który został przyjęty stosunkiem
głosów 9 „za” do 6 „przeciw”. W związku PACZYN
z decyzją większości radnych wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza Toszka zostało
powiększone jedynie o kwotę 180,00 zł
brutto. Warto w tym miejscu zaznaczyć,
iż jest to najniższe wynagrodzenie spośród
wszystkich włodarzy powiatu gliwickiego.
29.12.2014 r. – Na wniosek Burmistrza
Toszka została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, której celem było podjęcie uchwał w sprawie: uchwalenia budżetu
Gminy Toszek na rok 2015 oraz przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Toszek na lata 2015–2025. Na Sesji obecnych było jedynie 5 radnych: Krzysztof Klonek, Tadeusz Kobiernik, Adam Konieczny,
Ewald Laksa, Inga Potkowa, co wobec braku
wymaganego kworum spowodowało, iż sesja
nie była prawomocna do podejmowania
uchwał.

# Szko³a - int

element Twojego

 sTYCZEŃ

7 stycznia br. miała miejsce pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej
w Toszku. Po perturbacjach mających miejsce pod koniec 2014 roku głównym tematem
sesji było uchwalenie budżetu. Tym razem
radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek
na rok 2015. Konsekwencją tego działania
jest także przyjęcie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015–2025. Ponadto
Rada Miejska w Toszku uchwaliła regulamin
korzystania z toalety publicznej na terenie
miasta Toszek oraz podjęła decyzję o przystąpieniu gminy do stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania „Spichlerz Śląski”.

# Z Ma³opolski

Wynagrodzenia WójtóW, burmistrzóW i prezydentóW miast
W poWiecie gliWickim – stan na grudzień 2014
gmina

Wynagrodzenie
zasadnicze

dodatek
funkcyjny

dodatek
specjalny

razem

knurów

6.000,00 zł

1.970,00 zł

3.188,00 zł

11.158,00 zł

sośnicowice

5.900,00 zł

1.900,00 zł

3.120,00 zł

10.920,00 zł

gierałtowice

5.800,00 zł

1.900,00 zł

3.080,00 zł

10.780,00 zł

pyskowice

5.700,00 zł

2.000,00 zł

3.080,00 zł

10.780,00 zł

rudziniec

5.800,00 zł

1.800,00 zł

2.660,00 zł

10.260,00 zł

Wielowieś

5.600,00 zł

1.750,00 zł

2.205,00 zł

9.555,00 zł

pilchowice

5.500,00 zł

1.600,00 zł

2.059,00 zł

9.159,00 zł

toszek

4.800,00 zł

1.600,00 zł

1.920,00 zł

8.320,00 zł
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Oświata
Rada
Miejska w Toszku
 Adam Konieczny

 inga Potkowa

Mam 34 lata. Kawaler.
W 2007 roku ukończyłem
studia licencjackie w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu na
PACZYNA
kierunku
Administracja
Gospodarcza. Zawodowo od
2010 roku prowadzę własną
działalność gospodarczą. Od 4 lat jestem
Partnerem w Fundacji Spichlerz Górnego
Śląska oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.

49 lat, mężatka, dwoje dzieci. W Wilkowiczkach mieszkam od urodzenia. Lubię spędzać
czas w ogrodzie oraz
KOTULIN
podróżować. Od paru
lat włączam się aktywnie
w działania gminy Toszek. Od 2007 r. jestem
sołtysem Wilkowiczek, a cztery lata później
zostałam radną sołectwa Wilkowiczek i Kotliszowic.

 Andrzej Mrzygłód

 Joanna
Konieczna

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

Lat 24, kawaler, wykształcenie wyższe. Urodzony 25 września 1990 r.
w Pyskowicach. Od urodzenia mieszkaniec Boguszyc. Z wykształcenia mgr
inż. techniki rolniczej i leśnej. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Obecnie jestem rolnikiem
i prowadzę własne gospodarstwo rolne na
terenie gminy Toszek.

 Ewa Milewska

Lat 36, mężatka, jedno
dziecko. Wykształcenie średnie – absolwentka Technikum Ochrony Środowiska
w Gliwicach. Mieszkanka
Toszka

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

 Ewald Laksa

Lat 63, emeryt. Sołtys 12
lat w Ciochowicach. Działacz sportowy, honorowy
członek straży pożarnej.
Jako radny chcę pomagać
w rozwiązaniu problemów
w sołectwie Pisarzowice-Ciochowice, walczyć o poprawę stanu dróg powiatowych,
udrożnienie potoku w Ciochowicach-Pisarzowicach.

 Herbert Kocur

Wiek 56 lat. Pracuję
w Zakładach Mechanicznych "BUMAR Łabędy" S.A.
w Gliwicach. Priorytetem są
dla mnie działania proekologiczne oraz działania dla
poprawy życia mieszkańców
gminy. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, Budżetowej oraz Rolnictwa.
Kontakt: e-mail: herbert.kocur@gmail.com;
telefon: 798-059-422
AGNIESZKA KURAL
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46 lat, mężatka, matka
dwójki dorosłych dzieci. Pielęgniarka rodzinna w Ośrodku Zdrowia w Paczynie.

 K
rzysztof
Grabelus

Lat 33, żonaty, jedno
dziecko, wykształceB. GROCHLA
nie średnie techniczne,
mieszkaniec Kotulina.

Po feriach przedszkole
jak z bajki

 Krzysztof
Klonek

Mam 28 lat, mieszkam w Toszku od
urodzenia, posiadam
wykształcenie wyższe.
Jestem absolwentem wielu kierunków związanych ze sportem, między innymi AWF Katowice oraz Szkoły Trenerów PZPN w Białej
Podlaskiej. Uzyskałem licencję trenera UEFA
A, pracuję w KS Zamkowiec Toszek oraz na
kompleksie boisk „Orlik” w Toszku. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Od kilku lat włączam się aktywnie w działalność na rzecz naszego miasta.
Jestem organizatorem wielu imprez środowiskowych, które są rozpoznawalne w całym
województwie. Pracę tę chcę kontynuować,
by zachęcić młodych ludzi do wspólnego
budowania przyszłości Toszka. Zamierzam
się włączać w kontynuacje dobrych i rozpoczętych projektów. Cenię takie cechy, jak patriotyzm lokalny, lojalność i zaangażowanie.

