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Z przyjemnością informujemy, że 
władze Powiatu Gliwickiego posta-
nowiły uhonorować pana Marcina 
Kwaśnioka z Pniowa tegoroczną na-
grodą „Bene Meritus”. To prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane jest od kil-
ku lat za szczególne zasługi na rzecz 
społeczności lokalnej rozumianej 
szerzej niż Gmina. Takie właśnie są 
inicjatywy podejmowane przez Mar-
cina Kwaśnioka: Powiatowy Prze-
gląd Chórów, mistrzostwa Powiatu 
Gliwickiego w tenisie stołowym czy 
Dni historii Pniowa - pomysłodawcą 
i współorganizatorem tych wydarzeń 
jest właśnie tegoroczny laureat nagro-
dy „Bene Meritus”.

Przypomnijmy, że Marcin Kwaśniok 
jest wieloletnim działaczem samo-
rządowym oraz sportowym zarówno 
w Gminie Toszek, jak i w Powiecie 
Gliwickim. Od powstania samorządu 
terytorialnego aktywnie uczestniczył 
w życiu społecznym i krzewieniu kul-
tury fizycznej na terenie gminy. Swo-
ją działalność społeczną rozpoczął  
w 1989 r., jako Radny Rady Miejskiej 
w Toszku. W ciągu wszystkich lat spę-
dzonych w toszeckim samorządzie 
pełnił także funkcję Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Toszku. Z ramie-
nia gminy został również oddelegowa-
ny do pełnienia obowiązków Radnego 

Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 
2010 r. do nadal pełni funkcję prze-
wodniczącego Rady Sportu w Powie-
cie Gliwickim. W swojej dotychcza-
sowej działalności udziela się również 
jako wieloletni członek Krajowego 
Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sporto-
we”, a obecnie pełni funkcję członka 
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia „LZS”. 
Istotnym działaniem Pana Marcina 
Kwaśnioka jako samorządowca było 
zainicjowanie współpracy między-
narodowej pomiędzy gminami To-
szek - Hohenau. Oprócz aktywnej 
działalności samorządowej jego pasją 
jest również sport. Ukochaną dyscy-
pliną Pana Marcina jest tenis stołowy. 
Jako pierwszy i jedyny w Powiecie 
Gliwickim założył Uczniowski Klub 
Sportowy „Ruch Pniów”, w którym 
swoje talenty rozwijają młodzież jak 
i dorośli miłośnicy tej dosyć trudnej 
i  wymagającej  dyscypliny sporto-
wej. Poza działalnością sportową Pan 
Marcin Kwaśniok czynnie angażuje 
się w przedsięwzięcia o charakterze 
kulturalnym i edukacyjnym. Jednym 
z nich są „Dni historii Pniowa”, które 
na stałe wpisują się do kalendarium 
imprez Gminy i Powiatu. Swoją dzia-
łalność społeczną poświęca również 
propagowaniu edukacji dzieci, mło-
dzieży i dorosłych w zakresie śpiewu. 

Z jego inicjatywy od wielu lat w Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku” or-
ganizowany jest Powiatowy Przegląd 
Chórów.

Gratulujemy znakomitego wyróż-
nienia i życzymy energii i dobrych 
pomysłów na dalsze lata owocnej 
działalności na rzecz mieszkańców 
Pniowa, Gminy Toszek i Powiatu Gli-
wickiego!

Marcin Kwaśniok
- Bene Meritus Powiatu Gliwickiego!

Dotychczasowi laureaci nagrody 
„Bene Meritus”

z terenu Gminy Toszek

2011 Iwona Ewertowska - Mener
2012 LKS „Przyszłość” Ciochowice
2013 Chór „Tryl”
2015 Orkiestra Dęta z Kotulina

Człowiek wielu pasji i talentów: wieloletni radny, animator 
kultury i sportu, pasjonat lokalnej historii, a także muzyk - 
Marcin Kwaśniok z Pniowa otrzymał nagrodę „Bene Meritus” 
(łac. zasłużony) Powiatu Gliwickiego!
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PROSTO 
Z URZĘDU

Z ŻYCIA GMINY

Z Doliny Neli do Goja
– VII Pielgrzymka 
konna

7 sierpnia z Doliny Neli koło dawnych kor-
tów, wyruszyła po raz siódmy Konna Piel-
grzymka do Goja. 
Zapoczątkowane w 2010 roku pielgrzymo-
wanie, dziś staje się już zwyczajem miejsco-
wych miłośników koni. Ufamy, że zwyczaj 
ten stanie się tradycją pielęgnowaną przez 
następne pokolenia. Pielgrzymkę tworzymy 
sami, stąd też każdy z nas stanowi ważne 
ogniwo. Każdy jest mile widziany i zapro-
szony do wspólnej modlitwy jak i do wspól-
nego tworzenia jeździeckiej atmosfery. 
Najmłodszą debiutantką pielgrzymki była 
Kamila Podkowa z Toszka, jadąca, aż z Nie-
karmii. Po raz pierwszy jechali również To-
masz Przybyła, reprezentujący nasze stowa-
rzyszenie oraz pan Jan Polednik vel. Hans, 
powożący bryczką.
Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czu-
wali strażacy ochotnicy z Toszka oraz Cio-
chowic.
Pielgrzymka do Goja, ma szczególny cha-
rakter. Modlimy się o błogosławieństwo 
Boże dla pracy rolników, o szczęśliwe zbio-
ry oraz o pokój na świecie, gdyż takie in-
tencje przyświecały naszym przodkom. Do 
tych intencji dołączamy naszą modlitwę, 
prosząc o Boże błogosławieństwo w pasji 
jeździeckiej.

