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Z życia gminy Piórnikowe dla każdego Dni Toszka
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Toszek i metropolia
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Przynależność do Górnośląsko - Zagłę-
biowskiej Metropolii od samego począt-
ku pozostaje w  kręgu zainteresowania 
wszystkich włodarzy gmin w  naszym 
województwie, w  tym w  zainteresowa-
niu Burmistrza Toszka. Współtwórcami 
metropolii są największe miasta nasze-
go województwa tworzące wcześniej 
Górnośląski Związek Metropolitalny. 
To one były gospodarzami procesu two-
rzenia metropolii i one  ustalały kryte-
ria, wg których nowy związek powsta-
wał. 
Od samego początku jasne było, że gra-
nice metropolii nie będą pokrywać się 
z  granicami województwa śląskiego. 
W  ubiegłorocznym rozdaniu nie było 
więc „zielonego światła” dla wszystkich 
gmin zainteresowanych przyłączeniem 
się do metropolii. Możliwość przyłączenia 
naszej gminy do powstającej metropolii 
konsultowaliśmy z  szefem biura GZM 
Wojciechem Skrzypkiem. Otrzymaliśmy 
jasną informację o kryteriach, w oparciu 
o które budowana jest metropolia. Jej fi-
larami były obiekty o kluczowym znacze-
niu dla rozwoju regionu:
• Lotnisko w Pyrzowicach,
• Dworzec towarowy PKP w  Tarnow-

skich Górach,
• Terminal kolejowy w Sławkowie (z tzw. 

szerokim torem),
• Port rzeczny w Gliwicach.
Prawo ubiegania się o  przynależność do 
metropolii uzyskały gminy, w  których 
znajdują się filary rozwojowe metropolii, 
jak również gminy do nich przylegające. 
Finalnie okazało się, że do metropolii 
mogą także należeć gminy nie przylega-
jące do gmin z „filarami”, o ile przebiega 
przez ich teren autostrada lub zlokali-
zowana jest w  nich strefa ekonomiczna. 
Udział w metropolii od samego początku 
miały zagwarantowane duże miasta two-
rzące wcześniej GZM, jako gospodarze 
procesu tworzenia metropolii.
Nowe możliwości pojawiły kilka tygodni 
temu podczas jednego z posiedzeń władz 
Międzygminnego Związku Komunika-

cji Pasażerskiej w  Tarnowskich Górach 
(MZKP). W  posiedzeniach tych regular-
nie uczestniczy Burmistrz Grzegorz Kup-
czyk. W jednym z posiedzeń udział wziął 
także szef zarządu metropolii Kazimierz 
Karolczak. To on zaproponował gminom 
wchodzącym w skład MZKP, aby złożyły 
wnioski o  przyjęcie ich w  skład metro-
polii. „Zielone światło” otrzymało tym 
razem kilka gmin, w  tym m.in. Toszek 
i  Wielowieś. Propozycja padła ze wzglę-
du na niedające się rozwiązać trudności 
w  organizacji przewozów pasażerskich 
między gminami zrzeszonymi w  MZKP 
funkcjonującymi w ramach metropolii (5 
gmin) i  poza metropolią (5 gmin). Nie-
zwłocznie po złożeniu wspomnianego 
zaproszenia przez przewodniczącego Ka-
zimierza Karolczaka, Burmistrz Grzegorz 
Kupczyk zwrócił się do Rady Miejskiej 
w Toszku z wnioskiem o podjęcie uchwał 
niezbędnych do ubiegania się o  przystą-
pienie naszej gminy do Górnośląsko - Za-
głębiowskiej Metropolii.
Udział w metropolii związany jest z pła-
ceniem przez gminy składek. Składka me-

tropolitalna składa się z dwóch części: 
• części stałej - roczna składka każdej 

z gmin obliczana jest w ten sposób, że 
liczba 0,005 mnożona jest przez iloraz 
planowanych na dany rok budżetowy 
z  dochodów z  tytułu udziału gminy 
we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych i udziału gminy we 
wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych;

• części zmiennej - zależna jest od ilości 
oraz zakresu przekazywania przez gmi-
ny związkowi metropolitalnemu zadań 
i  odpowiada rzeczywistym kosztom 
ponoszonym przez gminy na realiza-
cję tych zadań. Szczegóły określa statut 
związku metropolitalnego. 

Metropolia od momentu powstania po-
siada własny budżet, na który składają 
się nie tylko składki gmin, ale także inne 
dochody, przewidziane w  ustawie. Sama 
metropolia, w  momencie powstania, nie 
mogła jednak posiadać gotowych wła-
snych projektów inwestycyjnych. Krót-
ko po powstaniu nowy związek ogłosił 
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Z końcem czerw-
ca kończy się 
czas nauki szkol-
nej. Wszystkim 
uczniom i uczen-
nicom naszych 
szkół w  Toszku, 
Kotulinie, Pa-
czynie i  Pniowie 
serdecznie gratu-
luję uzyskanych 

