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WIATRAKI - czy jesteśmy
gotowi na nowe wyzwania?
Farmy wiatrowe stały się od niedawna wyzwaniem dla większości gmin w Polsce
o przeważającym charakterze rolnym, gdzie występują tereny otwarte. Podjęcie
decyzji o wybudowaniu takiego parku daje możliwość zwiększenia wykorzystania rolnych terenów uprawnych i czerpanie dodatkowych korzyści nie tylko z samej gleby, ale i z wiatru, a przez to zwiększenie budżetu gminy i mieszkańców.
Elektrownia Wiatrowa Toszek Sp. z o.o.

F

arma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych i dodatkowej infrastruktury
technicznej, jak drogi dojazdowe, sieć
podziemnych kabli elektroenergetycznych
i opcjonalnie stacja transformatorowa, „zbierająca” energię elektryczną z wiatraków i przesyłająca dalej do sieci zakładu energetycznego
i jeszcze dalej, do naszych domów. O ile nowe
drogi, sieć kablowa, czy stacja transformatorowa nie są niczym nowym i nieznanym, o tyle
wysokie konstrukcje wież wiatraka, zakończone dużym wirnikiem, to sprawa zupełnie
nowa, nieznana i przez to budząca niepokój,
a co za tym idzie – niechęć.
Turbina wiatrowa składa się głównie z betonu i stali. Wiatr, który wysoko nad ziemią
jest znacznie silniejszy i stabilniejszy, porusza
zbudowane z włókna szklanego łopaty wirnika
i napędza generator produkujący prąd, który
jest niczym innym jak silnik elektryczny, ale
działający odwrotnie: jest zasilany energią mechaniczną, a produkuje energię elektryczną.
Wirnik ma bardzo małą prędkość obrotową,
natomiast ze względu na swoją długość, końcowa część łopaty wirnika kręci się bardzo
szybko i przez to jest źródłem charakterystycznego świstu, głównego źródła hałasu w nowoczesnych turbinach. Właśnie ten hałas i sama
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obecność wysokiej konstrukcji wiatraka są
głównym powodem sprzeciwu mieszkańców.
Z obecnością wiatraka związane są również
inne zjawiska – ale czy należy ich się bać bardziej niż autostrad, tirów, pociągów czy telefonów komórkowych?
Strach ma wielkie oczy, ale gdy się w nie
zajrzy, okazuje się, że często boimy się nieznanego… Jakie są więc fakty i mity o nowoczesnych wiatrakach?...

JJCzy wiatraki hałasują?

Elektrownie wiatrowe podobnie jak inne
urządzenia mechaniczne w trakcie pracy emitują hałas. Turbina wiatrowa jest źródłem
dwóch rodzajów hałasu: tzw. hałasu mechanicznego (emitowanego przez przekładnię
i generator) oraz szumu aerodynamicznego (emitowanego przez obracające się łopaty
wirnika, którego natężenie jest uzależnione
od „prędkości końcówek” łopat).
Zachowanie odpowiedniej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej jest najważniejszym zabiegiem zabezpieczającym przed emitowanym hałasem.
Odległość tę ustala się na podstawie badań
na miejscu potencjalnej inwestycji oraz analiz, które wskazują tereny, na których nie będą
przekroczone odpowiednie wymogi akustyczne. Są one precyzyjnie określone w rozporzą-
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dzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku, które podaje, że dopuszczalna wysokość hałasu na terenie zabudowy
zagrodowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej w porze nocnej wynosi 45 dB, natomiast
mieszkaniowej jednorodzinnej 40dB.
Wieloletnie badania prowadzone zarówno
przez producentów, jak i niezależnych ekspertów dowodzą, że w odległości 350 m od pracującej turbiny odbieramy dźwięk o natężeniu
40dB (i to tylko przy silnym wietrze). Tych
danych nie kwestionują również przeciwnicy
energetyki wiatrowej. Dla porównania: szelest
opadających liści – 20 dB, normalna rozmowa – 60dB, intensywny ruch uliczny – 80dB.

JJCzy wiatraki emitują szkodliwe
infradźwięki?

Elektrownie wiatrowe, z racji charakteru
wykonywanej pracy związanej z przemianą
energii wiatru na energię elektryczną, są źródłem hałasu infradźwiękowego, który według
wielu obiegowych opinii może osiągać duże
poziomy i stanowić zagrożenie dla otoczenia. Infradźwięki wchodzące w skład hałasu
infradźwiękowego, wbrew powszechnemu
mniemaniu o ich niesłyszalności, są odbierane
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PROSTO
Z URZĘDU

JJDo końca 2013 r.
i jeden dzień dłużej…

Pomimo kończącego się okresu programowania przypadającego na lata 2007-2013,
Gmina Toszek nie składa broni i walczy o pozyskanie ostatnich unijnych i krajowych środ-

ków. W wyniku wyczerpania alokacji w wielu
działaniach nie będą już ogłaszane nabory.
W momencie kiedy pojawiają się informacje
na temat konkursów, Magistrat w ramach
możliwości budżetowych stara się aplikować o dostępne fundusze. Przez ostatnie 1,5
roku złożono 9 wniosków o dofinansowanie
na łączną kwotę prawie 7 mln zł. Beneficjentem tych projektów jest Gmina Toszek.
Szczegółowo poniżej.
Spośród ocenionych projektów, wszystkie
zostały rozpatrzone pozytywnie, część już
objęto dofinansowaniem, a projekt dotyczący
termomodernizacji znajduje się na 6. miejscu
listy rezerwowej. Jedna dokumentacja aplikacyjna (e-Urząd) oczekuje na ocenę formalną.
W dwóch przypadkach Gmina skorzystała
z pomocy firmy zewnętrznej, bowiem wraz
z wnioskiem wymagano złożenia studium
wykonalności, której załącznikiem: w przypadku projektu dot. termomodernizacji - była
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i audyt energetyczny, a dla operacji „e-Urząd”
– szczegółowa specyfikacja techniczna zin-

Tytuł projektu
Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem
kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku

tegrowanego systemu teleinformatycznego.
Pozostałe projekty opracowane zostały przez
pracowników Magistratu.
W kilkunastu przypadkach Gmina wys
tępowała także w procedurze aplikacyjnej
w charakterze partnera.

JJDrogi gminne
- trzy w jednym!

Ewidencja

Zakończono przedsięwzięcie polegające
na zewidencjonowaniu dróg gminnych. Dokumentacja ta obejmuje 7 tomów wraz z raportem dotyczącym bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz ewidencję obiektów mostowych. Ostatnia uchwała o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych została podjęta w 1986 r.
Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Obecnie
konieczne jest rozpoczęcie działań zmierzających do zaliczenia powstałych w tym jakże
odległym okresie dróg do publicznych-gminnych bądź pozostawienia ich jako drogi wewnętrzne, o czym zdecyduje Rada Miejska.
Kolejnym etapem będzie złożenie wnios

Wartość
wnioskowanego projektu

Kwota i źródło
dofinansowania

Rezultat
postępowania aplikacyjnego

1.855.240,49 zł

85 % kosztów kwalifikowanych projektu
/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne
źródła energii

Projekt rozpatrzony pozytywnie (na 179
złożonych wniosków dofinans. objęto
14 z 91 wniosków „małych gmin”). Projekt jest na 6. miejscu listy rezerwowej
projektów gmin poniżej 50 tys. mieszkańców

33.017,86 zł

70 % kosztów kwalifikowanych projektu
(nie więcej niż 25 tys. zł) / Program Roz- Projekt rozpatrzony pozytywnie, podwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- pisano umowę o dofinansowanie, zre2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych alizowano
strategii rozwoju

36.193,00 zł

70 % kosztów kwalifikowanych projektu
(nie więcej niż 25 tys. zł) / Program Roz- Projekt rozpatrzony pozytywnie, podwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- pisano umowę o dofinansowanie, zre2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych alizowano
strategii rozwoju

23.239,63 zł

70 % kosztów kwalifikowanych projektu
(nie więcej niż 25 tys. zł) / Program Roz- Projekt rozpatrzony pozytywnie, podpiwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- sano umowę o dofinansowanie, w toku
2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych realizacji
strategii rozwoju

715.507,97 zł

Projekt w ubiegł. roku był na 2. miejscu
- z uwagi na limit dostęp. środków, nie
80 % kosztów kwalifikowanych projektu
uzyskał dofinans. W ost. naborze 1. miej(nie więcej niż 500 tys. zł) / Program Rozwosce – oceniony pozytywnie przez Radę
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
LGD Spichlerz Górnego Śląska – skierowadziałanie „Odnowa i rozwój wsi”
ny do Urzędu Marszałk. z rekomendacją
o dofinans.