Stowarzyszenie Miłośników Koni 
„Hubertus”

Pielgrzymowali już 
po raz czwarty...
W dniu 24 lipca 2016 roku odbyła się już 
czwarta edycja Rajdu Drogą Świętego Ja-
kuba, organizowana przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. Tym razem 
trasa prowadziła z Toszka przez Kotulin do 
Zimnej Wódki czyli do końca odcinka Via 
Regia, bo tak nazywana jest droga Św. Jaku-
ba, którym opiekuje się TPZT. Uczestnicy 
rajdu, który jest stałym punktem kalenda-

Poprzedni numer naszego informatora uka-
zał się na początku wakacji, bieżący ukazuje 
się na przełomie sierpnia i września. Na na-
szej stronie internetowej podsumowaliśmy 
organizację różnych form zajęć wakacyj-
nych dla dzieci i młodzieży w naszej gminie. 
Łącznie wzięło w nich udział 140 uczestni-
ków. Za trud przygotowania i prowadzenia 
zajęć składam podziękowania pracownikom 
Zamku, OPS-u. Dzieciom i młodzieży, a tak-
że nauczycielom i pracownikom szkół życzę 
wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym 
się nowym roku szkolnym! Zgłębianie wie-
dzy, umiejętności i rozwijanie koleżeńskich 
relacji rozpoczyna się na nowo. Mam na-
dzieję, że będzie to czas dobrze zagospoda-
rowany i dobrze wykorzystany.
W okresie wakacyjnym przeprowadzili-
śmy w placówkach oświatowych kilka po-
trzebnych prac remontowych i moderni-
zacyjnych, z których najszerzej zakrojony 
był remont toalet w Szkole Podstawowej 
w Kotulinie. Podjąłem, także nieplanowaną 
wcześniej decyzję w sprawie modernizacji 
infrastruktury basenu w Paczynie. Dzię-
ki podjętej interwencji jakość wody będzie 
tam odtąd badana w trybie ciągłym, dzięki 
czemu standard obiektu znacznie się popra-
wi. Niezbędne naprawy przeprowadzono 
także w toszeckim przedszkolu. Remonty 
przeprowadziliśmy także na parterze Urzę-
du Miejskiego - zmieniliśmy przy okazji 
pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego 
i Referatu Spraw Obywatelskich. Prace mo-
dernizacyjne w urzędzie będziemy chcieli 
kontynuować. 
Szczególną wagę przykładamy do zaplano-
wanych inwestycji gminnych. Podpisaliśmy 
umowę na rozbiórkę starego i budowę no-
wego obiektu toszeckiej OSP. Dwukrotnie 
przeprowadziliśmy przetarg na remont da-
chu „Dolnego Dworu” czyli budynku przy 
ul. Strzeleckiej 23. Ze względu na to, że 
w przetargach nie zgłosił się żaden chętny 
wykonawca, przygotowujemy się obecnie, 
zgodnie z nowymi przepisami do zlecenia 
tej inwestycji w trybie z tzw. wolnej ręki. 
Wkrótce poinformujemy o wynikach tej 
procedury. Niebawem ruszamy z remon-
tem pomieszczenia przy ul. Strzeleckiej 35, 
w którym zlokalizowane zostanie nasze 
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, 
czyli jednostka obsługująca pod względem 

księgowym, kadrowym, prawnym nasze 
szkoły, OPS i Zamek.
Pracujemy również nad aplikacją o dofi-
nansowanie rozbudowy kanalizacji i sieci 
wodociągowej, konkurs na dofinansowania 
już ogłoszono, wniosek złożymy wkrótce. 
Trwają uzgodnienia z władzami Powiatu 
Gliwickiego na temat modernizacji ul. Gór-
nośląskiej oraz procedury tworzenia spółki 
komunalnej, której celem będzie prowa-
dzenie modernizacji bloku mieszkalnego 
w Paczynie przy ul. Wiejskiej. Na ten cel 
ubiegać się będziemy o kredyt w Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Wniosek zamierza-
my złożyć przed końcem września. Konty-
nuujemy  prace nad  Lokalnym Programem 
Rewitalizacji obecnie zbieramy dane (fiszki 
projektowe) od jednostek organizacyjnych 
Gminy Toszek, społeczności lokalnej na te-
mat przedsięwzięć społecznych, infrastruk-
turalnych, które w przyszłości będą realizo-
wane w naszej Gminie poprzez pozyskanie 
środków europejskich lub krajowych. 
Warto przypomnieć (o czym pisaliśmy już 
w innych miejscach), że ze względu na zbyt 
duży wskaźnik dobrych dróg w Powiecie 
Gliwickim, nasze wnioski złożone w sprawie 
remontu kilku dróg gminnych do PROW 
zostały ocenione niżej niż wnioski z innych 
rejonów województwa. Szkoda, bo PROW 
umożliwiał ubieganie się o dofinansowanie 
ponad 60% wartości inwestycji. W tej chwili 
przygotowujemy dokumentację do drogo-
wego programu rządowego, w którym moż-
na ubiegać się o sfinansowanie 50% warto-
ści inwestycji. W zależności o przebiegu tej 
procedury, jestem gotowy, aby podjąć decy-
zję w sprawie sfinansowania modernizacji 
jednej lub dwóch (z czterech) zaprojektowa-
nych dróg ze środków własnych Gminy.
Niewielki ruch zanotowaliśmy w ostatnich 
tygodniach na polu sprzedaży gminnych 
nieruchomości. Nabywców znalazły zale-
dwie dwa lokale mieszkalne o powierzchni 
odpowiednio 78,56 m2 i 33,12 m2, które po 
90% bonifikacie, przysługującej dotychcza-
sowym najemcom, sprzedaliśmy łącznie za 
14.790,00 zł.
Na koniec chciałbym wspomnieć wydarze-
nia z ostatnich tygodni, które szczególnie 
zapadły w pamięć wielu mieszkańcom na-
szej gminy. Mam na myśli przede wszystkim 
Światowe Dni Młodzieży. Znakomicie zor-
ganizowana wizyta gości z Niemiec, Słowa-
cji i USA to przede wszystkim zasługa na-
szej parafii, Toszeckiej Grupy Młodych oraz 
naszych gościnnych mieszkańców. Cieszę 
się, że także gmina mogła wesprzeć to war-
tościowe przedsięwzięcie! Zorganizowana 
nieco później kolejna konna pielgrzymka do 
Goja pokazała, że dla części mieszkańców 
i naszych gości jest to już utrwalona forma 
realizowania swojej pasji i wyrażania swo-
jej pobożności. Za wsparcie tej pielgrzymki 
dziękuję strażakom z Toszka i z Ciochowic. 
Z satysfakcją wspieram także poczynania 
artystyczne Aleksandry Garbal. Zorgani-
zowany niedawno koncert współczesnych 
polskich kompozytorek (w tym kompozy-
torki toszeckiej) w studiu Polskiego Radia 
w Warszawie, pozawala z coraz większym 
uznaniem śledzić jej artystyczny dorobek. 
Najwyższy czas pomyśleć o podobnym kon-
cercie u nas w Toszku!