wyników! Mam nadzieję, że satysfakcja 
z uzyskanych przez was ocen jest większa 
niż ewentualny niedosyt. Życzę wam, aby 
wakacje przyniosły zasłużony wypoczy-
nek! Nabierzcie sił, bawcie się bezpiecz-
nie, aby od września zacząć kolejne etapy 
zdobywania wiedzy i  umiejętności. Wy-
razy szacunku i  wdzięczności składam 
także na ręce wszystkich państwa dyrek-
torów, nauczycieli i  pracowników szkół: 
dziękuję za wielomiesięczny trud! Mam 
nadzieję, że kończący się rok szkolny jest 
dla państwa źródłem zawodowej satys-
fakcji. Cieszę się, że mimo różnych, nie-
raz rozbieżnych opinii i pomysłów, udało 
się kolejny rok szkolny zaplanować w taki 
sposób, aby w  czasie wdrażania rządo-
wych reform nikt z pracowników naszej 
gminnej oświaty nie utracił zatrudnienia. 
Państwu również życzę dobrego wakacyj-
nego wypoczynku i  wielu dobrych, no-
wych pomysłów od września.
Kiedy piszę te słowa, trwają ostatnie 
przygotowania do Dni Toszka. Zgodnie 
z  oczekiwaniami mieszkańców, chcemy 
w tym roku powrócić do formuły „beach 
party”. W  dniach 7 i  8 lipca na toszec-
kim rynku spodziewamy się zatem licz-
nej grupy naszych mieszkańców i  gości. 
Mam nadzieję, że wznowiona formuła 
„Dni Toszka” przypadnie naszym miesz-
kańcom do gustu, a wśród gości pozwoli 
utrwalić dobre skojarzenia. Miejsce do 
spędzania czasu na piasku, które przygo-
tujemy na tegoroczne „Dni Toszka”, po-
zostanie na rynku do końca wakacji. Jeśli 
miejsce to spotka się z zainteresowaniem 
mieszkańców - może zostać naszą stałą 
atrakcją na wakacyjne tygodnie. Zadba-
my, aby było to miejsce schludne i  bez-
pieczne. 
Mimo wakacji, sporo się u  nas dzieje 
w sferze inwestycji. Kończymy moderni-
zację dachu zabytkowego budynku przy 
ul. Strzeleckiej 23, kończymy remont ul. 
Zamkowej. Zaczynamy z  kolei moder-
nizację basenu w  Szkole Podstawowej 
w Paczynie, przygotowujemy przetarg na 
zaprojektowanie i  wybudowanie nowe-
go targowiska w  Toszku, na wykonanie 
kanalizacji w Toszku w rejonie ul. Ogro-
dowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, 
Piastowskiej, Limanowskiego, Tarno-
górskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichen-
dorffa, Curie-Skłodowskiej i  Reymonta. 
Przymierzamy się do zlecenia projektu 
nowego przedszkola w Kotulinie. Co do 
kanalizacji pragnę podkreślić, że na tę in-
westycję udało nam się pozyskać aż 95% 
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unijnego dofinansowania! Oznacza to, że 
do tego szeroko zakrojonego przedsię-
wzięcia wartego łącznie ok. 3,5 mln, do-
łożymy jedynie ok. 170 tyś zł. Nie są to 
jedyne inwestycje, nad których przygoto-
waniem pracujemy - o innych będziemy 
informować na bieżąco.
Chcę także poinformować, bez satysfak-
cji, że po dwukrotnie ogłoszonym przetar-
gu na modernizację i utworzenie Domu 
Dziennego Pobytu dla osób starszych, nie 
udało nam się pozyskać odpowiedniej 
oferty od wykonawców. Oferowane nam 
ceny znacznie przekraczały pulę środ-
ków, którą chcieliśmy przeznaczyć na to 
zadanie. Po przeprowadzonych rozmo-
wach w Urzędzie Wojewódzkim w Kato-
wicach będziemy ubiegać się o środki na 
tę inwestycję w roku przyszłym.
W  związku z  sezonem urlopowym, 
wszystkim naszym mieszkańcom i  go-
ściom życzę dobrego wakacyjnego wypo-
czynku!

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

OSA 2018 w naszych 
sołectwach

W ramach rządowego programu Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA), magistrat to-
szecki znalazł się w  gronie zwycięzców. 
Dzięki pozyskanej dotacji powstaną strefy 
aktywności w  sołectwach: Pniów, Ligota 
Toszecka, Wilkowiczki. Całość inwestycji 
opiewa na kwotę 150 tys. złotych, kwota 
pozyskanego dofinansowania to 75 tys. 
złotych. Złożonych wniosków konkurso-
wych było, aż 1416 z  czego pozytywnie 
zaopiniowano 792, w tym nasz.              JR

Sześćdziesiąt tysięcy 
dla sołectw

Sześć sołectw naszej Gminy ubiegało się 
o dofinansowanie zadań w ramach Kon-
kursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych 
organizowanego przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego. O  pomoc finansową 
mogły ubiegać się sołectwa za pośrednic-
twem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie 
z  terenu gminy, na podstawie oceny bie-
żących potrzeb mieszkańców danego so-
łectwa, opracowały zadania inwestycyjne. 
Wszystkie złożone wnioski otrzymały do-
finansowanie w łącznej kwocie 60.000 zł, 
a pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na realizację następujących projektów:
1. „Utworzenie strefy rekreacyjno-sporto-
wej w sołectwie Ciochowice” 5.000 zł;
2. „Zakup umundurowania dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej i  członków 
Orkiestry Dętej w Kotulinie” 12.000 zł;
3. „Stworzenie wielofunkcyjnego i  inte-
gracyjnego zaplecza kuchennego świetlicy 
wiejskiej w Ligocie Toszeckiej” 6.000 zł;
4. „Modernizacja boiska sportowego 
w Paczynie” 12.800 zł;
5. „Budowa placu zabaw w  Płużniczce” 
10.000 zł;
6. „Plac zabaw „Figielek” na ulicy Srocza 
Góra w Pniowie” 14.200 zł 

