
 Jak ukręcić bat 
na nierzetelnych?

W yłoniony w przetargu Wyko-
nawca Orlika, już po przeję-
ciu placu budowy w połowie 

czerwca, przejawiał lekceważący stosunek 
do powierzonych zadań, nie podejmując 
się wykonywania robót. Gmina, korzysta-
jąc z zapisów umownych, wezwała �rmę 
do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji 
inwestycji. Po otrzymaniu wezwania Wyko-
nawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej 
wykonywania wskazywało, że termin ukoń-
czenia zadania może być zagrożony. Inwe-
stor kilkakrotnie informował o tym fakcie, 
wzywając do przyspieszenia robót i zmiany 
sposobu ich realizacji. 

W połowie sierpnia �rma zażądała także 
od inwestora zgody na zmianę producenta, 
typu i parametrów sztucznej trawy zaofe-
rowanej w ofercie przetargowej. Gmina nie 
mogła wyrazić aprobaty. Takie zmiany były 
niedopuszczalne w świetle zapisów umow-
nych, przepisów prawa i wytycznych Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji 
doprowadziłoby do utraty do�nansowania. 
Wykonawca mimo wszystko upierał się przy 
swoich żądaniach. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowe-
go powinno było nastąpić najpóźniej ostatnie-
go sierpnia. Na ten dzień �rma zrealizowała 
niecałe 20% inwestycji i nie było możliwe, 
by ukończyła je w terminie. Brak podstaw 
prawnych do przedłużenia realizacji zadania 
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu 

Moje boisko ORLIK w Toszku 
„NIELOT” 2012?...

- robót zmusiło Gminę do odstąpienia od umo-
wy i naliczenia kary. Wykonawca nie zgadzał 
się z argumentacją wskazującą na jego winę. 

Po opuszczeniu placu budowy w Toszku 
zawrzało od plotek! Wiele z nich wskazywało 
na nieudolność urzędników w prowadzeniu 
inwestycji. „Jestem zdumiony reakcjami niektó-
rych mieszkańców dotyczącymi naszej decyzji. 
W zaistniałej sytuacji mając na uwadze interes 
Gminy, odstąpienie od umowy nie jest prawem, 
ale obowiązkiem inwestora” – mówi Grzegorz 
Kupczyk – Burmistrz Toszka. „Proceder opóź-
niania i nienależytego wykonywania robót pu-
blicznych w Polsce jest procesem nagminnym 
i nagannym. W naszym przypadku kontynu-
owanie współpracy z Wykonawcą przez kolej-
ne miesiące nie dałoby nam żadnej gwarancji 
zakończenia inwestycji, co doprowadziłoby 
do utraty do�nansowania i narażenia Gminy 
na straty. Październik jest ostatnim realnym 
terminem, w którym jesteśmy w stanie wyłonić 
i wprowadzić na plac budowy kolejną �rmę”.
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Obiekt charakteryzuje się estetyczną 
elewacją wykonaną z polerowanego 

granitu w kolorze szarym i czarnym. Ca-
łość dopełnia efektowne ledowe, niebieskie 
podświetlenie dużego oznakowania WC, 
widoczne po zmroku. W środku na użyt-
kowników czeka komfortowe wyposażenie: 
muszla ze stali nierdzewnej z automatycz-
nym spłukiwaniem, automatyczny podajnik 
wody, mydła i suszarka, dyfuzor zapachów, 
ogrzewanie podłogowe, instrukcje także 
w j. niemieckim i angielskim oraz szereg 
systemów bezpieczeństwa, takich jak moduł 
GSM dla administratora, system „Żądanie 
pomocy” oraz ppoż. kosze na śmieci. Sza-
let jest oczywiście przy tym odporny na 
działania wandali oraz przystosowany do 
użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 
Dla podniesienia bezpieczeństwa oraz za-
chowania porządku i poszanowania mienia 
publicznego teren wokół toalety objęty został 
całodobowym monitoringiem z jednoczesną 
rejestracją obrazu. 

Cała inwestycja kosztowała niespeł-
na 115 tys. zł i obejmuje nie tylko zakup 
i montaż toalety, ale także koszty związane 
z opracowaniem projektu budowlanego, 
wykonaniem niezbędnych przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz 
płyty fundamentowej i chodnika z kostki 
brukowej. Część środków udało się pozy-

skać w formie darowizny od podmiotów 
prywatnych. 

Obiekt został oddany do użytku 9 stycz-
nia br. Decyzją Rady Miejskiej w Toszku za 
wejście do toszeckiego przybytku użytkow-
nicy zapłacą jedynie „symboliczną złotówkę”. 
Producentem toalety jest firma Budotechnika 
z Pilchowic, która już wcześniej wybudowała 
takie obiekty w wielu miejscach w Polsce, 
a w powiecie gliwickim – w Sośnicowicach 
i Pilchowicach.

Brak publicznej toalety zarówno dla miesz-
kańców, jak i osób odwiedzających gminę był 
od lat problemem, a ostatni tego typu obiekt 
na terenie gminy działał jeszcze w latach 90. 
ubiegłego stulecia. Obecnie problem został 
rozwiązany, a z tak komfortowej toalety, 
w iście królewskich warunkach, nawet sam 
przysłowiowy król chętnie skorzysta…

Po wielu latach przerwy, z końcem ubiegłego roku Toszek wzbogacił się o nową toaletę 
publiczną. Została ona umiejscowiona w centrum miasta, obok przystanku autobusowego 
przy ul. Tarnogórskiej.

G A Z E T A  B E Z P Ł A T N A
N R  1 2 0 1 5  ( 1 4 )
i s s N  2 2 9 - 2 7 4  X

Miejsce, do którego król chodzi pieszo  
– toaleta publiczna w Toszku



Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

B.  GROCHLA

Po feriach przedszkole 
jak z bajki

B.  GROCHLA

KOTULIN

 # Babciu, dziadku, 
có¿ wam dam

 # A po feriach

ANNA ZARZECKA 

PNIÓW

Oświata

 # Szko³a - integracyjny 
element Twojego œrodowiska

 # Z Ma³opolski na Œl¹sk

AGNIESZKA KURAL

PACZYNA

6 Po troszku o Toszku 2 Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

 Urząd Miejski w Toszku – 
Zmiany, zmiany, zmiany… 

Nawiązanie do znanego powiedzenia 
„zmiany, zmiany, zmiany…” z polskiej ko-
medii „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” 
w najtrafniejszy sposób oddaje przemianę, 
która zaszła w ostatnim czasie w toszeckim 
magistracie. W celu ułatwienia petentom za-
łatwiania spraw urzędowych włodarze podjęli 
decyzję o zmianach organizacyjnych polegają-
cych na utworzeniu i przeniesieniu niektórych 
komórek organizacyjnych na parter Urzędu 
Miejskiego w Toszku. Podjęcie tych działań 
poprzedzało przeprowadzenie remontu kilku 
pomieszczeń dolnej kondygnacji budynku 
w połowie ubiegłego roku oraz pracach ma-
jących na celu poprawę stanu pomieszczeń 
biurowych znajdujących się na I piętrze.

Jedną z najważniejszych zmian jest po-
wstanie Biura Obsługi Interesanta (BOI) 
znajdującego się na parterze. To tam wszy-
scy zainteresowani powinni składać kore-
spondencję skierowaną do urzędu, tutaj jest 
ona rejestrowana w elektronicznym systemie 
obiegu dokumentów i przekazywana do po-
szczególnych stanowisk. W okienku można 
także pobrać i wypełnić obowiązujące druki 
i formularze. Udzielane są również infor-
macje dotyczące funkcjonowania Urzędu 
i merytorycznej właściwości poszczególnych 
komórek organizacyjnych oraz zakresu i try-
bu załatwiania spraw. Do tej pory zadania te 
realizowane były w sekretariacie, a to z kolei 
wymagało udania się na pierwsze piętro, co 
dla wielu, szczególnie starszych osób, stano-
wiło poważne wyzwanie. 

Mając na uwadze dobro i wygodę intere-
santów, na parter została także przeniesiona 
kasa. Jak wiadomo jest to miejsce, w którym 
obsługiwana jest największa liczba petentów 
odwiedzających magistrat. Działanie to, po-
dobnie jak w przypadku BOI, ma na celu 
zapobiegnięcie pokonywania dużej liczby 
schodów. Dodatkowym udogodnieniem dla 
osób dokonujących płatności w kasie Urzędu 
jest uruchomienie płatności bezgotówkowych 
za pomocą karty płatniczej. Rozwiązanie ta-
kie jest nie tylko wygodne, ale umożliwi także 
sprawniejszą obsługę. W celu poprawienia 
jakości świadczonych usług połączono Urząd 
Stanu Cywilnego razem ze stanowiskiem 
odpowiedzialnym za sprawy obywatelskie 
(ewidencja, dowody osobiste, meldunki). 
Nowo powstały referat mieści się obecnie 
w pokoju nr 8 (parter). W miejscu, w którym 
wcześniej swoją siedzibę miał USC, w chwili 
obecnej utworzono pokój przeznaczony dla 
radnych Rady Miejskiej w Toszku. Do tej pory 
członkowie rady korzystali z pomieszczenia 
dzielonego wspólnie z pracownikami tutej-
szego Urzędu. Nowe biuro zapewnia nie tylko 
swobodę użytkowania, ale także odpowiedni 
poziom prywatności, co jest szczególnie waż-
ne w przypadku przyjmowania mieszkań-
ców podczas dyżuru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Toszku. Wszystkie wprowadzone 
zmiany podyktowane są troską o lokalną spo-
łeczność gminy oraz dążeniem do ciągłego 
podnoszenia jakości świadczonych usług. 

