
 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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zamkowa wieża

1 września, jak co roku uczniowie 
z „nieskrywaną radością” rozpoczęli 
nowy rok szkolny. Szczególne powody 
do zadowolenia mieli rodzice i dzieci 
uczęszczające do Publicznego Przed-
szkola w Toszku oraz Szkoły Podsta-
wowej w Paczynie. 26 czerwca br. 
zakończono bowiem prace związane 
z termomodernizacją wspomnianych 
placówek oświatowych.
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Całkowita wartość prac budowlanych wy-
niosła ponad 320 tys. zł dla przedszkola 

oraz prawie 760 tys. zł dla szkoły. Całość inwe-
stycji współfinansowana była z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007–2013. 

Wartość inwestycji to ponad 1 mln zł. 
Zakres prac w związku z realizacją projektu 
obejmował: 1) w Szkole Podstawowej w Pa-
czynie – docieplenie ścian, fundamentów 
oraz stropodachu, odwodnienie dachu, mo-
dernizację kotłowni wraz z wymianą kotłów 
węglowych, wymianę okien, drzwi i montaż 
instalacji solarnej; 2) w Publicznym Przed-
szkolu w Toszku – docieplenie ścian, fun-
damentów oraz stropodachu, odwodnienie 
dachu, modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania, wymianę okien i drzwi oraz 
montaż instalacji solarnej wraz z wymianą 
kotła węglowego na gazowy.

Szkoła PodStawowa w Paczynie

Publiczne PrzedSzkole w toSzkuz brzydkiego 
kaczątka 
w pięknego 
łabędzia…
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 Bo gdy dach zardzewiały, 
to piwnica wilgotna

W lipcu br. przy ul. Bolesława Chrobre-
go doszło do incydentu polegającego na 
uszkodzeniu samochodu osobowego. Jak 
się okazało „sprawcą” zdarzenia był kawa-
łek gzymsu, który oderwał się od budynku 
Urzędu Miejskiego w Toszku. Na szczęście 
oprócz uszkodzenia samochodu nikt inny 
nie ucierpiał. Zaistniała sytuacja skłoniła 
włodarzy do podjęcia decyzji o niezwłocz-
nym remoncie dachu. Problem związany ze 
złym stanem technicznym budynku Urzędu 
Miejskiego w Toszku jest znany od dłuższe-
go czasu i wynika z braku remontów, któ-
re nie były prowadzone przez kilkadziesiąt 
ostatnich lat. Pomimo konieczności prze-
prowadzenia generalnego remontu, nie jest 
możliwe jego pełne wykonanie ze względu 
na ogromne koszty z tym związane. Ratusz 
znajduje się pod ścisłą ochroną Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach. Sytuacja taka wymaga nie 
tylko zgody na prowadzenie jakichkolwiek 
prac zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, 
ale przede wszystkim zastosowania specjal-
nych materiałów i technologii, co wiąże się 
z dużymi nakładami finansowymi. 

Chcąc rozwiązać powstały problem, pod-
jęto decyzję o stopniowej (etapowej) realizacji 
prac remontowych. W latach 2012–2014 prze-
prowadzono niezbędne ekspertyzy technicz-
ne, opracowano dokumentację projektową 
i uzyskano wszystkie niezbędne prawem po-
zwolenia. Od października 2014 r. do lutego 
br. prowadzono prace związane z przeciw-
wilgociowym zabezpieczeniem kondygnacji 
piwnic. Zakres prac obejmował: odkrycie 
ścian fundamentów oraz ich oczyszczenie, 
uzupełnienie i wzmocnienie kamiennych 
ścian fundamentowych, wykonanie izolacji 
pionowej murów i ścian fundamentowych, 
wymianę instalacji odgromowej w gruncie, 
wykonanie drenażu w miejscach o najwięk-
szym nawodnieniu, wykonanie izolacji po-
ziomej poprzez wykonanie iniekcji ciekłokry-
stalicznej, wykonanie nowych odprowadzeń 
wód deszczowych i podłączenie do kanalizacji 
miejskiej. Kolejnym przewidzianym do re-
alizacji etapem był remont dachu. Włodarze 
gminy zdecydowali o przyśpieszeniu terminu 
prac, ze względu na zagrożenie życia i zdrowia 
ludzkiego oraz mienia gminy. Roboty budow-
lane obejmą swoim zakresem: wzmocnienie 
konstrukcji dachowej z wymianą krokiew 
i innych elementów konstrukcyjnych, wymia-

nę pokrycia dachu, wykonanie doświetlenia 
poddasza, wykonanie wentylacji poddasza 
budynku, montaż okna połaciowego z funk-
cją oddymiania, wykonanie przemurowa-
nia istniejących kominów ponad dachem, 
wymianę i odtworzenie ław kominiarskich, 
montaż drabinek przeciwśniegowych, wy-
mianę instalacji odgromowej, orynnowania 
dachu wraz z wymianą rur spustowych, re-
mont i wymianę  tynków zewnętrznych wież, 
remont gzymsów okapowych wież i ścian 
zewnętrznych wokół budynku. Wykonawca 
prac wyłoniony zostanie w drodze przetargu 
nieograniczonego, który ogłoszono 7 wrze-
śnia br., niezwłocznie po podjęciu uchwały 
Rady Miejskiej w Toszku o zabezpieczeniu 
środków finansowych na ten cel.

 Nowe szaty Urzędu stanu 
Cywilnego

W ostatnim roku nastąpiło wiele zmian 
w Prawie o aktach stanu cywilnego. Pierwsza 
– z 19 września 2008 r. nałożyła na nieposia-
dających wyższego wykształcenia kierowni-
ków urzędu stanu cywilnego oraz ich zastęp-
ców, obowiązek uzupełnienia wykształcenia 
w czasie 6 lat od wejścia w życie ustawy, tj. do 
29 października 2014 roku. Z uwagi na fakt, 
iż pracownik, który pełnił przez ostatnie lata 
funkcję Kierownika USC, nie uzupełnił wy-
maganego wykształcenia, od 29 października 
2014 r., funkcję tę w Toszku pełni Burmistrz 
(na co zezwalają przepisy prawa). Ustawa 
nakłada obowiązek zatrudnienia Zastępcy 
Kierownika USC. Stanowisko to jak dotych-
czas pełni Agnieszka Mnochy. 