49.350,00 zł

projekt rozpatrzony pozy t y wnie
100 % / Program Operacyjny Kapitał Ludz- (na 847 złożonych wniosków i 215 oceki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edu- nionych pozytywnie), rekomendowany
kacyjne na obszarach wiejskich
do dofinans., oczekiwanie na podpisanie umowy

Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek
poprzez stworzenie podstron – prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy

48.036,00 zł

80 % kosztów kwalifikowanych projektu
(nie więcej niż 25 tys. zł) / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz
boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku

2.049.194,44 zł

Program „Moje Boisko - Orlik 2012” - 500 tys.
Projekt rozpatrzony pozytywnie, rekozł - środki budżetowe państwa (Ministermendowany do dofinansowania, trwa
stwo Sportu i Turystyki), 333 tys. zł –środrealizacja inwestycji
ki budżetu samorządu wojewódzkiego

1.990.790,26 zł

85 % kosztów kwalifikowanych projektu
/ Regionalny Program Operacyjny WojeTrwa ocena formalna złożonych wniowództwa Śląskiego na lata 2007-2013, Dziasków
łanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług
publicznych

Piłka jest okrągła a bramki są dwie – powalczymy o projekt, nie poddamy się – poprawa infrastruktury sportowej na obszarze Gminy Toszek poprzez postawienie
zewnętrznego ogrodzenia wokół boiska sportowego
w Ciochowicach
Kwitnący Toszek – poprawa estetyki i funkcjonalności
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Toszek poprzez
ukwiecenie zabytkowej płyty Rynku w Toszku i zorganizowanie imprezy wystawienniczo-kulturalnej promującej lokalne produkty branży florystycznej
Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie profesjonalnej oferty
promocyjnej

Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Gliwickiej
w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej,
rekreacji i atrakcji turystycznej pn. „TOSZKOLAND – integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach

Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Toszek – Twoją szansą na szybszą pomoc

Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji
wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla
mieszkańców Gminy Toszek
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Projekt oceniony pozytywnie przez
Radę LGD Spichlerz Górnego Śląska –
skierowany do Urzędu Marszałkowskiego z rekomendacją o dofinans.

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

ku do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie
numerów, zawierający przebieg, nazwę ulicy
bądź ulic zlokalizowanych w ciągu drogi wraz
z załącznikiem graficznym.
Odrębnym problemem jest kwestia włas
ności gruntów, na których zlokalizowane są
drogi gminne. Prace nad ewidencją dróg wykazały, że oprócz przypadków, które zostały
zidentyfikowane i toczą się w związku z tym
postępowania zmierzające do uregulowania
stanów prawnych, są drogi publiczne-gminne
przebiegające po terenach działek będących
własnością prywatną bądź Skarbu Państwa.
Uregulowanie tychże zaszłości będzie wymagać czasu i wiązać się z kosztownymi postępowaniami geodezyjnymi, a w niektórych
przypadkach również koniecznością wypłaty
odszkodowań za ich przejęcie.

Naprawa

25 maja zakończono i odebrano pierwszy
etap remontów cząstkowych dróg gminnych.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu
wywiązał się z powierzonego zadania ze sporym zapasem czasowym. Naprawiono drogi
pod względem powstałych w okresie zimowo-wiosennym ubytków. Drugi etap remontów
przewidziany jest na jesień i będzie obejmował
doraźne naprawy nawierzchni zagrażające
bezpieczeństwu użytkowników dróg.

Przebudowa

Sejmik Województwa Śląskiego podjął
29 maja uchwałę o przyznaniu Gminie Toszek dofinansowania na przebudowę drogi
na Łączki w sołectwie Wilkowiczki. Droga
ta zlokalizowana w trudnych warunkach terenowych generowała przez wiele lat koszty
związane z utrzymaniem jej w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie. Kwota
wsparcia w wysokości 100 tys. zł (z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych) pozwoli, przy
udziale środków z budżetu Gminy, na wykonanie nawierzchni asfaltowej, dzięki której
mieszkańcy Łączek będą mogli bezpiecznie
i komfortowo dojeżdżać do swoich domów.

JJDura lex, sed lex
(twarde prawo,
ale prawo)…

System wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych powinien być dostosowany do obowiązujących przepisów
prawa, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. W związku
z koniecznością planowanego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych,
Gmina do końca września powinna uzyskać
informację odnośnie zamiaru ubiegania się
o środki finansowe przez organizacje pozarządowe w roku 2013 z podaniem m.in.
terminu i miejsca wydarzenia oraz wnioskowanej kwoty dofinansowania.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

W celu przybliżenia warunków i form
wsparcia dla trzeciego sektora, w pierwszej połowie września zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, o którym
przedstawiciele organizacji zostaną powiadomieni z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

JJOprócz działki szerokiej,
oprócz ceny niezawysokiej,
oprócz toszeckiego nieba,
nic nam więcej nie potrzeba

Do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i dwurodzinne zostały przeznaczone 43 działki z zasobu Gminy Toszek.
Z nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w sąsiedztwie ul. Głowackiego i Wielowiejskiej (północno-wschodnia część Toszka) wydzielono 38 parceli. Działki położone
są w malowniczej okolicy – w otoczeniu ulic
o małym natężeniu ruchu kołowego, z domami jednorodzinnymi, a jednocześnie w bliskiej
odległości od Szkoły Podstawowej i centrum
miasta (10 minut pieszo).
Kolejnych 5 nieruchomości (w kształcie
prostokąta) znajduje się w rejonie ul. Twardowskiego, przy centralnej strefie miasta Toszek, w niewielkiej odległości od Gimnazjum
i Poczty. Otoczenie stanowi kilka domów
jednorodzinnych i działek prywatnych niezabudowanych.
To znakomite miejsca dla tych, którzy
chcą mieszkać blisko centrum Toszka, a jednocześnie szukają oazy ciszy, spokoju - z dala
od zgiełku ruchu miejskiego.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany jest na drugą połowę sierpnia. Szczegółowe informacji w tym zakresie można uzyskać: na stronie BIP Gminy Toszek, tj. www.
bip.toszek.pl w zakładce „Przetargi na nieruchomości” ® „Sprzedaż nieruchomości” lub
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Toszku (pokój nr 23) lub pod
nr tel. (32) 237-80-28 lub 18.

OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowiczkach składa podziękowania za zaangażowanie w organizację jubileuszu 125-lecia OSP Wilkowiczki: Burmistrzowi Toszka – Grzegorzowi
Kupczykowi, Zastępcy Burmistrza – Zdzisławie
Mrózek, Radnemu Powiatu Gliwickiego – Andrzejowi Kurkowi oraz sponsorom: Stefanowi
Maciejewskiemu, Tadeuszowi Wesołowskiemu
(Prezesowi Fundacji RADAN), Arturowi Czokowi
(Dyrektorowi CK „Zamek w Toszku”), toszeckim
radnym (Ireneuszowi Kokoszce, Eugeniuszowi
Kucowi, Januszowi Konopce, Andrzejowi Morcińcowi, Krystianowi Cedzichowi), Bożenie Guzdek (pani Sołtys Sarnowa), Andrzejowi Grzybkowi, Stanisławowi Ścisiewiczowi (Dyrektorowi
GOK w Wielowsi), Leonowi Madejskiemu, Stefanowi Skopkowi (Sołtysowi Sierot), Andrzejowi
Spałce, Janowi Halce.
Za udział w jubileuszu dziękujemy również
wszystkim strażakom, mieszkańcom wsi oraz
gościom.

Pracowicie
między sesjami
W okresie ostatnich 3 miesięcy (marzec – maj)
Rada Miejska w Toszku podjęła ogółem 36 uchwał.
Jedną z istotniejszych z punktu widzenia ochrony
środowiska, a jednocześnie zdrowia mieszkańców
jest przyjęcie Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 20122032. W dokumencie zawarto wyniki inwentaryzacji, z której wynika, że na terenie Gminy Toszek
jest ponad 26 tys. m2 płyt azbestowo-cementowych.
Najwięcej znajduje się w Kotulinie (28,5%), w Ligocie
Toszeckiej (13,5%) oraz w Wilkowiczkach (12,5%).
Nie zapominając o najmłodszych Rada uchwaliła Program zdrowotny dotyczący szczepień
profilaktycznych dzieci przeciwko bakteriom
meningokokowym w roku 2012. Szczepieniami zostanie objętych 244 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek, a urodzonych
w latach 2004-2006.
Toszeccy Radni przyjęli także ocenę zasobów
pomocy społecznej Gminy Toszek, powstałą
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej.
Na Sesji majowej samorządowcy, solidaryzując
się z sąsiednimi gminami, podjęli uchwałę, w której
wyrazili swój sprzeciw wobec planów likwidacji
Posterunków Policji w Powiecie Gliwickim. Radni uważają, że brak posterunku w mieście negatywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszy zaufanie społeczne do Policji.
1 czerwca Rada powołała na stanowisko Skarbnika Gminy, Krystynę Roszak.
Ponadto przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2012 r.
Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych Rada Miejska zatwierdziła: zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (wysokość bonifikat będzie
wynosić 70-90% wartości lokalu w zależności
od ilości mieszkań znajdujących się w budynku),
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu jednostki samorządu oraz
plan remontów i sprzedaży lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE

Powiat likwiduje usługę CENTREX

W związku z modernizacją systemu telekomunikacyjnego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach oraz likwidacją usługi CENTREX z dniem
1 lipca zostały usunięte 2 numery telefonów,
które do tej pory służyły mieszkańcom Gminy
Toszek do bezpłatnych połączeń z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie powiatu gliwickiego. Z uwagi
na dość duże zainteresowanie mieszkańców
Gminy Toszek dotychczas świadczoną usługą,
Burmistrz Toszka wystąpił z wnioskiem o możliwość przywrócenia i ponownego uruchomienia usługi telefonicznego kontaktowania się
z wykorzystaniem nowoczesnych systemów
teleinformatycznych.
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Czy powstanie
spółdzielnia socjalna?
To może być klucz do rozwiązania problemów
socjalnych na toszeckim rynku pracy.
System pomocy społecznej w Polsce od kilku lat przeżywa szereg przemian ukierunkowanych na wdrażanie nowych alternatywnych działań pomocowych. W ostatnim czasie zmiany
dotyczą realizacji nowych zadań m.in. przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Jakub Janiak

O

d 2008 roku, gminy na terenie całej Polski
realizują projekty unijne (w tym projekty
systemowe), wprowadzając nowe formy
walki, wspierania i przeciwdziałania zjawisku bezrobocia. Przy znacznym zaangażowaniu Urzędu
Miasta, a przede wszystkim z inicjatywy Burmistrza
Toszka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
w tegorocznej edycji projektu systemowego realizowanego przez OPS w Toszku - „Aktywny Rozwój
Zawodowy – Szansą na Sukces” przewidziano przygotowanie grupy 16 osób do założenia spółdzielni
socjalnej – nowego przedsiębiorstwa społecznego
na terenie Gminy Toszek.

