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Ludwig Guttmann
odkrywany na nowo

Lista wybitnych mieszkańców naszego miasta i naszej Gminy z pewnością nie jest zamknięta,
a temat ten zasługuje na szersze rozpoznanie. W chwili obecnej w czołówce tego zestawienia
plasuje się jednak zdecydowanie dr Ludwig Guttmann - lekarz, propagator nowatorskich
metod rehabilitacji i twórca światowego ruchu paraolimpijskiego.
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Ludwig Guttmann urodził
się w Toszku (1899). Wraz
z rodziną przeprowadził się
wkrótce do Chorzowa, a następnie do Wrocławia, gdzie
był m.in. dyrektorem szpitala.
W roku 1939 wyemigrował do
Wielkiej Brytanii, gdzie jego
metody leczenia rozwinęły
się i znalazły szerokie zastosowania w praktyce leczenia
m.in. inwalidów wojennych.
Za swoje zasługi z pogranicza
rehabilitacji i sportu otrzymał z rąk królowej angielskiej
tytuł szlachecki. Sir Ludwig
Guttmann zmarł 18 marca
1980 w Aylesbury w Wielkiej
Brytanii. Koncepcyja i organizacyja działań tego wybitnego toszanina sprawiły, że
jest dziś uważany za twórcę
światowego ruchu paraolimpijskiego. Nie od dziś przyglądamy się w Toszku bliżej
ludziom, środowiskom i konkretnym pomysłom, które
mają swoje źródło w dorobku
Ludwiga Guttmanna. Organizowana u nas z powodzeniem
w ubiegłych latach INTEGRA
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mamy ulicę imienia dr. Guttmanna. Pierwsza
konferencja 3 lipca, godz.
14:00, poświęcona dorobkowi urodzonego w Toszku
znakomitego lekarza wpisze
się w kalendarz stałych wydarzeń edukacyjno - kulturowych naszej gminy. Do końca
września na zamku dostępna
będzie wystawa poświęcona
osobie Guttmanna. Warto się
wybrać, aby rozszerzyć i uporządkować swoją wiedzę. Na
podstawie przebiegu prac nad
programem rewitalizacji wiadomo już, że przynajmniej
jeden z toszeckich zespołów
parkowych będzie nosił imię
dr. Ludwiga Guttmanna jako
patrona.
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Rozpoczynając tegoroczne wakacje
wypada przede wszystkim pogratulować uczniom i uczennicom naszych
szkół podstawowych i gimnazjum.
Wysiłek, który włożyliście w mijający rok szkolny, przyniósł efekty, które
w jakimś skrócie streszczają zapisy na
świadectwach. Doświadczenie uczy, że
satysfakcja pod koniec roku szkolnego
jest większa, a czasem mniejsza. Wakacyjny odpoczynek pozwoli wszystkim
nabrać sił, aby do kolejnych miesięcy pracy przystąpić z jeszcze większą
energią. Podziękowania składam także
na ręce wszystkich pracowników szkół,
a w szczególności nauczycieli i dyrektorów, wakacyjny czas powinien także
dla Państwa być momentem zasłużonego wytchnienia i nabrania dystansu.
Na ostatniej stronie publikujemy garść
najważniejszych informacji o ofercie
wakacyjnej przygotowanej przez nasze instytucje. Polecam te wiadomości
wszystkim zainteresowanym. Na dwa
wydarzenia pragnę zwrócić szczególną
uwagę. Nasze miasto będzie współgospodarzem wraz z parafią pobytu gości
przybywających do Polski na Światowe
Dni Młodzieży. W dniach od 20 do 25
lipca gościć będziemy młodzież z Niemiec i Słowacji. Szczegóły podawać będziemy do wiadomości sukcesywnie.
Natomiast 7 sierpnia organizowana
jest kolejna już konna pielgrzymka do
Goja. Szczegółowych informacji udziela ks. Rafał Przybyła, pomysłodawca
i organizator tego ciekawego przedsięwzięcia.
Nieco inaczej przedstawiają się najbliższe miesiące z perspektywy urzędu.
W tym czasie zaplanowaliśmy bowiem
rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką dotychczasowego i budową nowego budynku strażnicy OSP Toszek.
To jedna z kluczowych tegorocznych
inwestycji w naszej gminie. Wierzę, że
podobnie jak inne podejmowane przez
nas zadania, przebiegnie bez przeszkód
i w pierwszych miesiącach przyszłego
roku nasi strażacy będą mogli podjąć
służbę w nowoczesnym obiekcie speł2