DDK

więc utworzenie specjalnego funduszu, 
w  ramach którego w  roku 2018 rozdy-
sponowane zostały środki finansowe 
pozostające w  gestii metropolii. Jest to 
tzw. „fundusz solidarności”. Przyznane 
środki mogły zostać wykorzystane na 
realizację projektów modernizacyjnych, 
głównie drogowych, w  mniejszych gmi-
nach metropolii. Ze środków funduszu 
mogły skorzystać te gminy, które spełniły 
kryteria przystąpienia do metropolii, zo-
stały zaproszone i  weszły w  skład nowe-
go związku w  pierwszym rozdaniu. Czy 
i w jakim zakresie „fundusz solidarności” 
będzie realizowany w  latach kolejnych - 
wiadomo będzie po przyjęciu przez me-
tropolię kolejnych uchwał budżetowych.
Jak będzie wyglądała procedura ubiegania 
się o przyłączenie naszej gminy do metro-
polii? Po przyjęciu niezbędnych uchwał 
przez Radę Miejską (uchwała w  sprawie 
konsultacji z  mieszkańcami i  uchwała 
w  sprawie opinii na temat przystąpienia 
naszej gminy do metropolii), stosowny 
wniosek zostanie przekazany przewodni-
czącemu zarządu metropolii. Następnie 
wniosek naszej gminy, łącznie z  innymi 
wnioskami m.in. Wielowsi, przekazany 
zostanie do zatwierdzenia przez odpo-
wiednie ministerstwo. Ostateczna decy-
zja w  sprawie rozszerzenia Górnośląsko 
- Zagłębiowskiej Metropolii zapadnie na 
szczeblu rządowym w  drugim półroczu 
bieżącego roku.
O  spodziewanych korzyściach, jakie 
może przynosić funkcjonowanie w  ra-
mach metropolii, pisaliśmy niedawno. 
Otwartą sprawą pozostaje natomiast kie-
runek odwrotny: co będzie naszym wkła-
dem, naszą mocną stroną, z czym będzie 
kojarzony Toszek i  z czego będzie znany 
w metropolii? Zapraszamy do dyskusji na 
ten temat!
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starsze pokonywały przeszkody w  dmu-
chanej pszczółce, wspinały się na zjeż-
dżalnię i  skakały na trampolinie. Jedną 
z atrakcji był basen z pływającymi piłka-
mi. W międzyczasie przy scenie odbywa-
ły się zabawy i konkursy. Alicja z Krainy 
Czarów wraz z  Królikiem integrowali 
odważniejsze dzieci podczas zumby, gry 
w  karty memory, animacji z  chustą, po-
kazu baniek mydlanych i  wielu innych. 
Był koncert Cioci Tuni oraz występ ilu-
zjonisty, którego sztuczki wzbudzały tak 
wielkie zaciekawienie, że najmłodsi szu-
kali miejsca na scenie, by móc podpatrzyć 
tajniki prezentowanych czarów. Było ma-
lowanie buziek, tatuaże, wata cukrowa, 
gofry, popcorn, lody, frytki – to wszystko 
co dzieci tak bardzo lubią.        DDK

Nagrodzone sołectwa
W  ramach konkur-
su „Powiat Przyja-
zny Środowisku”, 
Rada Powiatu Gli-
wickiego przyznała 
naszym sołectwom 
(Sarnów, Ciocho-
wice, Pisarzowice) 
oraz Osiedlu Oracze 
wsparcie w  zakre-
sie zadań z  ochrony 
środowiska. Wśród 
nagrodzonych so-
łectw komisja oceniająca wnioski wy-
różniła sołectwo Sarnów - przyznano 
II  miejsce 2.500 zł, które będzie reali-
zować innowacyjne zadanie dotyczą-
ce wymiany oświetlenia w  sarnowskiej 
świetlicy wiejskiej  w oparciu o energo-
oszczędne oświetlenie technologii LED. 
Życzymy powodzenia w  realizacji pro-
jektów.                JR

Piórnikowe
dla każdego ucznia!
Dnia 1 czerwca 2018 roku weszło w życie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 
30 maja 2018 roku, w  sprawie szczegó-
łowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry Start”. Świadczenie 
przysługuje raz w roku na dziecko uczą-
ce się w szkole od 7 lat, aż do ukończenia 
przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne, uczące się w  szkole, otrzymują 

z życia gminy

Zmiany w rozkładzie 
jazdy 
Od dnia 11 czerwca 2018 r.  zostały wpro-
wadzone zmiany w  obowiązującym do-
tychczas rozkładzie jazdy linii 204. Cho-
dzi o  trasę Wilkowiczki–Proboszczowice 
– dojazd do Kotulina (w godzinach 9:00-
12:00). Zmiana polega na wydłużeniu tra-
sy autobusu w/w linii o jeden dodatkowy 
przystanek zlokalizowany przy ul. Kolejo-
wej w Kotulinie.              SD

Przetargi inwestycyjne
Sporo środków finansowych przeznaczy-
my na inwestycje! Aż 7 przetargów już 
uruchomiliśmy lub przygotowujemy do 
uruchomienia w najbliższych tygodniach: 
(1) Modernizacja basenu w  Szkole Pod-
stawowej w Paczynie, (2) Budowa oświe-
tlenia ulicznego w rejonie ulic Guttman-
na, Twardowskiego, Polnej, (3) Budowa 
nowego targowiska miejskiego w  trybie 
zaprojektuj i  wybuduj, (4) Moderniza-
cja ul. Świbskiej w Kotulinie (etap I), (5) 
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy 
Szkole Podstawowej im. I. Sendler, (6) 
Otwarte strefy aktywności („siłownie pod 
chmurką” w Pniowie, Ligocie Toszeckiej, 
Wilkowiczkach), (7) Rozbudowa kanali-
zacji w Toszku.              PK

Gminny Dzień Dziecka

W  świat Alicji i  Królika przeniosły się 
dzieciaki podczas Gminnego Dnia Dziec-
ka. Uśmiech, szczęście i zadowolenie ma-
lowało się na twarzach dzieci przez cały 
czas trwania imprezy, gdyż na zamko-
wym dziedzińcu czekała ich moc zabawy, 
atrakcji, smakołyków oraz wspaniała po-
goda. Impreza cieszyła się liczną frekwen-
cją zarówno dzieci jak i  ich rodziców 
i dziadków. Najmłodsze pociechy skakały 
w basenie z gumowymi piłeczkami, nieco 

OSA 2018 w naszych sołectwach

W ramach rządowego konkursu  z Ministerstwa Sportu i Turystyki program Otwarte Strefy 
Aktywności edycja 2018, magistrat toszecki znalazł się w gronie zwycięzców. Dzięki 
pozyskanej dotacji w kwocie 75 tyś. złotych powstaną strefy aktywności w sołectwach: 
Pniów, Ligota Toszecka, Wilkowiczki. Całość inwestycji opiewa na kwotę 150 tyś złotych. 
Złożonych wniosków konkursowych było, aż 1416 z czego pozytywnie zaopiniowano 792.