1 marca br. weszło w życie znowelizowane 
Prawo o aktach stanu cywilnego i od tam-
tego momentu ruszył też System Rejestrów 
Państwowych (SRP). Nowy system informa-
tyczny połączył kluczowe z punktu widzenia 
funkcjonowania państwa rejestry. Znajdują 
się w nim m.in. rejestry PESEL, dowodów 

osobistych i aktów stanu cywilnego. Ustawa 
wprowadziła elektroniczną rejestrację uro-
dzeń, małżeństw i zgonów w jednym, cen-
tralnym Rejestrze Stanu Cywilnego, zamiast 
dotychczasowego prowadzenia papierowych 
ksiąg stanu cywilnego. 

W dowolnym urzędzie stanu cywilnego 
w Polsce można obecnie: 

− niezwłocznie uzyskać dokumenty (je-
żeli są już wprowadzone do rejestru): odpis 
aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony, 
zaświadczenie o zamieszczonych lub nie-
zamieszczonych w rejestrze stanu cywil-
nego danych – dotyczących wskazanej 
osoby, zaświadczenie o stanie cywilnym, 
zaświadczenie stwierdzające brak okolicz-
ności wyłączających zawarcie małżeństwa 
do konkordatowej formy zawarcia związku 
małżeńskiego, zaświadczenia stwierdzające, 
że zgodnie z prawem polskim można za-
wrzeć małżeństwo, jeżeli takiego aktu stanu 
cywilnego nie będzie jeszcze w Rejestrze 
Stanu Cywilnego, wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego lub zaświadczenia zostanie zre-
alizowane w ciągu 7 dni roboczych (wniosek 
złożony do USC przechowującego księgę, 
w której znajduje się akt lub w ciągu 10 dni 
roboczych – do innego urzędu),

− złożyć wnioski o rejestrację urodzenia 
lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP 
i nie zostały tam zarejestrowane, o transkryp-
cję zagranicznego dokumentu stanu cywilne-
go, o odtworzenie treści zagranicznego lub 
krajowego dokumentu stanu cywilnego,

− złożyć oświadczenia uznania ojcostwa, 
o zmianie imienia lub imion dziecka, o na-
zwisku dziecka małżonków i o powrocie 
do nazwiska noszonego przed zawarciem 
małżeństwa (po rozwodzie).

Urodzenia, małżeństwa i zgony trzeba 
będzie nadal rejestrować w urzędzie wła-
ściwym dla miejsca zdarzenia. W urzędach 
stanu cywilnego nie trzeba już będzie przed-
kładać odpisów aktów stanu cywilnego przy 

 Lepszy rydz niż nic 
– „schetynówka” 
w Gminie?...

27 września Gmina Toszek złożyła wnio-
sek o do�nansowanie remontu ul. Wiejskiej 
w Kotulinie w ramach naboru do kolejnej 
edycji tzw. „schetynówek”. Jest to drugi etap 
„Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój”, dzięki któremu w latach 
2012-2015 będzie �nansowana modernizacja 
i rozbudowa przeszło 13 tys. km dróg lokal-
nych, gminnych i powiatowych w Polsce. 
W pierwszym etapie programu (2008-2011) 
Gmina Toszek nie podjęła prób sięgnięcia 
po środki �nansowe z budżetu państwa. Naj-
wyższy czas przełamać lody! 

Dlaczego właśnie droga w Kotulinie?... 
Argumentów jest kilka. Jednym z nich jest 
fatalny stan jej nawierzchni, co wymusza 
na Gminie coraz większe nakłady �nansowe 
na „łatanie dziur”, a w konsekwencji i tak nie 
przekłada się to na poprawę jakości użytko-
wania. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że ulica Wiejska w Kotulinie (składająca 
się z 3 odcinków) stanowi rodzaj układu ko-
munikacyjnego o łącznej długości aż 2,5 km 
i  traktowana jest jako jeden obiekt techniczny 
ujęty w Ewidencji Dróg Gminnych. 

Samorządy mogą liczyć na do�nansowa-
nie z Programu w wysokości do 30% plano-
wanych kosztów – pozostałe fundusze muszą 
wygospodarować samodzielnie z własnych 
środków. Będzie to spore obciążenie dla przy-
szłorocznego budżetu, ale warto podjąć próbę 
pozyskania dodatkowych środków zewnętrz-
nych, by cieszyć się nowym dwuipółkilome-
trowym odcinkiem drogi w Gminie Toszek.

 Bezpieczny dach nad 
głową i okno na świat

W celu poprawy stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego Gminy Toszek, 
przystąpiono do realizacji podjętej w tym 
roku uchwały Rady Miejskiej dotyczą-
cej m.in. planu remontów na lata 2012-
2013. Chcąc podnieść standard warunków 
mieszkalnych w tym roku wymieniono już 
25 okien, a 3 są jeszcze w planie. W 2013 r. 
przewidziana jest wymiana kolejnych 23. 
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, przy-
szedł też czas na remont 4 dachów. Dbając 
o bezpieczeństwo mieszkańców, zlecono 
wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich 
budynków mieszkalnych, instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

 Ekologiczna 
inwestycja 
na każdą kieszeń

Oczyszczanie ścieków bytowych stanowi 
problem wielu gmin, a skutki zaniedbań 
w tym zakresie można odczuć spacerując 
wzdłuż rowów przydrożnych i w pobliżu 
innych cieków wodnych. Chcąc rozpoznać 
skalę problemu i zainteresowanie miesz-
kańców jego rozwiązaniem, w pierwszym 
kwartale władze zorganizowały spotka-
nia informacyjne z mieszkańcami sołectw 
i rejonów Toszka nieobjętych kanalizacją. 
W wyniku podjętych działań około 170 go-
spodarstw zadeklarowało chęć budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
wsparciu Gminy. Koszt budowy jednej ta-
kiej oczyszczalni dla 4-6. osobowej rodziny 
to kwota ok. 12 tys. zł, która zdecydowanie 
przewyższa możliwości wielu budżetów 
domowych. Władze samorządowe chcąc 
wspomóc mieszkańców w tym ekologicz-
nym przedsięwzięciu planują pozyskać 
w przyszłym roku środki z funduszów 
ochrony środowiska.