JJCzym jest „spółdzielnia socjalna”?

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii
społecznej – czyli firmą, która prowadzi działalność
łączącą cele gospodarcze (zarobkowe) z celami społecznymi (misją społeczną). Ustawa o spółdzielniach
socjalnych stwarza podstawy prawne do prowadzenia
wspólnego przedsiębiorstwa osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnym, niepełnosprawnym itp.), którym szczególnie trudno
byłoby rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie.
Członkowie spółdzielni socjalnej tworzą wspólnie dla siebie miejsca pracy, zapewniając dochód
sobie i swoim rodzinom, a poprzez wspólne działania – tworzą coś, co staje się ich wspólnie odpowiedzialnym dobrem. Dlatego członkowie spółdzielni
(współzałożyciele) muszą współpracować, ucząc się
podtrzymywania więzi międzyludzkich, odnajdywania się w rolach społecznych, a co za tym idzie, współ-

decydują o losach spółdzielni w każdym jej aspekcie.
Zdobywają również umiejętności, które w przyszłości
mogą pozwolić na własną samodzielność zawodową.

JJKto może przystąpić do założenia
nowej lub już istniejącej
spółdzielni socjalnej?

Zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach socjalnych, osobami, które mogą założyć/przystąpić
do spółdzielni socjalnej są: osoby bezrobotne, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków
lub innych środków odurzających - po zakończeniu
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów
o ochronie zdrowia psychicznego, zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze
środowiskiem, uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, osoby niepełnosprawne
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Ze względu na charakterystykę Gminy Toszek, tworzona spółdzielnia w zamierzeniu ma zrzeszać osoby
z pierwszej i ostatniej grupy (os. bezrobotne i niepełnosprawne). Ustawodawca przewiduje również
możliwość założenia spółdzielni przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby, o ile liczba
tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby
założycieli. Ze względu na konieczność wspierania
spółdzielni w początkowej fazie jej rozwoju, zaplanowano częściowe współczłonkostwo Gminy Toszek.
Spółdzielnia socjalna nie może liczyć mniej niż
5 założycieli, natomiast liczba członków spółdzielni
socjalnej nie może być mniejsza niż 5 i nie większa

Poznajmy się

Nazywam się Jakub Janiak. Od 26 marca pełnię
funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Toszku. Z pierwotnego magisterskiego wykształcenia jestem Etnologiem. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji
w pomocy społecznej, ekonomii społecznej oraz zarządzania projektami. Specjalizuję się w pracy z osobami
starszymi, niepełnosprawnymi oraz bezrobotnymi.
W sektorze pomocy społecznej pracuję od 10 lat. Zaczynałem jako terapeuta zajęciowy, a ostatnie moje
doświadczenia związane są z zarządzaniem dużymi
projektami społecznymi w gminach powyżej 100 tys.
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mieszkańców. W pracy szczególną uwagę
przykładam do jakości i efektywności. Cenię
sobie kreatywność i zaangażowanie. Pracę
w Ośrodku rozpatruję w kategoriach misji
społecznej, którą mam zamiar realizować,
przede wszystkim dbając o dobro naszych
najtrudniej sytuowanych mieszkańców.
Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja
mocno sformalizowana, z drugiej jednak strony (tej
ważniejszej) służąca drugiemu człowiekowi, dlatego
powinna skupiać się na budowaniu poczucia społecznie odpowiedzialnej wspólnoty jej mieszkańców.

niż 50 osób. Wszyscy jej członkowie tworzą Walne
Zgromadzenie, w którym każdy z członków ma prawo do kontrolowania działalności spółdzielni, każdy
głos jest tak samo ważny, bez względu na wysokość
udziałów.

JJJaka spółdzielnia w Toszku?

Obecny zamysł spółdzielni socjalnej ma wpisywać
się w nisze rynkowe, czyli usługi, których obecnie
w Toszku brakuje. Z przeprowadzonej wstępnie analizy zasobów: finansowych, lokalowych, kadrowych,
usługowych i produkcyjnych Gminy, jako pierwsze
niezbędne do zagospodarowania obszarów wyłoniono: stworzenie punktu gastronomicznego w postaci
„baru mlecznego” oraz punktu obsługi oczyszczania
miasta i pielęgnacji terenów zielonych Gminy.
W przyszłości zgodnie z oceną zasobów pomocy społecznej przyjętej tegoroczną Uchwałą Rady
Miejskiej w Toszku, koniecznym będzie stworzenie
dziennej placówki opieki dla osób starszych i niepełnoprawnych. To jednak w chwili obecnej trochę
dalsze plany ze względu na wysokość kosztów inwestycyjnych przerastających możliwości finansowania przez spółdzielnie socjalną. Co najważniejsze
na start - Gmina na przyszły rok planuje zabezpieczyć
w swoim budżecie środki na wspieranie działalności spółdzielni, zarówno we własnym budżecie, jak
i w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej.
OPS na ten rok pozyskał środki z Unii Europejskiej
dające możliwość przeszkolenia grupy 16 osób do założenia spółdzielni. Szczegółowe zasady działalności
spółdzielni, sposób przystępowania członków, wysokość poziomu wynagrodzeń, źródła finansowania i oferta zostaną wypracowane przez jej twórców.

JJCzłowiek – najwyższa wartość

Spółdzielnia socjalna to ogromna szansa na pozytywne zmiany. To nie tylko kwestia stwarzania nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim niwelowanie
problemów społecznych – polepszanie jakości życia
mieszkańców i zasobów, z których mogą korzystać.
W przyszłości utworzona spółdzielnia może stanowić
ważny podmiot gospodarczy. Gmina Toszek jest jedną z niewielu gmin na terenie całej Polski, która myśli
o wspieraniu ekonomii społecznej w sposób tak nowatorski i przyszłościowy, decydując się na takie kreowanie polityki poprzez zawierzenie w lokalny kapitał
społeczny, czyli najwyższą wartość, jaką jest człowiek.

Samopomoc, działania z zakresu animacji
i pracy socjalnej będą w stanie wspierać już
istniejące oraz tworzyć nowe i odbudowywać
zaniedbane więzi społeczne. W perspektywie najbliższych 2 lat zakładam utworzenie
na terenie Gminy Toszek spółdzielni socjalnej – dającej nowe miejsca pracy, Klubu
Integracji Społecznej (wspierającego bezrobotnych) oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej
dla osób starszych. Prywatnie interesuję się muzyką,
wielokulturowością. Staram się być otwarty na ludzi
oraz szeroko rozumianą współpracę.
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WIATRAKI – faktów i mitów ciąg dalszy
dokończenie ze str. 1
w organizmie głównie przez narząd słuchu.
Słyszalność ich zależy od poziomu ciśnienia
akustycznego. Infradźwięki są zjawiskiem
dobrze poznanym, bowiem stanowią problem
w środowisku pracy, gdyż ich głównym źródłem są liczne urządzenia wykorzystywane
w przemyśle: maszyny przepływowe niskoobrotowe (sprężarki, wentylatory, silniki),
urządzenia energetyczne (młyny, kotły, kominy). Powstają one również w środowisku
naturalnym.
Praca elektrowni wiatrowych nie stanowi
źródła infradźwięków o poziomach mogących
zagrozić zdrowiu ludzi. Już w odległości 0,5
km od wieży turbiny zmierzone poziomy infradźwięków zbliżone są praktycznie do poziomu naturalnego tła. Na największe oddziaływanie infradźwięków (generowanych przez
fale morskie) narażeni są codziennie mieszkańcy nadmorskich miejscowości, a jednak
morze wybieramy najczęściej jako miejsce
naszego wypoczynku.

JJA co ze szkodliwymi polami
elektromagnetycznymi?

Pola elektromagnetyczne towarzyszą nam
na co dzień. Jego źródła są zarówno naturalne - np. ziemskie pole geomagnetyczne, jak
i sztuczne – emitowane praktycznie przez
każde urządzenie elektryczne.
Turbina wiatrowa jako urządzenie elektryczne, do tego szczególne, bo produkujące
energię jest jak najbardziej źródłem pola elektromagnetycznego. Zasadne więc są pytania,
jak silne jest to pole, jaki ma zasięg i przede
wszystkim czy jest szkodliwe dla ludzi.
Wartości pola elektromagnetycznego generowanego przez turbiny wiatrowe jest porównywalne z polem generowanym przez
linię napowietrzną 15kV – z tą różnicą, że linię 15kV mamy 10 m od domostw, a turbinę
wiatrową co najmniej 0,5 km.
Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka jest obiektem wnikliwych badań na całym świecie od wielu, wielu lat.
Dotąd nie zostało udowodnione szkodliwe
działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na organizmy żywe. Często
podnoszony temat jakoby miało powodować powstawanie nowotworów nie znalazł
potwierdzenia w rzeczywistości. Potencjalnie większe niebezpieczeństwo grozi nam ze
strony telefonii komórkowej, niż od promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez turbiny wiatrowe, które mierzone
na poziomie gruntu nie przekracza wartości
naturalnych.