 Mariusz
Kowsz

Mam 29 lat, jestem
kawalerem, od urodzenia mieszkam w Toszku.
Mam wykształcenie średnie, pracuję w zakładzie stolarskim. W wolnych chwilach poświęcam się swoim hobby – wędkowaniu.
B. GROCHLA

 Rudolf
Bartela
Lat 46, żonaty, trójka dzieci. Od urodzenia mieszkaniec
Toszka. Od 25 lat prowadzę
PNIÓW
działalność gospodarczą
o profilu mlecznym.

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam
 sylwia
Wawrzynosek

Lat 36, mężatka, 1 dziecko, wykształcenie średnie
techniczne, zatrudniona
w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

 sylwia Cebula

Mieszkam w Pniowie,
mam 38 lat, jestem mężatką, matką dwójki dzieci.
Z zawodu – technik ekonomista, z pasji – animator
społeczno-kulturalny. Od trzech lat jestem
sołtysem Pniowa. W Radzie będę reprezentowała sprawy mieszkańców sołectw Pniów
i Paczynka. Moje atuty: jestem pełna optymizmu we wszystkim co robię, traktuję ludzi
z szacunkiem i liczę się z ich zdaniem, jestem
blisko ich problemów.

 T
adeusz
inglot

Mam 66 lat. Jestem
mężem i ojcem czwórki
dorosłych dzieci. Na co
dzień pracuję w Szkole
Podstawowej w Toszku jako nauczyciel wychowania fizycznego. Moje hobby to sport i turystyka. Będąc
radnym chcę mieć wpływ na to, jak będzie
wyglądał Toszek w najbliższej przyszłości.
Dążyć będę, aby Toszek był atrakcyjny pod
względem warunków mieszkalnych i posiadał
w dalszym ciągu swoje walory turystyczne
i krajoznawcze.

 Tadeusz Kobiernik

Zawodowo pracuję
w Zakładzie Konstrukcji Spawanych Łabędy
Sp. z o.o. jako Kierownik
Działu Przygotowania Materiałowego, a prywatnie
jestem żonaty i mam dwie
córki. Kontaktować się
można ze mną poprzez telefon: 695 428 553;
email: kobiernik@wp.pl lub osobiście: Toszek,
Eichendorffa 12 (po 16.00).
ANNA ZARZECKA
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Przemoc w rodzinie
Czym jest Zespół Interdyscyplinarny Miasta i Gminy Toszek

Na podstawie zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w styczniu 2011 roku
powstał Zespół Interdyscyplinarny Miasta i Gminy
Toszek.

Czym jest zespół
Zespół Interdyscyplinarny Miasta i Gminy Toszek tworzą przedstawiciele różnych instytucji, które
z reguły zaangażowane są w pracę na rzecz rodziny.
Są to m.in.: przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych. Grupa robocza najczęściej składa się
z dzielnicowego, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych (jeśli w rodzinie występuje problem
uzależnienia), oświaty (jeśli w rodzinie są uczące się
dzieci), ochrony zdrowia, kuratora sądowego i innych osób działających w omawianym obszarze. Dodatkowo zespół ten mogą zasilić kuratorzy sądowi
i prokuratorzy oraz wszystkie inne osoby działające
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

pokrzywdzonych. Dokument ten wypełniany jest
przez policjanta, pracownika socjalnego, pedagoga,
pielęgniarkę, lekarza itd. w przypadku podejrzenia
stosowania przemocy domowej w rodzinie klienta
czy podopiecznego. Spisanie formularza „Niebieska
Karta” jest wypełnieniem obowiązku przedstawiciela instytucji, ale także obywatela, bowiem
jest to zawiadomienie o prawdopodobieństwie
popełnienia przestępstwa. Wobec czego, formularz
„Niebieska Karta” może być sporządzony także bez
zgody osoby doświadczającej przemocy.

Definicja przemocy
Ta sama ustawa określa przemoc w rodzinie
jako pojedyncze lub powtarzające się umyślne
działanie, lub też zaniechanie, które narusza prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Chodzi
tutaj w szczególności o zagrożenie utraty życia
lub zdrowia, naruszenie godności i nietykalności
fizycznej oraz wolności – także seksualnej. Działania te bowiem powodują szkody zdrowotne, jak
również wywołują cierpienie i krzywdy moralne
osób, wobec których przemoc jest stosowana.

Niebieska karta
Pierwszym elementem rozpoczynającym
procedurę jest wypełnienie formularza „Niebieska Karta” – na podstawie zgłoszenia przyjętego
od członka rodziny, sąsiada, osoby posiadającej
wiedzę w zakresie stosowania przemocy wobec

Tryb postępowania
Wypełniony formularz przekazywany jest do
Przewodniczącego, który po zapoznaniu się z jego
treścią powołuje grupę roboczą lub pozostałych
członków Zespołu do rozpatrzenia sprawy. Spotyka
się ona w celu wymiany posiadanych informacji
o rodzinie, zaplanowania działań mogących poprawić problemową sytuację, motywowania poszczególnych jej członków do korzystnych dla nich
działań, monitorowania sytuacji oraz reagowania
w sytuacjach nieprzewidzianych.