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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tów glinianych naczyń – garnków, dzbanów 
i mis, które kiedyś używane były w dworze. 
Znaleźliśmy również żelazne gwoździe, 
fragment wędzidła końskiego, podkowę, 
sprzączkę do pasa oraz grot bełtu do kuszy 
- powiedział Radosław Zdaniewicz, Prezes 
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów 
Polskich Oddziału Górnośląskiego.
Znalezione przez archeologów przedmioty 
datować można na XIV i XV-te stulecie. 
Temat nie został jeszcze do końca zgłębio-
ny, tak więc czekamy na powrót archeolo-
gów do Pniowa za rok. 

DDK

Zmiana proboszcza 
w toszeckiej parafii

Ks. Sebastian Bensz, nasz dotychczasowy 
wikariusz, został mianowany proboszczem 
toszeckiej parafii. Urząd obejmie 1 wrze-
śnia 2016 r. Ks. dr Grzegorz Kadzioch, 
będzie realizował inne zadania związane 
z posługą na rzecz diecezji. Biskup Gliwicki 
Jan Kopiec wręczył dekrety i nominacje kil-
kunastu księżom.
Ks. Sebastian Bensz posługuje w Toszku 
od sierpnia 2013 jako wikariusz. Po przy-
jęciu święceń sprawował posługę kapłańską 
w parafii św. Jacka w Bytomiu (2004 - 2007). 
Następnie podjął obowiązki wikariusza 
w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikul-
czycach. Tu jako wikariusz miał również 
pod swymi skrzydłami Liturgiczną Służbę 
Ołtarza. Służył tej parafii do 2013 roku, 
stamtąd przyszedł do Toszka. U nas dał się 
już poznać jako lubiany duszpasterz mło-
dzieży oraz inspirator i organizator wielu 
ciekawych przedsięwzięć podejmowanych 
dla dobra naszej lokalnej społeczności.
Jednocześnie ks. Sebastian jest wicepreze-
sem zarządu Katolickiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół 
„Modlitwa i Czyn” oraz koordynatorem 
budowy domu dla osób niepełnosprawnych 
w Zabrzu Biskupicach. Miłym uhonorowa-
niem jego aktywności społecznej był tytuł 
Człowieka Roku w plebiscycie Dziennika 
Zachodniego w Zabrzu w roku 2013. DDK

Z ŻYCIA GMINY

rza stowarzyszenia, przejechało niespełna 
20-kilometrową trasę pośród malowni-
czych zakątów gminy Toszek oraz części 
województwa opolskiego. Na końcu czekał 
jak zawsze pyszny kołocz oraz niezmiennie 
uśmiechnięta i gościnna Pani Sołtys Zimnej 
Wódki – za jej gościnę organizatorzy ser-
decznie dziękują. I cóż więcej powiedzieć 
do zobaczenia za rok na Szlaku Świętego 
Jakuba.        Stowarzyszenie TPZT

Wyniki raportu 
Lokalnego 
Programu 
Rewitalizacji Gminy 
Toszek
Na potrzeby Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Gminy Toszek została przeprowa-
dzona ankieta telefoniczna wśród miesz-
kańców, w której wzięło udział łącznie 
200 osób, w tym 94 kobiety oraz 106 męż-
czyzn.
Ponad połowę badanych stanowili miesz-
kańcy Toszka (55,00%), nieco mniejszy 
udział przypadł na osoby zamieszkałe 
w Kotulinie (10,00%), Pisarzowicach (8%), 
Pawłowicach (7,00%) oraz Sarnowie i Pa-
czynie (po 6,00%). Pojedynczy responden-
ci jako miejsce swojego zamieszkania po-
dali Paczynkę, Ciochowice, Wilkowiczki, 
Pniów, Płużniczkę, Ligotę Toszecką oraz 
Boguszyce. Nie odnotowano przedstawicie-
li Proboszczowic i Kotliszowic. Ankietowa-
ni zostali poproszeni o ogólną ocenę stanu 
społeczno-gospodarczego poszczególnych 
miejscowości, wskazanie problemów w ra-
mach których należy podjąć działania re-
witalizacyjne, o wskazanie miejscowości, 
w których działania z zakresu rozwoju 
społecznego są najbardziej potrzebne oraz 
o wskazanie problemów w obszarze gospo-
darczym i przestrzenno-funkcjonalnym. 

Efektami przeprowadzonego procesu re-
witalizacji powinna być zdaniem badanych 
przede wszystkim poprawa stanu infra-
struktury drogowej. Istotne jest również 
zwiększenie liczby miejsc pracy i jednocze-
sny spadek bezrobocia, pozyskanie nowych 
inwestorów, poprawa bezpieczeństwa na 
ulicach, bardziej wykształcona społecz-
ność, odnowa zabytków miasta oraz rozwój 
mikro i małej przedsiębiorczości. Wskazy-
wano również na takie efekty jak zwiększe-
nie integracji mieszkańców, rozszerzenie 
bazy sportowej czy włączenie społeczne 
osób wykluczonych, naprawa mostu, bu-
dowa placu zabaw, wyższe płace czy mon-
taż solarów. Wszystkich zainteresowanych 

zachęcamy do lektury pełnego raportu 
z przeprowadzonych badań, który zamiesz-
czony jest na portalu Gminy Toszek www.
toszek.pl 

DDK

Nowa stacja 
transformatorowa 
w pobliżu 
toszeckiego rynku 
W ramach przebudowy sieci elektroener-
getycznej średniego i niskiego napięcia 
polegającej na wymianie stacji transforma-
torowej, Tauron Dystrybucja S.A.  zostały 
przeprowadzone  roboty budowlane w po-
bliżu rynku na ulicach: Piastowskiej, Szew-
skiej, Zamkowej oraz na samym rynku. 
Prowadzone w pasie drogowym wykopy 
były niezbędne w celu ułożenia nowej tra-
sy kablowej koniecznej do prawidłowego 
funkcjonowania i optymalizacji pracy stacji 
transformatorowej. Generalnym wykonaw-
cą była firma „Eltrako Sp. z o.o.” 