JJEfekt migotania cieni…

Efekt migotania cieni (lub tzw. efekt stroboskopowy) powstaje okazjonalnie, gdy
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promienie słoneczne padają prostopadle
na powierzchnię budynków, samochodów
itp. Z efektem tym mamy do czynienia w wielu
sytuacjach codziennych, np. gdy podróżujemy
drogą, przy której rosną drzewa.
Elektrownie wiatrowe wraz ze śmigłami
rzucają cień - ale tylko w bezchmurne dni
i tylko do kilkunastu minut na dany budynek.
Efekt migotania cieni może być dla niektórych osób odczuwalny, jednak tylko w niewielkiej odległości od turbiny i tylko wtedy,
gdy jest długotrwały. Prowadzone są ciągłe
analizy, aby efekt ten wyeliminować całkowicie. Prędkość obrotu nowoczesnych turbin
została zmniejszona do takiego stopnia, aby
wyeliminować całkowicie ryzyko szkodliwości dla ludzi.

JJCzy wiatraki zagrażają ptakom
i nietoperzom?

Ryzyko śmiertelnych kolizji nietoperzy
i ptaków jest analizowane. Roczny monitoring
przed-inwestycyjny stanowi podstawę uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.
Odpowiedni specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska porównują uzyskane
dane i wydają odpowiednią decyzję.
Ponadto produkowane są coraz nowocześniejsze i wyższe turbiny wiatrowe, dla
których pracujące łopaty wirnika znajdują
się na wysokości znacznie wyższej niż pułapy lotów większości gatunków ptaków czy
nietoperzy.
Porównując do oddziaływania turbin wiatrowych fakt, iż tysiące ptaków giną w zderzeniach z wysokimi kominami czy w zderzeniach z pędzącymi pojazdami, a nietoperze
są płoszone przez wycinkę drzew, np. pod
elektrownię konwencjonalną czy giną żerując
na spryskanych pestycydami polach uprawnych, można śmiało stwierdzić, iż prawidłowo
zlokalizowana farma wiatrowa nie stwarza
niebezpieczeństwa dla przyrody. Dla porównania warto przytoczyć dane dotyczące liczby
zabitych ptaków na 10.000 przypadków: budynki – 5,5 tys., koty – 1 tys., linie wysokiego
napięcia – 880, pojazdy i pestycydy – 700 tys.,
wiatraki – 1.

JJCzy spadnie wartość
nieruchomości?

Spadek wartości nieruchomości, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej jest czasem argumentem podnoszonym przez lokalne społeczności
sprzeciwiające się lokalizacji inwestycji na terenach, które zamieszkują. Wyniki analiz,
przeprowadzonych w tym zakresie na terenach, na których funkcjonują farmy wiatrowe, nie potwierdzają jednoznacznie istnienia
takiej korelacji, ale wskazują, że obecność
farm wiatrowych może wpływać na zmianę
wartości nieruchomości. Prowadzenie badań

rozmieszczenia turbin wiatrowych jest wykonywane z uwzględnieniem interesu mieszkańców gminy, biorąc pod uwagę, aby obszar
oddziaływania poszczególnych turbin zamykał się na terenach upraw rolnych, a odległość
turbin od zabudowań nie blokowała możliwości rozbudowy istniejących gospodarstw.

JJCo dla gminy i mieszkańców?

Podatek 2% od nieruchomości – wpływy
wynikające z funkcjonowania farmy wiatrowej
znalazłyby się w czołówce firm odprowadzających najwyższy podatek do kasy gminnej.
Kalkulując na dzień dzisiejszy to około 70.000
- 80.000 zł od jednej turbiny rocznie. Należy
zaznaczyć, że istnieje tendencja zwyżkowa,
ze względu na coraz wyższe ceny turbin oraz
infrastruktury towarzyszącej, prognozuje
się, że gmina będzie mogła uzyskać z tytułu
w/w podatku około 85.000 - 95.000 zł. rocznie.
Zgodnie z analizą rozmieszczenia i ilości
planowanych elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Toszek, szacuje się, że rocznie
do budżetu gminy może wpłynąć około 3
mln zł oraz około 1 mln zł dla mieszańców
z tytułu umów dzierżawy.

JJPoprawa jakości dróg?

W związku z koniecznością dostarczenia
elementów turbin podczas budowy na inwestorze wymusza się, aby poprawił jakość dróg
dojazdowych, które będą utrzymywane przez
cały okres pracy farmy.

JJCzy będą dodatkowe
miejsca pracy?

Farma wiatrowa generuje nowe miejsca
pracy podczas przygotowania budowy, samej już budowy oraz przy utrzymaniu farmy
(m.in. współpraca lokalnych firm przy budowie farmy, akomodacja i wyżywienie ekip
budujących i gości, dozór, utrzymanie dróg
i stacji SN/WN).

JJJaka współpraca na linii
Gmina – Inwestor?

W momencie wybudowania farmy zwyczajem inwestorów jest czynny i trwający przez
cały okres życia farmy współudział w wydarzeniach i akcjach gminnych, podczas których
służy pomocą finansową i organizacyjną,
skierowaną zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Czy nie warto chłodnym okiem spojrzeć
na temat farm wiatrowych i na spokojnie
przeanalizować, co zabiera, a jakie korzyści
daje? Nieustanny postęp cywilizacyjny co rusz
zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami, potrzebujemy coraz więcej energii elektrycznej.
Może najwyższy czas zacząć ją produkować
i świadomie przyczynić się do inwestowania
w przyszłość?..
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Oświata

PACZYNA

2011/12 - rok z Pasją?

Czerwiec
jest dla społeczności szkolnej miesiącem
dokonywania
rzetelnej oceny mijającego
roku szkolnego.
Jubileuszow y
rok 2011/2012,
w którym Szkoła Podstawowa
w Paczynie obchodziła 80-lecie istnienia, był
dla niej w sferze dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, okresem obfitującym w sukcesy.
Uczniowie paczyńskiej podstawówki nieraz
stawali na podium (m. in. na rejonowych festiwalach piosenki niemieckiej, w konkursach
plastycznych, w konkursie ortograficznym,
w powiatowym konkursie gwary śląskiej,
w biegach przełajowych). Niewątpliwym osiągnięciem było zajęcie I. miejsca w XVI Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym przez
uczennicę kl. VI Katarzynę Mika. Także bieg,
z mniejszymi i większymi przeszkodami,
ukończony został przez dwunastu szóstoklasistów z dobrą lokatą – wynikiem sprawdzianu powyżej średniej dla powiatu gliwickiego.
Szkoła w Paczynie starała się stwarzać
wszystkim uczniom szansę na sukces. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych odbywających
się w ramach projektu „Dobry start - dobra
przyszłość” przyciągnęła niemal wszystkich.
Liczne akcje, w które angażowała się cała
społeczność szkolna, uwrażliwiały na potrzeby
drugiego człowieka i przyrody, propagowały
zdrowy styl życia (Szkoła Promująca Zdrowie, ZTU, 5 porcji warzyw..., Śniadanie daje
moc, Zbieramy makulaturę..., Pomagamy
z uśmiechem).
Nie brakowało w mijającym roku także imprez, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, które
wzmacniały więzi rodziny szkolnej. Postawa
otwartości szkoły przyjmowała różnorodne formy. Organizowane przez szkołę takie konkursy
jak: Międzygminny konkurs j. angielskiego
oraz gminny Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - budowały nowe płaszczyzny współpracy
z innymi placówkami.
Każdy, kto angażował się lub śledził działalność Szkoły w Paczynie może bez wahania
stwierdzić, że rok 2011/2012 nie tylko z nazwy
był dla niej Rokiem z Pasją.
Więcej o ż yciu Sz koł y na:
www.dziennikarskie.blog.interia.pl
Ag n i e s z k a K u r a l
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KOTULIN

PNIÓW

##To był maj...

Podróże kształcą...

Tak bogatego w wydarzenia miesiąca w Szkole Podstawowej w Pniowie jeszcze nie było!

Człowiek a środowisko

Kraków, Niedzica, Czorsztyn, Wieliczka
– te miejsca odwiedzili uczniowie klas V i VI
w czasie trzydniowej wycieczki. Obok sporej
dawki wiedzy, którą przemycali przewodnicy w swych gawędach, nie zabrakło czasu
na wspaniały odpoczynek.

Kotulińska drużyna
w ogólnopolskim finale
Real Junior Cup!!!
Turniej przygotowany został dla najmłodszych dzieci przez firmę Real. Mecze Real
Junior Cup odbywały się w weekendy na boiskach przed hipermarketami Real. Wśród
nich nie zabrakło też dziewcząt z Kotulina.
Do wielkiego turnieju finałowego awansowały 24 zespoły z całego kraju. Wielki finał
rozgrywek, z udziałem Jerzego Dudka i nagrodą główną w postaci biletów na mecze
EURO 2012, odbył się 9 czerwca w Jankach
pod Warszawą. Dziewczęta z Kotulina zajęły
III miejsce na 6 drużyn (kategoria wiekowa
rocznik 2001 i młodsze).

SP Kotulin w wojewódzkim
finale "KIBICUJĘ Z PIOSENKĄ"
Zespół „Raz, dwa, trzy” ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie zakwalifikował się do wojewódzkiego finału konkursu „KIBICUJĘ Z PIOSENKĄ”, który został zorganizowany w ramach
kampanii „Młodzież kibicuje bezpiecznie”,
przygotowanej przez Wojewodę Śląskiego i Śląs
kiego Kuratora Oświaty. Zadaniem uczniów
było opracowanie własnej piosenki o tematyce
związanej z EURO. Kotuliński zespół znalazł
się w czołówce – zajął II miejsce.

11 maja pod patronatem Burmistrza Toszka,
Starosty Powiatu Gliwickiego oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec odbył się Powiatowy
Konkurs Przyrodniczy „Człowiek a środowisko”.
Wzięli w nim udział uczniowie z 15 szkół podstawowych z gmin: Rudziniec, Wielowieś, Sośnicowice, Pyskowice, Gliwice i Toszek. Poziom był
niezwykle wyrównany. Ostatecznie w czołówce
znaleźli się: Maksymilian Primus – SP w Świbiu,
Kamil Kowalski – SP w Bargłówce, Natalia Janicka – SP w Rudzińcu. Wyróżnienia zdobyli:
Anna Szumańska (SP Bojszów), Adam Wrazidło
(SP Kotulin), Daniel Badura (SP Świbie).