JR

Sześćdziesiąt tysięcy dla sołectw

Sześć  sołectw  naszej  Gminy  ubiegało  się  o  dofinansowanie  zadań  w  ramach  Konkursu
Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego.
O pomoc finansową mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady
Sołeckie  z  terenu  gminy,  na  podstawie  oceny  bieżących  potrzeb  mieszkańców  danego
sołectwa,  opracowały  zadania  inwestycyjne.  Wszystkie  złożone  przez  Gminę  wnioski
otrzymały  dofinansowanie  w  łącznej  kwocie  60.000  zł,  a  pozyskane  środki  zostaną
przeznaczone na realizację następujących projektów:
1. "Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Ciochowice" 5.000 zł;
2. "Zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej i członków Orkiestry
Dętej w Kotulinie" 12.000 zł;
3. "Stworzenie wielofunkcyjnego i integracyjnego zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej  
w Ligocie Toszeckiej" 6.000 zł;
4. "Modernizacja boiska sportowego w Paczynie" 12.800 zł;
5. "Budowa placu zabaw w Płużniczce" 10.000 zł;
6. "Plac zabaw "Figielek" na ulicy Srocza Góra w Pniowie" 14.200 zł

                                                                                                                                                 DDK

Nowa taryfa za wodę

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie naszej 
gminy. Od bieżącego roku to nie Rada Miejska na wniosek Burmistrza, a Państwowe 
Gospodarstwo Wody Polskie na wniosek spółki wodnej ustala ceny za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa będzie 
obowiązywała przez trzy lata.Nowe taryfy wejdą w życie od lipca bieżącego roku i będą 
obowiązywać przez trzy kolejne lata. W tym czasie opłaty za wodę i ścieki kształtować się 
będą następująco:

Nowa taryfa za wodę
Dyrektor Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach zatwierdził ta-
ryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków 
na terenie naszej gminy. 
Nowa taryfa będzie obo-
wiązywała przez trzy lata.

Nowe taryfy wejdą w życie od lipca bieżą-
cego roku i będą obowiązywać przez trzy 

kolejne lata. W tym czasie opłaty za wodę 
i ścieki kształtować się będą następująco:

Od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski drogą
elektroniczną 

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać 
wnioski w wersji papierowej  

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku  
ul. Rynek 11, 44-180 Toszek 

 tel: 32 332 67 02 
 

Przyjmowanie 
wniosków: 

  
Poniedziałek - Środa      08:00 - 13:00 
Czwartek                                11:00 - 16:30 
Piątek                                      08:00 - 12:00

Druki wniosków dostępne będą na stronie internetowej
www.ops.toszek.pl oraz  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku

świadczenie do ukończenia 24. roku życia
Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć 
wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub 
opiekun faktyczny bądź prawny dziecka. 
Wniosek on-line już od 1 lipca!
Wnioski o świadczenie Dobry Start – po-
dobnie jak wnioski o  świadczenie wy-
chowawcze z  programu „Rodzina 500+” 
– można składać on-line już od 1 lipca 
przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub 
przez bankowość elektroniczną oraz od 1 
sierpnia drogą tradycyjną (w  formie pa-
pierowej). Wniosek należy złożyć do 30 
listopada.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w  Toszku od 1 
sierpnia w określonych godzinach:
Poniedziałek - środa  8.00–13.00
Czwartek 11.00-16.30
Piątek 8.00 – 12.00
Kiedy pomoc trafi do rodziny?
Złożenie wniosku w  lipcu lub w  sierp-
niu gwarantuje wypłatę świadczenia nie 
później niż do 30 września. Gdy wniosek 
zostanie złożony w kolejnych miesiącach, 
to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 mie-
sięcy od dnia złożenia wniosku.
UWAGA!
Świadczenie nie przysługuje na dzieci 
uczące się w przedszkolu oraz realizujące 
roczne przygotowanie szkolne (tzw. ze-
rówka) w szkole lub przedszkolu.

OPS Toszek
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rodne atrakcje oraz radosna i  rodzinna 
atmosfera sprawiły, że na długo zapamię-
tamy ten słoneczny, czerwcowy piątek. 
A wszystko to dzięki   pracy naszych na-
uczycieli, pracowników i  uczniów – wo-
lontariuszy.         Katarzyna Jendrysik

SP im. Gustawa Morcinka

W Szkole Podstawowej im. Gustawa Mor-
cinka w Toszku odbył się Festyn Rodzin-
ny, na który licznie przybyli zaproszeni 
goście, nauczyciele, pracownicy szkoły 
oraz rodzice. Inaugurację wydarzenia 
otworzyła  Dyrektor Agata Zawadzka 
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Bartela. Podczas części artystycz-

nej uczniowie zaprezentowali swoje ta-
lenty wokalne, taneczne oraz teatralne., 
przejażdżka konna, malowanie twarzy 
oraz studio fryzur i  ozdabiania paznok-
ci. „Gwiazdą” festynu była „Elza z Krainy 
baniek”, której najmłodsi nie opuszczali 
na krok. Dzieci mogły również z  bliska 
oglądać pokaz strażacki, który wśród 
najmłodszych wywołał wiele emocji. 
Z  obserwacji wynikało, że wszystkim 
uczestnikom dopisywały humory. Był to 
pięknie spędzony czas na swobodnych 
rozmowach, wesołej zabawie, zdrowym 
jedzeniu i ruchu.     