 Prawdziwy gospodarz 
potrafi zadbać o swój… 
Urząd

Od początku listopada ubiegłego roku 
rozpoczęły się prace polegające na zabez-
pieczeniu przeciwwilgociowym kondygnacji 
piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Tosz-
ku. Od dawna jednym z głównych problemów 
toszeckiego magistratu była wilgoć przeni-
kająca do piwnicy przez fundamenty, jednak 
dopiero niedawno udało się znaleźć pieniądze 
na realizację niniejszej inwestycji. Rozpo-
częcie prac zaplanowane było już wcześniej, 
jednakże siedziba władz gminy wpisana jest 
do rejestru zabytków nieruchomych Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach. Podjęcie jakichkolwiek dzia-
łań wymagających bezpośredniej ingerencji 
w bezpośrednią strukturę budynku wyma-
gało zatem szeregu starań. Po uzyskaniu 
wszystkich pozwoleń w postępowaniu prze-

targowym wyłoniono wykonawcę, którym 
została firma z Rudy Śląskiej posiadająca duże 
doświadczenie w realizacji prac z zakresu od-
wodnienia i izolacji budynków użyteczności 
publicznej. Prowadzenie prac ziemnych na 
obiektach zabytkowych wiąże się z pewnymi 
obawami dotyczącymi stanu fundamentów 
oraz „niespodzianek”, jakie można znaleźć 
po ich odkryciu. Tak też i było w tym przy-
padku. Po odkryciu ścian fundamentowych 
okazało się, że ich struktura i ukształtowanie 
nie odpowiada w pełni przyjętym założeniom 
projektowym. Konsekwencją takiego stanu 
rzeczy była konieczność zastosowania in-
nej technologii, co wymagało dodatkowych 
uzgodnień z nadzorem archeologicznym. 
Zaistniała sytuacja przełożyła się na prze-
dłużenie terminu realizacji zadania inwe-
stycyjnego. Przy okazji odkrytego wykopu 
wokół budynku wymieniono także przyłącza 
sanitarne oraz instalację odgromową, które 
wymagały pilnej interwencji. Całość wyko-
nanych prac zmierza do zablokowania wni-
kania wilgoci w ściany piwnic, które obecnie, 
zwłaszcza w części południowo-zachodniej, 
wykazują bardzo duży stopień zawilgocenia. 
Pomimo konieczności wykonania niniejszych 
prac, stanowią one utrudnienie zarówno dla 
pracowników magistratu, jak i mieszkań-
ców korzystających z dróg wokół Urzędu 
Miejskiego. W obecnej sytuacji pozostaje 
jedynie mieć nadzieję, że zimowa aura bę-
dzie korzystna i prace uda się zakończyć do 
końca lutego br. 

 Walka z azbestem
W związku z koniecznością wywiązania 

się z obowiązku usunięcia wyrobów zawiera-
jących azbest do 2032 r. oraz dużymi potrze-
bami mieszkańców w tym zakresie, włodarze 
gminy kładą silny nacisk na realizację tych 
działań. Ze względu na ograniczone możli-
wości budżetowe lokalny samorząd rokrocz-
nie stara się pozyskiwać dodatkowe środki 
zewnętrzne z przeznaczeniem na realizację 
powyższego celu. W ubiegłym roku udało się 
pozyskać ponad 10 tys. złotych na prace po-
legające na demontażu, odbiorze, transporcie 
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości położonych na tere-
nie gminy Toszek, w ilości min. 999 m², tj. 
12,987 Mg. Zadanie to zostało zrealizowane 
do 30 października 2014 r. Ponadto z budże-
tu gminy przeznaczono środki w wysokości 
50 tys. zł na odbiór odpadów zawierających 
azbest, magazynowanych na podwórkach, 
w szopach i stodołach. W związku z dużym 
zapotrzebowaniem i zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców jeszcze w poprzednim roku 
złożono kolejny wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. W przypadku pozyska-
nia dofinasowania działaniami polegającymi 
na demontażu, odbiorze, transporcie i uniesz-
kodliwianiu wyrobów azbestowych w bieżą-
cym roku objętych zostanie 11 budynków.

 Orlik w zasięgu ręki!
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 13 lutego, 20 jednostek samorządu 
terytorialnego uzyskało pomoc �nansową 
w wysokości po 333 tys. złotych na budowę 
kompleksu boisk sportowych – tzw. Orli-
ków. Spośród 35 złożonych wniosków, w gro-
nie szczęśliwców znalazła się NASZA GMI-
NA! Kolejne 333 tys. złotych można uzy-
skać  z Ministerstwa Sportu i Turystyki, chyba 
że w danej gminie „wskaźnik G” jest niższy 
od 1 tys. zł / mieszkańca, wówczas dotacja 
z Ministerstwa wynosi do 500 tys. zł, a taką 
gminą jest Toszek. 

Aktualnie pracownicy Urzędu, na podsta-
wie wykonanej już dokumentacji projektowej, 
opracowują wniosek o do�nansowanie, który 
należy złożyć do Ministerstwa Sportu  i Tu-
rystyki do końca marca. W ramach montażu 
�nansowego Toszek ma możliwość uzyskania 
łącznego do�nansowania w wysokości mak-
symalnie 833 tys. złotych. Pozostałą część 
kosztów inwestycji Gmina musi zabezpieczyć 
z własnego budżetu.

Kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład 
którego wchodzą: boisko piłkarskie, boisko 
wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siat-
kowej, budynek sanitarno-szatniowy oraz in-
frastruktura towarzysząca (trybuny, parking, 
miejsce dla rowerów) powstanie przy Szkole 
Podstawowej w Toszku.

 Nie taka zima 
straszna, 
jak ją malują

Mimo siarczystych mrozów, jakie panowały 
na przełomie stycznia i lutego, a później ob-
�tych opadów śniegu – zima nie spustoszyła 
gminnego portfela. W poprzednim sezonie 
zimowym 2010/2011 usługę zimowego utrzy-
mania dróg gminnych świadczył na naszym 

terenie jeden Wykonawca i całkowity koszt 
wyniósł 168 691,64 zł. „Akcja zima” obej-
mowała tzw. „akcję czynną” i „akcję bierną”. 
Pierwsza polegała na wykonywaniu czynności 
związanych z utrzymaniem przejezdności po-
przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości, 
druga zaś na utrzymywaniu sprzętu w stanie 
gotowości w warunkach niewymagających 
odśnieżania. Za „akcję bierną” Wykonawca 
otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe w wy-
sokości 179,76 zł brutto / dzień. Niby niewiele, 
a w skali całego sezonu zimowego… ziarnko 
do ziarnka, aż zbierze się miarka. Dla przy-
kładu, gdy przez jeden miesiąc nie padał śnieg 
– �rma tylko za gotowość do podjęcia działań 
otrzymywała od Gminy ponad 5 tys. złotych. 

Dążąc do optymalizacji kosztów związa-
nych z zimowym utrzymaniem dróg gmin-
nych, rozpisano przetarg z podziałem na pięć 
zadań (5 rejonów Gminy Toszek), co umożli-
wiło świadczenie usług przez kilka �rm, a nie 
jak do tej pory tylko przez jedną.  W konse-
kwencji przełożyło się to na zaoferowanie 
konkurencyjnych cen. Ponadto zrezygno-
wano z wynagrodzenia ryczałtowego i po-
działu zamówienia na akcję czynną  i bierną. 
W przetargu jako kryterium wyboru oferty 
przewidziano cenę liczoną według średniej 
ważonej poszczególnych cen jednostkowych 
i przypisanym im wag procentowych (np. 
za 1 km odśnieżania, odśnieżania z posypy-
waniem / usuwania śliskości, 1 roboczogodzi-
nę pracy sprzętu itp.). W efekcie Wykonawcy 
otrzymują zapłatę wyłącznie za faktycznie 
wykonaną pracę. Koszt „Akcji zima” do koń-
ca lutego zamknął się w kwocie 67 579,72 zł, 
a zatem Gmina Toszek w porównaniu z ubie-
głorocznym sezonem zimowym 2010/2011 
zaoszczędziła ponad 100 tys. złotych.

 Zastali promocję 
drewnianą, a zostawią 
murowaną?...

Budżet Gminy Toszek w poprzednich latach 
zakładał wydatki na promocję na poziomie 
średnio 20 tys. złotych rocznie, gdzie w sąsia-
dujących gminach o porównywalnej wielkości 
na zadania promocyjne przeznacza się około 
czterokrotnie więcej. W ramach klasy�ka-
cji budżetowej w dziale „Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego” ujęte są zarówno 
wydatki związane z działaniami stricte pro-
mocyjnymi (np. zakup materiałów, gadżetów 
reklamowych), jak i koszty „reprezentacyjne” 
(usługi noclegowe, gastronomiczne świadczo-
ne dla gości przybywających z o�cjalną wizytą 
służbową itp.). 

Do momentu reorganizacji Urzędu (podzia-
łu na referaty) za promocję odpowiedzialny był 
Sekretarz Gminy. Nowo utworzony Referat 
Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji 
Gminy w spadku odziedziczył „pokaźny” za-
sób materiałów promocyjnych – kilkanaście 
folderów z 2007 r., książki o historii Toszka 
oraz torby i teczki z herbem Gminy Toszek. 
Brak jakichkolwiek publikacji, akcesoriów i ga-
dżetów promocyjnych stanowi poważny pro-

blem  i wymaga budowania strategii promocji 
Gminy od podstaw. 

Dzięki wsparciu �nansowemu lokalnych 
przedsiębiorców i zaangażowaniu ludzi do-
brej woli w 2011 r. udało się wydać w nakła-
dzie 1000 szt. dwujęzyczny folder promocyjny 
Gminy Toszek. Prócz własnych publikacji, na-
wiązano również współpracę przy tworzeniu 
wydawnictw powiatowych, takich jak album 
historyczny i kalendarz powiatu gliwickiego. 
Z akcesoriów i gadżetów reklamowych w ubie-
głym roku zakupiono banery promocyjne i kub-
ki z emblematami Gminy. Pozyskano także 
sponsora, który ufundował baner promujący 
lokalne kluby sportowe i zachęcający do ich do-
�nansowania poprzez przekazanie 1% podatku. 
W ramach akcji „Wspieraj sport w Gminie To-
szek” rozpowszechniono także plakaty i ulotki.

Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, 
podjęto działania zmierzające do pozyska-
nia środków zewnętrznych na s�nansowanie 
zakupu niezbędnych materiałów promocyj-
nych.  W tym celu złożono wniosek aplika-
cyjny o do�nansowanie z funduszy unijnych 
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) pro-
jektu obejmującego stworzenie profesjonal-
nej oferty promocyjnej Gminy Toszek wraz 
z mobilnym punktem informacji turystycznej. 
Wniosek  w trakcie oceny merytorycznej został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę LGD 
Spichlerz Górnego Śląska i rekomendowany 
do do�nansowania. Aktualnie trwa wery�-
kacja formalna w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego.