Bojkot sesji nadzwyczajnej
W dziejach toszeckiej samorządności zdarzały się już ostre spory między zwolennikami
a przeciwnikami różnych punktów widzenia,
zgłaszanych propozycji, rozwiązań, czy uchwał.
29 grudnia ubiegłego roku w historii lokalnej
demokracji zapisany został nowy rozdział, który
z pewnością nie przynosi chluby jego pomysłodawcom.
Po raz pierwszy większość radnych uchyliła
się od spoczywającej na nich odpowiedzialności
i zbojkotowała posiedzenie Rady Miejskiej. Przy
okazji gmina Toszek „wyróżniła się” wśród innych
gmin województwa śląskiego, jednak chyba nie na
takiej sławie zależeć powinno toszeckim samorządowcom. Zgodnie z obowiązującymi obecnie
wymogami prawa rada każdej gminy powinna
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do końca grudnia podjąć uchwałę budżetową na
kolejny rok kalendarzowy. Projekt takiego budżetu
został przygotowany przez Burmistrza i zgodnie
z obowiązującymi procedurami przekazany radnym. Na wniosek Burmistrza Toszka Przewodniczący zwołał sesję poświęconą właśnie uchwale
budżetowej na dzień 29 grudnia. W sali obrad
zjawili się następujący radni: Tadeusz Kobiernik,
Adam Konieczny, Ewald Laksa, Inga Potkowa,
Krzysztof Klonek oraz zaproszeni goście. Wobec
braku kworum sesja nie mogła się odbyć, niemożliwe zatem stało się terminowe przyjęcie najważniejszej dla funkcjonowania gminy uchwały
– uchwały budżetowej. Jednym ze skutków był brak
możliwości przekazania środków na funkcjonowanie instytucji dotowanych z gminnej kasy – np.

Na kolejne spotkania grupy roboczej zapraszane
są osoby, wobec których istnieje prawdopodobieństwo doświadczania przemocy domowej. W czasie
tego spotkania wypełniane są dalsze części formularza „Niebieska Karta” oraz podejmowane są,
w porozumieniu z zaproszoną osobą, decyzje i plan
działania na określony w protokole z posiedzeniaPACZYN
grupy roboczej czas. Ponadto, członkowie grupy
roboczej informują o punktach, w których można
uzyskać pomoc w postaci wsparcia, terapii, schronienia itp. Następnie wzywana jest osoba, co do
której istnieje podejrzenie stosowania przemocy
domowej. Z taką osobą przeprowadza się rozmowę
informującą o konsekwencjach takiego zachowania oraz miejscach świadczących specjalistyczną
pomoc. Dalsza praca grupy roboczej uzależniona
jest od tempa i postępów w działaniu oraz potrzeb
zgłaszanych przez daną rodzinę.
Szczegółowy opis procedury postępowania
w przypadku przemocy w rodzinie zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta”.
Zakończenie procedury następuje w przypadku
ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy lub w przypadku
stwierdzenia braku zasadności podejmowania
działań. W szczególnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie, pomimo podjętych
działań, sprawa przekazywana jest do rozpatrzenia
Prokuraturze Rejonowej.

# Szko³a - int

element Twojego

Reaguj na przemoc!

# Z Ma³opolski

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy
Toszek do informowania Policji lub Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku o zauważeniu lub
podejrzeniu występowania przemocy. Każdy
może pomóc, kluczową rolę odgrywa czas reakcji i szybkość podjętych działań. W przypadku
podejrzenia występowania przemocy, prosimy
o kontakt osobiście lub pod numerem telefonu
32 332 67 14.
Caritas. Wśród 167 gmin województwa śląskiego gmina Toszek stała się w ten sposób jedyną,
która w Nowy Rok wkroczyła bez uchwalonego
budżetu. Przed, a także po wyborach mieszkańcy
gminy wielokrotnie słyszeli obietnice dialogu oraz
zapowiedzi wprowadzenia nowych standardów
funkcjonowania Rady Miejskiej. Nie sposób zaprzeczyć, że podobne praktyki nie były do tej pory
w gminie stosowane. Chyba nikt nie spodziewał się
jednak, że już w 4 tygodnie od objęcia mandatów
większość radnych tak lekceważąco potraktuje
prawo, wyborców i swoje obowiązki. Przyszłość
pokaże, czy wydarzenia z 29 grudnia stanowić
będą zapowiedź wyjątkowo trudnej kadencji, czy
też będzie to jedynie incydent, który uświadomi
wszystkim zainteresowanym, że czas już na samodzielne podejmowanie decyzji.
Burmistrz toszka
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snoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco

świata
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera.
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TOSZEK

7 listopada 2014 r. odbył się GIMNAZJUM
Wojewódzki Konkurs Wiedzy
pt. „Henryk Sławik – ocalić
od zapomnienia”, organizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Toszeckie gimnazjum reprezentowała NataPNIÓW
lia Grabowska (uczennica
klasy II c), która
wróciła z tytułem finalistki.

Grudzień to czas przepełniony pracą, ale
PACZYNA
KOTULIN
i radością. Taki właśnie
okazał się przedświąteczny okres dla społeczności szkoły podsta***
wowej w Paczynie.
Początek grudnia przyniósł sukcesy uczniów
Uczennica Agnieszka Chudzińska zajęła 3.
w konkursach. Pierwszym z nich było zakwamiejsce w GIMNAZJUM
Powiatowym Konkursie Pięknego
PRZEDSZKOLE
lifikowanie się drużyny z klasy IV do finału
Czytania w Języku Niemieckim, który odbył
powiatowego konkursu „Mistrz tangramu”.
się w listopadzie w 2014 r. w Pyskowicach.
***
Drugim zaś I miejsce w Powiatowym Konkursie
Języka Angielskiego i Niemieckiego reprezenOd 20 listopada do 10 grudnia ubiegłetantów klasy szóstej.
go roku trwał konkurs organizowany przez
Tradycyjnie już, z okazji „Mikołaja”, do paMinisterstwo Edukacji Narodowej, promuPo feriach przedszkole
czyńskich domówjak
wyruszyły
jący czytelnictwo „Książki moich marzeń”.
z bajki Mikołaje (uczniowie placówki) by złożyć mieszkańcom Paczyny
Uczniowie mieli sporządzić listę 50 tytułów
życzenia świąteczne i obdarować ich własnoksiążek, które chcieliby szczególnie przeczyręcznie przygotowanymi prezentami.
tać oraz nakręcić film na temat „Nasza szkoła
powinna dostać wymarzone książki, bo…”.
Ma³opolskiDonaMikołajów
Œl¹sk zaś, jako mikołajkowa niespodzianka, przyjechała firma Kalander, organizuDziesięcioro uczniów z klasy 3 c pod kierowjąc interesujące warsztaty czerpania papieru i drukarstwa. Uczniowie dowiedzieli się, skąd
nictwem bibliotekarza bardzo zaangażowało
XXXUPT[FLQMtPo
troszku oMożna
Toszku
wziął się papier, jak go kiedyś wyrabiano, barwiono, zapisywano, kiedy pojawił się druk, jak
się w produkcję
filmiku reklamowego.
działa prasa drukarska. Stali się na chwilę skrybami, zecerami, drukarzami…
go obejrzeć pod adresem: https://www.youtuW drugiej połowie grudnia, wraz z Internetowym Teatrem TVP, którego od październibe.com/watch?v=n3pNdLErWdQ
B. GROCHLA
ka są regularnymi widzami, uczniowie przenieśli się na deski Teatru Ateneum, by obejrzeć
Listę książek ustalono na podstawie przeprzedstawienie „Biegnijcie do szopki”.
prowadzonych wśród uczniów ankiet. Oto
Uwrażliwieniu na potrzeby drugiego człowieka, uświadomieniu, że każdy z nas ma takie
niektóre propozycje:
same prawa, potrzeby i uczucia służyły zaś zajęcia projektowe Razem dla rozwoju – aktywna
 W. Andrews – Kwiaty na poddaszu
edukacja globalna w szkołach, w których od października uczestniczą uczniowie klas IV–VI.
 B. Andrzejczuk – Pamiętnik nastolatki
W ich ramach odbyły się już warsztaty o wolontariacie, prawach człowieka, prawach dziecka
 R. Brett – Jesteś cudem
GIMNAZJUM D. Brown – Cyfrowa twierdza
oraz dostępie do edukacji w różnych częściach świata.