PK

Wykopaliska 
archeologiczne 
w Pniowie

Pniów zamieszkany był już w okresie śre-
dniowiecza. Była tu drewniana wieża ry-
cerska z otaczającą teren fosą. Dziś ostał się 
tylko pokaźny kopiec i szczątki glinianych 
naczyń, na które natrafiła grupa archeolo-
gów Stowarzyszenia Naukowego Archeolo-
gów Polskich Oddziału Górnośląskiego.
W Pniowie znaleziono ślady siedzib za-
mieszkiwanych w okresie średniowiecza. 
Już w 2015 roku przeprowadziliśmy tu ba-
dania z wykorzystaniem tzw. magnetome-
tru (urządzenie do obserwacji anomalii pod 
powierzchnią ziemi). Na takie anomalie na-
trafiliśmy w obrębie i w otoczeniu tajemni-
czego kopca w Pniowie. Tegoroczne badania 
archeologiczne miały potwierdzić istnienie 
tu stanowiska archeologicznego, tzw. grodzi-
ska stożkowatego z okresu średniowiecza. Na 
szczycie doniosłego kopca ziemnego niegdyś 
istniała zapewne drewniana wieża rycerska. 
Odkryliśmy liczne grudy polepy, tj. wysu-
szonej gliny, którymi kiedyś wyłożone były 
prawdopodobnie drewniane ściany budyn-
ku. W fosie otaczającej rezydencję natrafi-
liśmy natomiast na ogromną ilość fragmen-
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łectwo Ciochowice, wyróżnienie – na-
groda w wysokości 1 220,00 zł. 

• „Ruch – edukacja- zdrowie” - Sołectwo 
Wilkowiczki - wyróżnienie nagroda 
w wysokości 1 220,00 zł.

JR

Przetargi 
i zamówienia

W ostatnim czasie Gmina przeprowadziła 
przetarg nieograniczony na zadanie: „Roz-
biórka istniejącego oraz budowa nowego 
budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Toszku”. Spośród 6 ofert najkorzystniej-
szą okazała się oferta złożona przez PPHU 
INSTAL BUDOTECH Jan Gorol  z Kamie-
nicy za cenę 899.810,60 zł brutto. Z Wy-
konawcą została już podpisana umowa na 
realizację przedmiotowego zadania.
Drugi przetarg nieograniczony na zadanie 
„Modernizacja dachu budynku mieszkal-
nego położonego w Toszku przy ul. Strze-
leckiej 23” nie został rozstrzygnięty. Z racji 
tego, że nie wpłynęły żadne oferty pomimo 

Dożynki to jedno z najpiękniejszych 
świąt obchodzonych we wszystkich mia-
stach  i wsiach w całej Polsce. Tą prastarą 
dziękczynną uroczystość  kończąca żniwa 
zaingerował w dniu 28 sierpnia Powiat 
Gliwicki i Gmina Wielowieś. Urocze so-
łectwo Dąbrówka wybrane zostało na 
gospodarza tegorocznego powiatowego 
święta plonów, które co roku odbywa się 
w innej miejscowości.
Powiatowe święto plonów rozpoczęto od 
mszy św. w kościele św. Anny i św. Huberta  
w Dąbrówce. którą sprawował ks. Jan Ko-
piec, biskup gliwicki.  Po celebrze, barwny 
korowód koron z całego Powiatu Gliwic-
kiego udał się na sołeckie boisko sportowe 
na którym uroczyście zostały wręczone 
nagrody stanowiące ukoronowanie włożo-
nego trudu dla pracujących w gospodar-
stwach rolnych. 
W oficjalnej części dożynek nastąpił rów-
nież uroczysty moment w którym wrę-
czono odznaki honorowe. Cieszymy się 
z faktu, iż nagrodę „Bene Meritus” dla za-
służonych Powiatu Gliwickiego podczas 
wydarzenia otrzymał mieszkaniec, długo-

letni samorządowiec Gminy Toszek Marcin 
Kwaśniok. Na dożynkowym placu znalazły 
się stoiska wystawiennicze i gastrono-
miczne m.in. Gminy Toszek, Powiatowe-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Koła Gospodyń Wiejskich „Bursztynki” 
z powiatu puckiego – partnerskiego po-
wiatu. Atrakcją dożynek powiatowych było 
mini wesołe miasteczko dla najmłodszych, 
a dla dorosłych występy artystyczne. Nie 
zabrakło pysznego jadła, dobrej muzyki 
i wesołej zabawy goszczono m.in. Orkiestrę 
Dęta ze Świbia, Blaskapella ze Świbia, Chór 
Parafialny św. Michała Archanioła z Żerni-
cy, Duet Duo Fenix, Zespół „Bursztynki” 

z powiatu puckiego oraz gwiazdę wieczoru 
– Bony Fame, wykonującą covery słynnej 
grupy Boney M. Uroczystość dożynkową 
zakończyła zabawa taneczna przy muzy-
ce zespołu Pago. Zabawa, na którą rolnicy 
i ich rodziny czekali cały okrągły rok, trwa-
ła do późnych godzin nocnych. 

JR

GOSPODARKA i ROLNICTWO

Gmina Toszek 
przyjazna 
środowisku

Gmina Toszek wraz z sołtysami: Ciocho-
wic, Osiedla Oracze, Paczyny, Pniowa, Wil-
kowiczek złożyła 5 projektów do konkursu 
organizowanego przez Powiat Gliwicki pn. 
„Powiat przyjazny środowisku” na łączną 
kwotę 7.130,00 zł. 
Nagrodzone wnioski:
• „Na ochronie środowiska Twoje zdro-

wie zyska” - Sołectwo Pniów, III miej-
sce w konkursie – nagroda w wysokości 
2 250,00 zł. 

• „Przyrodnicze ARBORETUM” w Pa-
czynie - Sołectwo Paczyna, wyróżnienie 
– nagroda w wysokości 1 220,00 zł. 

• „Zielono mi – żyjemy w czystym i za-
dbanym środowisku”- Osiedle Oracze 
- wyróżnienie – nagroda w wysokości 
1 220,00 zł. 

• „Przyjemny spacer w czystej wsi” - So-

ponownego ogłoszenia dla danego zamó-
wienia, zadanie zostanie udzielone z zasto-
sowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki. 
W ramach zamówień do 30 tys. euro zo-
stało ogłoszone zapytanie cenowe na opra-
cowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej 
dla projektu pn.: “Budowa kanalizacji dla 
rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, 
Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodow-
skiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, 
Gustawa Morcinka w Toszku”. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma MW Kancelaria 
Sp. z o.o. z Mikołowa za cenę 4.640,00 zł.