Promocja Gminy Toszek skierowana 
do szerszego grona odbiorców obejmuje re-
klamę  w prasie, w Internecie i na organi-
zowanych imprezach. W 2011 r. materiały 
prasowe promujące walory regionu ukaza-
ły się w prasie lokalnej (Nowiny Gliwickie) 
oraz ogólnopolskiej (Rzeczpospolita – do-
datek Polskie Miasta i Regiony „Tu warto 
być, to warto zobaczyć”). Prezentacja Gminy 
dostępna jest również w cyberprzestrzeni, 
na znanych portalach informacyjno-tury-
stycznych, np. www.gminyturystyczne.pl, 
www.polskaniezwykla.pl, www.mmmojemiasto.pl 
(skupiający 10 portali największych miast Pol-
ski). Budowaniu pozytywnego wizerunku 
sprzyjają także niewątpliwie imprezy oko-
licznościowe. W celu promocji Gminy To-
szek na szczeblu regionalnym (wojewódzkim 
i powiatowym) przygotowano i wystawiono 
stoiska na „Święcie Lasu” w Katowicach (we 
współpracy z CK „Zamek w Toszku”) oraz 
na Dożynkach Powiatowych w Wilczy. Przy 
ogromnym zaangażowaniu i pomocy ze stro-
ny lokalnie działających stowarzyszeń, grup 
i instytucji, odbyły się na naszym terenie m.in. 
Spichlerzowy Turniej Sołectw w Ciochowi-
cach i Toszecki Jarmark Adwentowy. W tym 
roku planowana jest dodatkowo organizacja 
imprezy Kwitnący Toszek, będącej zwieńcze-
niem projektu, którego celem jest ukwiecenie 
płyty toszeckiego rynku i promocja lokalnych 
produktów branży �orystycznej, a w efekcie 
- prezentacja nieznanego dotąd potencjału 

2 Po troszku o Toszku 

Nowo powstałe biura na parterze budynku
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 LisTOPAD
12 listopada ubiegłego roku odbyła się 

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

 GRUDZiEŃ
1.12.2014 r. – Odbyła się inauguracyjna 

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

kości dopłat do taryfy za odprowadzanie 
ścieków. Pozwoli to m.in. na wprowadzenie 
dopłaty ze strony gminy dla mieszkańców 
w wysokości 3 złotych do 1 m3 odprowa-
dzanych ścieków. Wniosek o utrzymanie 
poziomu dopłat na poziomie z ubiegłego 
roku złożył Remondis Aqua Toszek jeszcze 
na ostatniej sesji ustępującej Rady Miejskiej 
w Toszku, która go zatwierdziła.

23.12.2014 r. – Zgromadzeni na sesji rad-
ni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej i stałych 
komisji Rady Miejskiej w Toszku wraz 
z ustaleniem przedmiotu i zakresów ich 
działania oraz składów osobowych. W po-
przedniej kadencji 2010–2014 działały dwie 
komisje stałe: Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
oraz Oświaty i Kultury. Obecnie zdecydo-
wano o powołaniu trzech komisji stałych: 
Rolnictwa i Gospodarki, Edukacji, Kultury 
i Sportu oraz Budżetu i Finansów. Ustalo-
no także opłatę za korzystanie z toalety 
miejskiej na terenie Toszka w wysokości 
1,00 zł. Sporo kontrowersji wywołało gło-
sowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Toszka. Po 
odczytaniu przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Toszku projektu uchwały i pod-
daniu jej pod głosowanie okazało się, iż 9 
radnych głosowało przeciw podwyższeniu 
wynagrodzenia Burmistrza. Fakt ten dziwi 
podwójnie, gdyż projekt uchwały wraz z pro-
pozycją wynagrodzenia został już wcześniej 
ustalony przez radnych podczas wcześniej-
szego spotkania. W związku z zaistniałą 
sytuacją Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Toszku Krzysztof Klonek przerwał obrady 
Sesji, poprosił radnych o pozostanie na sali 
w celu odbycia wspólnego posiedzenia komi-
sji stałych, natomiast pozostałych poprosił 

o opuszczenie Sali Sesyjnej. Po przerwie 
poddano pod głosowanie nowy projekt 
uchwały, który został przyjęty stosunkiem 
głosów 9 „za” do 6 „przeciw”. W związku 
z decyzją większości radnych wynagrodze-
nie zasadnicze Burmistrza Toszka zostało 
powiększone jedynie o kwotę 180,00 zł 
brutto. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
iż jest to najniższe wynagrodzenie spośród 
wszystkich włodarzy powiatu gliwickiego.

29.12.2014 r. – Na wniosek Burmistrza 
Toszka została zwołana nadzwyczajna se-
sja Rady Miejskiej, której celem było podję-
cie uchwał w sprawie: uchwalenia budżetu 
Gminy Toszek na rok 2015 oraz przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Toszek na lata 2015–2025. Na Sesji obec-
nych było jedynie 5 radnych: Krzysztof Klo-
nek, Tadeusz Kobiernik, Adam Konieczny, 
Ewald Laksa, Inga Potkowa, co wobec braku 
wymaganego kworum spowodowało, iż sesja 
nie była prawomocna do podejmowania 
uchwał. 

 sTYCZEŃ
7 stycznia br. miała miejsce pierw-

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

Pracowicie między sesjami

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

gmina Wynagrodzenie 
zasadnicze

dodatek 
funkcyjny

dodatek 
specjalny razem

knurów 6.000,00 zł 1.970,00 zł 3.188,00 zł 11.158,00 zł

sośnicowice 5.900,00 zł 1.900,00 zł 3.120,00 zł 10.920,00 zł

gierałtowice 5.800,00 zł 1.900,00 zł 3.080,00 zł 10.780,00 zł

pyskowice 5.700,00 zł 2.000,00 zł 3.080,00 zł 10.780,00 zł

rudziniec 5.800,00 zł 1.800,00 zł 2.660,00 zł 10.260,00 zł

Wielowieś 5.600,00 zł 1.750,00 zł 2.205,00 zł 9.555,00 zł

pilchowice 5.500,00 zł 1.600,00 zł 2.059,00 zł 9.159,00 zł

toszek 4.800,00 zł 1.600,00 zł 1.920,00 zł 8.320,00 zł
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Rada Miejska w Toszku

 Adam Konieczny
Mam 34 lata. Kawaler. 

W 2007 roku ukończyłem 
studia licencjackie w Wyż-
szej Szkole Ekonomii i Ad-
ministracji w Bytomiu na 
kierunku Administracja 
Gospodarcza. Zawodowo od 
2010 roku prowadzę własną 

działalność gospodarczą. Od 4 lat jestem 
Partnerem w Fundacji Spichlerz Górnego 
Śląska oraz członkiem Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Toszeckiej. 

 Andrzej Mrzygłód
Lat 24, kawaler, wy-

kształcenie wyższe. Uro-
dzony 25 września 1990 r. 
w Pyskowicach. Od uro-
dzenia mieszkaniec Bogu-
szyc. Z wykształcenia mgr 
inż. techniki rolniczej i le-
śnej. Absolwent Uniwer-
sytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. Obecnie jestem rolnikiem 
i prowadzę własne gospodarstwo rolne na 
terenie gminy Toszek.

 Ewa Milewska 
Lat 36, mężatka, jedno 

dziecko. Wykształcenie śred-
nie – absolwentka Techni-
kum Ochrony Środowiska 
w Gliwicach. Mieszkanka 
Toszka

 Ewald Laksa 
Lat 63, emeryt. Sołtys 12 

lat w Ciochowicach. Dzia-
łacz sportowy, honorowy 
członek straży pożarnej. 
Jako radny chcę pomagać 
w rozwiązaniu problemów 
w sołectwie Pisarzowice-Ciochowice, wal-
czyć o poprawę stanu dróg powiatowych, 
udrożnienie potoku w Ciochowicach-Pisa-
rzowicach.

 Herbert Kocur 
Wiek 56 lat. Pracuję 

w Zakładach Mechanicz-
nych "BUMAR Łabędy" S.A. 
w Gliwicach. Priorytetem są 
dla mnie działania proeko-
logiczne oraz działania dla 
poprawy życia mieszkańców 
gminy. Jestem członkiem Ko-
misji Rewizyjnej, Budżetowej oraz Rolnictwa. 
Kontakt: e-mail: herbert.kocur@gmail.com; 
telefon: 798-059-422

 inga Potkowa 
49 lat, mężatka, dwo-

je dzieci. W Wilkowicz-
kach mieszkam od uro-
dzenia. Lubię spędzać 
czas w ogrodzie oraz 
podróżować. Od paru 
lat włączam się aktywnie 
w działania gminy To-
szek. Od 2007 r. jestem 

sołtysem Wilkowiczek, a cztery lata później 
zostałam radną sołectwa Wilkowiczek i Ko-
tliszowic. 

 Joanna 
Konieczna

46 lat, mężatka, matka 
dwójki dorosłych dzieci. Pie-
lęgniarka rodzinna w Ośrod-
ku Zdrowia w Paczynie.

 �Krzysztof 
Grabelus 

Lat 33, żonaty, jedno 
dziecko, wykształce-
nie średnie techniczne, 
mieszkaniec Kotulina.

 Krzysztof 
Klonek

Mam 28 lat, miesz-
kam w Toszku od 
urodzenia, posiadam 
wykształcenie wyższe. 
Jestem absolwentem wielu kierunków zwią-
zanych ze sportem, między innymi AWF Ka-
towice oraz Szkoły Trenerów PZPN w Białej 
Podlaskiej. Uzyskałem licencję trenera UEFA 
A, pracuję w KS Zamkowiec Toszek oraz na 
kompleksie boisk „Orlik” w Toszku. Posia-
dam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Od kilku lat włączam się aktyw-
nie w działalność na rzecz naszego miasta. 
Jestem organizatorem wielu imprez środo-
wiskowych, które są rozpoznawalne w całym 
województwie. Pracę tę chcę kontynuować, 
by zachęcić młodych ludzi do wspólnego 
budowania przyszłości Toszka. Zamierzam 
się włączać w kontynuacje dobrych i rozpo-
czętych projektów. Cenię takie cechy, jak pa-
triotyzm lokalny, lojalność i zaangażowanie. 

 Mariusz 
Kowsz

Mam 29 lat, jestem 
kawalerem, od urodze-
nia mieszkam w Toszku. 
Mam wykształcenie średnie, pracuję w zakła-
dzie stolarskim. W wolnych chwilach poświę-
cam się swoim hobby – wędkowaniu.