Z ŻYCIA GMINY
niającym znacznie wyższe standardy funkcjonalne. Z niecierpliwością
wyczekujemy ogłoszenia, konkursu
na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - wbrew
wcześniejszym informacjom termin
ogłoszenia naboru wniosków nieco się
przesuwa. Kończymy prace nad dokumentacją, więc w momencie ogłoszenia naboru będziemy do procedury
aplikacyjnej dobrze przygotowani.
Chciałbym także, aby to miejsce w naszym informatorze było poświęcone
podsumowaniu wybranych wydarzeń
z mijających tygodni. W sposób szczególny cieszy mnie aktywność naszych
lokalnych organizacji pozarządowych.
Jeszcze w maju kotulińskie mażoretki,
działające pod auspicjami Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”, po raz
pierwszy wzięły udział w mistrzostwach Polski. Stowarzyszenie „Dobro
Dziecka” po raz kolejny zorganizowało szczytne przedsięwzięcie związane
z wręczaniem nagród dla wyróżniających się uczniów. Toszecki oddział
DFK zaprosił liczne grono (129 osób)
miłośników naszego regionu do rajdu
Szlakiem Zabytków Ziemi Toszeckiej,
w którym udział wzięli m.in. goście
z naszej gminy partnerskiej w Hohenau. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Toszeckiej siódmy raz z rzędu zorganizowało „Fete de la musique”, które to
święto musiało w tym roku konkurować o uwagę mieszkańców z turniejem
Euro 2016. Toszecka Akademia Piłkarska zorganizowała z rozmachem Turniej Żaków, a Zamkowiec, tradycyjny
już Turniej Dzikich Drużyn. W kontekście tego ostatniego poważnie rozważam wystawienie w tym turnieju
w przyszłym roku piłkarskiej reprezentacji urzędu!
Podejmując wysiłek na rzecz zainteresowania Toszkiem potencjalnych inwestorów, pod koniec czerwca miałem
okazję uczestniczyć w polsko-niemieckim kongresie gospodarczym w Warszawie. To była nie tylko okazja do bezpośrednich kontaktów i kuluarowych
rozmów, ale także do wysłuchania polskich i niemieckich ministrów, którzy
zabiegają o korzystny klimat dla współpracy gospodarczej między naszymi
krajami i między regionami w naszych
krajach. Miałem także zaszczyt być gospodarzem Konwentu Wójtów i Burmistrzów zorganizowanego na naszym
zamku przez Śląski Związek Gmin
i Powiatów. Reforma edukacji, tworzenie centrów usług wspólnych oraz
kwestie transportu zbiorowego, były
głównymi tematami, na które włodarze śląskich gmin zwrócili uwagę na
konwencie w Toszku.
Wszystkim mieszkańcom naszej gminy, a także naszym gościom, życzę dobrego wypoczynku na czas urlopów
i wakacji. Jestem przekonany, że zarówno w Toszku, jak i w naszej okolicy nie zabraknie inspiracji do udanego
spędzania czasu!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Konwent
Burmistrzów na
toszeckim zamku

W Sali Peterswaldzkiej Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” zorganizowany został
Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów. W konwencie
uczestniczyło 80 włodarzy woj. śląskiego,
w tym Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar
Dombek, Ireneusz Czech - Koordynator
Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów. Gospodarzem
posiedzenia konwentu był Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk. Spotkanie dotyczyło
głównych założeń związanych z organizacją Centrum Usług Wspólnych w gminach
województwa śląskiego, oraz zmian w systemie publicznego transportu zbiorowego,
a także w systemie edukacji.
JR

Droga św. Jakuba
11 czerwca br. odbyła się pielgrzymka
Drogą św. Jakuba z Toszka przez Kotulin
do Zimnej Wódki zorganizowana przez
Górnośląski Klub Przyjaciół Camino we
współpracy z naszą Gminą oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.
Odcinek „Drogi św. Jakuba”, który przebiega
przez południe naszego kraju, w tym przez
Toszek, tzw. „Via Regia”, nie jest uczęszczany w takim natężeniu, jak to ma miejsce
w samej Hiszpanii. Warto jednak wiedzieć,
że przynajmniej kilka razy w roku przemierzają go najwytrwalsi pielgrzymi. Zaledwie
kilka tygodni temu Henryk Krupa z TPZT
miał okazję gościć dwóch takich właśnie
ekstremalnych pielgrzymów - Amerykanów. Wśród wędrowców czerwcowej pielgrzymki był Francisco – Hiszpan pochodzący z Madrytu, który zmierza z Medyki,
przez Toszek i dalej do Hiszpanii!
DDK
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fot. facebook TPZT

IX Rajd Szlakiem
Zabytków Ziemi
Toszeckiej

Fot. Archiwum UM Toszek
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Fot. Archiwum UM Toszek

Kwitnący Toszek
– ekologiczne
rodzinne flower
power

Czerwcowy festyn
Stowarzyszenia
„Dobro Dziecka”
Foto: facebook Stowarzyszenie “Dobro Dziecka”

11 czerwca Koło DFK Toszek już po raz
dziewiąty zorganizowało Rajd Szlakiem
Zabytków Ziemi Toszeckiej - Fahrradtour
durch das Toster Land. Tym razem szlak
ziemi toszeckiej został poszerzony o miejscowości położone nad Małą Panwią - Zawadzkie, Żędowice i Kielczę oraz Świbie. Na
trasę wyruszyło 85 rowerzystów i 44 pasażerów autobusu, w tym przedstawiciele naszej gminy partnerskiej Hohenau. Historię
odwiedzanych miejsc, a w ich świetle rozwój przemysłu w tej części Górnego Śląska
zaprezentował ks. dr Piotr Górecki. Projekt
został wsparty finansowo przez Konsulat
RFN w Opolu i Gminę Toszek.
JR

z atrakcyjnymi nagrodami, a także liczne
niespodzianki wśród których można wyróżnić: stoisko z balonowymi zwierzakami
skręcanymi przez barwnych szczudlarzy,
punkt z malowaniem dziecięcych buziek,
a na łasuchów czekały słodkie truskawki. Prym wiodło stoisko łucznicze, które poprowadził Grzegorz Kamiński oraz
warsztaty z drewna, podczas których każde dziecko mogło własnoręcznie wykonać
drewniane sówki.
Wszystko, co dobre szybko się kończy - pięcioletni projekt pn.: „Kwitnący Toszek” odchodzi z kalendarium imprez naszej gminy
i żegna się z mieszkańcami. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za spędzony
z nami czas zabawy, uśmiechów, radości
oraz za zainteresowanie dzieci i rodziców.
JR