Aktualnie opracowywany jest Gmin-
ny Program Budowy Przydomowych 
Oczyszczalni Ścieków, będący podstawo-
wym dokumentem strategicznym, któ-
ry po zatwierdzeniu przez Radę Miej-
ską umożliwi ubieganie się o zewnętrzne  
dofinansowanie.

W przypadku ubiegania się o środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina 
może otrzymać pożyczkę w wysokości 80%, 
a faktyczny wydatek mieszkańca wyniósłby 
20%. Druga możliwość to wsparcie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, gdzie dofinansowa-
nie wynosi 90%, z czego do 45% w formie 
dotacji, a drugie 45% w formie pożyczki. 
Wkład własny mieszkańca stanowiłby je-
dynie 10% wartości inwestycji. 

 Strategiczne 
cele a sztuka 
kompromisu

Władze samorządowe rozpoczęły pro-
ces aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Toszek – najważniejszego dokumentu de-
finiującego kluczowe potrzeby społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe, czyli inaczej 
wizję rozwoju gminy. Działania zmierza-
jące do opracowania nowej wersji strate-
gii są niezbędne, bowiem przez ostatnie 
12  lat nie poczyniono żadnych uaktual-
nień w tym zakresie. Przez najbliższe 2 
miesiące zorganizowane zostaną konwenty 
strategiczne, do których zaproszono już 
przedstawicieli różnych środowisk lokal-
nych, w tym m.in. reprezentantów władz, 
sektora przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych, przedstawicieli oświaty, kultu-
ry, ochrony zdrowia, liderów społecznych 
itp. Ich zadaniem będzie zidentyfikowa-
nie potencjałów, zasobów Gminy Toszek, 
określenie głównych kierunków rozwoju, 
celów strategicznych oraz planów działań 
i ram organizacyjnych na lata 2013-2020. 
Konsultacje społeczne i praca w zespole 
roboczym skupiającym tak różnorodne 
grupy środowiskowe, z których każda stara 
się przechylić szalę wagi na swoją stronę, 
wymaga wzajemnego porozumienia w celu 
dokonania odpowiednich wyborów. Pla-
nowanie strategiczne jest sztuką kompro-
misu w partnerstwie. Jeśli uda się ją opa-
nować – nowa Strategia Rozwoju Gminy 
Toszek będzie obowiązywała od począt-
ku przyszłego roku.

 Współpraca 
na rzecz rozwoju 
podregionu 
gliwickiego

20 września w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów podregionu gliwickiego 
(w tym Toszka), którego celem było omó-
wienie założeń do stworzenia projektu 
predefiniowanego „Budowanie kompeten-
cji do współpracy międzysamorządowej 
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju 
lokalnego i regionalnego”. Powołano m.in. 
zespół projektowy, który opracuje wspól-
ny dokument pn. „Strategia wzmacniania 
atrakcyjności gospodarczej podregionu 
gliwickiego”, umożliwiający ubieganie się 
o grant z Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego. Obejmuje on istotne dla mieszkańców 
regionu gliwickiego obszary, tj. zintegrowa-
ny system transportu, kapitał ludzki, ana-
lizę potencjału inwestycyjnego, promocję 
postindustrialną i produkty lokalne oraz 
odnawialne źródła energii i inteligentną 
specjalizację.
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realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego. Urząd sam sprawdzi wymagane 
dane w centralnym rejestrze. 

Przyszli małżonkowie mogą już wziąć ślub 
poza urzędem stanu cywilnego. 

Należy złożyć wniosek do kierownika 
dowolnego urzędu. Wybrane miejsce ślu-
bu musi gwarantować zachowanie powagi 
i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników. Ślub poza urzędem 
kosztuje 1000 zł. 

Urząd Stanu Cywilnego w Toszku od po-
czątku roku 2015 zarejestrował 21 ślubów cy-
wilnych, w tym 8 ceremonii zawarcia związku 
małżeńskiego odbyło się poza lokalem USC, 
na dziedzińcu toszeckiego zamku. Z tego 
tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota 
8 tys. zł. 

W związku z realizacją nowych zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ustawami w zakre-
sie Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji 
ludności, dowodach osobistych, spraw z usta-
wy o powszechnym obowiązku obrony, spraw 
zgromadzeń, toszecki samorząd otrzymał 
dotację celową z budżetu państwa w kwocie 
niespełna 25 tys. zł. z przeznaczeniem wy-
łącznie na wydatki bieżące dotyczące obsługi 
administracyjnej obywatela. Wygospodaro-
wana część środków finansowych pozwoliła 
odnowić wystrój sali ślubów.

 MALUCH już rośnie
Jednym z bardziej doniosłych spraw nur-

tujących społeczność lokalną jest powstanie 
w gminie Toszek pierwszego miejsca opieki 
nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka. Prace 
mające na celu modernizację budynku przy 
ul. Gliwickiej 26a w Toszku ruszyły. Po roz-
strzygnięciu procedury przetargowej umowa 
została podpisana w dniu 17 sierpnia br., a jej 
zakończenie planowane jest w listopadzie br. 
Pierwotnie włodarze gminy planowali uru-
chomienie placówki z początkiem września 
br., jednakże ze względu na konieczność 
unieważnienia pierwszego postępowania 
termin ten musiał ulec zmianie. Powodem 
nierozstrzygnięcia pierwszego postępowa-
nia przetargowego były braki w ofertach 
złożonych przez wykonawców, powodujące 
niespełnianie warunków zawartych w prze-
targu.

W ramach prowadzonych robót budow-
lanych przewidziana jest kompleksowa prze-
budowa i modernizacja istniejącego obiektu. 
Zakres prac obejmuje: wyburzenia, uzupeł-
nienie konstrukcji nośnych, wykonanie no-
wej klatki schodowej, wykonanie ścianek 
działowych, wymianę tynków posadzek oraz 
płytek, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, sufity podwieszane, przebudowę dachu 
(poszycie i konstrukcja), wykonanie nowej 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 
centralnego ogrzewania oraz gazowej, ocie-
plenie budynku wraz z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej, zabezpieczenie ppoż. 
wraz z instalacją oddymiającą, zagospoda-
rowanie terenu wokół obiektu (plac zabaw, 
ogrodzenie). Ponadto w ramach projektu 
zakupione zostanie wyposażenie niezbęd-
ne do funkcjonowania jednostki w postaci 
mebli, wyposażenia do łazienek i kuchni, 
pomocy dydaktycznych, oraz wyposażenia 
dla personelu. Powyższe działania pozwolą 
na utworzenie w budynku: pięciu sal opie-
ki wraz z pięcioma sypialniami dla dzieci; 
trzech łazienek dla dzieci; szatni; kuchni 
cateringowej wraz ze zmywarką do naczyń; 
pralni; dwóch pomieszczeń biurowych; szat-
ni dla personelu, pokoju socjalnego; dwóch 
pomieszczeń gospodarczych, kotłowni oraz 
nowej (spełniającej wymogi ppoż.) klatki 
schodowej. 