 Rudolf 
Bartela

Lat 46, żonaty, trójka dzie-
ci. Od urodzenia mieszkaniec 
Toszka. Od 25 lat prowadzę 
działalność gospodarczą 
o profilu mlecznym.

 sylwia 
Wawrzynosek 

Lat 36, mężatka, 1 dziec-
ko, wykształcenie średnie 
techniczne, zatrudniona 
w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Gliwicach.

 sylwia Cebula
Mieszkam w Pniowie, 

mam 38 lat, jestem mężat-
ką, matką dwójki dzieci. 
Z zawodu – technik eko-
nomista, z pasji – animator 
społeczno-kulturalny. Od trzech lat jestem 
sołtysem Pniowa. W Radzie będę reprezen-
towała sprawy mieszkańców sołectw Pniów 
i Paczynka. Moje atuty: jestem pełna opty-
mizmu we wszystkim co robię, traktuję ludzi 
z szacunkiem i liczę się z ich zdaniem, jestem 
blisko ich problemów.

 �Tadeusz 
inglot

Mam 66 lat. Jestem 
mężem i ojcem czwórki 
dorosłych dzieci. Na co 
dzień pracuję w Szkole 
Podstawowej w Tosz-

ku jako nauczyciel wychowania fizyczne-
go. Moje hobby to sport i turystyka. Będąc 
radnym chcę mieć wpływ na to, jak będzie 
wyglądał Toszek w najbliższej przyszłości. 
Dążyć będę, aby Toszek był atrakcyjny pod 
względem warunków mieszkalnych i posiadał 
w dalszym ciągu swoje walory turystyczne 
i krajoznawcze.

 Tadeusz Kobiernik
Zawodowo pracuję 

w Zakładzie Konstruk-
cji Spawanych Łabędy 
Sp. z o.o. jako Kierownik 
Działu Przygotowania Ma-
teriałowego, a prywatnie 
jestem żonaty i mam dwie 
córki. Kontaktować się 
można ze mną poprzez telefon: 695 428 553;  
email: kobiernik@wp.pl lub osobiście: Toszek, 
Eichendorffa 12 (po 16.00).
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Na podstawie zapisów ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie w styczniu 2011 roku 
powstał Zespół Interdyscyplinarny Miasta i Gminy 
Toszek.

Czym jest zespół
Zespół Interdyscyplinarny Miasta i Gminy To-

szek tworzą przedstawiciele różnych instytucji, które 
z reguły zaangażowane są w pracę na rzecz rodziny. 
Są to m.in.: przedstawiciele jednostek pomocy spo-
łecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Grupa robocza najczęściej składa się 
z dzielnicowego, pracownika socjalnego, przedsta-
wiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych (jeśli w rodzinie występuje problem 
uzależnienia), oświaty (jeśli w rodzinie są uczące się 
dzieci), ochrony zdrowia, kuratora sądowego i in-
nych osób działających w omawianym obszarze. Do-
datkowo zespół ten mogą zasilić kuratorzy sądowi 
i prokuratorzy oraz wszystkie inne osoby działające 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Definicja przemocy
Ta sama ustawa określa przemoc w rodzinie 

jako pojedyncze lub powtarzające się umyślne 
działanie, lub też zaniechanie, które narusza pra-
wa lub dobra osobiste członków rodziny. Chodzi 
tutaj w szczególności o zagrożenie utraty życia 
lub zdrowia, naruszenie godności i nietykalności 
fizycznej oraz wolności – także seksualnej. Dzia-
łania te bowiem powodują szkody zdrowotne, jak 
również wywołują cierpienie i krzywdy moralne 
osób, wobec których przemoc jest stosowana.

Niebieska karta
Pierwszym elementem rozpoczynającym 

procedurę jest wypełnienie formularza „Niebie-
ska Karta” – na podstawie zgłoszenia przyjętego 
od członka rodziny, sąsiada, osoby posiadającej 
wiedzę w zakresie stosowania przemocy wobec 

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

Tryb postępowania
Wypełniony formularz przekazywany jest do 

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

Na kolejne spotkania grupy roboczej zapraszane 
są osoby, wobec których istnieje prawdopodobień-
stwo doświadczania przemocy domowej. W czasie 
tego spotkania wypełniane są dalsze części for-
mularza „Niebieska Karta” oraz podejmowane są, 
w porozumieniu z zaproszoną osobą, decyzje i plan 
działania na określony w protokole z posiedzenia 
grupy roboczej czas. Ponadto, członkowie grupy 
roboczej informują o punktach, w których można 
uzyskać pomoc w postaci wsparcia, terapii, schro-
nienia itp. Następnie wzywana jest osoba, co do 
której istnieje podejrzenie stosowania przemocy 
domowej. Z taką osobą przeprowadza się rozmowę 
informującą o konsekwencjach takiego zachowa-
nia oraz miejscach świadczących specjalistyczną 
pomoc. Dalsza praca grupy roboczej uzależniona 
jest od tempa i postępów w działaniu oraz potrzeb 
zgłaszanych przez daną rodzinę.

Szczegółowy opis procedury postępowania 
w przypadku przemocy w rodzinie zawiera Roz-
porządzenie Rady Ministrów w sprawie procedu-
ry „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta”. 

Zakończenie procedury następuje w przypadku 
ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowa-
nia przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy lub w przypadku 
stwierdzenia braku zasadności podejmowania 
działań. W szczególnych przypadkach występo-
wania przemocy w rodzinie, pomimo podjętych 
działań, sprawa przekazywana jest do rozpatrzenia 
Prokuraturze Rejonowej.

Reaguj na przemoc!
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy 

Toszek do informowania Policji lub Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Toszku o zauważeniu lub 
podejrzeniu występowania przemocy. Każdy 
może pomóc, kluczową rolę odgrywa czas reak-
cji i szybkość podjętych działań. W przypadku 
podejrzenia występowania przemocy, prosimy 
o kontakt osobiście lub pod numerem telefonu 
32 332 67 14.

Przemoc w rodzinie
Czym jest Zespół Interdyscyplinarny Miasta i Gminy Toszek

Ośrodek Pomocy Społecznej

W dziejach toszeckiej samorządności zda-
rzały się już ostre spory między zwolennikami 
a przeciwnikami różnych punktów widzenia, 
zgłaszanych propozycji, rozwiązań, czy uchwał. 
29 grudnia ubiegłego roku w historii lokalnej 
demokracji zapisany został nowy rozdział, który 
z pewnością nie przynosi chluby jego pomysło-
dawcom. 

Po raz pierwszy większość radnych uchyliła 
się od spoczywającej na nich odpowiedzialności 
i zbojkotowała posiedzenie Rady Miejskiej. Przy 
okazji gmina Toszek „wyróżniła się” wśród innych 
gmin województwa śląskiego, jednak chyba nie na 
takiej sławie zależeć powinno toszeckim samo-
rządowcom. Zgodnie z obowiązującymi obecnie 
wymogami prawa rada każdej gminy powinna 

do końca grudnia podjąć uchwałę budżetową na 
kolejny rok kalendarzowy. Projekt takiego budżetu 
został przygotowany przez Burmistrza i zgodnie 
z obowiązującymi procedurami przekazany rad-
nym. Na wniosek Burmistrza Toszka Przewod-
niczący zwołał sesję poświęconą właśnie uchwale 
budżetowej na dzień 29 grudnia. W sali obrad 
zjawili się następujący radni: Tadeusz Kobiernik, 
Adam Konieczny, Ewald Laksa, Inga Potkowa, 
Krzysztof Klonek oraz zaproszeni goście. Wobec 
braku kworum sesja nie mogła się odbyć, nie-
możliwe zatem stało się terminowe przyjęcie naj-
ważniejszej dla funkcjonowania gminy uchwały 
– uchwały budżetowej. Jednym ze skutków był brak 
możliwości przekazania środków na funkcjono-
wanie instytucji dotowanych z gminnej kasy – np. 

Caritas. Wśród 167 gmin województwa śląskie-
go gmina Toszek stała się w ten sposób jedyną, 
która w Nowy Rok wkroczyła bez uchwalonego 
budżetu. Przed, a także po wyborach mieszkańcy 
gminy wielokrotnie słyszeli obietnice dialogu oraz 
zapowiedzi wprowadzenia nowych standardów 
funkcjonowania Rady Miejskiej. Nie sposób za-
przeczyć, że podobne praktyki nie były do tej pory 
w gminie stosowane. Chyba nikt nie spodziewał się 
jednak, że już w 4 tygodnie od objęcia mandatów 
większość radnych tak lekceważąco potraktuje 
prawo, wyborców i swoje obowiązki. Przyszłość 
pokaże, czy wydarzenia z 29 grudnia stanowić 
będą zapowiedź wyjątkowo trudnej kadencji, czy 
też będzie to jedynie incydent, który uświadomi 
wszystkim zainteresowanym, że czas już na sa-
modzielne podejmowanie decyzji.

Burmistrz toszka

Bojkot sesji nadzwyczajnej
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W ten świąteczny czas...
Grudzień to czas przepełniony pracą, ale 

i radością. Taki właśnie okazał się przedświą-
teczny okres dla społeczności szkoły podsta-
wowej w Paczynie.

Początek grudnia przyniósł sukcesy uczniów 
w konkursach. Pierwszym z nich było zakwa-
lifikowanie się drużyny z klasy IV do finału 
powiatowego konkursu „Mistrz tangramu”. 
Drugim zaś I miejsce w Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego i Niemieckiego reprezen-
tantów klasy szóstej.

Tradycyjnie już, z okazji „Mikołaja”, do pa-
czyńskich domów wyruszyły Mikołaje (ucznio-
wie placówki) by złożyć mieszkańcom Paczyny 
życzenia świąteczne i obdarować ich własno-
ręcznie przygotowanymi prezentami.

Do Mikołajów zaś, jako mikołajkowa niespo-
dzianka, przyjechała firma Kalander, organizu-
jąc interesujące warsztaty czerpania papieru i drukarstwa. Uczniowie dowiedzieli się, skąd 
wziął się papier, jak go kiedyś wyrabiano, barwiono, zapisywano, kiedy pojawił się druk, jak 
działa prasa drukarska. Stali się na chwilę skrybami, zecerami, drukarzami…

W drugiej połowie grudnia, wraz z Internetowym Teatrem TVP, którego od październi-
ka są regularnymi widzami, uczniowie przenieśli się na deski Teatru Ateneum, by obejrzeć 
przedstawienie „Biegnijcie do szopki”.

Uwrażliwieniu na potrzeby drugiego człowieka, uświadomieniu, że każdy z nas ma takie 
same prawa, potrzeby i uczucia służyły zaś zajęcia projektowe Razem dla rozwoju – aktywna 
edukacja globalna w szkołach, w których od października uczestniczą uczniowie klas IV–VI. 
W ich ramach odbyły się już warsztaty o wolontariacie, prawach człowieka, prawach dziecka 
oraz dostępie do edukacji w różnych częściach świata.