3 czerwca br. na dziedzińcu zamkowym
odbył się po raz kolejny festyn z okazji Dnia
Dziecka organizowany przez toszeckie
Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”. Liczne
zabawy, konkurencje, niespodzianki i konkursy przyciągnęły dzieci z Gminy Toszek.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było
docenienie uzdolnionych dzieci z Gminy
Toszek, które otrzymały z rąk zarządu stowarzyszenia wyróżnienia i nagrody.
JR

Szlachetna paczka
W sobotnie czerwcowe popołudnie toszecki rynek jak za pomocą czarodziejskiej
różdżki przemienił się w miejsce pełne
barw i dziecięcych uśmiechów. Wszystko
to za sprawą wydarzenia pn. „Kwitnący
Toszek 2016”, które zostało zorganizowane
przez Gminę Toszek we współpracy z Akademią Kinder Centrum.
Dla najmłodszych przygotowano zabawy
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Toszeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości już po raz kolejny w ramach akcji Szlachetnej Paczki, dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców oraz ludzi dobrej
woli przygotowało paczkę, która trafiła do
mieszkanki naszej gminy pani Sylwii.
Największym marzeniem pani Sylwii, było
samodzielne umożliwienie opuszczenia
mieszkania. Dzięki zakupowi drzwi bal-

konowych oraz materiałów do wykonania
podjazdu, pani Sylwia może już samodzielnie opuścić swoje mieszkanie.
Szczególne podziękowania kierujemy również do Firmy Budowlanej Pawła Bieńka
z Toszka oraz jego pracowników, którzy
bezpłatnie wstawili drzwi balkonowe oraz
wykonali podjazd.
Ponadto udało się znaleźć sponsora, który
w ramach Szlachetnej Paczki zakupił sprzęt
rehabilitacyjny dla Szymona z Paczyny
o wartości 10 000 złotych.
Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu paczek serdecznie dziękujemy. Marzenia potrafią się spełniać.
Prezes
Toszeckiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorczości
Marcin Kuczkowski

Trwają prace
nad Lokalnym
Programem
Rewitalizacji
Gminy Toszek
Około 30 osób - przedstawicieli urzędu, mieszkańców, instytucji i organizacji
funkcjonujących na terenie gminy omawia
i analizuje zagadnienia związane z tematem rewitalizacji. W tym celu utworzono
5 grup roboczych: do spraw społecznych,
środowiska, infrastruktury, gospodarki,
przestrzeni. EU-Consult z Gdańska firma
konsultingowa wspierająca prace nad projektem zbiera niezbędne dane z urzędów
i instytucji, by powstający dokument stanowił kompendium wiedzy o gminie. By
móc zagadnienie „rozebrać na czynniki
pierwsze” niezbędna jest pomoc każdego
z mieszkańców, gdyż każdy z nas boryka się
z innymi problemami, potrzebami i oczekiwaniami; każdy z nas dostrzega inne
możliwości rozwoju gminy oraz obszarów
wymagających wsparcia.
Aby powstały dokument stanowił vademecum wiedzy i był drogowskazem rozwoju
poszczególnych obszarów zwracamy się do
Państwa z prośbą o pomoc w udzieleniu
odpowiedzi na pytania zebrane w ankiecie przygotowanej na potrzeby programu.
W najbliższych dniach przedstawiciele firmy konsultingowej będą dzwonić do Państwa zadając kilkanaście pytań co chcielibyśmy zmienić w gminie Toszek. Rozmowa
telefoniczna nie potrwa dłużej niż 10 minut,
a to, czy Państwo weźmiecie w niej udział
będzie miało znaczenie dla wszystkich, i to
zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.
Wszystkich chętnych do zapoznania się
z treścią ankiety odsyłamy na naszą stronę
internetową. Zachęcamy również do wypełnienia ankiety i odesłania jej do urzędu
drogą pocztową lub mailową na adres zrp@
toszek.pl. Wypełnienie ankiety jest anonimowe.
DDK
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Czerwiec to miesiąc, który poświęcony jest rodzinie, a przede wszystkim
dzieciom. Co roku o tej porze rodzice zastanawiają się jaki prezent kupić,
aby swoim pociechom sprawić radość
i jednocześnie rozsądnie wesprzeć ich
rozwój. Konkurencja na rynku zabawek
jest duża, lecz nie wszystkie produkty
spełniają oczekiwania klientów – rodziców. Ciekawą ofertę posiadają Agnieszka i Dariusz Szczepańscy, właściciele rodzinnej firmy OLOKA-GRUPPE
z siedzibą w Toszku.
OLOKA-GRUPPE funkcjonuje na rynku od 2 lat i zajmuje się projektowaniem
i produkcją designerskich ekologicznych
zabawek drewnianych takich jak wózki
dla lalek, wózki do ciągnięcia z dyszlem
lub sznurkiem, domki dla lalek, namioty,
lalki, kołyski, pchacze itp. Właściciele firmy uważają, że wszystko co naturalne jest
piękne i zdrowe, a największa siła produktów tkwi w prostocie.
Rzeczy, które powstają w naszym warsztacie są przemyślane od samego początku,
dbamy o każdy szczegół, pierwszy etap to
rysunek, zabawka nabiera odpowiedni
designu, który wyróżnia ją wśród innych
znajdujących się na rynku, następnie projekt dopracowywany jest technicznie przez
męża – konstruktora. Po ostatnim szlifie,
zbadaniu prototypu, produkt zostaje przekazany lokalnemu stolarzowi, to jedyny
element w produkcji naszych zabawek którego nie wykonujemy sami – mówi projektantka Agnieszka Szczepańska.
Produkty z toszeckiej firmy zostały docenione i wyróżnione w konkursie na
„Zabawkę Roku 2016”, do którego zgłoszonych było 100 rożnych zabawek znanych firm, designerskie drewniane wózki
zdobyły nagrodę jako najlepsza Zabawka
Roku 2016, domek dla lalek został nagrodzony przez dzieci Nagroda Dzieci 2016
oraz wyróżnieniem Nagroda Rodziców
2016, w skład jury wchodziło wielu specjalistów z branży dziecięcej, psychologowie oraz gwiazdy polskiego formatu.
Jesteśmy bardzo dumni z wyników i rozwoju toszeckiej rodzinnej firmy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
JR
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Specjał Gospodarstwa Agroturystycznego
„Ranczo” z Gminy Toszek – najlepszy
w województwie śląskim!
W ramach organizowanego w Częstochowie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, Gmina Toszek, ale
i również Powiat Gliwicki reprezentowane
były przez „Ranczo Proboszczowice” - Gospodarstwo Agroturystyczne, którego właścicielem jest pan Krystian Kiełbasa.
Miło nam poinformować, że w tym prestiżowym konkursie nasz reprezentant zdobył
pierwsze miejsce w województwie śląskim w kategorii produkt - za specjał pod nazwą:
„Nalewka z czornyj porzeczki z ołminego
ogrodka”, a także drugie miejsce w województwie śląskim - w kategorii potrawa - za
„Rosół z kokocika z kostką grysikową, polędwiczki wieprzowe z grzybami leśnymi,
kluseczkami gryczanymi i zasmażaną kalarepą”. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych kulinarnych sukcesów.
PK