Istotną (zwłaszcza dla rodziców) informa-
cją jest sposób funkcjonowania powstałego 
żłobka. W chwili obecnej ogłoszony został 
konkurs na organizację, która odpowie-
dzialna będzie za zorganizowanie opieki 
nad dziećmi. Dopiero po jego rozstrzygnię-
ciu znane będą szczegóły dotyczące godzin 
otwarcia, sposobu rekrutacji dzieci, czy opłat 
związanych z pobytem dziecka w placówce. 
Wszystkie informacje będą na bieżąco do-
stępne w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz 
na stronie internetowej gminy. 

Z pewnością ważną dla niektórych miesz-
kańców kwestią będzie możliwość zdobycia 
ewentualnego zatrudnienia. Za wszelkie 
sprawy związane z zatrudnianiem personelu 
odpowiedzialny będzie podmiot prowadzący, 
jednakże włodarze gminy kładą duży nacisk 
na zatrudnienie osób mieszkających na jej 
terenie, o ile będą one posiadały stosowne 
kwalifikacje. 

Obecnie należy liczyć na szybki postęp 
prac budowlanych oraz sprzyjające warunki 
pogodowe umożliwiające ich sprawne i pra-
widłowe wykonanie.

 Jesienne wrzosy przy 
nowej drodze w Paczynie

Obecnie w sołectwie Paczyna prowadzo-
na jest przebudowa drogi gminnej dojaz-
dowej do gruntów rolnych. W ramach prac 
wykonawca wyłoniony w ramach postepo-
wania przetargowego zobowiązany jest do 
wykonania jezdni z masy asfaltobetonowej 
o długości 1048 metrów bieżących i szeroko-
ści 3 metrów. Termin ukończenia inwestycji 
przypada na 3 listopada, natomiast jej koszt 
to ponad 150 tys. złotych. Przedsięwzięcie 
realizowane jest w 45% ze środków Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Rzeczywisty koszt poniesiony przez gminę 
to zatem wartość oscylująca wokół kwoty 
70 tys. zł. Prócz przedstawionej inwestycji 
drogowej w Gminie Toszek na bieżąco re-
alizowane są prace związane z cząstkowymi 
remontami dróg gminnych.

 Aby poparzyć się 
barszczem, nie musi on 
być GORĄCY

Dla wielu osób do czasu tegorocznych 
wakacji słowo barszcz kojarzyło się tylko 
i wyłącznie z nazwą zupy. W chwili obecnej 
z pewnością jest już inaczej. Jak się okazuje, 
tę wdzięczną nazwę nosi także bardzo nie-
bezpieczne ziele. Barszcz Sosnowskiego lub 
Mantegazziego, inaczej zwane także barsz-
czami kaukaskimi, to roślina, którą może 
spotkać każdy z nas. Jakie skutki może wy-
wołać takie zetknięcie? Dzięki telewizyjnym 
programom informacyjnym nieco pogłębiła 
się wiedza społeczeństwa na ten temat. Nie-
stety problemy związane z występowaniem 
barszczu kaukaskiego dotknęły także gminy 
Toszek. Poparzeniu uległa jedna z mieszka-
nek wsi Wilkowiczki. Przypadek ten był na 
tyle poważny, iż poszkodowana potrzebowała 
specjalistycznej pomocy udzielonej w Cen-
trum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach 
Śląskich. Jak więc rozpoznać tę groźną roślinę 
i co zrobić, gdy dojdzie do kontaktu? 

Przede wszystkim podstawową cechą jest 
wielkość – dorasta do 4–5 metrów, u nasady 
jego łodyga może mieć średnicę 10–12 cm. 
Barszcz kaukaski należy do rodziny baldasz-
kowatych albo inaczej selerowatych. To ta 
sama rodzina, w której jest m.in. marchew, 
pietruszka czy koper. I właśnie koper może 
nam ułatwić jego rozpoznanie. Wygląda on 
bowiem jak gigantyczny koper z charaktery-
stycznymi kwiatami zebranymi w potężny 
baldach, których średnica może wahać się 
od 20 do 85 centymetrów. 

Pierwszym objawem, łatwym do zlekce-
ważenia, jest zaczerwienienie i szczypanie. 
Potem pojawiają się na skórze bąble nacie-
kające płynem surowiczym, a w ciężkich 
przypadkach mogą pojawić się głębokie 
i trudno gojące się rany. Po poparzeniu do-
chodzi do reakcji alergicznej, która wzmaga 
się w kontakcie z promieniami słonecznymi, 
wywołując oparzenie chemiczne. Przebieg 
oparzenia może być łagodny, ale zależy od 
wrażliwości organizmu. Wydzielane przez 
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barszcz Sosnowskiego olejki eteryczne, 
w kontakcie ze skórą, w obecności światła 
słonecznego, powodują oparzenia drugiego 
i trzeciego stopnia. Objawy pojawiają się już 
od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z ro-
śliną. W najgorszych przypadkach dochodzi 
do martwicy tkanek. 

Jeśli doszło już do kontaktu z rośliną, na-
leży niezwłocznie i dokładnie przemyć skórę 
wodą z mydłem i unikać ekspozycji podraż-
nionych miejsc na słońce, przynajmniej przez 
48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin 
z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą 
i chronić przed światłem (nosić okulary z fil-
trem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli 
doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne 
zmniejsza zastosowanie miejscowo maści 
(kremów). Należy bezzwłocznie zgłosić się 
także do lekarza. Barszcz najgroźniejszy jest 
w dniach, kiedy panuje gorąco, a czasami też 
wilgotno. Staje się wtedy tak niebezpieczny, 
że nawet przejście koło niego może wywo-
łać poważne rany. Należy pamiętać, aby nie 
lekceważyć tej niezwykle groźnej rośliny, 
ponieważ skutki przypadkowego kontaktu 
w niektórych przypadkach mogą prowadzić 
nawet do śmierci. 