# A po feriach
Przygotowując się do świąt, uczniowie stworzyli piękne ozdoby, które zyskały uznanie
 G. Bureau – Kocham Cię życie. Mona
jury gminnego konkursu plastycznego „Ozdoba choinkowa” (w kategorii kl. I–III – repre T. Burpo – Niebo istnieje naprawdę
zentanci szkoły z Paczyny zdobyli I, II i III miejsce, a w kategorii kl. IV–VI przyznano im
 T. Canavan – Trylogia „Era pięciorga”
I i III miejsce).
 A. Cassidy – Gorzkie urodziny
Ostatnie spotkanie społeczności szkolnej w 2014 r. miało wyjątkowo uroczysty i nastrojowy
 C. Clare – Dary Anioła. Miasto kości
charakter. Coroczne Spotkanie Opłatkowe przyciągnęło w szkolne mury całe rodziny. Siedząc
 J. Clarkson – Moje lata w Top Gear
przy pięknie przyozdobionych stołach, zastawionych smakowitymi ciastami, w otoczeniu
 S. Collins – Igrzyska śmierci
świątecznych dekoracji, zebrani podziwiali występy
wokalne
i aktorskie
przedszkolaków
 J. Daughtery – Saga Wybrani
Po troszku
o Toszku
tXXXUPT[FLQM
i uczniów. Mali artyści przypomnieli, że istotą świąt jest serdeczność i otwartość oraz, że
 Flanagan – Zwiadowcy, Drużyna
umiejętność współpracy z innymi ludźmi czyni naprawdę cuda.
 J. Frey – Pokręcony świat
Współpracy i serdeczności można było doświadczyć, patrząc na wszystkich, którzy nabywali
 K. Garcia – Piękne istoty
dekoracje stworzone przez uczniów i ich rodziców podczas kiermaszu ozdób świątecznych.
Są to pozycje, które bardzo interesują
Uzyskany z niego dochód został przeznaczony na rehabilitację mieszkanki Paczyny, która ulemłodzież i byłyby mile widziane w szkolJ. FALBORSKA
gła wypadkowi samochodowemu. Kolejny raz mieszkańcy Paczyny udowodnili, że są ludźmi
nej bibliotece. Część z nich już znajduje
się
wielkiego serca i że zawsze można liczyć na ich serdeczność i wsparcie.
agNieszka kural
w zbiorach.
JoaNNa FalBorska

# Babcia i dziadek
# Szko³a - integracyjny Mistrzostwaw Ministrantów
przedszkolu
Dekanatu
Ujazdowskiego
element Twojego œrodowiska
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Po feriach
# przedszkole
Zwyciêstwo
jak z bajki gimnazjalnej grupy

teatralnej

# Z Ma³opolski na Œl¹sk
AGNIESZKA KURAL

B. GROCHLA

ANNA ZARZECKA

toszek

Konkurs historyczny
W grudniu ubiegłego roku w szkole
podstawowej w Toszku odbył się konkurs
historyczny pt. „Zamek – budowla obronna”, w którym wzięli udział uczniowie
klas V i Vi.
Zadaniem uczestników było wykonanie
makiety zamku dowolną techniką.
Wyniki konkursu:
AGNIESZKA KURAL

66

# Der, die,
das kenner

SP TOSZEK

i. Arkadiusz Szega i Julia Triska z klasy
lia Langer z klasy VIa i Dominika
Vc, Ramona Kopytko z klasy VIb i Wiktoria
Badura z klasy VIb.
Kwaśniok z klasy VIc
ii. Joanna Wawrzynosek z klasy Vc i i Filip
Prace oceniali przewodniczący kółek hiRybiński z klasy Vb, Paulina Piguła z klasy
storycznych. Opiekunem, a jednocześnie orVIb
ganizatorem konkursu był nauczyciel historii
iii. Paulina Wycisk z klasy Va i Malwi– Robert Krzemiński. Wszystkich chętnych
J. FALBORSKA
na Dobiosz z klasy Vc, Sandra Mikołajczyk
zapraszamy na wystawę prac konkursowych
z klasy VIb
do szkoły podstawowej w Toszku.
XXXUPT[FLQMtPo
troszku
o Toszku
Wyróżnienia:
Natalia Jacimczuk
z klasy
m. PoNdo
Va i Aleksandra Golombek z klasy Va,
NataB. GROCHLA
ANNA ZARZECKA

# A po feriach

Potroszku
troszku o Toszku
www.toszek.pl
Po
Toszku•tXXXUPT[FLQM

#O
w

kim. Mali artyści z grupy „Krasnale” również
pochwalili się znajomością języka niemieckiego,
przedstawiając bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.
Wszystkie przedszkolaki przygotowały własnoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera.

od kilku lat działają dwie nowoczesne pracownie komputerowe pozyskane z projektu
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,

J. FALBORSKA

# Der, die, Oświata
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kenner SP TOSZEK
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Wycieczka do Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Pławniowicach

Bal charytatywny

10 stycznia br. na Zamku w Toszku z inicjatywy Anny Czub – Przewodniczącej Rady
Rodziców – po raz drugi odbył się bal charytatywny na rzecz szkoły podstawowejPACZYN
w Toszku.