DDK

Wznawiamy 
program budowy 
przydomowych 
oczyszczalni!
Zgodnie z decyzją Burmistrza Grzego-
rza Kupczyka rusza kolejny etap realiza-
cji zadania pn.: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy To-
szek w latach 2013-2017”. 
W latach 2013-2015 zrealizowano na te-
renie całej gminy i oddano do użytku 200 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 
łączną kwotę 2.400.000,00 zł. Na całość 
tamtych prac pozyskano wówczas dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Katowicach w kwo-
cie 1.920.000,00 zł. Wznawiany obecnie 
program jest również dofinansowany ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
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Sołectwo
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03.09 Dożynki 

Sołeckie
Płużniczka

Sołectwo Sarnów 03.09 Dożynki 
Sołeckie

Sarnów

Sołectwo Pniów 04.09 Dożynki 
Sołeckie

Pniów

Sołectwo
Ciochowice

17.09 Dożynki 
Sołeckie

Dom sportowca 
w Ciochowicach

Gmina Toszek 18.09 Dożynki 
Gminne

Paczyna

Sołectwo
Wilkowiczki

24.09 Dożynki 
Sołeckie

Wilkowiczki
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ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Na posiedzeniu w dniu 23 czerw-
ca 2016 r. zarząd WFOŚ podjął uchwałę 
Nr 1018/2016 o udzieleniu Gminie Toszek 
dofinansowania w formie pożyczki w kwo-
cie do 480.000,00 zł. Kwota ta pozwoli w la-
tach 2016-2017 udzielić dofinansowania 
50-ciu osobom, które złożyły odpowiednie 
wnioski. Przewiduje się realizację 25-ciu in-
westycji w roku 2016 do dnia 15 listopada, 
następne 25 realizowane będzie do 31 paź-
dziernika 2017 r. Kwota dofinansowania 
wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

PK

Paczyński blok 
przestanie 
straszyć…

W niedługim czasie, najbliższe 2 lata, blok 
mieszkalny w Paczynie, którego budo-
wę rozpoczęto wiele lat temu, przestanie 
wreszcie straszyć! 
Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła 
uchwałę o powołaniu spółki komunal-
nej, której działalność ma być poświęcona 
w głównej mierze przeprowadzeniu mo-
dernizacji tego obiektu. Na realizację in-
westycji spółka będzie ubiegała się o środki 
zewnętrzne - spodziewamy się, że w ko-
rzystnie oprocentowanej formie zwrotnej 
uda się pozyskać nie mniej niż 75% kosz-
tów inwestycji. Według projektów i posia-
danych kosztorysów wartość modernizacji 
to ponad 3 mln zł.        PK

GOSPODARKA i ROLNICTWO OŚWIATA

Podczas wakacji w dwóch placówkach 
naszej gminy przeprowadzone zostały re-
monty. Remont toalet w Szkole Podsta-
wowej w Kotulinie przebiegł pomyślnie, 
Wykonawca zgodnie z harmonogramem 
zrealizował wyznaczony zakres prac, który 
obejmował między innymi skucie starych 
i położenie nowych płytek, wyburzenie 
ścian oddzielających toalety  i zastąpienie 
ich rozwiązaniem systemowym, wymia-
nę instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, 
armatury oraz grzejników. Kwota jaką 
Urząd przeznaczył na realizację zadania to 
68.231,25 zł.
Drugim obiektem, w którym trwają jesz-
cze prace remontowe jest Szkoła Podsta-
wowa w Paczynie. Remontowany jest tu 
basen, który powstał w 1993 r. i należy do 
nielicznych tego typu obiektów  w Polsce 
działających przy szkole wiejskiej. Spora 
liczba szkół miejskich a nawet miast nie 
może pochwalić się takim obiektem. Basen, 
mimo niewielkich rozmiarów 10,5 x 3,8 
m pozwala uczyć dzieci pływać i dostar-
cza wiele zabawy. W trosce o utrzymanie 
obiektu, w związku z zaostrzeniem przepi-
sów technicznych dotyczących wymagań, 
jakim powinna odpowiadać woda na pły-
walniach urząd postanowił przeprowadzić 
konieczną modernizację stacji uzdatniania 
wody. Modernizacja ta jest konieczna dla 
dalszego funkcjonowania obiektu. Trwa-
ją prace polegające na usuwaniu starych 
urządzeń i osprzętu. W połowie września 
planowane jest zakończenie prac i oddanie 

do użytku basenu, który spełniać będzie 
obecne normy. Całość prac kosztować bę-
dzie ok. 100 tys. zł

GP

Remonty w placówkach oświatowych

Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk 
podjął decyzję o kontynuacji programu 
szczepień profilaktycznych dzieci za-
mieszkałych na terenie Gminy Toszek 
przeciwko bakteriom meningokoko-
wym serogrupy C. 
W bieżącym roku po raz pierwszy Bur-
mistrz Toszka wyszedł z inicjatywą uru-
chomienia nowego programu szczepień 
profilaktycznych dla dzieci przeciwko 
bakteriom pneumokokowym, stawiając 
sobie w szczególności za cel prioryteto-
wy zapobieganie zachorowalności dzieci 
na w/w choroby, zwiększenie dostępno-
ści do szczepień ochronnych oraz wzrost 
świadomości społeczności lokalnej od-
nośnie zagrożeń wynikających z chorób 
pneumokokowych i meningokokowych. 
Decyzje Burmistrza Toszka jednogłośnie 
poparła Rada Miejska w Toszku.
Z całkowicie bezpłatnego zaszczepienia 
przeciwko meningokokom będą mogły 
skorzystać dzieci zamieszkałe na terenie 
Gminy Toszek, urodzone w roku 2011 
(5-latki),  a do zaszczepienia przeciwko 
pneumokokom będą się kwalifikować 
dzieci z rocznika 2013 (3-latki). Warun-
kiem zaszczepienia będzie wykonanie ba-
dania lekarskiego kwalifikującego dziecko 
do zaszczepienia i podpisanie przez ro-

dziców (prawnych opiekunów dziecka) 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na za-
szczepienie dziecka, zawierającego rok 
urodzenia dziecka, a także w przypadku 
braku zameldowania na terenie Gminy 
Toszek, potwierdzenie faktu zamiesz-
kiwania dziecka na w/w terenie. Druki 
takich oświadczeń będą dostępne  w pla-
cówkach opieki zdrowotnej realizujących 
program.
Mając na uwadze fakt, iż bakterie me-
ningokokowe serogrupy C stanowią jed-
ną  z głównych przyczyn zachorowalno-
ści i umieralności dzieci na świecie a ze 
względu  na niedojrzały układ immuno-
logiczny u dzieci, pneumokoki stanowią 
szczególne zagrożenie dla ich zdrowia 
i życia, dlatego zachęcamy do skorzysta-
nia z możliwości udziału  w programach.
Aktualnie ogłoszone zostały konkursy 
na wybór realizatorów programów, przy 
czym głównym warunkiem udziału jest 
posiadanie placówki podstawowej opie-
ki zdrowotnej  na terenie Gminy Toszek, 
aby w możliwie największym stopniu 
zwiększyć mieszkańcom dostępność do 
w/w szczepień.
Rozpoczęcie akcji szczepień planowane 
jest po rozstrzygnięciu konkursów od 
miesiąca września br.      LH

Szczepienia profilaktyczne przeciw 
meningokokom i pneumokokom

Aktualnie zamontowane pompy 
- niewydajne, nadające się do wymiany.