Gościnnie

15 maja z wizytą duszpasterską przybył
do Pniowa Biskup Gerard Kusz. Uczniowie powitali zacnego gościa bardzo uroczyście. Wszys
cy mogli przeżyć chwile radości i zadumy. Sam
Biskup opuszczając progi szkoły wypowiedział
wiele ciepłych słów w kierunku całej zgromadzonej społeczności.
Niezwykłym wydarzeniem okazało się również zorganizowane z okazji Dnia Samorządowca spotkanie z przedstawicielami władzy
gminnej i lokalnej, a także z przyjaciółmi szkoły. Była to okazja do wyrażenia wdzięczności
za okazaną pomoc.

Cyfrowa szkoła?

W XIV Ogólnopolskim Biegu Strzelca
tradycyjnie wzięli udział uczniowie kotulińskiej podstawówki, odpowiednio w swoich kategoriach zdobyli: 4 złote, 4 srebrne
i 2 brązowe medale.

Szkoła Podstawowa w Pniowie jako jedna
z nielicznych w województwie śląskim i jedyna w Gminie Toszek w odpowiedzi na złożony
wniosek została zakwalifikowana do pilotażowego programu rządowego „Cyfrowa szkoła”.
Program ma na celu rozwijanie kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) w edukacji. W ramach otrzymanego
wsparcia finansowego placówka będzie mogła zakupić m. in. przenośne komputery dla
uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice
interaktywne i projektory multimedialne itp.

Be a t a G r o c h l a

Anna Zarzecka

Dni Ziemi Strzeleckiej
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TOSZEK

IV Festiwal Piosenki
Przedszkolnej
PRZEDSZKOLE

I znowu sukces...

20 kwietnia dyrektor Mariusz Podbrożny
reprezentował Gimnazjum w Toszku na dorocznej ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół globowskich, podczas której podsumowano pracę placówek w mijającym roku
i wręczono nagrody.

##Z językiem niemieckim
za pan brat
SP TOSZEK

"Deutsch-Wagen-Tour"

GIMNAZJUM

16 maja na toszeckim Zamku odbył się IV
Festiwal Piosenki Przedszkolnej zorganizowany przez Publiczne Przedszkole w Toszku
w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek. Impreza objęta
została honorowym patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego oraz Burmistrza Toszka.
W festiwalu brały udział dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Kotulinie, Publicznego Przedszkola w Kielczy, Publicznych Przedszkoli w Pyskowicach
(nr 2, 3, 4 i 5) oraz Przedszkola w Toszku.
Hasło tegorocznego festiwalu brzmiało
„Każdy przedszkolak duży czy mały chce być
zdrowy i dobrze wychowany”. Głównym założeniem była popularyzacja zdrowego trybu
życia poprzez zabawę i śpiew oraz kształcenie
wrażliwości artystycznej i kulturalnej dzieci w wieku przedszkolnym. Barwne stroje
i wspaniałe występy małych artystów dostarczyły licznie zgromadzonej publiczności
wielu niezapomnianych wrażeń. Teksty piosenek nawiązywały do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się,
zdrowego odżywiania oraz zachęcały do uprawiania różnego rodzaju sportów i aktywnego
wypoczynku.
Wyniki konkursu:
w kategorii solista
JJ I miejsce zdobyła Agata Powrósło (Oddział Przedszkolny przy SP w Kotulinie)
JJ II miejsce - Dawid Matczak z Publicznego Przedszkola nr 4 w Pyskowicach
JJ III miejsce - Kacper Miszok z Publicznego Przedszkola w Toszku
JJ wyróżnienie dla Oliwii Świerzy z Publicznego
Przedszkola w Kielczy.
w kategorii zespół
JJ I miejsce zdobył zespół „Promyczki” (Oddział
Przedszkolny przy SP w Kotulinie)
JJ II miejsce - zespół „Wesołe Nutki” z Publicznego
Przedszkola nr 3 w Pyskowicach
JJ III miejsce - zespół „Słoneczne Przedszkole” z Publicznego Przedszkola nr 4 w Pyskowicach
JJ wyróżnienie dla zespołu „Muchomorki” z Publicznego Przedszkola nr 1 w Pyskowicach.
Nagrody ufundował Burmistrz Toszka i Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku.
Konkurs oceniało jury w składzie: przewodnicząca – Zastępca Burmistrza Toszka – Zdzisława Mrózek i członkowie: Dyrektor CK Zamek w Toszku – Artur Czok, Przewodniczący Komisji Oświaty – Adam Konieczny, Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Toszku – Grażyna Myszak.
Ag a t a A b r a s z e k - K o n o p k a
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Toszeckie Gimnazjum zajęło V miejsce
w prestiżowym programie Globe
Spotkanie odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wzięli w nim
udział przedstawiciele MEN, ambasady USA
w Warszawie, główny koordynator projektu
z ramienia Centrum Informacji o Środowisku
- UNEP GRID w Warszawie oraz członkowie
rady naukowej programu.
Toszeckie Gimnazjum zajęło V miejsce
w Polsce w klasyfikacji generalnej za 2011 r.
W programie Globe szkoła uczestniczy
od 2002 r. Uczniowie pod kierunkiem koordynatora Kornelii Rzepki biorą udział w badaniach atmosfery, hydrosfery, gleb, fenologii
i pokrycia terenu. Pod względem ilości danych
wprowadzonych do bazy danych w Waszyngtonie placówka znajduje się co roku w czołówce szkół w Polsce.

5 marca Szkołę Podstawową w Toszku odwiedziła lektorka Goethe Institut w Krakowie
– Joanna Lay z Deutschwagen.
Celem projektu „Deutsch-Wagen-Tour”
jest popularyzacja nauki języka niemieckiego w Polsce, zwiększenie motywacji uczniów
do nauki języków obcych oraz zainspirowanie
nauczycieli do zastosowania nowoczesnych
metod nauczania. Uczestnicząc w zajęciach
uczniowie mają możliwość praktycznego zastosowania języka niemieckiego i kontaktu z native speakers. Poprzez gry, zabawy i konkursy
z nagrodami profesjonalni lektorzy zachęcają
do poznawania języka niemieckiego i kultury
naszego zachodniego sąsiada.
W zajęciach z Deutsch Wagen uczestniczyli
uczniowie klas V i VI toszeckiej podstawówki.

"Der die das kenner"

17 maja grupa uczniów Gimnazjum w Toszku pod kierunkiem Anny Badury zdobyła
I miejsce na IX Powiatowym Przeglądzie Małych Form Scenicznych w języku niemieckim.
Młodzież zaprezentowała bajkę pt. „Królewna
Śnieżka”. Impreza odbyła się w pyskowickim
MOKiS. Serdeczne gratulacje dla artystów!

29 lutego w Katowicach odbył się wojewódzki, ostatni etap ogólnopolskiego konkursu z j. niemieckiego, do którego zakwalifikowało się 5 uczniów z toszeckiej podstawówki. Karolina Bytomska i Szymon Szafraniec
zajęli IV miejsce, Wiktoria Bytomska, Julia
Słotwińska znalazły się w drugiej dziesiątce,
a zwycięzcą został Artur Szafraniec. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Artur zdobył
99,5 pkt na 100 pkt. i jest to najlepszy wynik
w całym kraju! Gratulacje!

J. Falborska

Aneta Gola i Aleksandra Kupczyk

Zwycięstwo Królewny Śnieżki

##Na sportowo!

SP TOSZEK

Turniej Koszykówki

Po wygranej na szczeblu gminy w Paczynie
i pokonaniu Wielowsi i Knurowa Szkoła Podstawowa w Toszku została mistrzem powiatu.

Turniej Piłki Ręcznej

18 maja, po zdobyciu mistrza powiatu
i zwycięstwie w Gliwicach w rozgrywkach
rejonowych, drużyna Szkoły Podstawowej
w Toszku po raz pierwszy reprezentowała
miasto i powiat Gliwice w turnieju piłki ręcznej na szczeblu wojewódzkim. Przeciwnikami
byli mistrzowie Zabrza, Bytomia i Lublińca.
Zacięte spotkania spowodowały, że o wygranej w jednym meczu zdecydowały dogrywka,

a w innym rzuty karne. Niestety, na szczeblu
wojewódzkim toszecka podstawówka wywalczyła IV miejsce.
Do sportowych sukcesów szkoły przyczynili się: Tomek Czempik, Dawid Glowania,
Dawid Golly, Denis Łukaszewicz, Wojtek Mikos, Rafał Soja, Oktawian Supeł, Szymek Szafraniec, Marek Wąsik i Szymek Wrzeciono.