Foto; facebook “Ranczo”

Innowacyjne
zabawki
z Toszka

Powiat przyjazny środowisku
Toszecki magistrat stara się o dofinansowanie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Gliwicach w ramach konkursu „Powiat
przyjazny środowisku”.
W ramach konkursu zgłoszone zostały
przez poszczególne sołectwa naszej gminy
następujące wnioski opracowane pod przewodnictwem sołtysów:
1. „Przyrodnicze Arboretum” w Paczynie,
2. „Zielono mi – żyjemy w czystym i zadbanym środowisku” – osiedle Oracze,

3. „Przyjemny spacer w czystej wsi” – sołectwo Ciochowice,
4. „Na ochronie środowiska twoje zdrowie
zyska” – sołectwo Pniów,
5. „Ruch-edukacja-zdrowie” – sołectwo
Wilkowiczki
Suma wszystkich zgłoszonych projektów
opiewa na kwotę ponad 13 000 zł. O tym,
które z projektów uzyskały dofinansowanie
i w jakich kwotach poinformujemy po rozstrzygnięciu konkursu.
DDK

Zmiana opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Rodzaj odpadów
komunalnych

Zasady obowiązujące
od lipca 2013 r. do marca 2016 r.

Zasady obowiązujące
od kwietnia 2016 r. do marca 2018 r.

Odpady ulegające
biodegradacji ( odpady
kuchenne)

Odbierane razem z odpadami zielonymi od
mieszkańców nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie w okresie od kwietnia do listopada

Odbierane jako odpady segregowane od mieszkańców
w zabudowie jednorodzinnej: - nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej: w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż
jeden raz na tydzień - w okresie od listopada do marca
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

Odpady zielone ( trawa, liście,
drobne gałązki, chwasty itp)

Odbierane od mieszkańców w okresie od
kwietnia do listopada

Dostarczane indywidualnie przez mieszkańców do
GPSZO w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2 przez cały rok
bez ograniczenia ilości

Zużyte opony

Przyjmowane w GPSZO w Toszku przy ul.
Górnośląskiej 2

–

Zużyte opony z samochodów
osobowych

–

Dostarczane indywidualnie przez mieszkańców do
GPSZO w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2 przez cały rok
bez ograniczenia ilości

Odpady budowlane
i rozbiórkowe, stanowiące
odpady komunalne

Dostarczane indywidualnie przez mieszkańców
do GPSZO w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2 przez
cały rok bez ograniczenia ilości

Dostarczane indywidualnie przez mieszkańców do
GPSZO w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2 przez cały rok
w ilości 0,5 m³ na osobę na rok

Rada Miejska w Toszku uchwaliła wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za zbieranie i odbieranie selektywnych odpadów stosowana będzie stawka 11.00
zł za miesiąc, natomiast za odpady, które nie są zagospodarowane w sposób selektywny
(segregowane) stosowana będzie stawka w wysokości 20,00 zł za miesiąc. Wszystkie stawki obowiązują od lipca 2016 r.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

OŚWIATA

Fot. Małgorzata Biegun

Seniorzy z Kotulina mogą być wzorem
dla osób przeżywających późną dojrzałość z innych miejscowości naszej
gminy. Seniorzy, chcąc nadal pozostać
aktywnymi, zwrócili się do Burmistrza
Toszka i Ośrodka Pomocy Społecznej w
Toszku z pomysłem utworzenia programu profilaktycznego dla seniorów. Taki
klub powstał 21 kwietnia 2016 roku,
kiedy to odbyły się pierwsze zajęcia. Na
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Pochwała
wojewody
Podczas ostatniego spotkania burmistrzów i wójtów powiatu gliwickiego ze
starostą Waldemarem Dombkiem (15
czerwca), uczestniczący w spotkaniu
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek docenił skuteczność działania toszeckiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie
realizacji Programu „Rodzina 500+”. Do
końca maja - wg rządowych prognoz OPS-y powinny wydać nie mniej niż 75%
decyzji wobec osób uprawnionych, które
złożyły wnioski. W powiecie gliwickim
jedynie Toszek (81,2%) i Wielowieś pułap
ten osiągnęły - powiedział wojewoda. PK

fikowało się 15 prac. I nagrodę (aparaty
fotograficzne) otrzymali uczniowie Gimnazjum im.I. Sendler w Toszku w składzie: Joanna Bulla, Dominika Badura,
Dominika Skawińska, Natalia Puchała,
Patrycja Thomalla, Szymon Szafraniec
i Marta Czech za projekt pt. Anstalt –
oflag – obóz NKWD. Szpital w Toszku
jako miejsce pamięci. Praca została przygotowana pod opieką nauczycielki historii -Donaty Podkowy.
JF