Basen w Paczynie.

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 T
os

ze
k

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 T
os

ze
k

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 T
os

ze
k

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 T
os

ze
k

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 T
os

ze
k



6 Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Dance, 20 medali, a dla najlepszego uczest-
nika warsztatów zostanie wręczona nagro-
da w postaci dodatkowych zajęć tanecznych 
(4 lekcje) w siedzibie stowarzyszenia Ma-
ster Dance. Warsztaty dla dzieci odbywać 
się będą w Domu Biesiadnym „Bumerang” 
w Toszku. Na warsztaty będzie się można 
zapisać  telefonicznie (tel. 692 127 012, 
503 363 067) od dnia 5 września br. Liczba 
miejsc ograniczona!!!! Serdecznie zapra-
szamy.         JR

Wakacje w Gminie 
Toszek

Jak co roku, Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku” oraz Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Toszku skierował do dzieci i młodzie-
ży z Gminy Toszek ofertę na wakacyjne dni, 
z której skorzystało 140 dzieci.
W programie letnim CK „Zamek w Tosz-
ku” każdy uczestnik znalazł coś interesu-
jącego: warsztaty plastyczne, modelarskie 
oraz zajęcia łucznicze.
W zamkowej czytelni zorganizowano gry, 
zabawy, konkursy i turnieje, a w plenerze 
gry terenowe. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom dzieci mieszkających w najbar-
dziej odległych zakątkach gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Toszku przeprowa-
dził letnie warsztaty profilaktyczne w Tosz-
ku, Pniowie i w Kotulinie. Motywem prze-
wodnim warsztatów były sporty zespołowe. 
W formach zajęć nie zabrakło także profi-
laktyki alkoholowej, narkotykowej oraz 
w zakresie przeciwdziałania przemocy, tak 
ważnych zwłaszcza w czasie przerwy w na-
uce szkolnej.         JR

KULTURA

WYDAWCA:
gMIna tOSzeK
ul. bolesława Chrobrego 2, 44-180 toszek

REDAKTOR NACZELNY:
piotr Kunce
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Dziedziniec zamkowy oraz sale zamko-
we praktycznie codziennie odwiedzane 
są przez indywidualnych turystów lub 
zorganizowane grupy dzieci i młodzie-
ży pragnących poznać historię i legendę 
Toszka. Tutaj odbywa się większość im-
prez, spotkań, konferencji. Od czerwca 
ubiegłego roku zamek odwiedziło około 
20 tys. osób.
Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej 
z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji 
Historycznych Zamek w Toszku oraz re-
witalizacja budynku stajni wraz z zagospo-
darowaniem otoczenia została zakończona 
w 2015 roku. Wartość całkowita projektu 
wyniosła 3.331.793,08 PLN, z czego dofi-
nansowanie wyniosło 1.987.596,75 PLN. 
Dzięki realizacji projektu obiekty zamko-
we i ich otoczenie zostały zrewitalizowa-
ne i przystosowane do pełnienia nowych 

funkcji gospodarczych, edukacyjnych, tu-
rystycznych, rekreacyjnych, społecznych 
i kulturalnych. Realizacja projektu była jak 
najbardziej słuszna i uzasadniona, co wyni-
ka ze statystyki odwiedzin zamku w prze-
ciągu ostatniego roku, gdzie: 
Zwiedzalność Centrum Ekspozycji Hi-
storycznych Zamek w Toszku wyniosła 
8895 osób. Odwiedzalność wydarzeń orga-
nizowanych lub współorganizowanych przez 
Centrum Kultury wyniosła 9544 osoby.

Z usług gastronomicznych na zlecenie wy-
najmu sali na spotkania i zebrania skorzy-
stało 5943 osób.
294 osoby to uczestnicy sekcji zaintereso-
wań działających przy Centrum Kultury. 
Miejmy nadzieję, że statystyki te będą się 
rokrocznie zwiększać. Każde odwiedziny są 
bowiem szansą rozwoju toszeckiej gospo-
darki, a tym samym naszej społeczności. 

DDK

Rocznica rewitalizacji baszty toszeckiej

Tryl w Olewsku

Chór „Tryl” został zaproszony przez Re-
jonowy Oddział Związku Polaków na 
Ukrainie  do Olewska - naszego miasta 
partnerskiego na Ukrainie, aby pod ko-
niec września wziąć udział w IX Festiwa-
lu Kultury Polskiej „Słoneczne melodie”. 
Głównym punktem artystycznym wyjazdu 
będzie wspólne z miejscowymi zespołami 
wykonanie „Nowenny do Matki Bożej To-
szeckiej” z muzyką skomponowaną przez 
Aleksandrę Garbal. Nie po raz pierwszy 
muzyka okazuje się językiem uniwersal-
nym, który świetnie nadaje się do budo-
wania więzi, w tym wypadku więzi między 

mieszkańcami Toszka i Olewska. Spodzie-
wamy się rewanżu w postaci kompozycji 
ukraińskich do wspólnego zaśpiewania 
przy okazji kolejnego spotkania
Chór Tryl został założony w 1995 r. przy 
kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Toszku, przez dyrygent Marię Garbal. Od 
1997 r. funkcjonuje w strukturach przy Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku”. Chór kon-
certował w kraju i za granicą (USA - Teksas 
Walia, Niemcy i Francja).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do zapisania się w szeregi toszeckiego chó-
ru, który próby organizuje na zamku w każ-
dy piątek o godz. 18.30.        PK