Turniej Piłki Siatkowej

18 maja reprezentacja szkoły zdobyła
I miejsce w Turnieju Siatkówki Dziewcząt
pod honorowym patronatem Wójta Gminy
Wielowieś.
Barbara Szpak

7

Z trzeciego sektora

Drogą św. Jakuba przez Ziemię Toszecką

A

utorem słów „Droga jest celem” miał
być podobno Konfucjusz, dziś sentencja ta mogłaby stanowić motto dla
działań podejmowanych przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. Ściślej – celem
jest szczegółowe wytyczenie, opisanie i oznakowanie Drogi św. Jakuba na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Toszek. W ten
sposób TPZT włącza się w działania o zasięgu
ogólnoeuropejskim, bowiem już w roku 1987
Rada Europy wpisała sieć Dróg św. Jakuba
na listę Europejskich Szlaków Kulturowych.
W źródłach historycznych Camino de
Santiago (pochodzące z hiszpańskiego często używane określenie Dróg Jakubowych)
pojawiło się w 1047 r., wówczas już jako szlak
„od dawnych czasów służący pielgrzymom”
podążającym do grobu św. Jakuba Apostoła
w Santiago de Compostela. W średniowiecznej Europie był to - obok Rzymu i Jerozolimy - jeden z trzech najważniejszych celów
pątników. Z czasem sieć Dróg św. Jakuba
objęła cały kontynent, tworząc jego duchowy

i kulturowy „krwioobieg”. Santiago położone
jest w pobliżu Atlantyku, dlatego symbolem
pielgrzymów stała się już wówczas muszla.
Renesans, reformacja i wojny religijne położyły kres masowemu pielgrzymowaniu i choć
w kolejnych wiekach co jakiś czas pojawiały
się oznaki odnawiającej się popularności tej
idei, to dopiero w ostatnich kilkudziesięciu
latach liczba pątników zaczęła gwałtownie
wzrastać. Według statystyk prowadzonych
przez Kapitułę Katedry św. Jakuba w Santiago
specjalny certyfikat pielgrzyma podążającego
Camino de Santiago uzyskało w roku 1978
zaledwie 13 osób, w 1990 – niespełna 5000,
a w roku 2011 już ponad 180 000 pątników.
Jedni widzą w tym modę, inni – odpowiedź
na duchowe potrzeby współczesnego człowieka. Faktem jest, że z roku na rok liczba tych,
którzy ruszają w drogę jest coraz większa,
a w ślad za Hiszpanią – w kolejnych krajach
Europy odtwarzane są lokalne odcinki szlaków średniowiecznych pielgrzymów.
W Polsce prace te koordynuje Stowarzy-

Wieczorem 23 lutego 2004 r. ulice Toszka wymarły. Okna niemal wszystkich domów
rozświetlała charakterystyczna poświata. Gremialnie mieszkańcy zasiedli przed ekranami
telewizorów, żeby zobaczyć… Toszek w telewizji! Wprawdzie fikcyjne miasteczko, w którym
toczyła się akcja spektaklu „Fryzjer” nazywało się trochę inaczej, ale najważniejsze było to,
że zdjęcia powstały właśnie w Toszku, a twarze statystów były tym razem bardziej znane
od twarzy aktorów.
Czy Toszek, Kotulin, Paczynę i pozostałe sołectwa Gminy będzie można jeszcze kiedykolwiek zobaczyć w telewizji? Czas pokaże, pewne jest natomiast to, że tutejsze miejscowości
niejednokrotnie stanowiły inspirację dla poetów i prozaików.
Zbliżają się wakacje - czas, w którym częściej będzie można sięgnąć po książki. DFK Koło
Toszek z tej okazji pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców, gości i przyjaciół Ziemi Toszeckiej do wspólnego poszukania śladów Toszka i innych miejscowości Gminy na kartach
literatury poprzez udział w konkursie „Toszek i Ziemia Toszecka w literaturze”.

JJ

JJ

JJ

JJ
––
––

D o r o t a M a t h ej a

utworu literackiego;
–– kserokopie fragmentów utworu dotyczących
Toszka lub innej miejscowości z terenu Gminy Toszek (w miarę możliwości w oryginalnej
wersji językowej),
–– w przypadku utworów, w których nazwa
miejscowości nie pojawia się w tekście utworu – przedstawienie przesłanek wskazujących
na jego związek z Ziemią Toszecką.
JJ Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej
oryginalne zgłoszenia.
JJ O szczegółowym podziale nagród zadecyduje
– w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych - Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Koła DFK w Toszku.

Nagrody będą – jakże mogłoby być inaczej – książkowe. Na zgłoszenia Organizator oczekuje do 15 września, a składać je można w Biurze DFK (ul. Gliwicka 32/2 w Toszku), w Sekretariacie CK „Zamek w Toszku”,
w Zakładzie Fotograficznym „Promafot” (ul. Tarnogórska 2 w Toszku) oraz w Biurze Podróży „Loty.pl” (ul. Gliwicka 32 w Toszku) – w każdym z tych miejsc w godzinach otwarcia.
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Zarząd TPZT

TAAK dziękujemy

Konkurs „Toszek i Ziemia
Toszecka w literaturze”

Zasady konkursu:
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa
Śląskiego (DFK), Koło Toszek.
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto
przedstawi znany sobie utwór literacki z zakresu prozy, dramatu lub poezji, nawiązujący
do miasta Toszek albo innej miejscowości leżącej na terenie Gminy Toszek.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (rocznik
1994 i młodsze), dorośli.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko uczestnika, jego adres, telefon
i rok urodzenia;
informację o tytule i autorze zgłaszanego

szenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”,
z którym TPZT współpracuje już od ponad
roku. Przyczyną jest przebieg łączącego Piekary Śląskie z Górą Św. Anny fragmentu jednej
z najważniejszych Dróg Jakubowych Europy
Środkowej – Via Regia. Obecnie trwają ustalenia dokładnego przebiegu tego odcinka trasy. Z całą pewnością na teren Gminy Toszek
pielgrzymi wkraczać będą od strony Łubia
i Zacharzowic. Następnie szlak poprowadzi
przez Wilkowiczki do Toszka, a dalej przez
Pawłowice i Ligotę Toszecką. Wszystko wskazuje na to, że zaakceptowana zostanie propozycja dalszego przebiegu trasy przez Kotulin.
Po ostatecznym zatwierdzeniu planowanej
drogi, czeka najważniejsze zadanie – oznakowanie szlaku.
Zarząd TPZT ma nadzieję, że już wkrótce
widocznym elementem naszego otoczenia
staną się Jakubowe muszelki i wszystkich
chętnych do włączenia się w akcję zaprasza
do współpracy.

Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet
składa serdeczne podziękowania Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” - Dyrektorowi
Arturowi Czokowi i pracownikom.
Podziękowania dla wszystkich sponsorów
i instytucji, które przyczyniły się do zorganizowania ,,Dnia Dziecka’’ na dziedzińcu zamkowym w dniu 10 czerwca br. Dzięki Państwa
bezinteresowności po raz kolejny dzieci mogły
poczuć, że ten dzień jest wyjątkowy i ,,tylko
dla nich’’. Zaangażowanie i wsparcie zasługuje na słowa uznania i szacunku, a uśmiech
dzieci jest najlepszym dowodem wdzięczności.
Grupa TAAK! dziękuje za wszelkie przejawy życzliwości i otwarte serca oraz pozostaje
w nadziei na dalszą współpracę.
L i d e r g r u p y TAAK !

Te r e s a T o b o r e k

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Kultura

Ciekawostki z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
Dominika Witkowska

Wystawa fotografii
„Dwa poziomy”
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” serdecznie zaprasza do odwiedzenia kawiarni
Colonna, w której do 15 lipca można zobaczyć wystawę fotografii „Dwa poziomy”.
Wystawa przyjechała do Toszka z Wrocławia,
a jej autorami są Grzegorz Stadnik i Marysia
Lewandowska. Ideą wystawy jest pokazanie,
jak różnie może być pojmowane jedno zagadnienie w zależności od wieku i doświadczenia
fotografującej je osoby. Z tej okazji zamkowa
kawiarenka zachęca do wypróbowania nowych specjałów.

Nowa strona
internetowa Zamku
W ramach realizowanego projektu „Promocja zabytków znajdujących się na Szlaku
Spichlerza Górnego Śląska – sposobem na poprawę wizerunku obszaru” została uruchomiona nowa strona internetowa Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”. Serwis umożliwia
także wyświetlanie treści w języku niemieckim
i angielskim. Strona, dostępna pod nowym
adresem www.zamektoszek.pl, daje możliwość bezpośredniego przekierowania na profil
Zamku na Facebooku i kliknięcia „Lubię to”.

Na Zamku można również bezpłatnie
otrzymać wydawnictwo „Zabytki Gminy
Toszek”, którego autorem jest dr Jan F.
Lewandowski. Publikacja została wydana
w ramach powyższego projektu.

Zamkowa studnia
wypięknieje?
Pod koniec maja Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” podpisało umowę
na realizację projektu „Remont i uroczyste otwarcie studni toszeckiego Zamku”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały
projekt Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Już latem
nastąpi rozpoczęcie zaplanowanych prac.

Legenda o Złotej Kaczce
dla dzieci
Już niebawem w kawiarni Colonna
możliwe będzie nabycie książeczki dla dzieci „Jak odnaleźć skarb? – promocja Zamku
w Toszku wśród młodych turystów”. Publikacja składa się z bajki – legendy o Złotej
Kaczce napisanej w zabawny i przystępny dla
dzieci sposób oraz kolorowanki. Na wydanie
książeczki Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu na wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej

członków Śląskiej Organizacji Turystycznej,
której jest członkiem.

Zamkowe wakacje 2012

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zaprasza dzieci od lat 6 na zamkowe wakacje 2012. Zajęcia ruszają 2 lipca i potrwają do 31 sierpnia. Więcej informacji na
www.zamektoszek.pl.