 Gmina w cyfrowej 
rzeczywistości

Z końcem sierpnia br. zakończono realiza-
cję projektu pn. „Od alienacji do e-integracji 
– zwalczanie wykluczania cyfrowego w gmi-
nie Toszek”. Głównym celem operacji była 
likwidacja problemu polegającego na braku 
umiejętności społeczności pozwalających na 
korzystanie z możliwości otwieranych przez 
cyfrową rzeczywistość. Jej realizacja trwała 
od stycznia 2014 r. W tym czasie w ramach 
projektu 30 rodzin z gminy Toszek otrzymało 
nowoczesny sprzęt komputerowy w postaci 
laptopa i drukarki oraz darmowy dostęp do 
bezprzewodowego Internetu. 

Wśród zakwalifikowanych do projektu 
znalazły się gospodarstwa domowe otrzy-
mujące wsparcie w ramach systemu pomocy 
społecznej i systemu świadczeń rodzinnych 
oraz osoby niepełnosprawne i w wieku po-
wyżej 50. roku życia. Wszyscy beneficjenci 
biorący udział w projekcie odbyli szkolenia 
z podstawowej obsługi komputera i Internetu. 
Ostateczna wartość projektu to 340 tys. zł. 
Całość wydatków związanych z realizacją 
operacji została sfinansowana przez budżet 
państwa (15%) oraz ze środków unijnych 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Oś 
priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyj-

ne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion (85%). 

W ramach zachowania trwałości projektu 
gmina Toszek zobowiązana jest do utrzyma-
nia rezultatów przez okres 5 lat. Oznacza to, 
że wszyscy beneficjenci zadania, którzy otrzy-
mali sprzęt, będą mogli korzystać z niego aż 
do 2020 r. Do tego czasu będą również mieli 
zapewniony darmowy dostęp do sieci Internet. 

Mając na uwadze ciągły rozwój cyber-
przestrzeni oraz coraz większe znaczenie 
posiadania cyfrowych kompetencji, w przy-
szłości planowana jest dalsza realizacja przed-
sięwzięć ułatwiających mieszkańcom gminy 
korzystanie z nowoczesnych technologii.

 Dni Olewska – wizyta 
w ukraińskim mieście 
partnerskim

W dniach od 9 do 13 lipca br. delegacja 
toszeckiego samorządu na zaproszenie Bur-
mistrza Miasta Olewsk Anatolija Povara 
udała się z wizytą do miasta partnerskiego 
Olewsk na Ukrainie. Tegoroczny pobyt był 
okazją do rozmów na temat podjęcia realnych 
działań w zakresie współpracy i wymiany do-
świadczeń, m.in. z zakresu kultury, edukacji, 
sportu i turystyki. Gospodarze byli bardzo 
zainteresowani prowadzonymi przez gminę 
Toszek projektami unijnymi – procedurami 
pozyskiwania środków pozabudżetowych 
i możliwością realizacji programów wymiany 
dzieci i młodzieży przy wsparciu finansowym 
funduszy ministerialnych. Kwestie te omówiła 
Sekretarz Gminy – Dominika Gmińska, która 
przedstawiła ponadto zagadnienia związane 
z samorządem terytorialnym w kontekście 
prowadzonej na Ukrainie reformy decen-
tralizacji władzy. 

W programie pobytu znalazło się zwiedza-
nie stolicy Ukrainy – Kijowa, z kulminacyj-
nym punktem w postaci Placu Niepodległości 
(Majdan). Delegacja z Toszka wzięła udział 
w bardzo ważnym wydarzeniu kultural-
nym zorganizowanym z okazji obchodów 
1303-lecia miasta Olewsk – połączonego z ku-
linarnym festiwalem „Bluberry – Czarnej Ja-
gody Czarodziejki”. Na obchody wydarzenia 
przyjechali najważniejsi urzędnicy powiatu 

żytomierskiego, a także poseł na sejm – Wło-
dzimierz Ariszonkow. W części oficjalnej ni-
niejszego święta głos zabrała Sekretarz Gminy 
– Dominika Gmińska, która odczytała list 
gratulacyjny Burmistrza Toszka – Grzegorza 
Kupczyka. W swym wystąpieniu wspomniała, 
iż bez ciężkiej pracy, otwartości, tolerancji 
i zaangażowaniu pracowników samorządo-
wych oraz lokalnej społeczności, trudno sobie 
wyobrazić obraz i dzisiejszą pozycję naszych 
miast partnerskich. Zaakcentowała również 
fakt, iż pomimo trudnych uwarunkowań po-
lityczno-gospodarczych, w jakich znajduje się 
obecna Ukraina, włodarze Olewska dążą do 
pozytywnych zmian i stałej poprawy warun-
ków życia lokalnej społeczności. W uroczystej 
atmosferze olewskiego święta podziękowano 
również za ponowne zaproszenie, a także za 
możliwość uczestnictwa w tym niezwykłym 
jubileuszu. 

Kulminacją ukraińskiego wydarzenia był 
festiwal „Bluberry Czarnej Jagody Czarodziej-
ki”. Pomysł na święto wynika z bogactwa 
naturalnego miejscowych lasów obfitujących 
w czarną jagodę. Festiwal odbył się w urokli-
wym i zabytkowym parku Yuhaharina, w któ-
rym swoje stoiska miały placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe, mieszkanki wsi 
Lopatychi oraz Koła Gospodyń Wiejskich, 
prezentując produkty kulinarne. Wystawien-
nicy przygotowali prawdziwą ucztę jagodową. 
W namiotach ustawionych na polu festiwa-
lowym można było delektować się świeżymi 
owocami, koktajlami, a także skosztować 
przepysznych pierogów, ciast i deserów z ak-
centem jagodowym.

Czas wizyty dobiegł końca, delegacja 
z Toszka bogata w nowe doświadczenia, 
a także zachwycona życzliwością i gościn-
nością olewskich gospodarzy i mieszkańców 
powróciła do Polski. Pierwsze efekty podej-
mowanych wspólnie działań przybrały już 
realny wymiar w postaci udziału ukraińskiej 
drużyny piłkarskiej chłopców w turnieju piłki 
nożnej zorganizowanym na toszeckim Orliku 
w dniu 2.10.2015 r. 