Tanecznym krokiem
z Master Dance
Od 13 września br. Sto-
warzyszenie Taneczno-
Sportowe Master Dan-
ce zrealizuje bezpłatnie 
cykl 11 warsztatów dla 
dzieci w wieku od 7 do 
14 lat z Gminy Toszek
w ramach projektu 
pozyskanego z tzw. „małych grantów” pn. 
„Tanecznym krokiem z Master Dance” 
w ramach realizacji uproszczonego zadania 
publicznego Gminy Toszek.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez 
dwóch trenerów z najwyższą klasą taneczną 
„S”. Składać się będą z 2 bloków tanecznych 
zawierających styl tańców standardowych 
(walc angielski i wiedeński, tango, quick 
step) poprzedzane ćwiczeniami z elemen-
tami baletu oraz styl latynoamerykański 
(samba, cha cha, jive, salsa).
Przy realizacji zajęć instruktorzy będą 
zwracać w szczególności uwagę na postępy 
uczestników akcentując współpracę z ro-
dzicami w taki sposób, aby oni pozwolili 
dziecku pogłębiać swoje zainteresowania.
Uwieńczeniem warsztatów będzie rozdanie 
wszystkim uczestnikom dyplomów z tytu-
łem mistrza tańca stowarzyszenia Master 
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Od wielu lat największym zagrożeniem są 
substancje psychoaktywne. „W Polsce obo-
wiązuje podział substancji psychoaktyw-
nych na trzy główne grupy:
• alkohol, opiaty, leki uspokajające i na-

senne (działające głównie rozluźniająco, 
uspokajająco, nasennie) 

• kanabinole i inne substancje halucyno-
genne, lotne rozpuszczalniki (działające 
głównie euforycznie, powodujące oma-
my, urojenia) 

• kokaina i inne substancje stymulujące, 
nikotyna (działające pobudzająco, pod-
wyższające nastrój)”1

Najczęściej substancje te stosowane są eks-
perymentalnie dla spróbowania. Dorośli 
albo koledzy często chwalą działanie sub-
stancji psychoaktywnych mówiąc, że uspo-
kajają, pobudzają do działania lub zmniej-
szają (na chwilę) poczucie beznadziejności. 
Naturalną więc reakcją jest ciekawość i po-
dejmowanie pierwszych prób zdobycia za-
kazanej substancji.
Rozwiązaniem problemu nie jest stawianie 
kolejnych zakazów, bo stają się one jeszcze 
bardziej pożądane (zakazany owoc). Sens 
współdziałania z młodzieżą leży w ich po-
zytywnym potencjale, zauważaniu go i ak-
centowaniu przez rodziców, nauczyciela 
czy wychowawcę.
Generalny obraz młodzieży jest często myl-
ny i krzywdzący dla indywidualizmu mło-
dych ludzi. „Okazuje się, że można mieć 
wiele doświadczeń w indywidualnych kon-
taktach z konkretnymi młodymi ludźmi, 
dostrzegać w tych spotkaniach ich pozy-

tywny potencjał, a zarazem znajdować się 
pod przemożnym wpływem negatywnego 
obrazu młodzieży dominującego w prze-
kazie medialnym, przestrzeni publicznej, 
codziennych rozmowach w pokoju nauczy-
cielskim, w poczekalni u lekarza, między 
sąsiadami.”2 
Pożądane efekty wychowawcze daje praca 
z młodzieżą odwołująca się do ich moc-
nych stron. Poszukiwanie pozytywów, sto-
sowanie pochwały. To wyzwanie wydaje 
się być znacznie trudniejszym, niż stan-
dardowa zasada wychowania, polegająca 
na dostrzeżeniu błędu i wymierzeniu kary, 
jednak idąc dalej, poszukując potencjału 
w młodzieży będziemy uczestnikami i ob-
serwatorami kształtowania się wspaniałych 
charakterów. 
„Nie ma prostych i skutecznych recept na 
to, jak całkowicie uchronić dziecko przed 
narkotykami, ale jedno jest pewne: im lep-
szy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej 
ustrzeżemy je przed narkotykami. 
Rozmowa jest podstawą dobrych kontak-
tów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznać 
jego świat, oczekiwania, marzenia, ale też 
różnorodne problemy. Nie bójmy się roz-
mawiać także na trudne tematy. Wiedza 
o narkotykach pomaga przełamać opory 
przed rozmową z dzieckiem na ten trudny 
temat. Im więcej wiemy na temat narkoty-
ków, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich 
szkodliwości. Używajmy rzeczowych argu-
mentów. 
Co warto wiedzieć i robić, aby chronić 
dziecko przed narkotykami: 

• znać prawa rządzące rozwojem dziecka, 
• wiedzieć jak budować dobry kontakt 

z dzieckiem, 
• znać powody, dla których młodzi sięgają 

po narkotyki, 
• być konsekwentnym w przestrzeganiu 

zasad, 
• mieć rzetelną wiedzę na temat narkoty-

ków.”3

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Toszku

1 http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112184
2 Vademecum skutecznej profilaktyki problemów mło-
dzieży. Przewodnik dla samorządów i praktyków oparty 
na wynikach badań naukowych, dr Sz. Grzelak (red.), 
Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015, s.27-28.
3 http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271
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TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Rozmowa czy kara?

Wielu ludzi - ale mam nadzieję, że Ty, mój 
Drogi Czytelniku, do nich nie należysz – 
uważa, że porażka to po prostu niespełnio-
ny zamiar, nieosiągnięty cel albo nieudana 
próba. Ze strachu przed tym, co nazywa-
ją porażką, nie podejmują najmniejszego 
działania, bo może okazać się, że to, czego 
tak bardzo pragnęli, się nie spełni, a im zo-
stanie rozczarowanie i frustracja. Otóż, nie! 
To, co oni nazywają porażką, nie powinno 
być niczym więcej, jak tylko przystankiem 
na drodze do celu. O wiele lepiej brzmi, je-
śli taką chwilę nazwiemy upadkiem. A co 
robi każde, nawet najmniejsze dziecko po 
upadku? Wstaje, podnosi się i idzie dalej, 
bo nawet jeśli jeszcze nieraz się przewróci, 
to w końcu zacznie prawidłowo chodzić.
Upadek, upadek, upadek. Każdy człowiek, 
nieważne jak uzdolniony i inteligentny, 
z natury popełnia błędy! Wyobraź sobie, 