Anna Skandy

SP Pniów im. Królowej Jadwigi

W  Pniowie odbył się Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez dyrekcję, pracowni-
ków oraz rodziców dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej im. Królowej Ja-
dwigi w  Pniowie. Organizatorzy przygo-
towali atrakcje zarówno dla dzieci, jak 
i  dorosłych. Przedszkolaki oraz ucznio-
wie szkoły przygotowali wspaniałą część 
artystyczną: dzieci śpiewały, recytowały 
wiersze oraz tańczyły. Na scenie zapre-
zentował się również laureat konkursów 
gwary śląskiej - Adam Kulik, z  wystą-
pieniem pt. „Je żech stond”. Szczególną 
atrakcją było również przedstawienie 
dla dzieci pt. „Kopciuszek na zawodach” 

Szkół i  Placówek im. Ireny Sendlerowej 
w Gdańsku. Poprzednie zjazdy organizo-
wane były co trzy lata przez Zespół Szkół 
nr 65 w Warszawie. Tegoroczny zjazd od-
był się wyjątkowo po upływie 2 lat, ponie-
waż rok 2018 ogłoszony został przez Sejm 
RP Rokiem Ireny Sendlerowej.W  tym 
niecodziennym spotkaniu wzięły udział 
24 placówki z kraju i 2 zagraniczne z Nie-
miec i Wielkiej Brytanii. 

Beata Cieślik

Rodzinne festyny 
w naszych szkołach
SP im. Ireny Sendler

W  Szkole Podstawowej im. Ireny Sen-
dler odbył się Pierwszy Festyn Rodzinny   
połączony z  oddaniem do użytkowania 
placu zabaw. Wstęgę uroczyście przecię-
li Bożena Zubrzycka i  Grażyna Kopytko 
z  Fundacji ING Dzieciom oraz dyrektor 
szkoły Waldemar Pigulak. Plac zabaw zo-
stał wybudowany dzięki wygranej w ogło-
szonym przez Fundację ING Dzieciom 
działającej przy ING Bank Śląski   kon-
kursie pod nazwą „Dobry Pomysł”.   Ini-
cjatorem ze strony szkoły była pani Gizela 
Popek, która opracowała  projekt remon-

towo-budowlany na realizację placu za-
baw. Zakup urządzeń współfinansowali: 
proboszcz toszeckiej parafii ks. Sebastian 
Bensz oraz Rada Rodziców. Na zaproszo-
nych gości, rodziców i dzieci czekało moc 
atrakcji i  dobra zabawa. Oprócz stoisk 
z  poczęstunkiem, na szkolnym podwór-
ku znalazły się także punkty tematyczne 
i  sportowe: koło dietetyczne, pierwsza 
pomoc, malowanie twarzy, eksperymenty 
fizyczne, pomiar ciśnienia, tor przeszkód, 
trampoliny, zabawy z  chustą animacyjną 
i  piłkami oraz zwierzątka – niedźwiedź, 
zając i miś.    Imprezę uświetnili toszeccy 
strażacy wspaniałym pokazem oraz poli-
cja ze swoim wozem patrolowym. Urocze 
występy przedszkolaków i uczniów klasy 
IA, profesjonalna organizacja, piękna de-
koracja, wyśmienity poczęstunek, różno-

Toszeccy uczniowie 
nagrodzeni!

Podczas uroczystej sesji na toszeckim 
zamku, Rada Miejska w Toszku wyróżniła 
uczniów z Gminy Toszek za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie nauki i sportu. Wy-
różnienia otrzymali: Jan Gwozdek, Mar-
cel Wawrzynosek, Olaf Mikchalik, Julia 
Dutkiewicz, Jakub Piwowarski, Magdale-
na Zarzecka, Klaudia Kamieniorz, Agata 
Powrósło, Aleksandra Pieruch, Emilia 
Pallus, Agata Szewczyk, Denis Widera, 
Paulina Jaruszowic, Paulina Stenchły, Ali-
cja Sznurka, Kamila Krzysztyniak, Kaja 
Mirowska, Adam Kulik, Wiktoria Dziuba, 
Eulalia Muller, Aleksandra Golombek, 
Katarzyna Pieruch, Martyna Walczak, Ju-
styna Mikosz, Paulina Mikosz, Martyna 
Weis, Lena Lipińska, Karol Czerner, Li-
liana Kusz, Agata Bochenek, Daria Klak, 
Maksymilian Milewski, Martyna Kowa-
lewska, Jan Łuków, Antoni Łuków, Łukasz 
Przybylski, Filip Szeląg, Julia Krupa.
Gratulujemy otrzymanych wyników i ży-
czymy aby stały się impulsem do umoc-
nienia  w  realizacji własnych marzeń 
i aspiracji. 

JR

Międzynarodowy 
Zjazd Szkół i Placówek 
im. Ireny Sendlerowej

Pięcioosobowa delegacja toszeckiej SP 
im. Ireny Sendler brała udział w organizo-
wanym przez Bursę Gdańską IV Zjeździe 
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Orkiestrowy Kotulin
W Kotulinie od czerwca do grudnia reali-
zowany będzie projekt pt. „Trąbka, puzon, 
tuba - orkiestrowy Kotulin” dofinansowa-
ny ze środków Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach programu 
„Edukacja kulturalna”. Stowarzyszenie 
Orkiestra Dęta Kotulin pozyskała na ten 
cel 30 000 złotych. Zadanie oparte jest na 
idei ogniska muzycznego, które poprzez 
naukę gry na instrumencie oraz szeroko 
pojętą edukację muzyczną, ma na celu za-
chęcić dzieci do kontynuowania lokalnej 
tradycji gry w  Orkiestrze Dętej Kotulin. 
Cykl spotkań skierowany jest do dzieci 
od 6 do 12 lat oraz częściowo ich rodzi-
ców lub dziadków. Partnerami zadania 
są: Gmina Toszek, OPS w Toszku, Szkoła 
Podstawowa w  Kotulinie, Centrum Kul-
tury „Zamek w Toszku”, DFK Kotulin. 