To jednak dopiero początek wspólnej drogi 
i współpracy, która w przyszłości ma szansę 
przyczynić się do powstania nowych przy-
jaźni i budowania porozumienia pomiędzy 
Polską i Ukrainą.

 Lepszy rydz niż nic 
– „schetynówka” 
w Gminie?...

27 września Gmina Toszek złożyła wnio-
sek o do�nansowanie remontu ul. Wiejskiej 
w Kotulinie w ramach naboru do kolejnej 
edycji tzw. „schetynówek”. Jest to drugi etap 
„Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój”, dzięki któremu w latach 
2012-2015 będzie �nansowana modernizacja 
i rozbudowa przeszło 13 tys. km dróg lokal-
nych, gminnych i powiatowych w Polsce. 
W pierwszym etapie programu (2008-2011) 
Gmina Toszek nie podjęła prób sięgnięcia 
po środki �nansowe z budżetu państwa. Naj-
wyższy czas przełamać lody! 

Dlaczego właśnie droga w Kotulinie?... 
Argumentów jest kilka. Jednym z nich jest 
fatalny stan jej nawierzchni, co wymusza 
na Gminie coraz większe nakłady �nansowe 
na „łatanie dziur”, a w konsekwencji i tak nie 
przekłada się to na poprawę jakości użytko-
wania. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że ulica Wiejska w Kotulinie (składająca 
się z 3 odcinków) stanowi rodzaj układu ko-
munikacyjnego o łącznej długości aż 2,5 km 
i  traktowana jest jako jeden obiekt techniczny 
ujęty w Ewidencji Dróg Gminnych. 

Samorządy mogą liczyć na do�nansowa-
nie z Programu w wysokości do 30% plano-
wanych kosztów – pozostałe fundusze muszą 
wygospodarować samodzielnie z własnych 
środków. Będzie to spore obciążenie dla przy-
szłorocznego budżetu, ale warto podjąć próbę 
pozyskania dodatkowych środków zewnętrz-
nych, by cieszyć się nowym dwuipółkilome-
trowym odcinkiem drogi w Gminie Toszek.

 Bezpieczny dach nad 
głową i okno na świat

W celu poprawy stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego Gminy Toszek, 
przystąpiono do realizacji podjętej w tym 
roku uchwały Rady Miejskiej dotyczą-
cej m.in. planu remontów na lata 2012-
2013. Chcąc podnieść standard warunków 
mieszkalnych w tym roku wymieniono już 
25 okien, a 3 są jeszcze w planie. W 2013 r. 
przewidziana jest wymiana kolejnych 23. 
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, przy-
szedł też czas na remont 4 dachów. Dbając 
o bezpieczeństwo mieszkańców, zlecono 
wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich 
budynków mieszkalnych, instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

 Ekologiczna 
inwestycja 
na każdą kieszeń

Oczyszczanie ścieków bytowych stanowi 
problem wielu gmin, a skutki zaniedbań 
w tym zakresie można odczuć spacerując 
wzdłuż rowów przydrożnych i w pobliżu 
innych cieków wodnych. Chcąc rozpoznać 
skalę problemu i zainteresowanie miesz-
kańców jego rozwiązaniem, w pierwszym 
kwartale władze zorganizowały spotka-
nia informacyjne z mieszkańcami sołectw 
i rejonów Toszka nieobjętych kanalizacją. 
W wyniku podjętych działań około 170 go-
spodarstw zadeklarowało chęć budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
wsparciu Gminy. Koszt budowy jednej ta-
kiej oczyszczalni dla 4-6. osobowej rodziny 
to kwota ok. 12 tys. zł, która zdecydowanie 
przewyższa możliwości wielu budżetów 
domowych. Władze samorządowe chcąc 
wspomóc mieszkańców w tym ekologicz-
nym przedsięwzięciu planują pozyskać 
w przyszłym roku środki z funduszów 
ochrony środowiska.

Aktualnie opracowywany jest Gmin-
ny Program Budowy Przydomowych 
Oczyszczalni Ścieków, będący podstawo-
wym dokumentem strategicznym, któ-
ry po zatwierdzeniu przez Radę Miej-
ską umożliwi ubieganie się o zewnętrzne  
dofinansowanie.

W przypadku ubiegania się o środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina 
może otrzymać pożyczkę w wysokości 80%, 
a faktyczny wydatek mieszkańca wyniósłby 
20%. Druga możliwość to wsparcie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, gdzie dofinansowa-
nie wynosi 90%, z czego do 45% w formie 
dotacji, a drugie 45% w formie pożyczki. 
Wkład własny mieszkańca stanowiłby je-
dynie 10% wartości inwestycji. 

 Strategiczne 
cele a sztuka 
kompromisu

Władze samorządowe rozpoczęły pro-
ces aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Toszek – najważniejszego dokumentu de-
finiującego kluczowe potrzeby społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe, czyli inaczej 
wizję rozwoju gminy. Działania zmierza-
jące do opracowania nowej wersji strate-
gii są niezbędne, bowiem przez ostatnie 
12  lat nie poczyniono żadnych uaktual-
nień w tym zakresie. Przez najbliższe 2 
miesiące zorganizowane zostaną konwenty 
strategiczne, do których zaproszono już 
przedstawicieli różnych środowisk lokal-
nych, w tym m.in. reprezentantów władz, 
sektora przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych, przedstawicieli oświaty, kultu-
ry, ochrony zdrowia, liderów społecznych 
itp. Ich zadaniem będzie zidentyfikowa-
nie potencjałów, zasobów Gminy Toszek, 
określenie głównych kierunków rozwoju, 
celów strategicznych oraz planów działań 
i ram organizacyjnych na lata 2013-2020. 
Konsultacje społeczne i praca w zespole 
roboczym skupiającym tak różnorodne 
grupy środowiskowe, z których każda stara 
się przechylić szalę wagi na swoją stronę, 
wymaga wzajemnego porozumienia w celu 
dokonania odpowiednich wyborów. Pla-
nowanie strategiczne jest sztuką kompro-
misu w partnerstwie. Jeśli uda się ją opa-
nować – nowa Strategia Rozwoju Gminy 
Toszek będzie obowiązywała od począt-
ku przyszłego roku.