Plastyczny świat
Na zajęcia sekcji plastycznej uczęszcza spora grupa młodych artystów
w wieku od 5 do 10 lat, którzy mają możliwość poznania wielu technik
plastycznych, nie tylko tych ogólnie znanych: malarskich, rysunkowych, collage, wyklejanek, ale również nowatorskich i autorskich,
co wzbogaca ich świat i możliwości artystycznej wypowiedzi.
Ag a t a P r ze w ie ź l i k

Pomysły i wyobraźnia dzieci z grupy „Grafit” nie ma granic, o czym można się przekonać na wystawach prac organizowanych
przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
oraz konkursach plastycznych, w których
na przestrzeni wielu lat brali udział mali artyści osiągając sukcesy na skalę ogólnopolską,
a nawet międzynarodową.
Sekcja plastyczna działająca na toszeckim
Zamku ma wieloletnią tradycję. Przez ostatnie
10 lat była prowadzona przez Agatę Przewieźlik oraz Ewę Hajduk. Na zajęcia uczęszczały
dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym,
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szkolnym i gimnazjalnym. Wielu młodych
twórców w starych zamkowych murach odkrywało swoje talenty i stawiało pierwsze kroki w plastycznym świecie. Dziś wielu z nich
kończy studia o profilach artystycznych.
Na zajęciach zawsze panuje miła atmosfera.
Dzieci nie tylko tworzą piękne prace, ale również świetnie się bawią. Nie należy zapominać,
że najprzyjemniejsza nauka, to nauka poprzez
zabawę, a ona, jak się okazuje, w plastycznym
świecie może być ogromną konkurencją dla
komputera czy telewizora.
Każde spotkanie sekcji GRAFIT niesie
nowe niespodzianki, za każdym razem dzieci
odkrywają nowe możliwości plastycznej wy-

Czy wśród tych dzieci rośnie
kolejny Witkacy?
powiedzi, stosując nowe techniki, podejmując
różnorodne tematy.
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” serdecznie zaprasza na zajęcia wszystkich tych,
którzy chcieliby przeżyć niezwykłą przygodę
z plastyką, lubią dobrą zabawę i miłe towarzystwo, a przede wszystkim pragną rozwinąć
swój talent, poszerzyć umiejętności i zostać
w przyszłości wielkimi artystami.
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Rewolucję śmieciową
czas zacząć!
Już za rok (od 1 lipca 2013 r.) wszystkie gminy na terenie całego kraju przejmą
zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma głównie na celu zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie. Wiąże
się z nią szereg ważnych zmian – zarówno dla gmin, jak i ich mieszkańców.

W

znowelizowanej ustawie występują
luki prawne, które mogą przysporzyć wiele trudności wszystkim
podmiotom zobowiązanym do jej przestrzegania, a to właśnie lokalne władze mają w pełni
odpowiadać za wdrożenie i za to, co będzie się
działo z ich odpadami. Najbliższy rok to czas
rewolucji śmieciowej! W celu uświadomienia
społeczeństwu nadchodzących zmian związanych z nową regulacją prawną, Burmistrz
Toszka podejmuje kampanię edukacyjną mającą na celu przybliżenie mieszkańcom całego
procesu gospodarki odpadami. Cykl artykułów dedykowanych znowelizowanej ustawie
„śmieciowej” rozpocznie się od przedstawienia
zadań i obowiązków Gminy.

JJJakie zatem wyzwania czekają
na samorządy?

Do 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorcy, którzy
świadczyli usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych musieli legitymować się zezwoleniem wydanym przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta. Począwszy
od tego roku działalność polegająca na odbiorze odpadów komunalnych jest działalnością
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od mieszkańców gminy musi uzyskać zatem wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez daną gminę.
W stosunku do przedsiębiorców, którzy przed
dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy
„śmieciowej” posiadali zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych ustawodawca postanowił, że mogą oni świadczyć usługi w dotychczasowym zakresie jedynie przez okres
12 miesięcy od dnia wejścia w życia znowelizowanych przepisów. Wpisu oraz zmiany
wpisu w rejestrze dokonuje się każdorazowo
na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

10

Kolejnym etapem jest uchwalenie przez
poszczególne sejmiki województw do dnia
1 lipca aktualizacji wojewódzkich planów
gospodarki odpadami oraz podjęcie uchwał
w sprawie wykonania wojewódzkich planów
gospodarki odpadami, w której określone
zostaną regiony oraz regionalne instalacje,
czyli wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady, np. spalane, sortowane i kompostowane.
Na podstawie wojewódzkich aktów prawnych gminy powinny do 1 stycznia przyszłego
roku uchwalić pakiet uchwał, w tym m.in.
lokalne regulaminy utrzymania czystości
i porządku na ich terenach. Do tego czasu
samorządy zobowiązane są również m.in.
wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia oraz wzór deklaracji. Jest
to jedna z trudniejszych decyzji, jaką trzeba
będzie podjąć. Ustawa przewiduje bowiem
3 warianty: opłata od liczby mieszkańców lub
od powierzchni nieruchomości lub od ilości
zużytej wody. Żadna z tych opcji nie jest idealna i ma swoje wady i zalety.
Do końca marca 2013 r. gminy są zobligowane do przesłania marszałkowi województwa pierwszych sprawozdań z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Sporym wyzwaniem dla samorządów będzie również wybór w drodze przetargu firmy
odpowiedzialnej za realizację usług. Podstawowy bowiem problem stanowi sprecyzowanie czy przedmiotem przetargu będzie odbiór
czy też odbiór wraz z zagospodarowaniem
śmieci komunalnych. Jeśli gmina zdecyduje się na wariant pierwszy, nie będzie mogła
wskazywać wykonawcy instalacji do odbioru. Jeśli na wariant drugi, wykonawca będzie
zobowiązany dostarczać śmieci do wybranej
przez gminę instalacji, a z kolei gmina będzie
musiała zorganizować przetarg na instala-

cję, do której chciałaby kierować odpady. Już
dziś zapisy znowelizowanej ustawy w powyższym zakresie budzą wiele kontrowersji
i wskazują na sprzeczność z innymi obowiązującymi ustawami.
Gmina zobowiąże wybranego wykonawcę
do osiągania poziomów recyklingu. Obecnie
w Polsce odzyskujemy, według danych Ministerstwa Środowiska, niecałe 14% wszystkich odpadów. Unijne wymagania określają odzysk na poziomie 50% do 2020 roku.
W praktyce, oznacza to dla gmin osobną
segregację tworzyw sztucznych, szkła, makulatury, metali, odpadów wielkogabarytowych
i wielomateriałowych, bioodpadów, zużytych
sprzętów elektrycznych i elektronicznych
(nazywanych potocznie elektrośmieciami),
baterii, odpadów niebezpiecznych i przeterminowanych lekarstw.
Obecnie Burmistrz Toszka wraz z włodarzami okolicznych gmin, sukcesywnie organizują spotkania, konsultacje mające na celu
wypracowanie wspólnego modelu gospodarki odpadami. Nowy „system śmieciowy”
musi bowiem zacząć funkcjonować najpóźniej
1 lipca 2013 r. Wówczas też Gmina zacznie
pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości
według nowych zasad. Do tego czasu muszą
zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości
oraz podpisane umowy między samorządem a przedsiębiorcą odbierającym odpady.
Od tego momentu to gmina, a nie właściciele
nieruchomości będą stroną umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele
natomiast zobowiązani zostaną do uiszczania na rzecz gminy podatku „śmieciowego”.
Tysiące dotychczasowych umów zastąpi jedna
umowa zawierana między gminą a przedsiębiorcą odbierającym odpady. Jednak pojawi
się opłata „śmieciowa”, którą będziemy płacić
wszyscy. Wyższe koszty poniosą Ci, którzy nie
będą dokonywać segregacji odpadów.
Sposób ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
obowiązki mieszkańców związane z nową
ustawą „śmieciową” zostaną przedstawione
w kolejnym numerze „Po troszku o Toszku”.

Dbajmy o nasze otoczenie!

Drodzy Mieszkańcy Toszka! Dbajmy o środowisko naturalne i estetykę naszego najbliższego
otoczenia – obok kontenerów („dzwonów”)
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów nie wyrzucajmy innych śmieci, które
degradują przyrodę i burzą piękno naszego
małego miasteczka.
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Z życia sołectw
Paczyna

VI Festyn Kościelny w Paczynie

Kilka miesięcy trwały przygotowania do kolejnego, VI już Festynu
Kościelnego w Paczynie. Organizatorzy starali się dopiąć wszystko
na ostatni guzik. Czy impreza się udała?
S ł a w o m i r Z a r zec k i

W

dniach 26 – 27 maja na terenie sołectwa Paczyna odbywał się wielki
festyn na rzecz potrzeb parafialnych. Organizatorzy zbierali fundusze na remont kościelnych organów. Chociaż w niedzielę z nieba pokropił deszcz, próbując wystraszyć
uczestników, to jednak humor nie opuścił

Sarnów

zgromadzonych osób. Poza zaproszonymi
zespołami muzyczno-kabaretowymi występowały również dzieci i młodzież ze świetlicy
parafialnej. W pierwszej części zaprezentowały
bajkę po Śląsku, zawierającą wiele elementów
humorystycznych. Drugą część poświęcono tematyce sportowej – Euro 2012. Kilkutygodniowe próby przyniosły wspaniały efekt – młodzi
artyści schodzili ze sceny mocno oklaskiwani.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania festynu. Bez wsparcia finansowego i wielu pomocnych dłoni impreza
nie byłaby udana.