Pobity rekord na
toszeckim rynku
- „Jak nie czytam
jak czytam”
Na toszeckim rynku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Toszku oraz Gimnazjum
wzięli udział w publicznym biciu rekordu
w czytaniu książek na głos. Dzieci i młodzież włączyła się do ogólnopolskiej

Foto: Archiwum UM Toszek

Aktywni
seniorzy
w Kotulinie!

spotkanie przy kawie, cieście i pysznych
przekąskach przyszło aż 36 osób. Dzięki propozycjom pani animatorki, miały
możliwość poznania się nawzajem z innej perspektywy niż dotychczas, wymiany opinii oraz zabawy i rywalizacji podczas pracy w grupach. Osoby znające się
od kilku lub kilkunastu lat, mieszkający
w jednej miejscowości podczas pierwszych zajęć w klubie miały możliwość
dowiedzenia się o swoich sąsiadach, znajomych zupełnie nowych rzeczy.
Liczymy na to, że ta inicjatywa zaowocuje wieloletnią współpracą, coraz to większym zaangażowaniem w działania na
rzecz społeczności lokalnej oraz zawiązywaniem tego typu klubów w innych
miejscowościach.
Bożena Ziarnik

Sukces
gimnazjalistów!
7 czerwca w siedzibie Muzeum w Opolu
ogłoszono wyniki VIII edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny
„Póki nie jest za późno”, której współorganizatorami byli: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Do
udziału w VIII edycji konkursu zakwali-

Foto: Archiwum UM Toszek

Dwa projekty z gminy Toszek, opracowane przez Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Toszku, znalazły się
na liście projektów wytypowanych do
dofinansowania w dziedzinie edukacji.
Są to: „Z myślą o przyszłości – wysoki
poziom edukacji w Gminie Toszek dla
gminnych szkół podstawowych” oraz
„Gimnazjum w Toszku – z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”.
Celem pierwszego projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w czterech
szkołach podstawowych, prowadzonych
przez gminę Toszek w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń
szkolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych dostosowanych do potrzeb uczniów. W projekcie przewidziano również doskonalenie
zawodowe nauczycieli. Kwota dofinansowania wynosi 303 294,00 zł.
Działania zaplanowane w drugim projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
i uczennic uczęszczających do Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w powiązaniu z podniesieniem efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej
świadczonej w tej szkole poprzez zadania
związane z organizacją różnych form
dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz
porozumiewanie się w językach obcych.
Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia
specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. Kwota
dofinansowania wynosi 325 272,50 zł.
ASZ

akcji pn. „Starsi nie czytają? w młodych
nadzieja”. Głównym celem akcji była promocja czytania książek wśród uczniów
oraz pokazanie nieczytającym uczniom,
że czytanie to powszechne zjawisko
wśród ich rówieśników - „Jak nie czytam jak czytam”. Fragmenty swoich ulubionych książek przeczytali: Burmistrz
Toszka Grzegorz Kupczyk, Agnieszka
Szalińska – Kierownik Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych, Barbara Szpak –
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Toszku oraz ks. Sebastian Bensz - toszecki wikariusz. Organizatorem akcji
był miesięcznik „Biblioteka w Szkole”.
JR

5

KULTURA

z Chorzowa, a uwieńczeniem wieczoru była
zabawa taneczna z hitami DJ MICZI.
Trzeci dzień święta upłynął w rodzinnym
nastroju, nie zabrakło atrakcji dla dzieci
i rodziców. Zaprezentowali się lokalni artyści, a gwiazdą wieczoru był zespół Jumbo
Africa, który swoimi rytmami wprowadził
słuchaczy w gorące już letnie rytmy.
JR

W czerwcu mieszkańcy Gminy Toszek
świętowali dni swojego miasta na zabytkowym dziedzińcu zamkowym.

V edycja Fête
de la Musique –
namiastka Paryża
na toszeckim
rynku

Foto: Archiwum CK “Zamek w Toszku”,
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Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej
już po raz piąty zorganizowało wydarzenie cieszące się zainteresowaniem wśród
mieszkańców Gminy Toszek, ceniących
w swoim życiu piękno muzyki i jej walory
- Fête de la Musique.

fot. facebook TPZT

Świętowanie rozpoczęło się autorskim komediowym spektaklem teatralnym pn.
„Pod gwiazdami Transylwanii” w wykonaniu młodzieżowego toszeckiego Teatru
Deja Vu w reżyserii i według scenariusza
Agaty Przewieźlik z muzyką Michała Głąba. Scenografię do przedstawienia wykonała sekcja plastyczna z CK „Zamek w Toszku”.
W sobotni wieczór mieszkańcy i goście relaksowali się z I Toszecką Nocą Kabaretową, w której wzięli udział: Czesław Jakubiec
Komedy, Made in China, Moherowe Berety

Toszecki Turniej
Żaków już za nami!