że był taki czas, gdy Einstein nie umiał 
liczyć, a Szekspir pisać! W szkole uznano 
przyszłego najsłynniejszego fizyka świata 
za niedorozwiniętego, a William Szekspir 
z pewnością wykreślił niejedną linijkę, 
nim napisał swoje najsłynniejsze dramaty. 
Mówi się, że Edison podjął tysiące prób, 
nim wreszcie znalazł sposób na udosko-
nalenie żarówki. A co by było, gdyby po 
pierwszym razie zapadł się pod ziemię ze 
wstydu?
Smak niepowodzenia znam z autopsji, 
i przyznaję – nie jest to nic miłego. Napi-
sanie pierwszej książki zajęło mi prawie 
dwa lata w końcowych klasach szkoły 
podstawowej. Pisałem niesystematycznie, 
ale mimo wszystko w tym czasie powstało 
ponad sto sześćdziesiąt stron, które teraz 
leżą na mojej półce dlatego, że po zakoń-
czeniu pisania miałem poczucie, że nie na-

dają się do wydania. Przez prawie dwa lata 
pracowałem, a na koniec wydawało mi się, 
że to wszystko poszło na marne. I pewnie 
by tak było, gdyby nie to, że postanowiłem 
spróbować jeszcze raz, a jak się wtedy oka-
zało – porażka po dwóch latach pisania 
nauczyła mnie o wiele więcej niż najlepsze 
kursy pisarskie. Po upadku wstałem lepszy 
jako pisarz i o wiele bogatszy w doświad-
czenie.
Chcesz więc wiedzieć, co nazwać prawdzi-
wą porażką? Odpowiedź przybliża jeden 
z moich ulubionych mówców motywacyj-
nych, Amerykanin, Les Brown. Mówi on, 
że porażkę ponoszą nie ci, którzy celują 
wysoko i nie trafiają, ale ci, którzy mierzą 
nisko i im się udaje. I dodaje, że nawet jeśli 
wycelujesz w księżyc i nie trafisz, to znaj-
dziesz się między gwiazdami.

Tomasz Sobania

Czym jest porażka?

Dzieci i młodzież, jako grupa społeczna, są najmniej odporne na zagrożenia współczesnego świa-
ta. Od pokoleń właśnie te osoby narażone są na różnego rodzaju nowości pojawiające się w świe-
cie, część z nich niesie za sobą piętno konsekwencji zdrowotnych, karnych czy społecznych.
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Goście dość dokładnie zwiedzili Toszek, 
a także kopalnię Guido w Zabrzu, dzięki 
czemu poznali kulturę i tradycję Śląska. 
Uczestniczyli w mszach świętych, w nabo-
żeństwach w duchu Taize, w pielgrzymce 
do Goja oraz na Górę św. Anny. Pielgrzymi 
wzięli udział w Międzynarodowym Tur-
nieju Sportowym na boisku "Orlik" oraz 
w festynie w Ciochowicach podczas któ-
rego rozegrano m.in. mecz Księża kontra 
Reszta Świata. W bramce drużyny szeroko 
rozumianych „Księży” wystąpił Burmistrz 
Toszka Grzegorz Kupczyk. Kulminacyjnym 
punktem wizyty było „dzieło miłosierdzia”, 
w ramach którego młodzież wykonała pra-
ce społeczne na rzecz parafii i lokalnej spo-
łeczności w Gminie Toszek. Organizatorami 
pobytu byli: Parafia św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Toszku, Toszecka Grupa Mło-
dych, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, 
Gmina Toszek i oczywiście mieszkańcy 
gminy, którzy zagwarantowali noclegi dla 
uczestników ŚDM. To były znakomicie 
zorganizowane i wspaniale przeżywane 
u nas dni. Wszystkim mieszkańcom, którzy 
poświęcili swój czas, zaoferowali miejsce 
w swoich domach i podzielili się z gośćmi 
tym, co mieli - serdecznie dziękujemy!

Jednym ze sponsorów wydarzenia był:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla 
polskiej gospodarki, odpowiedzialną za 
przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie 
najważniejszymi gazociągami w Polsce. 
W chwili obecnej spółka rozpoczyna reali-
zację strategicznego gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koź-
le o długości ok. 43 km i średnicy 1000 mm, 
na terenie woj. śląskiego i opolskiego.

Efektem projektowanej inwestycji będzie 
zwiększenie bezpieczeństwa i niezawod-
ności przesyłu gazu ziemnego w rejonie 
Górnego Śląska i Opolszczyzny. Ważną ko-
rzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy 
finansowe w postaci odprowadzanego co-
rocznie przez inwestora podatku od nieru-

chomości w wysokości 2% wartości odcin-
ka gazociągu zlokalizowanego na terenie 
danej gminy. Będzie to kwota regularnie 
wpływająca do budżetu gminy, którą moż-
na przeznaczyć na potrzeby mieszkańców 
i społeczności lokalnych.

Gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-
Koźle będzie stanowić ważny element 
Korytarza Gazowego Północ-Południe. 
Komisja Europejska w październiku 2013 
roku przyznała inwestycji  status „Projek-
tu o znaczeniu wspólnotowym” („Project 
of Common Interest”). Więcej informa-
cji o inwestycji i znaczeniu statusu PCI 
dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu 
znajduje się zakładce oraz w broszurze po-
święconej projektom PCI zamieszczonych 
na stronie internetowej GAZ-SYSTEM 
S.A www.gaz-system.pl. Budowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kę-
dzierzyn-Koźle planowana jest także do 
współfinansowania przez Unię Europejską. 
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowa-
dzone z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i systemów zabezpieczeń oraz 
z poszanowaniem środowiska naturalnego 
i praw wszystkich interesariuszy.

Światowe Dni Młodzieży w Toszku

W dniach 20-25 lipca br.  nasza parafia, Gmina Toszek i jej 
mieszkańcy gościli siedemdziesięciu pielgrzymów ze Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec, Słowacji, którzy przyjechali na Światowe 
Dni Młodzieży do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem. 
W czasie pobytu w Toszku goście z zagranicy odwiedzili m.in. 
Urząd Miejski gdzie przyjął ich Burmistrz Grzegorz Kupczyk.
Pobyt gości w Toszku koordynował ks. Sebastian Bensz. Ważne 
wsparcie zapewniła nasza młodzież – Toszecka Grupa Młodych, a przede wszystkim 
gościnni mieszkańcy. Wszystkim za zaangażowanie i wspólną pracę – DZIĘKUJEMY!

 - Światowe Dni Młodzieży w Toszku

Spotkania z toszecką tradycją i kulturą
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