Bo najważniejszy jest uśmiech dziecka

Tegoroczny Dzień Matki był wyjątkowym dniem nie tylko dla mam,
ale przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców Sarnowa,
otwarto bowiem nowy plac zabaw.
B o ż en a G u z d e k

U

roczystość otwarcia nowego placu zabaw w Sarnowie połączono z Dniem
Rodziny. Rodzice wraz ze swoimi
pociechami oraz zaproszeni goście zebrali
się w sobotni poranek (26 maja) przed budynkiem świetlicy „Stokrotka”. Wśród zaproszonych nie zabrakło Księdza Proboszcza
Mariana Piotrowskiego, Zastępcy Burmistrza – Zdzisławy Mrózek, radnych (z Wiceprzewodniczącym Tadeuszem Kobiernikiem
na czele) oraz przedstawicielek ING Banku
Śląskiego Oddziału w Toszku.
Po przywitaniu przybyłych radny Adam
Konieczny podziękował sponsorom oraz
mieszkańcom Sarnowa za ogromną pracę,

jaką włożyli w budowę placu zabaw.
Następnie poproszono Zastępcę Burmistrza, panią Sołtys Sarnowa Bożenę Guzdek
oraz panią Sylwię Miśta (Dyrektora Banku Śląskiego) o uroczyste przecięcie wstęgi,
a Księdza Proboszcza o poświęcenie nowo
powstałego miejsca.
Plac zabaw został częściowo sfinansowany
z Konkursu Fundacji ING dzieciom „Dobry
pomysł” w ramach projektu „Sportowy plac
zabaw na końcu świata” i związanego z nim
grantu w wysokości 5 700,00 zł. Środki te okazały się jednak niewystarczające na wybudowanie nawet małego miejsca zabaw dla dzieci.
Dlatego też radny Adam Konieczny zwrócił
się do Rady Miejskiej w Toszku z prośbą o dofinansowanie w wysokości 5 680,00 zł. Sa-

Wielka frajda dla sarnowskich
milusińskich!
morządowcy docenili starania i ubieganie się
o środki zewnętrzne przez sołectwo i przyznali
fundusze, co pozwoliło na zakup 3 urządzeń,
których koszt wyniósł 11 300,00 zł.
Dzięki współpracy Samorządu z mieszkańcami, którzy wykazali się wolontarystyczną postawą (wykonując m.in. ogrodzenie, piaskownicę i przygotowując teren), dziś na placu zabaw
w Sarnowie można słyszeć śmiech dzieci…

Na szlaku Comeniusa…
Od 13 do 18 maja grupa 5 uczennic wraz z 2 nauczycielkami Szkoły
Podstawowej w Toszku uczestniczyła w spotkaniu roboczym w Edremicie w Turcji, które odbyło się w ramach realizacji projektu Comenius „The language of art.”. Zadaniem Toszka była prezentacja bajek ludowych. Uczniowie klas V i VI przedstawili „Legendę o Złotej
Kaczce” przygotowaną przez Monikę Pondo.
Magdalena Rychalska

Pierwsze niespodzianki związane z pobytem w Turcji zaczęły się tuż po wylądowaniu
w Izmirze, gdzie na lotnisku grupę Szkoły
w Toszku przywitał sam Burmistrz Toszka.
Tam też spotkano partnerów z Łotwy i opiekuna ze szkoły tureckiej.
Kolejnym zdziwieniem okazała się turecka
szkoła - przepiękny budynek z dużymi, w pełni wyposażonymi klasami, a nawet własnym
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muzeum. Teren wokół szkoły pełen boisk,
ogrodów i… mini zoo.
Nie obyło się także bez oficjalnych wizyt u Burmistrza i odpowiednika polskiego Starosty. Wszędzie obdarzano gości upominkami.
Wielkim przeżyciem dla uczniów był pobyt w domach tureckich, gdzie spotkali się
z serdecznością, gościnnością oraz matczyną
opieką pań domów.
Nie zabrakło również przeżyć duchowych zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej w Efezie

oraz starożytnego miasta. Najwięcej emocji
wzbudził jednak program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły Özcan. Bajecznie kolorowe stroje, dynamiczne tańce,
taniec derwiszy, śpiewy chóru, solistów i nauczyciela muzyki, koncert gry na tradycyjnych
instrumentach to tylko część bogatej oferty
artystycznej strony tureckiej.
Ostatni wieczór spędzono wspólnie
z rodzinami, nauczycielami i innymi gośćmi
na śpiewie, tańcach i delektowaniu się specjałami domowej roboty.
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Sport

Złoto, srebro i brąz dla Toszka
Klub Łuczniczy A3D Toszek powstał na początku 2011 r. z inicjatywy
grupy toszeckich łuczników. Prowadzony jest przez instruktora, trenera łucznictwa Romana Krupa, a w swoich szeregach skupia zawodników,
sympatyków tego sportu oraz uczniów szkółki łuczniczej. Celem działalności Klubu jest popularyzacja łucznictwa klasycznego (olimpijskiego), bloczkowego i tradycyjnego, a także rekreacji i wypoczynku.
Roman Krupa

A3D Toszek (licencjonowany Klub Polskiego Związku Łuczniczego) zapewnia możliwość
nauki strzelania z różnych łuków. Treningi
odbywają się na otwartym i zamkniętym terenie przez cały rok. Klub zapewnia sprzęt
łuczniczy w postaci mat, tarcz, figur, łuków,
a także fachowy instruktaż oraz pomoc w doborze sprzętu.
Oprócz łucznictwa tarczowego, preferowaną przez Klub dyscypliną jest łucznictwo terenowe 3D, 2D i FIELD. Stąd właśnie wywodzi

się jego nazwa - „A” jak „Archery” (w tłum.
„łucznictwo”), „3D” oraz internetowa strona www.Archery3D.pl. Jedną z podstawowych działalności Klubu jest udział w łuczniczych imprezach i zawodach. Pod koniec
maja w Rudzie Śląskiej odbyła się I Runda
Pucharu Polski w Łucznictwie Terenowym
FIELD. Podczas tych ogólnopolskich zawodów organizowanych przez Polski Związek
Łuczniczy i zaprzyjaźniony UKS „Grot” Ruda
Śląska, Klub Łuczniczy A3D Toszek dzielnie
reprezentował Gminę Toszek. W efekcie każdy
z zawodników zdobył po medalu. Kontynuacją

cyklu tych prestiżowych turniejów o wysokiej randze sportowej będzie organizowana
7 lipca w Toszku przez Klub Łuczniczy A3D
Toszek II Runda. Burmistrz Toszka, otwarty
na oddolne inicjatywy popularyzujące sport
i rekreację, objął organizowane przedsięwzięcie honorowym patronatem.

LISTY DO REDAKCJI
Zwracam się uprzejmie z prośbą o wyjaśnienie artykułu „czy szykują się zmiany w podatkach w 2012 roku” nr 2/2011,
z którego wynika, że cytuję: „w przyszłym
roku kwoty należnego podatku będą niższe o około 20%”. Bardzo proszę o podanie
obywatelom tej Gminy całego „mechanizmu” powstawania należności podatkowej (…)
M a r cin K w a ś nio k

Przywołane obniżenie procentowe
(nr 2/2011 „Po troszku o Toszku”) dotyczyło
podatku rolnego – „Na Sesji 23 listopada Rada
Miejska w Toszku podjęła uchwałę, w której
obniżyła do kwoty 59,34 zł średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku
rolnego na 2012 r. (…)”, stąd w odpowiedzi
ograniczono się do omówienia kwestii dotyczących tylko tego podatku.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne. Stawki podatku uzyskujemy mnożąc średnią cenę
skupu żyta przez 2,5 q bądź 5 q w zależności

od podatku (rolny, nieruchomość). Średnia
cena skupu żyta określana jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W 2010 r. stawka ta wynosiła 37,64 zł.

JJPodatek rolny
na rok podatkowy 2011 od 1
ha przeliczeniowego gruntów
wynosił:
2,5 q żyta x 37,64 zł = 94,10 zł

JJPodatek rolny
na rok podatkowy 2011 od 1 ha
fizycznego gruntów wynosił:
5 q żyta x 37,64 zł = 188,20 zł

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 r. średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 określono
na poziomie 74,18 zł. Rada Miejska w Toszku
Uchwałą nr XIV/142/2011 z dnia 23 listopada
2011 r. obniżyła jednak średnią cenę skupu
żyta z 74,18 zł do kwoty 59,34 zł.

JJPodatek rolny
na rok podatkowy 2012 od 1 ha
przeliczeniowego gruntów:

Wydawca:
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Kontakt do Redakcji:
tel: 32 237 80 22 lub 30
e-mail: gazeta@toszek.pl
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nie obniżając stawki wynosiłby - 2,5 q żyta
x 74,18 zł = 185,45 zł
po obniżeniu o 20% wynosi - 2,5q żyta x
59,34 zł = 148,35 zł

JJPodatek rolny
na rok podatkowy 2012 od 1 ha
fizycznego gruntów:

nie obniżając stawki wynosiłby - 5q żyta x
74,18 zł = 370,90 zł
po obniżeniu o 20% wynosi - 5q żyta x
59,34 zł = 296,70 zł
Porównując stawkę podatku z roku 2011
i 2012 zauważamy, że podatek w poprzednim
roku był niższy niż obecnie, a to dlatego, iż
naliczano go z kwoty 37,64 zł. Gdyby Rada
Miejska w Toszku nie obniżyła o 20% średniej ceny skupu żyta, podatek rolny w 2012 r.
byłby jeszcze wyższy.
OGŁOSZENIE

Gmina Toszek serdecznie dziękuje za pomoc
w organizacji imprezy wystawienniczo-kulturalnej „Kwitnący Toszek” współorganizatorowi,
ludziom dobrego serca, którzy zaoferowali
bezinteresowną pomoc, występującym artystom, wystawiennikom oraz osobom goszczącym w dniu 16 czerwca na ukwieconej płycie
toszeckiego Rynku.
Szczególne podziękowania dla: Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Remondis Aqua Toszek Sp.
z o.o., sołectwa Sarnów, Fundacji LGD „Spichlerz
Górnego Śląska”, Aleksandry Dielehner, Agaty
Przewieźlik oraz Iwony Dudzik. Może w malowniczym otoczeniu kwitnących kwiatów choć
na chwilę udało się zapomnieć o smutkach dnia
codziennego…
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