Katarzyna Muszyńska

w  wykonaniu nauczycieli, pracowników 
oraz rodziców. Radość i  szczere uśmie-
chy na twarzach zarówno dzieci, jak  
i dorosłych były z pewnością najpiękniej-
szym podziękowaniem dla organizatorów 
festynu.         Anna Skandy

CUW stawia na rozwój 
Gmina Toszek pozyskała fundusze na 
realizację nowego projektu unijnego 
ukierunkowanego na wzrost dostępności 
w Gminie Toszek do edukacji przedszkol-
nej. W  ramach projektu zaplanowano 
utworzenie dodatkowego 20-osobowe-
go oddziału przedszkolnego dla dzieci 
w wieku 3-4 lat, który powstanie w Szko-
le Podstawowej im. I. Sendler w Toszku. 
Uzupełnieniem tych działań będzie roz-
szerzenie oferty dla dzieci przedszkol-
nych o  dodatkowe zajęcia wyrównujące 
szanse edukacyjne dzieci, tak by zaobser-
wowane indywidualne potrzeby rozwo-
jowe dzieci zostały zaspokojone poprzez 
specjalistyczną pomoc. Zaplanowane 
wsparcie obejmie 2 oddziały przedszkol-
ne tj. utworzony w  ramach niniejszego 
projektu oddział przedszkolny oraz już 
funkcjonujący oddział przedszkolny. Po-
zyskana dotacja w  kwocie 258 450,45 zł 
przeznaczona będzie m.in. na: adaptację 
i  pełne doposażenie sali, w  której utwo-
rzone zostaną nowe miejsca przedszkolne 
oraz wynagrodzenie kadry. Projekt zakła-
da również prowadzenie zajęć dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-

Dystans 320 km z finałem w Santiago de 
Compostela pokonał Tomasz Sobania. 

Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu so-
juszników, Fundacja "Biegamy z Sercem" 
przekaże 3.200 zł na leczenie 12-letniej 
Laury z  dziecięcym porażeniem mózgo-
wym. Cieszymy się sukcesem Tomka.

JR

Zwycięski Bieg Tomka

mi. Wnioskodawcą projektów jest Cen-
trum Usług Wspólnych Gminy Toszek, 
które ma duże doświadczenie obszarach 
realizacji projektów unijnych. 

Agnieszka Szalińska

XI Rajd Szlakiem 
Ziemi Toszeckiej
XI Rajd Szlakiem Ziemi Toszeckiej zor-
ganizowało Stowarzyszenie DFK Tost. 
Tematem przewodnim wydarzenia była 
wojna trzydziestoletnia (1618-1648), któ-
rej ślady można odnaleźć jeszcze dzisiaj 
w najbliższej okolicy.            DFK

320 km z finałem u św. jakuba
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Po rocznej przerwie został 
ponownie zorganizowany 
Motocyklowy Zlot Złotej 
Kaczki. W  VIII edycji tego 
wydarzenia udział wzięło 
ponad 500 osób. Pierwsi 
uczestnicy dotarli na zamek 
już w  piątkowy wieczór 
(15.06. br) większość przy-
była jednak w sobotę przed 
paradą, która jest już trady-
cyjnym punktem toszeckie-
go zlotu. Koncerty, pokaz 
ratownictwa w  wykonaniu 
toszeckiego OSP, pokaz 
sztucznych ogni i  przede 
wszystkim wspólne biesiadowanie na dziedzińcu wypełniły pobyt uczestnikom, którzy 
przybyli nie tylko z Polski ale i m.in. ze Słowacji i  Włoch. Organizatorzy, którymi byli 
Stowarzyszenie Motocyklistów Ajski i Centrum Kultury "Zamek w Toszku" składają 
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i osobom, które pomogły w zorgani-
zowaniu tego wydarzenia.         DW

KULTURA
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Zlot retro samochodów
W czerwcu na dziedziń-
cu toszeckiego zamku 
można było podziwiać 
zabytkowe samochody. 
Zlot tych pojazdów zor-
ganizowany został przez 
Knurowskie Stowarzy-
szenie Klasyków, Cen-
trum Kultury w Knuro-
wie oraz Urząd Miasta 
Knurów. Impreza zorga-
nizowana została w  ra-
mach 4 Klasycznych 
Dni  Knurowa. Uczest-
nicy rajdu zwiedzili 
Centrum Ekspozycji 
Historycznych Zamek 
w Toszku i wzięli udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów.Z toszec-
kiego zamku rajd ruszył w kierunku Knurowa  zgodnie z trasą wyznaczoną przez or-
ganizatorów.             DW

Motocyklowy Zlot Złotej Kaczki
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Na zabytkowych 
organach

Trwa IV Toszecki Festiwal Muzyki Or-
ganowej i  Kameralnej. Za nami już dwa 
koncerty, w  czasie których usłyszeliśmy 
organistów, wokalistów, a  także Zespół 
Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares” 

w  Pniowa, który w  tym roku obchodzi 
25-lecie działalności. Przed nami jeszcze 
trzy koncerty tegorocznego festiwalu. 
Najbliższy odbędzie się 8 lipca o  godz. 
19:00. Wykonawcami będą Ewelina Ba-
chul (organy) i Magdalena Marcinowicz-
-Tomanek (skrzypce). W  repertuarze 
m.in. słynna Toccata i fuga d-moll J.S. Ba-
cha.  

PK

Z kawą i kulturą
Ostatni przed wakacjami „Zamkowy wie-
czór z  kawą i  kulturą” zgromadził gro-
no miłośników historii naszego regionu 
i  kraju. Dr Andrzej Sznajder, szef kato-
wickiego oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej, przybliżył zebranym specyfikę 
kierowanej przez siebie instytucji i omó-
wił na bieżąco realizowane zadania. Na-
wiązał także do problemu dekomunizacji 

ulic i skutków głośnej nowelizacji ustawy 
o IPN. Padło także sporo ważnych pytań 
ze strony uczestników. Na kolejne spotka-
nia z kawą i kulturą zaprosimy po waka-
cjach.               PK