 Współpraca 
na rzecz rozwoju 
podregionu 
gliwickiego

20 września w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów podregionu gliwickiego 
(w tym Toszka), którego celem było omó-
wienie założeń do stworzenia projektu 
predefiniowanego „Budowanie kompeten-
cji do współpracy międzysamorządowej 
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju 
lokalnego i regionalnego”. Powołano m.in. 
zespół projektowy, który opracuje wspól-
ny dokument pn. „Strategia wzmacniania 
atrakcyjności gospodarczej podregionu 
gliwickiego”, umożliwiający ubieganie się 
o grant z Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego. Obejmuje on istotne dla mieszkańców 
regionu gliwickiego obszary, tj. zintegrowa-
ny system transportu, kapitał ludzki, ana-
lizę potencjału inwestycyjnego, promocję 
postindustrialną i produkty lokalne oraz 
odnawialne źródła energii i inteligentną 
specjalizację.

2 Po troszku o Toszku 
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Pracowicie między sesjami
 KWiECiEŃ – 28 kwietnia odbyła się 

już 8. sesja obecnej kadencji Rady Miejskiej 
w Toszku. Radni m.in. wyrazili swoją apro-
batę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na reali-
zację zadania pn. „Rewitalizacja Gminnego 
programu usuwania azbestu” oraz udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi gliwickiemu 
na realizację budowy chodnika przy drodze 
powiatowej 2913s w miejscowości Paczyna. 
Podjęta została również uchwała dotycząca 
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady 
Miejskiej w Toszku, której celem będzie opra-
cowanie nowego statutu gminy. Zdecydowano 
także o nadaniu tytułu Honorowego Oby-
watela Gminy Toszek Pani sybille Krägel, 
która od wielu lat niestrudzenie działała  
na rzecz zachowania i upowszechniania wiedzy 
o utworzeniu na terenie Toszka obozu NKWD. 
W trakcie obrad przyjęto także sprawozda-
nia Burmistrza Toszka z realizacji Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy 
Toszek w roku 2014 i Programu współpracy 
Gminy Toszek w roku 2014 z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie oraz Ocenę 
Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014 dla 
Gminy Toszek.

 MAJ – Podczas sesji odbywającej się 
w maju Rada Miejska w Toszku jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia pobo-
ru w drodze inkasa opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz podatku rol-
nego od nieruchomości od osób fizycznych 
i podatku leśnego. We wspomnianych aktach 
ujęto także zasady wynagradzania za wymie-
niony powyżej sposób poboru. Na sesji radni 
zatwierdzili również roczne sprawozdanie 
finansowe za rok 2014 Centrum Kultury 
„Zamek w Toszku”. Ostatnia uchwała, nad 
którą przeprowadzono głosowanie, dotyczyła 
ustalenia opłaty za wpis w rejestrze żłobków 
i klubów dziecięcych w wysokości 25,00 zł. 
Jej uchwalenie było niezbędne ze względu na 
uruchomienie żłobka na terenie Toszka.

 CZERWiEC – Czerwcowa sesja 
rozpoczęła się od przyjęcia przez radnych 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Toszek za  rok 2014, które zostało przyjęte 
jednogłośnie. Następnie radni przystąpili do 
głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi 
Toszka absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Toszek za rok poprzedni. W tym 
przypadku głosowanie nie było jednomyślne, 
ponieważ dwóch z radnych wstrzymało się od 
głosu. Ważną informacją dla mieszkańców jest 
przyjęcie zmian do uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Toszek, która dotyczy powołania społecznej 
Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia 

regulaminu jej działania. W skład nowego 
organu weszli: Aleksander Czapla, Janusz Ko-
nopka, Pani Alicja Kałmuk, Mirosław Kowsz, 
Magdalena Krzepisz, irena Klausa, Marta 
Kapiciak-Milewska. Ponadto podjęto uchwałę  
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników.

 LiPiEC – Sesja Rady Miejskiej odbywa-
jąca się w dniu 3 lipca br. na Zamku w Tosz-
ku miała szczególne znaczenie, ponieważ jej 
główna część została poświęcona omówieniu 
rozwoju gminy z okazji  jubileuszu 25-lecia 
samorządu Terytorialnego w Polsce. Na sesję 
zaproszone zostały wszystkie osoby, które przez 
ostatnie ćwierć wieku pełniły w Toszku funkcję 
Burmistrza, radnego oraz sołtysa. W trakcie 
spotkania obecny Burmistrz – Grzegorz Kup-
czyk przedstawił prezentację obejmującą zmia-
ny, jakim podlegała gmina Toszek w okresie 
ostatnich 25 lat. Ponadto głos zabrali również: 
przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – 
Krzysztof Klonek, Zastępca Burmistrza Toszka 
– Zdzisława Mrózek, obecna na sesji poseł Ja-
nina Okrągły, Przewodniczący Rady Powiatu – 
Andrzej Kurek oraz Członek Zarządu Powiatu, 
a także były Burmistrz Toszka – Jacek Zarzycki. 
Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali sym-
boliczne podziękowania za trud i wkład pracy 
związany z rozwojem gminy Toszek.

 siERPiEŃ – Sierpniowa sesja, która 
odbywa się w ostatni wtorek wakacji, nie prze-
biegała szybko i sprawnie. Część uchwał nie 
spotkała się z aprobatą radnych, w związku 
z czym nie zostały uchwalone. Dwie z nich 
dotyczyły stwierdzania wygaśnięcia mandatu 
radnego Rudolfa Barteli – z powodu narusze-
nia ustawowego zakazu łączenia mandatu 
radnego z prowadzeniem działalności gospo-
darczej z wykorzystaniem mienia komunal-
nego gminy Toszek (głosy za 0, przeciw 11, 
wstrzymało się 2) oraz Krzysztofa Klonka 
– z powodu naruszenia ustawowego zakazu 
łączenia mandatu radnego z wykonywaniem 
czynności przedstawiciela oraz zarządzaniem 
działalnością gospodarczą z wykorzystaniem 
mienia komunalnego gminy Toszek (głosy 
za 0, przeciw 11, wstrzymało się 3). W zaist-
niałej sytuacji radnym nie wygaszono man-
datów i nadal są członkami Rady Miejskiej 
w Toszku. Kolejną sprawą, która wzbudziła 
kontrowersje wśród radnych była uchwała 
dotycząca zmian w budżecie gminy Toszek 
na rok 2015. Kością niezgody okazała się 
wartość środków (300 tys. zł), jaką włodarze 
gminy zamierzali przeznaczyć na remont bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Toszku. Według 
części radnych remont dachu, na który kwota 
ta miała zostać przeznaczona, wydawał się 
niekonieczny do realizacji w chwili obecnej. 
Burmistrz Toszka wyjaśnił zgromadzonym, 
że inwestycja ta musi być przeprowadzona ze 
względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą 
stan techniczny dachu. Natomiast oszacowa-