Przygotowując się do świąt, uczniowie stworzyli piękne ozdoby, które zyskały uznanie 
jury gminnego konkursu plastycznego „Ozdoba choinkowa” (w kategorii kl. I–III – repre-
zentanci szkoły z Paczyny zdobyli I, II i III miejsce, a w kategorii kl. IV–VI przyznano im 
I i III miejsce).

Ostatnie spotkanie społeczności szkolnej w 2014 r. miało wyjątkowo uroczysty i nastrojowy 
charakter. Coroczne Spotkanie Opłatkowe przyciągnęło w szkolne mury całe rodziny. Siedząc 
przy pięknie przyozdobionych stołach, zastawionych smakowitymi ciastami, w otoczeniu 
świątecznych dekoracji, zebrani podziwiali występy wokalne i aktorskie przedszkolaków 
i uczniów. Mali artyści przypomnieli, że istotą świąt jest serdeczność i otwartość oraz, że 
umiejętność współpracy z innymi ludźmi czyni naprawdę cuda.

Współpracy i serdeczności można było doświadczyć, patrząc na wszystkich, którzy nabywali 
dekoracje stworzone przez uczniów i ich rodziców podczas kiermaszu ozdób świątecznych. 
Uzyskany z niego dochód został przeznaczony na rehabilitację mieszkanki Paczyny, która ule-
gła wypadkowi samochodowemu. Kolejny raz mieszkańcy Paczyny udowodnili, że są ludźmi 
wielkiego serca i że zawsze można liczyć na ich serdeczność i wsparcie.  agNieszka kural 

KonKursoWo
7 listopada 2014 r. odbył się 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
pt. „Henryk Sławik – ocalić  
od zapomnienia”, organizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
Toszeckie gimnazjum reprezentowała Nata-
lia Grabowska (uczennica klasy II c), która 
wróciła z tytułem finalistki.

* * *
Uczennica Agnieszka Chudzińska zajęła 3. 

miejsce w Powiatowym Konkursie Pięknego 
Czytania w Języku Niemieckim, który odbył 
się w listopadzie w 2014 r. w Pyskowicach.

* * *
Od 20 listopada do 10 grudnia ubiegłe-

go roku trwał konkurs organizowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, promu-
jący czytelnictwo „Książki moich marzeń”. 
Uczniowie mieli sporządzić listę 50 tytułów 
książek, które chcieliby szczególnie przeczy-
tać oraz nakręcić film na temat „Nasza szkoła 
powinna dostać wymarzone książki, bo…”. 
Dziesięcioro uczniów z klasy 3 c pod kierow-
nictwem bibliotekarza bardzo zaangażowało 
się w produkcję filmiku reklamowego. Można 
go obejrzeć pod adresem: https://www.youtu-
be.com/watch?v=n3pNdLErWdQ

Listę książek ustalono na podstawie prze-
prowadzonych wśród uczniów ankiet. Oto 
niektóre propozycje: 
 W. Andrews – Kwiaty na poddaszu 
 B. Andrzejczuk – Pamiętnik nastolatki 
 R. Brett – Jesteś cudem 
 D. Brown – Cyfrowa twierdza 
 G. Bureau – Kocham Cię życie. Mona 
 T. Burpo – Niebo istnieje naprawdę 
 T. Canavan – Trylogia „Era pięciorga” 
 A. Cassidy – Gorzkie urodziny 
 C. Clare – Dary Anioła. Miasto kości 
 J. Clarkson – Moje lata w Top Gear 
 S. Collins – Igrzyska śmierci 
 J. Daughtery – Saga Wybrani 
 Flanagan – Zwiadowcy, Drużyna 
 J. Frey – Pokręcony świat 
 K. Garcia – Piękne istoty 

Są to pozycje, które bardzo interesują 
młodzież i byłyby mile widziane w szkol-
nej bibliotece. Część z nich już znajduje się 
w zbiorach. JoaNNa FalBorska

PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

 # Odwiedziny  
w Sacele

B.SZPAK

TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

GIMNAZJUM

SP TOSZEK

SP TOSZEK

7Po troszku o Toszku

paczyna

PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”, 

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

Wszystkie dzieci wiedzą, jak 
ważnymi i kochanymi osoba-
mi są dziadkowie. Święta babci 
i dziadka przypadły w tym roku 
w sobotę i niedzielę, ale to żaden 
problem dla przedszkolaków. 

20 stycznia dzieci z grup „Biedronki”, „Słonecz-
ka” i „Tygryski” zaprosiły do przedszkola swoje 
babcie i dziadków, a 23 stycznia zaproszenia 
przekazały dzieci z grup „Krasnale” i „Misie”. 
Przedszkolaki przygotowały dla swoich gości 
wiele niespodzianek. Z okazji ich święta recyto-
wały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Grupa 
„Biedronek” śpiewała także w języku niemiec-
kim. Mali artyści z grupy „Krasnale” również 
pochwalili się znajomością języka niemieckiego, 
przedstawiając bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.

Wszystkie przedszkolaki przygotowały wła-
snoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były 
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco 
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera. 

 TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

Jeden komputer na jednego ucznia...

W grudniu ubiegłego roku w szkole 
podstawowej w Toszku odbył się konkurs 
historyczny pt. „Zamek – budowla obron-
na”, w którym wzięli udział uczniowie 
klas V i Vi. 

Zadaniem uczestników było wykonanie 
makiety zamku dowolną techniką. 

Wyniki konkursu:

i. Arkadiusz Szega i Julia Triska z klasy 
Vc, Ramona Kopytko z klasy VIb i Wiktoria 
Kwaśniok z klasy VIc

ii. Joanna Wawrzynosek z klasy Vc i i Filip 
Rybiński z klasy Vb, Paulina Piguła z klasy 
VIb

iii. Paulina Wycisk z klasy Va i Malwi-
na Dobiosz z klasy Vc, Sandra Mikołajczyk 
z klasy VIb

Wyróżnienia: Natalia Jacimczuk z klasy 
Va i Aleksandra Golombek z klasy Va, Nata-

lia Langer z klasy VIa i Dominika 
Badura z klasy VIb.

Prace oceniali przewodniczący kółek hi-
storycznych. Opiekunem, a jednocześnie or-
ganizatorem konkursu był nauczyciel historii 
– Robert Krzemiński. Wszystkich chętnych 
zapraszamy na wystawę prac konkursowych 
do szkoły podstawowej w Toszku.

m. PoNdo

toszek
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Wycieczka do Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Pławniowicach

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

XII Dzień regionu 
Rokrocznie, w jedną z grudniowych nie-

dziel, w kotulińskiej podstawówce ma miej-
sce impreza środowiskowa pod nazwą „Dzień 
Regionu”. W 2014 r. przypadło na 7 grudnia.  
To wyjątkowy dzień dla lokalnej społecz-
ności, gdyż gromadzi on przedstawicieli 
wszystkich pokoleń – od najstarszych se-
niorów po najmłodszych. 

Rolę gospodarza pełnią dzieci szkolne, które razem ze swoimi nauczycielami przygoto-
wują program artystyczny. Są więc tańce, piosenki, wiersze, scenki, a wszystko nawiązuje 
do śląskich tradycji.

Gości uroczystości powitała Dyrektor Anna Pawłowska, wręczając podziękowania sponso-
rom i oddając głos dzieciom. Pięknie pokazali się uczniowie klasy III w swoim przedstawieniu, 
zaś Karolina i Nikodem (uczniowie klasy VI) wcielili się w rolę omy i opy, którzy opiekują 
się wnukami, bo… przecańś tera wszyjcy goniom za piyniodzem, a do dzieci żołdyn niy moł 
czasu… opowiadają więc wnukom o swoich dziecięcych zabawach. Dzieciom przypadły one 
do gustu i okazało się, że mogą zastąpić gry komputerowe. 

Przedstawienia rozdzieliła wiązanka melodii ludowych zagrana przez starsze dzieci na fle-
tach. W adwentowy nastrój wprowadzili gości pięcioklasiści inscenizacją w języku niemieckim  
o pieczeniu pierników. Św. Mikołaj zawitał zaś przy dźwiękach kolęd, by na zakończenie 
obdarować wszystkie dzieci paczkami. Po emocjach związanych z występami, szczególnie 
dla dorosłych, chwila na kołocz, kawę i rozmowy.

Tradycyjnie przy wyjściu można było zakupić stroiki i ozdoby świąteczne. Zebrane pienią-
dze przeznaczone są dla księdza, który pochodzi z kotulińskiej parafii, a teraz jest na misjach  
na Madagaskarze. Beata grochla
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przedstawiając bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.

Wszystkie przedszkolaki przygotowały wła-
snoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były 
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco 
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera. 

 TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

Jeden komputer na jednego ucznia...

kotulin toszek

W związku z sytuacją, jaka miała 
miejsce na zebraniu przedwybor-
czym w dniu 13 listopada 2014 roku 
w kotulinie, dyrektor szkoły pod-
stawowej wyjaśnia, że w 2012 roku 
został utworzony przy szkole drugi 
oddział przedszkolny. W ramach bu-
dżetu szkoły na rok 2012 wykorzy-
stano środki na przygotowanie sali, 
adaptację sanitariatów i utworzenie 
oddzielnej szatni dla przedszkolaków. 
Natomiast ze środków budżetu gminy 
zostało utworzone nowe stanowisko 
pracy dla wychowawcy przedszkola 
i przydzielono fundusze na 1/2 etatu 
woźnej oddziałowej.
W rozmowie przed zebraniem kandy-
datka na radną uzyskała informację 
dotyczącą przystosowania sali i toalet 
do potrzeb małych dzieci. rozmowa 
nie dotyczyła spraw personalnych 
związanych z utworzeniem miejsc 
pracy, na które gmina przeznaczyła 
środki.

aNNa PaWłoWska

Bal charytatywny
10 stycznia br. na Zamku w Toszku z ini-

cjatywy Anny Czub – Przewodniczącej Rady 
Rodziców – po raz drugi odbył się bal cha-
rytatywny na rzecz szkoły podstawowej 
w Toszku. 