Zdrowie i zabawa
to wakacji podstawa 
CK „Zamek w Toszku” i OPS w Toszku 
są organizatorami zajęć wakacyjnych dla 
dzieci i młodzieży na Zamku w Toszku. 
Pierwsze spotkanie  odbędzie się już 
2  lipca o godzinie 9.00 i  tak codziennie 
do końca sierpnia od poniedziałku do 
piątku. Wszystkie miejsca są już zajęte. 
Prosimy rodziców aby informowali nas 
o  ewentualnych zmianach w  planach 
wakacyjnych dzieci, które są zapisane, 
wolne miejsce jest szansą dla kolejnego 
dziecka będącego obecnie na liście re-
zerwowej na skorzystanie z zajęć (nr tel. 
32 233-44-93).            DW

Ewelina Bachul
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inwestycje drogowe

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Cel czy droga?
Usłyszałem niedawno zdanie, które na 
trwałe zapadło mi w  pamięci. Chodziło 
w nim o  to, że osiągnięcie celu jest rów-
nocześnie jego śmiercią. Po wielu trudach 
i przeciwnościach, po upływie czasu do-
chodzi do osiągnięcia celu i wtedy on sta-
je się przeszłością, a w głowie pojawia się 
tylko pytanie: i co teraz? Co dalej?
Okazuje się więc, że cel to bardzo krucha 
rzecz. Jest niesamowicie potrzebny, bo kto 
bez niego wytrzymałby na trudnej drodze 
pod górę? Ale skoro w jednej chwili moż-
na o nim zapomnieć i zostawić za sobą, to 
trzeba doszukiwać się sensu gdzie indziej.
Dla mnie największy sens ma droga, któ-
rą muszę pokonać przed osiągnięciem 
celu. To, co wypracuję, czego się nauczę 
i  jakie wspomnienia na niej zdobędę – 
to wszystko staje się moim dorobkiem, 
czymś, czego nikt nigdy mi nie odbie-

rze. W ten sposób kształtuje się we mnie 
inny, może trochę bardziej mądry i  doj-
rzały człowiek, który, jak to na drodze, 
przeszedł więcej. Ludzie, którzy spełniają 
swoje marzenia i  osiągają niesamowite 
cele, nie robią tego zwykle z myślą o dro-
dze, którą muszą przejść. Ja też przez dłu-
gi czas traktowałem ją jako swego rodzaju 
zło konieczne – musiałem się natrudzić, 
chociażby przy pisaniu książek, by po 
zrobieniu setek małych kroczków, stwo-
rzyć wreszcie gotową powieść i doprowa-
dzić do jej opublikowania, co miało być 
dla mnie źródłem ogromnego szczęścia.
Potem okazało się, że dzięki pracy przy 
pierwszej książce, stworzyłem kolejną, 
która jest bardziej dojrzała i lepiej napisa-
na. Nie byłoby tego, gdybym z  łatwością 
sięgnął po spełnienie osiągnięcie celu, 
jakim od jedenastego roku życia było dla 
mnie napisanie książki. To nie efekt w po-
staci wydanej książki w magiczny sposób 
sprawił, że stałem się lepszym pisarzem, 

ale setki przesiedzianych przed kompute-
rem godzin. Zrozumiałem to dopiero po 
czasie i dlatego zależy mi, żeby każdy, kto 
ma przed sobą długą drogę do celu, zaczął 
patrzeć na nią innym wzrokiem.
Żeby spojrzał na drogę nie jak na zło ko-
nieczne, ale jak na wyjątkowego nauczy-
ciela. A jak na dobrego nauczyciela przy-
stało – droga nie będzie dawała taryfy 
ulgowej i  będzie wiele wymagała po to, 
żeby na końcu sowicie wynagrodzić każ-
dego, kto przejdzie wymagany dystans.
Dlatego nie bój się postawić pierwszych 
kroków, wytrwaj, kiedy będzie robiło się 
pod górkę i wytrzymaj do samego końca. 
A  kiedy już będziesz na szczycie i  spoj-
rzysz wstecz na drogę, którą przesze-
dłeś, zrozumiesz, że to ona nadała temu 
wszystkiemu ogromny sens i sprawiła, że 
teraz jesteś tak niesamowicie szczęśliwy. 
Powodzenia!

Tomasz Sobania
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Nie wszystkie drogi zlokalizowane na te-
renie naszej gminy są utrzymywane przez 
Urząd Miejski w  Toszku. Oprócz ok. 75 
km dróg gminnych - publicznych, sporo 
dróg na terenie naszej gminy utrzymywa-
nych przez powiat gliwicki, a także zarząd 
dróg wojewódzkich (ul. Wielowiejska 
i ul. Dworcowa). Ul. Gliwicka i ul. Strze-
lecka to z  kolei droga krajowa 
(DK94), utrzymywana przez 
katowicki oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Kontakty do zarządców 
poszczególnych rodzajów dróg 
publikujemy w tabeli.
Oprócz publicznych dróg gmin-
nych, mamy też kilkadziesiąt 
kilometrów gminnych dróg we-
wnętrznych, gdzie interweniu-
jemy jedynie w  szczególnych 
przypadkach. Na utrzymanie 

dróg gminnych rocznie (bez inwestycji) 
wydajemy średnio ok. 200.000 zł. W  tej 
kwocie mieszczą się naprawy cząstkowe, 
koszenie poboczy, wymiana oznakowa-
nia, usuwanie drobnych awarii, obo-
wiązkowe przeglądy. W  ostatnich latach 
w  „Akcję Zima” angażujemy ok. 80.000 
zł. Pokaźne kwoty każdego roku anga-

żujemy w  modernizacje dróg gminnych 
- szczegóły prezentujemy w zbiorczej ta-
beli. Jako największe drogowe potrzeby 
modernizacyjne kwalifikujemy na dzień 
dzisiejszy takie ulice, jak Świbska, Nakło, 
Skalna, Skały, Nogowczycka (Kotulin), 
Górna, Srocza Góra (Pniów), Szkolna (Li-
gota) oraz niektóre inne.            BC