J. FALBORSKA

# Szko³a - int

element Twojego

XXXUPT[FLQMtPo troszku o Toszku

W nieodległych Pławniowicach znajduje się piękny pałac. Obecnie jest to Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej, dawniej był to Pałac Rodu Ballestrem. W ciepły, październikowy dzień wychowawcy wraz z uczniami klas IV–VI szkoły podstawowej
z Kotulina razem wybrali się na wycieczkę do tego wyjątkowego miejsca. Zwiedzanie rozpoczęto od pałacowej kaplicy, następnie pani przewodnik oprowadziła dzieci po pałacowych
wnętrzach i opowiedziała wiele ciekawych historii. Na zakończenie uczniowie zwiedzili park,
w którym zrobili wiele pięknych, pamiątkowych zdjęć.

Bawiło się na nim około 100 osób. Wśród
gości obecni byli rodzice, nauczyciele, absolwenci, a także osoby spoza Toszka. W trakcie
imprezy odbywały się licytacje przedmiotów
przekazanych przez sponsorów oraz sprzedaż
losów. Wylosowane przedmioty nierzadko
wzbudzały wielką wesołość i uśmiech na
twarzach zgromadzonych osób. Organizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki
zaangażowaniu wielu osób, w tym rodziców i przedsiębiorców, którzy ufundowali
nie tylko fanty, ale także obsługę muzyczną.
Całkowity dochód z imprezy wyniósł 4400 zł.
Pozyskane w ten sposób fundusze, podobnie
jak te z ubiegłego roku, przeznaczone zostaną
na budowę placu zabaw przy szkole.
JoaNNa FalBorska
zastępca Przewodniczącej rady rodziców sP toszek

XII Dzień regionu
Rokrocznie, w jedną z grudniowych niedziel, w kotulińskiej podstawówce ma miejsce impreza środowiskowa pod nazwą „Dzień
Regionu”. W 2014 r. przypadło na 7 grudnia.
To wyjątkowy dzień dla lokalnej społeczności, gdyż gromadzi on przedstawicieli
wszystkich pokoleń – od najstarszych seniorów po najmłodszych.
Rolę gospodarza pełnią dzieci szkolne, które razem ze swoimi nauczycielami przygotowują program artystyczny. Są więc tańce, piosenki, wiersze, scenki, a wszystko nawiązuje
do śląskich tradycji.
Gości uroczystości powitała Dyrektor Anna Pawłowska, wręczając podziękowania sponsorom i oddając głos dzieciom. Pięknie pokazali się uczniowie klasy III w swoim przedstawieniu,
zaś Karolina i Nikodem (uczniowie klasy VI) wcielili się w rolę omy i opy, którzy opiekują
się wnukami, bo… przecańś tera wszyjcy goniom za piyniodzem, a do dzieci żołdyn niy moł
czasu… opowiadają więc wnukom o swoich dziecięcych zabawach. Dzieciom przypadły one
do gustu i okazało się, że mogą zastąpić gry komputerowe.
Przedstawienia rozdzieliła wiązanka melodii ludowych zagrana przez starsze dzieci na fletach. W adwentowy nastrój wprowadzili gości pięcioklasiści inscenizacją w języku niemieckim
o pieczeniu pierników. Św. Mikołaj zawitał zaś przy dźwiękach kolęd, by na zakończenie
obdarować wszystkie dzieci paczkami. Po emocjach związanych z występami, szczególnie
dla dorosłych, chwila na kołocz, kawę i rozmowy.
Tradycyjnie przy wyjściu można było zakupić stroiki i ozdoby świąteczne. Zebrane pieniądze przeznaczone są dla księdza, który pochodzi z kotulińskiej parafii, a teraz jest na misjach
na Madagaskarze.
Beata grochla
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# Z Ma³opolski

W związku z sytuacją, jaka miała
miejsce na zebraniu przedwyborczym w dniu 13 listopada 2014 roku
w kotulinie, dyrektor szkoły podstawowej wyjaśnia, że w 2012 roku
został utworzony przy szkole drugi
oddział przedszkolny. W ramach budżetu szkoły na rok 2012 wykorzystano środki na przygotowanie sali,
adaptację sanitariatów i utworzenie
oddzielnej szatni dla przedszkolaków.
Natomiast ze środków budżetu gminy
zostało utworzone nowe stanowisko
pracy dla wychowawcy przedszkola
i przydzielono fundusze na 1/2 etatu
woźnej oddziałowej.
W rozmowie przed zebraniem kandydatka na radną uzyskała informację
dotyczącą przystosowania sali i toalet
do potrzeb małych dzieci. rozmowa
nie dotyczyła spraw personalnych
związanych z utworzeniem miejsc
pracy, na które gmina przeznaczyła
środki.
aNNa PaWłoWska
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Oświata
Kultura
 Zmiany wizerunku wzgórza
zamkowego

CiekAWOsTki

z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Na terenie Centrum Kultury „Zamek w Toszku” trwa realizacja
projektu rewitalizacji budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
PACZYNA
KOTULIN
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachPNIÓW
Regionalnego Programu
Bez wątpienia w gminie ToOperacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz przez
szek jest wiele zdolnych dzieci.
gminę Toszek. Prace konserwatorskie i budowlane są już w ostatniej
Prawdziwą „kopalnią diamenfazie projektu. W chwili obecnej można już podziwiać efekt pracy,
tów” jest szkoła i Centrum
gdyż roboty na zewnątrz wieży i budynku stajni zostały ukończone.
Kultury ,,Zamek w Toszku”,
Pozostały jedynie drobne czynności kosmetyczne. W chwili obecnej
gdzie dzieci mają dodatkową
aura sprzyja temu, aby już z daleka można oglądać zmiany w wizemożliwość rozwijania swoich
runku wzgórza zamkowego. Elewacja wieży i stajni po dokładnym
ukrytych talentów.
wyczyszczeniu i pracach konserwatorskich jest odnowiona i przykuwa
Ostatnimi osiągnięciami
uwagę. We wnętrzu wieży prace
grup artystycznych może ponadal posuwają się naprzód, aby
chwalić się koło plastyczne
na wiosnę była ona otwarta dla
GRAFIT, działające pod opieką
mieszkańców i turystów.
Agaty Przewieźlik. Martyna Weis zdobyła NAGRODĘ GŁÓWNĄ
BartłomieJ WoźNiak
w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. ,,Jesień w lesie, polu
Fot. Bartłomiej Woźniak
i ogrodzie” zorganizowanym przez Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach. Nagroda została przekazana Martynce na świątecznym
wernisażu, który odbył się w zamkowej kawiarni. Imponującym sukcesem może pochwalić się także grupa wokalna Rithmos, prowadzona
przez Adama Wójcika, gdzie soliści w Wojewódzkim Konkursie Kolęd
i Piosenki Zimowej zdobyli: Paweł Niezgoda – III miejsce, Samanta
B. GROCHLA
Pasławska – II miejsce, a Dominika Skawińska GRAND PRIX. Główną
nagrodą było nagranie piosenki finałowej w profesjonalnym studio
nagrań w Pyskowicach.
Dyplom dla całego klubu z Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych
przywiózł opiekun pan Ewald Stawinoga. Wraz z modelarzami koła
PUCHACZ w klasyfikacji drużynowej zajęli III miejsce.
Wszystkim naszym młodym utalentowanym artystom GRATULUJEMY.
BarBara skaWińska

 „Wielkie sukcesy małych artystów”

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
Zdjęcie ze zbiorów MOKiS w Pyskowicach

element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

Po feriach przedszkole
jak z bajki

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

 Teatr Deja Vu chlubą toszeckiego
zamku
W Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” działa grupa teatralna Deja Vu. Aktorami
są dzieci i młodzież w wieku
od 8 do 16 lat.
Grupa ma już w swoim dorobku artystycznym premiery
pięciu spektakli. 13 grudnia,
na Toszeckim Jarmarku Adwentowym, odbyła się premiera spektaklu świątecznego „Narodziny”, następnie sztuka prezentowana była
w Ciochowicach. Młodzi aktorzy zebrali kolejne gratulacje i wyrazy
uznania.
Do każdego spektaklu wystawianego przez grupę Deja Vu powstaje
oryginalny scenariusz i teksty piosenek autorstwa Agaty Przewieźlik
oraz muzyka skomponowana przez Michała Głąba.
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” propaguje wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanie sztukami pięknymi. Działalność
jest dowodem na to, że miłość do sztuki nie gaśnie, musi być jedynie
umiejętnie podsycana.
Od nowego roku dla młodzieży zostanie utworzona grupa plastyczna. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w zajęciach. Wszystkich
młodych ludzi zainteresowanych zajęciami dla grupy młodzieżowej
w kole plastycznym serdecznie zapraszamy!
AGNIESZKA KURAL
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BarBara skaWińska

 Kolejna atrakcja dla
odwiedzających toszecki zamek

Już od połowy grudnia można korzystać z nowo utworzonej
ścieżki informacyjno-historycznej składającej się z tablicy informacyjnej w kształcie
rycerskiej tarczy oraz czterech
interaktywnych słupków rozmieszczonych na zamkowym
dziedzińcu.
Po naciśnięciu na odpowiedni przycisk można wysłuchać
historii zamku w trzech językach: polskim, niemieckim, angielskim. Jest również przycisk
dedykowany dla najmłodszych,
gdzie legenda o „złotej kaczce”
w czterech odsłonach na pewno zatrzyma na chwilę każdego
malucha. Projekt ścieżki jest
kolejnym elementem uatrakcyjnienia toszeckiego zamku. Trzeba również zaznaczyć, że cała
inwestycja została sfinansowana z wpłat sponsorów.
Serdecznie dziękuję: PPKZ Warszawa, AUKSO Kraków, DAMEKS
– Damian Turczyński.

# A po feriach

B. GROCHLA

Tekst i fot. artur czok

ANNA ZARZECKA
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Z trzeciegoOświata
sektora

Wybory w dFk
dorota matheJa

W roku 2015 kończą się kadencje zarządów DFK na szczeblu kół, oddziałów
i całego stowarzyszenia. W sobotę 28 lutego o 17:30 w Sali Rycerskiej na tosze
ckim zamku odbędą się wybory władz Koła. Z całą pewnością nie będą budziły
takich emocji, jak wybory samorządowe, jednak – jak każda elekcja – stwarzają
dobrą okazję do bilansu minionego czterolecia.

I

Podsumowań czas
dh. moNika mrzygłód

Rok 2014 dla zuchów i harcerzy ze Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku okazał się być czasem
pełnym przygód i wielu ważnych wydarzeń.
 Zuchy uczestniczyły w dwóch biwakach i kolonii
zuchowej nad morzem, uratowały Wielkę Księgę Papy
Smerfa przed złym Gargamelem, bawiły się w Stumilo
wym Lesie oraz poznały historię Polski. Gromada zajęła
2. miejsce we współzawodnictwie wszystkich gromad
w Hufcu, a dh. Monikę Mrzygłód wyróżniono wśród In
struktorów Hufca.
 Drużynę Harcerską przejęła dh. Marta Bulla, która
wraz z harcerzami uczestniczyła w biwaku w Łączy
i w obozie w Wygnańczycach. Oczywiście przez cały rok
członkowie drużyny spotykali się na zbiórkach, podczas
których uczyli się udzielać pierwszej pomocy, poruszać
z mapą w terenie i szyfrować wiadomości. Drużyna
zajęła 3. miejsce we współzawodnictwie wszystkich
drużyn w Hufcu.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

# Szko³a - int
Mała społeczność
element Twojego
– wielkie działania
liliaNa daNch

samstagskurs to jeden z najlepszych pomysłów
mniejszości Niemieckiej

Fot. Andrzej Morciniec

cji. Liczba członków DFK Toszek powoli, ale
systematycznie rośnie, jednak nowy zarząd
z pewnością znajdzie zadania dla każdego,
kto gotowy jest do pracy na rzecz wspólnego
dobra.
Priorytety działań z pewnością nie ulegną zmianie, wynikają bowiem z charakteru
Towarzystwa. Nadal DFK Toszek będzie się
troszczyć o upowszechnienie znajomości języka niemieckiego, propagowanie wielokulturowego dziedzictwa regionu, upowszechnianie wiedzy o jego zabytkach. O szczegółach
działalności w roku 2015 decydować będzie
nowy zarząd, jednak już dziś znane są dwa
ważne terminy. 16 maja po raz kolejny, tym
razem w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń
związanych z historią toszeckiego szpitala, przybędą do Toszka rodziny ofiar obozu
NKWD. Natomiast na 13 czerwca zaplanowany został Rajd Szlakiem Zabytków Ziemi
Toszeckiej.
 Harcerze Starsi, na czele z dh. Tomaszem Podbroż
nym, w ubiegłym roku we wrześniu ukończyli swój okres
próbny i tym samym otrzymali numer i nazwę: 16 TDHS
„Iskra” im. mjr Wł. Smrokowskiego. W międzyczasie,
prócz zwykłych zbiórek, Harcerze Starsi zorganizowali
dwie akcje zarobkowe oraz biwak. Drużyna organizo
wała również sztab WOŚP w Toszku. Przy okazji należy
pogratulować dh. Tomaszowi osobistego sukcesu, który
w czerwcu dołączył do grona Instruktorów ZHP.
 Wędrownicy z okazji Dnia Myśli Braterskiej zorganizo
wali pod wodzą dh. Pawła Mrzygłód wystawę pamiątek
harcerstwa w Toszku, wyjazd do OSP Kotulin dla harcerzy
wraz z PTTK XLV Jesienne Marsze na Orientację w Boguszy
cach, które były imprezą plenerową otwartą dla każdego.
 Szczep obecny był również m.in. na Jarmarku Adwen
towym i przywiózł do toszeckiego kościoła Betlejemskie
Światełko Pokoju.
 Jeszcze więcej planów mamy na rok 2015, który
będzie piętnastym rokiem działalności toszeckiego
harcerstwa po jego reaktywacji. Zapraszamy na face
booka, a wszystkie dzieci i młodzież na zbiórki harcerskie.

14 stycznia br w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt „Tu
mieszkam, tu zmieniam”. Konkurs zorganizowała Fundacja Banku Zachodniego WBK.
Podczas spotkania wręczono zwycięskim
instytucjom dyplomy i umowy grantowe.
Dla laureatów zagrał mistrz świata DJ-ów
– Steve Nash, a samą galę prowadzili Agnieszka Cegielska oraz aktor Kuba Wesołowski
– ambasador konkursu i członek jury.
Nagrodzone projekty, które przyczyniają
się do pozytywnych zmian w społeczności
lokalnej otrzymały granty o łącznej wartości ponad 1,5 mln złotych. Dofinansowanie otrzymało 247 pomysłów spośród 2861
złożonych wniosków. Wśród nich znalazło
się Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”
z projektem „Kotuliński zakątek – poprawa
infrastruktury i czystości na boisku sportowym oraz skwerku rekreacyjnym”. Pozyskany
grant w wysokości 2,5 tys. zł przeznaczony
zostanie na zakup koszy na śmieci i stojaka
rowerowego.

# Z Ma³opolski

Fot.: Archiwum stowarzyszenia

tak w latach 2011–2014 Koło zorganizowało i współorganizowało 25 projektów
kulturalnych, na które udało się pozyskać
łącznie prawie 80 tys zł. Niemal tyle samo
imprez przeprowadzono w oparciu o środki
własne i składki uczestników. Obok tradycyjnych przedsięwzięć podejmowanych od
założenia Koła – jak festyny, spotkania ze
św. Mikołajem, czy wycieczki autokarowe –
kontynuowano także pomysły zainicjowane
w poprzedniej kadencji – rajdy rowerowe,
wspólne wyjazdy na Pielgrzymkę Narodów
do Zlatych Hor, Jarmark Adwentowy. Wśród
nowych idei pojawiły się: Rosenmontag, wieczory bajek dla dzieci, inicjatywy upamiętnienia przedwojennych rektorów toszeckiej
szkoły oraz społeczności żydowskiej naszego
miasta. Poszerzona została również działalność szkółki sobotniej, obecnie obejmującej
już trzy grupy. Praca z najmłodszym pokoleniem to jeden z priorytetów organizacji,
dlatego też ważnym wydarzeniem ostatnich
lat jest z pewnością utworzenie w toszeckiej
„podstawówce” klas dwujęzycznych.
Wszystkim, którzy w różny sposób włączyli się w przygotowanie działań toszeckiego
koła bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam
do dalszej współpracy, a także do wstępowania w szeregi DFK. Zgodnie ze statutem
członkiem Towarzystwa może zostać każdy,
wbrew obiegowej opinii nie są potrzebne żadne dokumenty, jedynie wypełnienie deklara-

PACZYN

Konkurencja była ogromna, a każdy pomysł
oryginalny i bardzo potrzebny w lokalnych
środowiskach. Był to pierwszy ogólnopolski
konkurs, w którym Stowarzyszenie „Razem
dla Kotulina” wzięło udział. Cieszy fakt,
iż znalazło się ono w gronie laureatów.
Do tej pory organizacja starowała najwyżej
w konkursach na szczeblu wojewódzkim.
Chociaż kwota wygrana w konkursie nie jest
ogromna, to z pewnością zostanie efektywnie
wykorzystana, a zakupiony sprzęt będzie
służył całej społeczności.
6
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Oświata
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – i PÓłRoCze 2015 r.
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE – co 2 tygodnie
miesiĄce w 2015 r.