Foto: Archiwum CK “Zamek w Toszku”,

Foto: Archiwum CK “Zamek w Toszku”,

Dni Toszka
w teatralnej
i kabaretowej
odsłonie

SPORT

Ideą święta jest propagowanie wśród szerokiej publiczności idei muzyki i muzykowania. Tego dnia artyści z terenu naszego powiatu mogą zaprezentować swój dorobek
artystyczny. Ważnym elementem święta jest
fakt, że tego dnia muzycy występują całkowicie za darmo. W tym roku wydarzenie
rozpoczęło się uroczystym występem organowym w kościele pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej. Bachowskie dźwięki i nie
tylko zaprezentował Andrzej Malitowski
oraz Piotr Kunce. Po godzinnym występie
wydarzenie przeniosło się na toszecki rynek, na którym wystąpiły: sekcje wokalne
z CK „Zamek w Toszku”, uczniowie oraz
pedagodzy z Państwowej Szkoły Muzycznej
I I II stopnia, Tibiarum Scholares, Concolore pod kierownictwem Kariny Kupczyk.
Na zakończenie wydarzenia uczniowie
z toszeckiego gimnazjum pokazali swoje
talenty w musicalu „Jaś i Małgosia”. Uwieńczeniem Dnia Muzyki był występ Orkiestry
Parafialnej ze Świbia.
JR

Na boisku sportowym „Orlik” w czerwcowy weekend zorganizowany został I Toszecki Turniej Piłkarski Żaków o Puchar
Burmistrza Toszka.
Na otwarciu turnieju nie zabrakło patrona
imprezy Burmistrza Grzegorza Kupczyka.
Pierwsze symboliczne kopnięcie piłki - rozpoczęcie turnieju należało do burmistrza.
Tym samym składamy serdecznie podziękowania za wsparcie tego przedsięwzięcia
nie tylko w postaci obecności, ale także za
przekazanie pucharów, medali, dyplomów
oraz materiałów promocyjnych Gminy Toszek dla każdego zespołu. Bez wątpienia
podziękowania należą się także fotografowi
Andrzejowi Morcińcowi, za wykonanie sesji zdjęciowej małym zawodnikom.
Sportowa atmosfera, niezły doping kibiców, dobra pogoda i dodatkowe emocje,
które zapewnili toszeccy strażacy pod dowództwem Leszka Zabłockiego sprawiły, iż
wydarzenie pozostanie na długo w pamięci
wszystkich uczestników turnieju. Podczas
imprezy można również było skosztować
wyrobów i specjałów ufundowanych przez
lokalnych przedsiębiorców.
Wiemy również, że nic nie dzieje się bez
udziału rodziców, tak było też i tym razem
za co bezimiennie wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy. Po tak udanym
turniej mamy nadzieję, że w przyszłym
roku także będziemy mieli okazję spotkać
się ponownie, a nasz turniej stanie się dorocznym punktem w kalendarzu imprez
Gminy Toszek.
Toszecka Akademia Piłkarska

7 Piłkarski Turniej
Dzikich Drużyn
Wszyscy z zainteresowaniem śledzimy zmagania drużyn na trwających Mistrzostwach
Europy w piłce nożnej. Toszeckie boisko,
w dniach 2-3 lipca dostarczy nam również,
zresztą jak co roku, nie lada emocji. A to za
sprawą siódmego już Piłkarskiego Turnieju
Dzikich Drużyn, podczas którego rywalizować będą 32 zgłoszone drużyny. Impreza
ta jest zarówno świetną promocją tej dyscypliny sportu jak i zdrowego trybu życia, ale
dostarcza mnóstwo dobrej zabawy zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy „Zamkowiec” Toszek.
DDK
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Zjazd oddziału
związku OSP
10 czerwca, w świetlicy wiejskiej w Wilkowiczkach odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Toszku.
Takie spotkania organizowane są raz na
5 lat i mają na celu wybór nowych władz,
które będą reprezentowały nasze jednostki
OSP w gminie, powiecie. Ustępujący zarząd
miał okazję dokonać podsumowania działalności jednostek w minionym 5-leciu.
W spotkaniu uczestniczyli delegaci OSP
Toszek, Ciochowice, Kotulin, Pniów i Wilkowiczki oraz Burmistrz Toszka Grzegorz
Kupczyk.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto minutą
ciszy, by uczcić wszystkich tych strażaków,
którzy już odeszli. Przed rozpoczęciem
obrad znalazła się też okazja do uhonorowania szczególnie zasłużonych druhów odznaczeniami i wyróżnieniami, tym bardziej,
że dotychczasowy Komendant Gminny dh
Jerzy Sulewski świętował 50-lecie działalności w strukturach OSP oraz 20-lecie pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.
Oto, co udało się zrobić na polu ochrony
przeciwpożarowej w Gminie Toszek:
OSP Kotulin, zakupiono samochód pożarniczy Mercedes 1222 AF, aparat powietrzny
z czujnikiem bezruchu, prądownica RamboJet;
OSP Toszek, pozyskano samochód pożarniczy Magirus Drabina z JRG Pyskowice,
zakupiono samochód pożarniczy Tatra,
6 opon do samochodu Tatra, kamerę termowizyjną;
OSP Ciochowice, zakupiono prądownicę
RamboJet, 2 aparaty powietrzne z czujnikiem bezruchu;
OSP Wilkowiczki, zakupiono system powiadamiania SMS, motopompę szlamową
KTH-80 i 2 radiotelefony;
OSP Pniów, zakupiono samochód pożarniczy Mercedes 1222 AF, system powiadamiania SMS, 2 butle do aparatów powietrznych, czujnik bezruchu, kompletny zestaw
PSP-R1 z deską;
Dla wszystkich jednostek zakupiono sprężarkę do ładownia butli do aparatów powietrznych.
Ponadto w okresie mijających 5 lat uda-

ło się zmodernizować obiekty strażnic
w Wilkowiczkach, Ciochowicach, Pniowie
i Toszku.Dzięki dotacji z Nadleśnictwa Rudziniec, OSP Kotulin, Toszek i Ciochowice
mogły zakupić umundurowania.
Wyjazdy naszych jednostek:
w roku 2011 - 88 wyjazdów, w tym 10 poza
gminę
w roku 2012 - 84 wyjazdów, w tym 7 poza
gminę
w roku 2013 – 89 wyjazdów, w tym 13 poza
gminę
w roku 2014 – 98 wyjazdów, w tym 15 poza
gminę
w roku 2015 – 114 wyjazdów, w tym 19
poza gminę
Wielkość nakładów gminy na funkcjonowanie jednostek OSP w latach 2011 – 2015
to kwota około 495 tys. zł
Podczas spotkania wybrano nowy zarząd,
w skład którego weszli: Jerzy Sulewski – Prezes, Ireneusz Giemza – Komendant, Piotr
Labus – zastępca Prezesa, Ernest Kocem –
sekretarz, Waldemar Potkowa – skarbnik,
Sebastian Kapica – członek zarządu, Leszek
Zabłocki – członek zarządu.
Burmistrz Toszka podziękował wszystkim
strażakom za ich poświęcenie i działalność
na rzecz gminy. Podkreślił, że nadal, w ramach możliwości będzie wspierał wszelkie
działania mające na celu rozwój jednostek
OSP. Dzięki temu każdy mieszkaniec gminy będzie mógł czuć się bezpieczniej i jak
zawsze liczyć na pomoc strażaków w chwili
zagrożenia.
DB

Kotulińscy strażacy
bliżej Krajowego
Systemu RatowniczoGaśniczego!
W dniu 31 maja Burmistrz podpisał wniosek o dofinansowanie działań związanych
ze wzmocnieniem potencjału służb ratowniczych w naszej gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt pt. „Wzrost
bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez
doposażenie gminnej jednostki Ochotni-

Foto: Archiwum UM Toszek

BEZPIECZEŃSTWO

czej Straży Pożarnej w Kotulinie w sprzęt
niezbędny do przeciwdziałania i usuwania
skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” dedykowany
jest kotulińskim strażakom. Zakłada on
doposażenie jednostki OSP w Kotulinie
w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania
i usuwania skutków klęsk żywiołowych,
by stworzyć warunki umożliwiające włączenie jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Obejmuje zakup
sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa
technicznego na drogach (wypadki, karambole) oraz przeciwdziałania i usuwania
klęsk żywiołowych (pożary lasów, powodzie itp.). Pośród elementów wyposażenia
znajduje się pełne umundurowanie bojowe
(mundur, pasy, buty, rękawice, hełm), urządzenia do prowadzenia działań w trakcie
pożaru (np. aparaty powietrzne, wentylator
oddymiający), sprzęt ratowniczy do udzielania pierwszej pomocy (defibrylator, szyny
Kramera), narzędzia z zakresu ratownictwa
technicznego (sprzęt hydrauliczny, piła do
betonu) oraz wyposażenie do walki z klęskami żywiołowymi i do usuwania ich skutków (pompy, wyciągarka, prądnice, sprzęt
wysokościowy). Zakupione wyposażenie
pozwoli na wzrost możliwości bojowych
jednostki oraz umożliwi szybkie i sprawne
podejmowanie działań mających na celu
ratowanie życia ludzkiego. Wartość projektu wynosi 257 004,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 85%.
Złożony projekt poddany został ocenie
eksperckiej. Nam pozostaje tylko trzymać
kciuki za pomyślny werdykt.
DDK

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Ile znaczy
czytanie?
Mówi się, że bogaci mają w domach duże
biblioteki, a biedni duże telewizory. I to nie
jest jedynie metafora, bo setki ludzi sukcesu mówią, że jednym z kluczy do osiągnięcia celu jest właśnie czytanie. Książki
to niesamowite źródło wiedzy, a podobno
nie ma takiego problemu, którego ktoś już
by nie przeżył i nie napisał o tym książki.
Więc czemu by z tego nie skorzystać? Jeśli
masz problemy finansowe, zacznij czytać
książki mentorów biznesowych. Jeśli rozpada się twój związek, poszukaj książek na
temat relacji z drugim człowiekiem. Sama
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

wiedza oczywiście nie wystarczy, jeśli nie
wprowadzi się jej w życie. Dlatego Will
Smith w jednym z wywiadów stawia obok
czytania bieganie, jako drugi klucz do sukcesu. Powód jest prosty, w trakcie każdego treningu w twoim wnętrzu odezwie się
mały człowieczek, który powie, że nie dasz
rady, żebyś sobie odpuścił, wrócił do domu
i porządnie odpoczął. Jeśli pokonasz go w
trakcie treningu, zrobisz to też w każdej życiowej sytuacji.
A wracając do czytania, dlaczego jeszcze
sięganie po książki jest tak ważne? Dobrze
widać to na przykładzie dzieci. Te, które
czytają już w pierwszych klasach szkoły
podstawowej, szybciej się rozwijają, są kreatywne, mają bujną wyobraźnię, będą znały
więcej słów niż niejeden dorosły a w dodat-