ROK LOKALIZACJA KM WARTOŚĆ

2012
Wilkowiczki, ul. Łączki 1,45 244.483,00
Pisarzowice, ul. Polna 0,27 50.998,72

2013
Ligota Toszecka, ul. Laura 0,95 283.555,90

Paczyna, ul. Ogrodowa 0,24 104.985,75
Kotulin, ul. Wiejska 0,86 146.305,17

2014

Kotulin, ul. Wiejska c.d. 1,90 353.283,47
Ciochowice, ul. Szkolna 0,71 130.763,08

Kotliszowice, ul. Wiejska 0,57 157.841,88
Pniów, ul. Wiejska c.d. 0,54 229.283,03
Pniów, ul. Pyskowicka 0,14 48.444,01

2015
Pniów, ul. Wiejska 0,14 40.564,28

Paczyna, ul. Wrzosy 1,05 172.955,33

2016

Wilkowiczki, ul. Górna 0,67 184.628,39
Wilkowiczki, ul. Osiedlowa 0,37 92.467,30

Pniów, ul. Parkowa 0,30 73.748,22
Toszek, ul. Morcinka 0,43 343.206,35

2017 Pawłowice, Al. Kasztanowa 1,38 466.950,14

2018
Toszek, ul. Zamkowa 0,14 284.592,46

Kotulin, ul. Świbska (etap 1) 0,50
ŁĄCZNIE 12,61 3.409.056,48

Inwestycje drogowe w naszej gminie  w latach 2012 - 2018
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Dane kontaktowe zarządców dróg na terenie naszej gminy

Drogi gminne Drogi wojewódzkie
Urząd Miejski w Toszku
ul. B. Chrobrego 2, pokój 24
tel. 32 237-80-32

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
tel. 32 78 19 211

Drogi powiatowe Drogi krajowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
tel. 32 234 31 62

GDDKiA Oddział Katowice
ul. Myśliwska 5
tel. 32 258 62 81

Drogi gminne
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wakacje

Gorące prośby do mieszkańców 
toszeckiego rynku

W  związku z  organizacją tegorocznych Dni toszka, zwracamy 
się z  uprzejmą prośbą do Szanownych Mieszkańców rynku 
o to, aby: 

(1) w  dniach 6 (wieczorem), 7 i  8 lipca (piątek, sobota 
i niedziela) nie parkować samochodów na zwyczajo-
wych miejscach postojowych przy chodnikach i przy 
samej płycie rynku - pozwoli to zapewnić wymagane 
warunki bezpiecznego uczestnictwa w Dniach Toszka;

(2) okazać jednorazową i wyjątkową wyrozumiałość dla 
uczestników Beach Party, które rozpocznie się 7 lip-
ca o  godz. 19:00 i  potrwa do godzin nocnych (2:00). 
Impreza będzie odbywała się pod nadzorem profe-
sjonalnych służb ochrony, przy dodatkowym dozorze 
Policji, z zabezpieczeniem medycznym, przy wsparciu 
ze strony OSP Toszek. W czasie całej imprezy odtwa-
rzana będzie muzyka.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodno-
ści dla Mieszkańców rynku związane z organizacją Dni toszka, 
zwłaszcza w zakresie ładu, porządku i bezpieczeństwa. prosimy 
o wyrozumiałość i zapraszamy do wspólnego świętowania!

Beach Party - reaktywacja!
Dobre doświadczenia organizatorów i  dobre wspomnienia 
uczestników przesądziły: w  ramach Dni Toszka reaktywujemy 
w tym roku sprawdzoną niegdyś na Zamku i dobrze zapamiętaną 
formułę Beach Party z Radiem Park! Ze względu na to, że ta forma 
zabawy cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i go-
ści, imprezę zorganizujemy tym razem na specjalnie wydzielonej 
części naszego rynku. W sobotę 7 lipca na rynku nie zabraknie 
dobrej muzyki, wyśmienitego jedzenia i… kilkudziesięciu ton 
piasku, który tego wieczoru pozwoli poczuć się jak na plaży! 
Drugi z Dni Toszka upłynie w rodzinnym nastroju: nie zabraknie 
atrakcji dla najmłodszych i starszych: animacje i zabawy, występy 
dzieci z zamkowych sekcji artystycznych, pokazy rowerowe i wy-
stępy profesjonalnych artystów - to wszystko zaoferujemy w nie-
dzielne popołudnie 8 lipca na rynku. Zapraszamy!                    JR

Wakacyjny czas
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Toszku wychodzi naprzeciw 
dzieciom mieszkającym  w sołectwach gminy. W jej trzech  klu-
czowych z  geograficznego punktu widzenia miejscach: Pnio-
wie, Sarnowie i Kotulinie organizuje Letnie programy opiekuń-
czo - wychowawcze, według sprawdzającej się już od wielu lat 
formuły. Zajęcia odbywać się będą od 30 lipca do 10 sierpnia 
br., w godzinach od 9:00 do 15:00.  Podczas wakacyjnych spo-
tkań przewidziano zajęcia artystyczne, rekreacyjne, sportowe, 
ale również profilaktyczno - wychowawcze. Dużej ilości wra-
żeń nie zabraknie też podczas planowanej wycieczki. W każdej 
z tych trzech miejscowości zostanie utworzona grupa składają-
cą się maksymalnie z  30 osób. Obowiązują zapisy z  wykorzy-
staniem kart zgłoszenia dziecka, których wypełnienie i  złoże-
nie w  Ośrodku Pomocy Społecznej w   Toszku kwalifikuje do 
uczestnictwa w zajęciach. Ilość miejsc jest ograniczona, decydu-
je kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszenia dziecka można pobrać 
ze strony internetowej www.ops.toszek.pl, w siedzibie Ośrodka 
oraz u  opiekunów prowadzących zajęcia w  programach opie-
kuńczo – wychowawczych w Toszku, Pniowie, Sarnowie, Kotu-
linie, Płużniczce, Ligocie Toszeckiej oraz w Paczynie. Warto do-
dać, że zajęcia odbywające się przez cały rok, również w wakacje 
będą kontynuowane.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku