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

JoaNNa FalBorska 
zastępca Przewodniczącej rady rodziców sP toszek

PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

J .  FALBORSKA 

# Der, die, 
das kenner

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

 # Odwiedziny  
w Sacele

B.SZPAK
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GIMNAZJUM
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rytatywny na rzecz szkoły podstawowej 
Toszku.
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 Zmiany wizerunku wzgórza 
zamkowego

Na terenie Centrum Kultury „Zamek w Toszku” trwa realizacja 
projektu rewitalizacji budynku stajni wraz z zagospodarowaniem oto-
czenia, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz przez 
gminę Toszek. Prace konserwatorskie i budowlane są już w ostatniej 
fazie projektu. W chwili obecnej można już podziwiać efekt pracy, 
gdyż roboty na zewnątrz wieży i budynku stajni zostały ukończone. 
Pozostały jedynie drobne czynności kosmetyczne. W chwili obecnej 
aura sprzyja temu, aby już z daleka można oglądać zmiany w wize-
runku wzgórza zamkowego. Elewacja wieży i stajni po dokładnym 
wyczyszczeniu i pracach konserwatorskich jest odnowiona i przykuwa 
uwagę. We wnętrzu wieży prace 
nadal posuwają się naprzód, aby 
na wiosnę była ona otwarta dla 
mieszkańców i turystów.

 BartłomieJ WoźNiak 

Fot. Bartłomiej Woźniak

 Kolejna atrakcja dla 
odwiedzających toszecki zamek

Już od połowy grudnia moż-
na korzystać z nowo utworzonej 
ścieżki informacyjno-histo-
rycznej składającej się z tabli-
cy informacyjnej w kształcie 
rycerskiej tarczy oraz czterech 
interaktywnych słupków roz-
mieszczonych na zamkowym 
dziedzińcu. 

Po naciśnięciu na odpowied-
ni przycisk można wysłuchać 
historii zamku w trzech języ-
kach: polskim, niemieckim, an-
gielskim. Jest również przycisk 
dedykowany dla najmłodszych, 
gdzie legenda o „złotej kaczce” 
w czterech odsłonach na pew-
no zatrzyma na chwilę każdego 
malucha. Projekt ścieżki jest 
kolejnym elementem uatrak-
cyjnienia toszeckiego zamku. Trzeba również zaznaczyć, że cała 
inwestycja została sfinansowana z wpłat sponsorów. 

Serdecznie dziękuję: PPKZ Warszawa, AUKSO Kraków, DAMEKS 
– Damian Turczyński.

 Tekst i fot. artur czok

Kultura

 „Wielkie sukcesy małych artystów”
Bez wątpienia w gminie To-

szek jest wiele zdolnych dzieci. 
Prawdziwą „kopalnią diamen-
tów” jest szkoła i Centrum 
Kultury ,,Zamek w Toszku”, 
gdzie dzieci mają dodatkową 
możliwość rozwijania swoich 
ukrytych talentów.

Ostatnimi osiągnięciami 
grup artystycznych może po-
chwalić się koło plastyczne 
GRAFIT, działające pod opieką 
Agaty Przewieźlik. Martyna Weis zdobyła NAGRODĘ GŁÓWNĄ 
w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. ,,Jesień w lesie, polu 
i ogrodzie” zorganizowanym przez Dom Kultury w Rybniku – Bo-
guszowicach. Nagroda została przekazana Martynce na świątecznym 
wernisażu, który odbył się w zamkowej kawiarni. Imponującym suk-
cesem może pochwalić się także grupa wokalna Rithmos, prowadzona 
przez Adama Wójcika, gdzie soliści w Wojewódzkim Konkursie Kolęd 
i Piosenki Zimowej zdobyli: Paweł Niezgoda – III miejsce, Samanta 
Pasławska – II miejsce, a Dominika Skawińska GRAND PRIX. Główną 
nagrodą było nagranie piosenki finałowej w profesjonalnym studio 
nagrań w Pyskowicach. 

Dyplom dla całego klubu z Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych 
przywiózł opiekun pan Ewald Stawinoga. Wraz z modelarzami koła 
PUCHACZ w klasyfikacji drużynowej zajęli III miejsce. 

Wszystkim naszym młodym utalentowanym artystom GRATU-
LUJEMY. BarBara skaWińska

 Teatr Deja Vu chlubą toszeckiego 
zamku

W Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku” działa grupa te-
atralna Deja Vu. Aktorami 
są dzieci i młodzież w wieku 
od 8 do 16 lat. 

Grupa ma już w swoim do-
robku artystycznym premiery 
pięciu spektakli. 13 grudnia, 
na Toszeckim Jarmarku Adwentowym, odbyła się premiera spekta-
klu świątecznego „Narodziny”, następnie sztuka prezentowana była 
w Ciochowicach. Młodzi aktorzy zebrali kolejne gratulacje i wyrazy 
uznania.

Do każdego spektaklu wystawianego przez grupę Deja Vu powstaje 
oryginalny scenariusz i teksty piosenek autorstwa Agaty Przewieźlik 
oraz muzyka skomponowana przez Michała Głąba. 

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” propaguje wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych zainteresowanie sztukami pięknymi. Działalność 
jest dowodem na to, że miłość do sztuki nie gaśnie, musi być jedynie 
umiejętnie podsycana.

Od nowego roku dla młodzieży zostanie utworzona grupa plastycz-
na. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w zajęciach. Wszystkich 
młodych ludzi zainteresowanych zajęciami dla grupy młodzieżowej 
w kole plastycznym serdecznie zapraszamy!

BarBara skaWińska

cyjnienia toszeckiego zamku. Trzeba również zaznaczyć, że cała 

CiekAWOsTki  
z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
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Mała społeczność 
– wielkie działania
liliaNa daNch

14 stycznia br w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala podsumowująca projekt „Tu 
mieszkam, tu zmieniam”. Konkurs zorgani-
zowała Fundacja Banku Zachodniego WBK. 
Podczas spotkania wręczono zwycięskim 
instytucjom dyplomy i umowy grantowe. 

Dla laureatów zagrał mistrz świata DJ-ów 
– Steve Nash, a samą galę prowadzili Agniesz-
ka Cegielska oraz aktor Kuba Wesołowski 
– ambasador konkursu i członek jury.

Nagrodzone projekty, które przyczyniają 
się do pozytywnych zmian w społeczności 
lokalnej otrzymały granty o łącznej warto-
ści ponad 1,5 mln złotych. Dofinansowa-
nie otrzymało 247 pomysłów spośród 2861 
złożonych wniosków. Wśród nich znalazło 
się Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” 
z projektem „Kotuliński zakątek – poprawa 
infrastruktury i czystości na boisku sporto-
wym oraz skwerku rekreacyjnym”. Pozyskany 
grant w wysokości 2,5 tys. zł przeznaczony 
zostanie na zakup koszy na śmieci i stojaka 
rowerowego. 

Konkurencja była ogromna, a każdy pomysł 
oryginalny i bardzo potrzebny w lokalnych 
środowiskach. Był to pierwszy ogólnopolski 
konkurs, w którym Stowarzyszenie „Razem 
dla Kotulina” wzięło udział. Cieszy fakt,  
iż znalazło się ono w gronie laureatów.

Do tej pory organizacja starowała najwyżej 
w konkursach na szczeblu wojewódzkim. 
Chociaż kwota wygrana w konkursie nie jest 
ogromna, to z pewnością zostanie efektywnie 
wykorzystana, a zakupiony sprzęt będzie 
służył całej społeczności.

Z trzeciego sektora

I tak w latach 2011–2014 Koło zorganizo-
wało i współorganizowało 25 projektów 

kulturalnych, na które udało się pozyskać 
łącznie prawie 80 tys zł. Niemal tyle samo 
imprez przeprowadzono w oparciu o środki 
własne i składki uczestników. Obok trady-
cyjnych przedsięwzięć podejmowanych od 
założenia Koła – jak festyny, spotkania ze 
św. Mikołajem, czy wycieczki autokarowe – 
kontynuowano także pomysły zainicjowane 
w poprzedniej kadencji – rajdy rowerowe, 
wspólne wyjazdy na Pielgrzymkę Narodów 
do Zlatych Hor, Jarmark Adwentowy. Wśród 
nowych idei pojawiły się: Rosenmontag, wie-
czory bajek dla dzieci, inicjatywy upamięt-
nienia przedwojennych rektorów toszeckiej 
szkoły oraz społeczności żydowskiej naszego 
miasta. Poszerzona została również działal-
ność szkółki sobotniej, obecnie obejmującej 
już trzy grupy. Praca z najmłodszym poko-
leniem to jeden z priorytetów organizacji, 
dlatego też ważnym wydarzeniem ostatnich 
lat jest z pewnością utworzenie w toszeckiej 
„podstawówce” klas dwujęzycznych.

 Wszystkim, którzy w różny sposób włą-
czyli się w przygotowanie działań toszeckiego 
koła bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam 
do dalszej współpracy, a także do wstępo-
wania w szeregi DFK. Zgodnie ze statutem 
członkiem Towarzystwa może zostać każdy, 
wbrew obiegowej opinii nie są potrzebne żad-
ne dokumenty, jedynie wypełnienie deklara-

cji. Liczba członków DFK Toszek powoli, ale 
systematycznie rośnie, jednak nowy zarząd 
z pewnością znajdzie zadania dla każdego, 
kto gotowy jest do pracy na rzecz wspólnego 
dobra.

Priorytety działań z pewnością nie ule-
gną zmianie, wynikają bowiem z charakteru 
Towarzystwa. Nadal DFK Toszek będzie się 
troszczyć o upowszechnienie znajomości ję-
zyka niemieckiego, propagowanie wielokultu-
rowego dziedzictwa regionu, upowszechnia-
nie wiedzy o jego zabytkach. O szczegółach 
działalności w roku 2015 decydować będzie 
nowy zarząd, jednak już dziś znane są dwa 
ważne terminy. 16 maja po raz kolejny, tym 
razem w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń 
związanych z historią toszeckiego szpita-
la, przybędą do Toszka rodziny ofiar obozu 
NKWD. Natomiast na 13 czerwca zaplano-
wany został Rajd Szlakiem Zabytków Ziemi 
Toszeckiej.

Wybory w dFk
dorota matheJa

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

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

 Harcerze Starsi, na czele z dh. Tomaszem Podbroż
nym, w ubiegłym roku we wrześniu ukończyli swój okres 
próbny i tym samym otrzymali numer i nazwę: 16 TDHS 
„Iskra” im. mjr Wł. Smrokowskiego. W międzyczasie, 
prócz zwykłych zbiórek, Harcerze Starsi zorganizowali 
dwie akcje zarobkowe oraz biwak. Drużyna organizo
wała również sztab WOŚP w Toszku. Przy okazji należy 
pogratulować dh. Tomaszowi osobistego sukcesu, który 
w czerwcu dołączył do grona Instruktorów ZHP.
 Wędrownicy z okazji Dnia Myśli Braterskiej zorganizo
wali pod wodzą dh. Pawła Mrzygłód wystawę pamiątek 
harcerstwa w Toszku, wyjazd do OSP Kotulin dla harcerzy 
wraz z PTTK XLV Jesienne Marsze na Orientację w Boguszy
cach, które były imprezą plenerową otwartą dla każdego.
 Szczep obecny był również m.in. na Jarmarku Adwen
towym i przywiózł do toszeckiego kościoła Betlejemskie 
Światełko Pokoju.
 Jeszcze więcej planów mamy na rok 2015, który 
będzie piętnastym rokiem działalności toszeckiego 
harcerstwa po jego reaktywacji. Zapraszamy na face
booka, a wszystkie dzieci i młodzież na zbiórki harcerskie.

Podsumowań czas
dh. moNika mrzygłód

samstagskurs to jeden z najlepszych pomysłów 

mniejszości Niemieckiej  Fot. Andrzej Morciniec
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W poświęconej w zasadzie jedynie 
problemom sportu tyradzie Pan 

Krzysztof Klonek wygłosił m.in. nastę-
pujące przemyślenia: „Odnośnie kortów 
(…) nie widzicie, że z tym się identyfikuje 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckich. 
Ja się zastanawiam, czy to jest jakiś cyrk, 
błazenada, czy jak to nazwać? Czy nie wstyd 
tym ludziom, z tego stowarzyszenia, że 
tak to traktują? (…) Moim zdaniem, to 
jest jeden wielki wstyd.” I dalej: „I oni, te 
Towarzystwo wzięło w swój poczet te wła-
śnie korty”. W cytatach zachowane zostały 
formy oryginalne.

Jeżeli chodzi o poczet, to odsyłać należy 
do słownika, natomiast ważniejsze są fakty. 
Przed 8 laty ówczesny Zarząd TPZT podjął 
współpracę z opiekującym się kortami Panem 
Pawłem Zdrzałkiem i na pewien czas objął 
– jak to określono – patronat nad tym obiek-
tem. Z patronatu tego zrezygnował w roku 
2007, a więc w okresie, kiedy burmistrzem 
był jeden z politycznych przyjaciół autora 
cytowanej powyżej wypowiedzi. Ustalenie 
faktów nie powinno być zatem problemem dla 
ówczesnego (na dzień 14 listopada) kandydata 
na radnego. Nie o fakty jednak chodziło… 
Celem był jedynie atak na stowarzyszenie, 

które (w przeciwieństwie do atakującego) 
pracuje wyłącznie społecznie na rzecz swo-
jego otoczenia. 

W dalszych fragmentach przedwyborcze-
go przemówienia autor oburza się na sugestię 
włączenia się członków Klubu Sportowego 
w działania na rzecz poprawienia standardu 
użytkowanego przez nich obiektu. W tym 
świetle jeszcze bardziej bulwersuje TPZT uży-
wanie sformułowań cyrk, błazenada, wstyd 
w stosunku do ludzi, którzy zarówno w prze-
szłości, jak i obecnie angażują się na rzecz 
Ziemi Toszeckiej i nie czekają na rozwiązanie 
swoich problemów przez „władzę”.

Pozostaje mieć nadzieję, że w nowej roli 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku 
Pan Klonek będzie bardziej ważył wypowia-
dane słowa, a przed podejmowaniem decyzji 
zapoznawał się z faktami. W przeciwnym wy-
padku to już nie tylko jemu, ale całej gminnej 
wspólnocie grozi jeden wielki wstyd.

zarząd tPzt

Czytelnicy „Po troszku …” mają zapewne 
jeszcze w pamięci artykuły dotyczące wybo-
ru Człowieka Roku 2013, tymczasem pora 
już na ogłoszenie kolejnej edycji plebiscytu. 
W telegraficznym skrócie najważniejsze 
informacje na temat zasad przyjętych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – 
inicjatora i organizatora głosowania – oraz 
wyniki dotychczasowych rozstrzygnięć.

Celem plebiscytu jest wyróżnienie miesz-
kańców gminy Toszek, którzy w opinii 

swoich współobywateli zasługują na szczegól-
ne uznanie ze względu na osiągnięte sukcesy, 
postawę, czy też zasługi dla lokalnej społecz-
ności. W roku 2011 pierwszym laureatem zo-
stał Stanisław Dielehner, rok później wybrano 

Józefa Musieloka, a laureatem w roku 2013 
został Ks. Marian Piotrowski. 2014 r. minął 
bezpowrotnie – czas na wybór kolejnego 
Człowieka Roku.

Kandydatów zgłaszać może każdy. Na 
kuponie zamieszczonym poniżej wystarczy 
wpisać imię i nazwisko zgłaszanej osoby wraz 
z krótkim uzasadnieniem. W tym roku pod 
uwagę brane będą jedynie oryginalne kupo-
ny wycięte z gazety, kserokopie nie zostaną 
uwzględnione.

Wypełnione kupony można składać w 5 
punktach:
  Zakładzie Fotograficznym „Promafot” 

w Toszku (ul. Tarnogórska),
  Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku, 

(ul. Gliwicka),

  sklepie „Auto części” w Toszku, 
(ul. Bolesława Chrobrego),

  sklepie p. Prause w Kotulinie,  
(ul. Gliwicka),

  „Semi-Markecie” w Paczynie.

Na zgłoszenia organizatorzy oczekiwać 
będą do 28 lutego. Pięć najpopularniejszych 
kandydatur przedstawionych zostanie 
11-oso bowej kapitule, w skład której wejdą 
dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciele 
organizacji i grup działających na terenie 
gminy. Członkowie kapituły w tajnym gło-
sowaniu większością głosów rozstrzygną 
o tym, kto 17 marca br. uhonorowany zo-
stanie tytułem.

zarząd tPzt

Trochę czasu już upłynęło od kampanii wyborczej, w internecie wciąż jednak dostępne 
są jej ślady. Na Facebookowej stronie pewnego toszeckiego polityka – jak sam siebie 
tam określa – do dzisiaj wysłuchać można datowanego na dzień 14 listopada 2014 r. 
wystąpienia, które w pewnym fragmencie poświęcone zostało TPZT. Wnioskować zatem 
należy, że przedstawione w tej wypowiedzi stanowisko pozostaje aktualne i abstrahując 
od – nawet jak na polityka – wyjątkowo populistycznego tonu oraz form gramatycznych 
nieco zaskakujących u człowieka, który na każdym kroku podkreśla swoje znakomite 
wykształcenie, Zarząd TPZT pragnie odnieść się do insynuacji rozpowszechnianych za 
pośrednictwem sieci.

Ślady kampanii wyborczej

iV edycja plebiscytu „Człowiek Roku ziemi Toszeckiej”
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA KOTULINA”

– To będzie naprawdę pracowita jesień – 
mówią zgodnie członkowie Stowarzyszenia 
„Razem dla Kotulina”. – Właśnie jesteśmy 
w trakcie realizowania naszego najwięk-
szego jak dotychczas projektu noszącego 
nazwę „Pomuzykujmy razem w Kotulinie”. 
Stowarzyszenie realizuje go w partnerstwie 
z gminą Toszek, a środki pochodzą z Unii 
Europejskiej (działanie 9.5. Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki). 

Projekt dedykowany jest członkom Or-
kiestry Dętej Kotulin i ma na celu podnie-
sienie poziomu muzycznego poszczególnych 
członków orkiestry, jak również wyrówna-
nie brzmienia grupy jako całości. Przedsię-
wzięcie zakłada 15 spotkań po trzy godziny 
lekcyjne, które prowadzą nauczyciele szkół 
muzycznych oraz pracę w trzech sekcjach 
instrumentalnych.

Kolejnym wezwaniem jest organizacja 
Pierwszego Przeglądu Sekcji Mażoretek 
Powiatu Gliwickiego. To pomysł tych człon-
ków Stowarzyszenia, którzy zaangażowani 
są w działanie Sekcji Mażoretek. „Razem 
dla Kotulina” pozyskało środki z „Działaj 

lokalnie VIII” – programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz Forum Młodzieży Samorządowej. 
Impreza realizowana jest przy współpracy 
z CK „Zamek w Toszku” oraz Szkoły Pod-
stawowej w Kotulinie i odbędzie się w nie-

dzielę 20 października o godz. 15.45 w sali 
gimnastycznej w Kotulinie. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają! 

Szczegółowe informacje na temat realizo-
wanych projektów można znaleźć na stronie 
www.kotulin.com.pl w zakładce „Realizo-
wane projekty”.

ZARZĄD TPZT

Czytelnicy „Po troszku o Toszku” mają za-
pewne jeszcze w pamięci artykuły dotyczące 
wyboru Człowieka Roku 2012, tymczasem 
pora już na ogłoszenie kolejnej edycji ple-
biscytu. W telegraficznym skrócie i dla 
przypomnienia najważniejsze informacje 
na temat zasad przyjętych przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej (inicjatora 
i organizatora głosowania) oraz wyników 
dotychczasowych rozstrzygnięć.

Celem plebiscytu jest wyróżnienie miesz-
kańców gminy Toszek, którzy w opinii swoich 
sąsiadów, znajomych zasługują na szczególne 
uznanie ze względu na osiągnięte sukcesy, 
postawę, czy też zasługi dla lokalnej spo-
łeczności. Pierwszym laureatem konkursu 
został Stanisław Dielehner, w roku ubiegłym 
wybrano Józefa Musieloka. Rok 2013 zbliża 
się ku końcowi – czas na wybór kolejnego 
Człowieka Roku.

Kandydatów zgłaszać może każdy. Na 
załączonym kuponie wystarczy wpisać imię 
i nazwisko zgłaszanej osoby wraz z krótkim 
uzasadnieniem. W tym roku pod uwagę brane 
będą jedynie oryginalne kupony wycięte z ga-
zety, kserokopie nie zostaną uwzględnione!

Podobnie jak w poprzednich latach wy-
pełnione kupony będzie można składać w 5 
punktach:
  Zakładzie Fotograficznym „Promafot” 

w Toszku, ul. Tarnogórska;
  Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku, 

ul. Gliwicka;
  Sklepie „Auto części” w Toszku,  

ul. Bolesława Chrobrego;
  sklepie p. Prause w Kotulinie, 

ul. Gliwicka;
  „Semi-Markecie” w Paczynie.

Na zgłoszenia Organizatorzy oczekiwać 
będą do 30 listopada. Pięć najpopularniej-
szych kandydatur przedstawionych zostanie 
11-osobowej kapitule, w skład której wejdą 
dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciele 
organizacji i grup działających na terenie 
gminy Toszek. Członkowie kapituły w tajnym 
głosowaniu większością głosów rozstrzygną 
o tym, kto 27 lutego przyszłego roku (czyli 
tradycyjnie już w Tłusty Czwartek) uhono-
rowany zostanie tytułem Człowieka Roku 
Ziemi Toszeckiej A.D. 2013.

Pracowita jesień
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W grudniu ubiegłego roku czytelników gazety po raz pierwszy zapro-
szono do zgłaszania kandydatów do tytułu „Człowieka Roku Ziemi To-
szeckiej”. Pięć najczęściej typowanych osób przedstawiono 11-osobowej 
kapitule, powołanej spośród przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń 
i grup nieformalnych. W wyniku głosowania Człowiekiem Roku 2011 
wybrany został Stanisław Dielehner. 

W Tłusty Czwartek, 16 lutego, organi-
zatorzy konkursu mieli zaszczyt wręczyć 
laureatowi insygnia związane z uzyskanym 
tytułem. Uroczystość uświetnił występ chó-
ru „Tryl”, zaś wzruszającą laudację wygłosił 
Józef Musielok. 

Zgodnie z regulaminem plebiscytu pierw-
szy laureat zaproszony zostanie do nowej kapi-
tuły, której zadaniem będzie wybór kolejnego 
Człowieka Roku. Zanim jednak do  nalnego 
głosowania dojdzie, ponownie zaprasza się 
mieszkańców całej Gminy Toszek do zgłasza-
nia kandydatów, których podziwiamy i cenimy 
za ich osiągnięcia, sukcesy i zaangażowanie. 
Zasady konkursu nie ulegają zmianie. Na za-
mieszczonym poniżej kuponie prosi się o wpi-
sanie imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz 
krótkiego uzasadnienia swojej propozycji. 
Wypełnione kupony będzie można składać 
w 5 punktach:

 Zakładzie Fotogra cznym „Promafot” 
w Toszku /ul. Tarnogórska/,

 Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku  
/ul. Gliwicka/,

 sklepie „Auto części” w Toszku  

/ul. Bolesława Chrobrego/,
 sklepie p. Prause w Kotulinie /ul. Gliwicka/,
 „Semi-Markecie” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekują 

do 30 listopada. Tak jak w roku ubiegłym pięć 
najczęściej typowanych kandydatur przedsta-
wionych zostanie kapitule.

Już dzisiaj TPZT zaprasza na uroczystość 
wręczenia tytułu Człowieka Roku 2012, którą 
planuje się na 7 lutego przyszłego roku, czyli – 
jakżeby inaczej – w Tłusty Czwartek.

15 września Koło DFK w Toszku po raz piąty zorganizowało wyjazd 
na Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium Marii Panny Nieustającej 
Pomocy w Zlatych Horach. 50-osobowa reprezentacja Toszka i okolicy 
uczestniczyła w niezwykłej, bo odprawianej w 4 językach – po czesku, 
niemiecku, polsku i łacinie – Mszy Św., celebrowanej przez kardynała 
Joachima Meissnera z Kolonii, abpa Alfonsa Nossola z Opola i bpa Fran-
tiška Lobkowicza z diecezji ostrawsko-opawskiej. Już po raz siedemnasty 
pątnicy z trzech krajów spotkali się w miejscu, którego historia w wie-
lu wywołuje uczucie zadumy, ale i optymizmu.

Choć obecnie Zlate Hory leżą po stronie 
czeskiej, to żywa pozostaje świadomość przy-
należności do podzielonego dziś granicami 
Śląska. W czasie wojny trzydziestoletniej, 
podobnie jak wiele innych miejscowości re-
gionu, miasto zwane wówczas Zuckmantel 
splądrowane zostało przez wojska szwedzkie, 
a mieszkańcy schronili się w okolicznych gó-

rach. Wtedy też rozpoczęła się historia, której 
śladami podążają współcześni pątnicy.

W leśnym ustroniu Anna Tannheiser 
urodziła syna Martina, który 70 lat później 
w swym testamencie nakazał namalowanie 
obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem i zawie-
szenie go w pobliżu źródełka. Córka Maria 
spełniła wolę ojca, a malarz Simon Schwarzer 
wykonał kopię dzieła Cranacha, znanego jako 
Matka Boska Passawska. Wkrótce urokli-
we miejsce, nazywane Mariahilf, zasłynęło 
z uzdrowień i innych cudów. Powstała tu naj-
pierw kaplica, potem zaś kościół pielgrzym-
kowy. Przed II wojną światową przybywało 
tu rocznie 80-100 tys. pątników, a jednym 
z nich był – jak sam przyznał – dzisiejszy 
kardynał Joachim Meissner.

Rok 1945 i lata powojenne przyniosły mia-
stu i sanktuarium dramatyczne wydarzenia. 
Niemal wszyscy mieszkańcy zostali wypę-

dzeni. W 1955 r. władze komunistyczne za-
broniły organizowania pielgrzymek. Wreszcie 
22 września 1973 r. kościół został wysadzony 
w powietrze. Zdawało się, że to już koniec hi-
storii Mariahilf. Jednak już w roku 1989, zaraz 
po czeskiej aksamitnej rewolucji, powstała 
grupa inicjatywna, której celem było odbudo-
wanie sanktuarium. Kamień węgielny pobło-
gosławił Papież Jan Paweł II, prace rozpoczęto 
w roku 1993, a już w dwa lata później, w 22. 
rocznicę zniszczenia, odbyła się konsekracja 
nowego kościoła. Od tej pory co roku, zawsze 
w sobotę września, przedstawiciele trzech na-
rodów Śląska spotykają się tutaj na wspólnej, 
wielojęzycznej modlitwie. Być może najwięk-
sze znaczenie Pielgrzymka Narodów ma dla 
miejscowych czeskich katolików. Zgodnie 
z wynikami zeszłorocznego spisu powszech-
nego stanowią oni bowiem niespełna 8% 
mieszkańców powiatu Jesenik, do którego 
należą Zlate Hory. Dlatego pielgrzymowanie 
do Mariahilf traktować należy także jako da-
wanie świadectwa w bardzo zlaicyzowanym 
społeczeństwie Czech. Dla toszan dodatkowe 
znaczenie ma zaś fakt, że wizerunek Matki 
Boskiej Toszeckiej wzorowany był właśnie 
na obrazie Matki Boskiej Passawskiej. 

We wrześniu 2013 r. pielgrzymi z Toszka 
kolejny raz wyruszą do Zlatych Hor.

 ............................................................................................
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miejscoWość
miesiĄce w 2015 r.

i ii iii iV V Vi

Pniów 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

ciochowice 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

kotliszowice, Paczyna, Paczynka, Wilkowiczki 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Boguszyce, ligota toszecka, Pawłowice, Płużniczka, sarnów 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

kotulin, Proboszczowice 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

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

10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

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

12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Pisarzowice 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29

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

13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

WĄskie Wjazdy

ciochowice: Boczna 2, 3, 4, 5, leśniczówka 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 
szkolna 15, 16, Wysoka 1 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Pisarzowice: gliwicka 10/1 i 2 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Pniów: górna 42, Pyskowicka 4, 8, srocza góra 11J, 19, 23, 25, 
26, 27, 29, 42, Wiejska 12, 32, 38, 51, 69, 71 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

kotliszowice: leśna 2 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Paczyna: Wiejska 14, 18, 86, Wrzosy 2, 3, 4, 5, 6, 7, leśna 31, 32, 33 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Wilkowiczki: leśna 5, 6, 7, łączki 1, 4, 5, 6, 7, 8, Polna 1, 2 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

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

9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Boguszyce: dolina 1, 2, leśna 4, zalesie 2, 3 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

ligota toszecka: Niekarmska 20, stawowa 5, toszecka 2 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Pawłowice: Wiejska 6, 7, 8, 9, 10, 11 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

sarnów: Polna 6, stawowa 1, 2, Wiejska 1, 41, 41a, 45 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Płużniczka: grabina 3, Polna 4 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

kotulin: Nogowczycka 13, 13a, dolna 8, 8a, 20 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Proboszczowice: Wiejska 29a, 31, 33 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – i PÓłRoCze 2015 r.
ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE – co 2 tygodnie
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zabudoWa Wielorodzinna

odpady komunalne zmieszane – 2 razy w tygodniu – Wtorek i Piątek

odpady segregoWane co 2 tygodnie

bio co 4 tygodnie

rodzaj odpadu
miesiĄc 2015 r.

i ii iii iV V Vi

tWorzyWa sztuczNe 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

PaPier 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

szkło 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Bio – – – 24 22 19

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH, i PÓłRoCze 2015 r. – Gmina Toszek

miejscoWość
miesiĄce w 2015 r.

i ii iii iV V Vi

PisarzoWice
9, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

PNióW / srocza góra

toszek
rejon i 12, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

rejon ii 13, 23 6, 20 6, 20 3, 17 4, 15, 29 12, 26

ligota toszecka

14, 26 9, 23 9, 23 7, 20 5, 18 1, 15, 29

Boguszyce

toszek ul. Boguszycka

PaWłoWice

sarNóW

PłuŻNiczka

15, 27 10, 24 10, 24 8, 21 6, 19 2, 16, 30kotliszoWice

WilkoWiczki / łączki

ciochoWice

16, 28 11, 25 11, 25 9, 22 7, 20 3, 17PaczyNa

PaczyNka

szklarNia

19, 29 12, 26 12, 26 10, 23 8, 21 5, 18

ProBoszczoWice

kotuliNek

skały

Nakło

kotuliN 20, 30 13, 27 13, 27 13, 24 11, 22 8, 19
rejon i –  strzelecka, stary młyn, kościuszki, rynek, szewska, kilińskiego, kościelna, Powstańców, limanowskiego, ogrodowa, 

Piastowska, szpitalna, zamkowa, Plac kościelny, krótka, Wolności, ratuszowa, Bolesława chrobrego, młyńska, Podwale, 
Wiejska, oracze, konopnickiej, harcerska, sarnowska, dworcowa, Polna, Parkowa, dr. ludwiga guttmanna, ks. Jana 
twardowskiego, leśna, Poddworcowa, Boczna

rejon ii –  górnośląska, miła, ludowa, karola miarki, gustawa morcinka, dzierżonia, reymonta, mickiewicza, słowackiego,  
curie-skłodowskiej, Józefa von eichendorffa, ks. Johannesa chrząszcza, głowackiego, krasińskiego, Wilkowicka, 
Poprzeczna, Wielowiejska, kolejowa, kolejowa (P. maciończyk), gliwicka, tarnogórska, Wąska
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ZABUDOWA JEDNORODZINNA