miejscoWość

PACZYN

i

ii

iii

iV

V

14, 28

11, 25

11, 25

8, 22

6, 20

3, 16, 30

13, 27

13, 27

10, 24

8, 22

kotliszowice, Paczyna, Paczynka, Wilkowiczki

5, 19

2, 16

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

Boguszyce, ligota toszecka, Pawłowice, Płużniczka, sarnów

8, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

kotulin, Proboszczowice

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

toszek: Boczna, dworcowa 2, 2a, 4, 4a, chrobrego, guttmana,
harcerska, kilińskiego, kościelna 2, limanowskiego,
twardowskiego, ogrodowa, oracze, Poddworcowa, Podwale,
ratuszowa, sarnowska, stary młyn 2, Wiejska, zamkowa

10, 23

6, 20

6, 20

3, 17

2, 15, 29

12, 26

toszek: curie-skłodowskiej, dworcowa, dzierżonia,
głowackiego, górnośląska, eichendorffa, kolejowa,
krasińskiego, chrząszcza, ludowa, miarki, mickiewicza, miła,
morcinka, Parkowa, Poprzeczna, reymonta, słowackiego,
Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka

12, 26

9, 23

9, 23

4, 20

4, 18

1, 15, 29

Pisarzowice

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

toszek: gliwicka, konopnickiej, krótka, kościuszki, młyńska,
morcinka, Piastowska, Powstańców, rynek, strzelecka,
szewska, tarnogórska, Wolności

13, 27

10, 24

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

Pniów
ciochowice

Vi

# Szko³a
- int
3, 17

element
Twojego
6, 19

WĄskie Wjazdy

# Z10,Ma³opolski
24

ciochowice: Boczna 2, 3, 4, 5, leśniczówka 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4,
szkolna 15, 16, Wysoka 1

8, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

Pisarzowice: gliwicka 10/1 i 2

8, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

Pniów: górna 42, Pyskowicka 4, 8, srocza góra 11J, 19, 23, 25,
26, 27, 29, 42, Wiejska 12, 32, 38, 51, 69, 71

8, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

kotliszowice: leśna 2

8, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

Paczyna: Wiejska 14, 18, 86, Wrzosy 2, 3, 4, 5, 6, 7, leśna 31, 32, 33

8, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

Wilkowiczki: leśna 5, 6, 7, łączki 1, 4, 5, 6, 7, 8, Polna 1, 2

8, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

toszek: Boguszycka 1, dworcowa 8, górnośląska 18a,
konopnickiej 61, 63, leśna 1, 3, 5, 7, 9, miarki 11, 13, oracze 37,
39, Polna 1

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

Boguszyce: dolina 1, 2, leśna 4, zalesie 2, 3

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

ligota toszecka: Niekarmska 20, stawowa 5, toszecka 2

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

Pawłowice: Wiejska 6, 7, 8, 9, 10, 11

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

sarnów: Polna 6, stawowa 1, 2, Wiejska 1, 41, 41a, 45

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

Płużniczka: grabina 3, Polna 4

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

kotulin: Nogowczycka 13, 13a, dolna 8, 8a, 20

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

Proboszczowice: Wiejska 29a, 31, 33

9, 22

5, 19

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Oświata

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE – i PÓłRoCze 2015 r.
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
miesiĄce w 2015 r.

miejscoWość

i

PisarzoWice
PACZYNA
PNióW / srocza góra

ii
KOTULIN
4, 18

9, 21

iii

iV

V

4, 18

1, 15, 29

Vi

PNIÓW
13,
27

10, 24

# Babciu,14, 28dziadku,
11, 25
3, 17có¿ wam
4, 15, 29dam 12, 26

# Szko³a - integracyjny
Mistrzostwa
Ministrantów
rejon i
12, 22
5, 19
5, 19

2, 16, 30

Dekanatu Ujazdowskiego
element Twojego œrodowi
rejonsiika 13, 23
6, 20
6, 20

toszek

ligota toszecka
Boguszyce
toszek ul. Boguszycka

14, 26

9, 23

9, 23

7, 20

5, 18

1, 15, 29

15, 27

10, 24

10, 24

8, 21

6, 19

2, 16, 30

16, 28

11, 25

11, 25

9, 22

7, 20

3, 17

Po feriach przedszkole
jak
19, 29z bajki 12, 26
12, 26

10, 23

8, 21

5, 18

20, 30

13, 24

11, 22

8, 19

PaWłoWice
sarNóW
PłuŻNiczka
kotliszoWice
WilkoWiczki / łączki
ciochoWice
PaczyNa
PaczyNka
B. GROCHLA

szklarNia
ProBoszczoWice
kotuliNek
skały
Nakło
kotuliN

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

13, 27

13, 27

rejon i – strzelecka, stary młyn, kościuszki, rynek, szewska, kilińskiego, kościelna, Powstańców, limanowskiego, ogrodowa,
Piastowska, szpitalna, zamkowa, Plac kościelny, krótka, Wolności, ratuszowa, Bolesława chrobrego, młyńska, Podwale,
Wiejska, oracze, konopnickiej, harcerska, sarnowska, dworcowa, Polna, Parkowa, dr. ludwiga guttmanna, ks. Jana
twardowskiego, leśna, Poddworcowa, Boczna
rejon ii – górnośląska, miła, ludowa, karola miarki, gustawa morcinka, dzierżonia, reymonta, mickiewicza, słowackiego,
curie-skłodowskiej, Józefa von eichendorffa, ks. Johannesa chrząszcza, głowackiego, krasińskiego, Wilkowicka,
Poprzeczna, Wielowiejska, kolejowa, kolejowa (P. maciończyk), gliwicka, tarnogórska, Wąska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH, i PÓłRoCze 2015 r. – Gmina Toszek
zabudoWa Wielorodzinna
odpady komunalne zmieszane – 2 razy w tygodniu – Wtorek i Piątek
odpady segregoWane co 2 tygodnie
bio co 4 tygodnie

rodzaj odpadu

126

miesiĄc 2015 r.

#A
po feriach
iV
V

i

ii

iii

tWorzyWa sztuczNe

12, 26

9, 23

9, 23

4, 20

4, 18

1, 15, 29

PaPier

14, 28

11, 25

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

szkło

2, 15, 29

12, 26

12, 26

9, 23

7, 21

5, 18

Bio

–

–

–

24

22

AGNIESZKA KURAL

B. GROCHLA

Vi
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