ku będą wiedziały, jak je zapisać. Czytanie
rozwija umysł, poszerza horyzonty, pozwala zobaczyć zachowania ludzi w różnych sytuacjach i poprzez to kształtuje czytającego.
Oprócz świetnego sposobu na rozwój, jest
też wspaniałą rozrywką. Zobaczysz, że jeśli
każdego dnia przeczytasz choć parę stron,
niedługo zaczniesz zauważać efekty i już
nie będziesz mógł oderwać się od książek.
Statystyczny Polak czyta pół książki rocznie. I dobrze. Jeśli chcesz być przeciętny,
nie wychylaj się i nie czytaj ponad statystykę. Ale jeśli chcesz prawdziwego życia
i wiedzy, jak zmienić to obecne, to musisz
sięgnąć po książki i z ich pomocą ruszyć
we właściwą stronę. To droga dostępna dla
każdego. Więc jak? Zaczynamy?
Tomasz Sobania
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Program na wakacje

Światowe Dni
Młodzieży
w Toszku

II Toszecki Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej 2016

W dniach od 20 do 25 lipca Gminę Toszek odwiedzi
70 pielgrzymów z Niemiec
i Słowacji, którzy przyjeżdżają na Światowe
Dni Młodzieży do Krakowa. Przez 5 dni
goście będą nocować u rodzin toszeckich
oraz na zabytkowym zamku.

JR

SPORT

Łukasz Przybylski
- łucznik z Toszka

W 2011 roku z inicjatywy grupy łuczników
z Toszka powstał Klub Łuczniczy A3D Toszek. Klub skupia zawodników, sympatyków i pasjonatów łucznictwa oraz uczniów
łuczniczej szkółki, którzy popularyzują
łucznictwo na poziomie sportu i rekreacji.
Jednym z członków klubu jest dwudziestodwu letni Łukasz Przybylski z Toszka. Pan
Łukasz na co dzień studiuje na Politechnice Śląskiej. Swoją przygodę z łucznictwem
w klubie zaczął w 2010 roku. Strzela z łuku
bloczkowego, który jest zazwyczaj dużo
bardziej sztywny niż łuk prosty lub walijski.
Ta sztywność powoduje, że strzała wypuszczona z łuku bloczkowego posiada większą
energię w porównaniu do innych konstrukcji, lecz z drugiej strony uniemożliwia
komfortowe naciągnięcie cięciwy za pomocą siły samych ramion. Tak więc potrzeba
nie małej siły, żeby oddać celny strzał.
Łukasz Przybylski odniósł już wiele ukcesów w kraju jak i świecie. Był członkiem
kadry narodowej w pierwszym półroczu
2015 r. Do jego osiągnięć należą: udział
w mistrzostwach Europy seniorów w Erywaniu w Armenii zajął 33 miejsce, puchar
świata seniorów we Wrocławiu (33 miejsce), Mistrzostwa Świata Field juniorów
w Zagrzebie (10 miejsce), letnia uniwersjada w Korei Południowej (17 miejsce), Mistrzostwa Europy FIELD seniorów w Rzeszowie (31 miejsce) i właśnie zdobyte 17
miejsce w Akademickich Mistrzostwach
Świata w Mongolii. Życzymy kolejnych
sukcesów! Zainteresowanych tą dziedziną
sportu informujemy, że istnieje możliwość
przystąpienia do Klubu A3D - spotkania
i treningi odbywają się w Toszku w każdy
wtorek i czwartek od 17.00 do 20.00.
Kontakt: email: klub@archery3d.pl lub tel.
607 346 467 (Roman Krupa-trener).
DDK
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Od maja trwa II Toszecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2016, który
zorganizowany jest przez Gminę Toszek
oraz parafię p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku. To już druga edycja
festiwalu przekształconego w wydarzenie
na trwałe już wpisane do kalendarza życia
muzycznego naszej gminy. Kierownikiem
artystycznym festiwalu jest Mariola Brzoska. Podczas koncertów możemy usłyszeć

największe utwory muzyki sakralnej w wykonaniu artystów takich jak: Brygida Tomala, Klaudia Romek, Krzysztof Kotoński,
Seweryn Mzyk, Ewa Bąk, Anna Firlus oraz
zespół Extempore docenianych na scenach
polskich i zagranicznych. Zapraszamy do
uczestnictwa w koncertach 10 lipca, 14
sierpnia oraz 11 września – zawsze w drugą
niedzielę miesiąca o godz. 19.00
JR

Plan bezpłatnych zajęć dla dzieci
i młodzieży podczas wakacji 2016 r.
Lp.

miejsce/organizator

wydarzenia
i atrakcje

1.

Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
Sala Rycerska
ul. Zamkowa 10
Toszek

2.

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
„Ruch Pniów”
ul. Wiejska 23
(świetlica wiejska
w Pniowie)
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku
Szkoła Podstawowa
w Toszku
ul. Wilkowicka 2

3.

Szkoła Podstawowa
w Kotulinie
ul. Gliwicka 13

dni

godzina

zapisy

zajęcia: modelarskie,
łucznicze,
artystyczne,
świetlicowe.

04.07. – 29.07.
16.08. – 26.08.

9.00 – 14.00

tel. 32 233 44 93
Barbara Skawińska

„Wakacje z rakietką”

16.08. – 30.08.

10.00 – 14.00

Letni Program
OpiekuńczoWychowawczy

01.08. – 12.08.

9.00 – 15.00

tel. 607 986 309
Marcin Kwaśniok

tel. 32 332 67 02
Bożena Ziarnik

Świetlica wiejska
w Pniowie
ul. Wiejska 23

Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