na wartość inwestycji wynika z konieczności 
zastosowania specjalnych materiałów, co jest 
związane z zabytkowym charakterem budynku 
będącego pod ścisłym nadzorem wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. Jak się okazało 
argumenty zgłoszone przez Burmistrza nie 
przekonały radnych. Wynik głosowania to 
7 głosów przeciw, 6 za, 1 wstrzymujący się. 
W związku z powyższym uchwała nie zosta-
ła podjęta. Podczas sesji uchwalono stawki 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
Rady Miejskiej w Toszku oraz upoważnienia 
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Tosz-
ku do wystawiania polecenia służbowego dla 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku. 
Zgodnie z zapisami uchwały w przypadku po-
dróży służbowej pojazdem samochodowym 
niebędącym własnością gminy radnemu będzie 
przysługiwać zwrot kosztów przejazdu według 
stawek: 0,5214 zł za jeden kilometr przebiegu 
samochodu osobowego o pojemności skoko-
wej silnika do 900 cm³ oraz 0,8358 zł za jeden 
kilometr przebiegu samochodu osobowego 
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 
cm³. Ponadto radni uznali za bezzasadną skargę 
na działalność Burmistrza Toszka oraz wyrazili 
zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym działki oznaczonej nr ewidencyjnym 
1656/228, na której znajduje się kiosk Ruchu 
przy ul. Gliwickiej.

 WRZEsiEŃ – 7 września br. odbyła 
się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwoła-
na na wniosek Burmistrza Toszka w związku 
z nieuchwaleniem zmian do budżetu Gminy 
Toszek na rok 2015 podczas XII sesji Rady 
Miejskiej w Toszku, odbywającej się w sierpniu. 
Uchwała ta uwzględniała również inne istotne 
do zabezpieczenia w budżecie gminy środki, 
m.in. na: plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Toszku, wyposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w placówkach oświatowych, na 
odpłatność za pobyt podopiecznych w domach 
pomocy społecznej, modernizację budynku 
gminnego i jego adaptację na potrzeby żłobka 
oraz wyjazd dzieci szkolnych na „zieloną szko-
łę”. I tym razem uchwalanie zmian uwzględnia-
jących wydatek w wysokości 300 tys. na remont 
dachu wzbudziło sporo kontrowersji wśród 
radnych. Przedstawiono obecnym ekspertyzy 
techniczne, dokumentacje projektowe, wyniki 
i zalecenia zawarte w obowiązujących prze-
glądach technicznych budynku Urzędu, które 
wskazują na niedostateczny stan techniczny 
pokrycia dachowego i elementów odwodnienia, 
a ze względu na luźne tynki na gzymsach, stwa-
rzające zagrożenie dla życia ludzkiego i mienia, 
konieczna jest niezwłoczna konserwacja dachu, 
remont jego odwodnienia i cokołów. Po burz-
liwej dyskusji w wyniku głosowania: 6 głosów 
za, 0 przeciw oraz 7 osób wstrzymujących się od 
głosu, uchwała została podjęta. Takim samym 
stosunkiem głosów uchwalono także zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2015–2025.
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Wiadomości z zoPo

Podniosłą uroczystość rozpoczął dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Paczy-

nie – Bogdan Dutkiewicz, który przywitał 
wszystkich przybyłych. Następnie uczniowie 
przedstawili program artystyczny przypo-
minający wszystkim o rozpoczęciu nowe-
go roku szkolnego. Nie zabrakło akcentu 
historycznego upamiętniającego rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Głos zabrał 
rówież Burmistrz Toszka, który omówił 
inwestycję gminną w szkole, tj. wykona-
nie termomodernizacji w ramach unijnego 
projektu pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez kompleksową termomodernizację 
wraz z wymianą źródła ciepła i montażem 
kolektorów słonecznych w budynkach Szko-
ły Podstawowej w Paczynie i Przedszkolu 
w Toszku”, dziękując wszystkim zaanga-
żowanym w to przedsięwzięcie. Następnie 
głos zabrała przedstawicielka Kuratorium 
Oświaty – Ewa Nicpan. Przeczytała list 
skierowany na ręce społeczności szkolnej 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
Stanisława Fabera. Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Krzysztof Klonek 
życzył wszystkim wielu radości 
w osiąganiu sukcesów szkolnych 
i dobrej motywacji do nauki. Na za-
kończenie dyrektor szkoły odczytał 
list radnego województwa śląskiego 
Krystiana Kiełbasy skierowany do 
uczniów i nauczycieli z życzeniami 
wielu sukcesów.

Przy tej okazji warto nadmienić, że w no-
wym roku szkolnym 2015/2016 toszeckie 
szkoły będą realizowały innowacje peda-
gogiczne zatwierdzone przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, które przyczynią się 
do podniesienia jakości kształcenia. I tak 
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku bę-
dzie realizowało pięć innowacji. Są to: ,,Ję-
zyk reklamy i promocji” autorstwa Urszuli 
Ambrożewicz, ,,Zdrowym być – dłużej żyć” 
autorstwa Katarzyny Czapla, ,,Badminton dla 

każdego” autorstwa pani Joanny Morciniec, 
,,Trochę cool-tury! Podstawy ogólnej kultury 
dla młodzieży” autorstwa Aleksandry Rduch 
oraz ,,Moje miejsce w regionie – dziedzictwo 
kulturowe Śląska” autorstwa pani Donaty 
Podkowa. Dodatkowo w Szkole Podstawowej 
im. Gustawa Morcinka w Toszku uczniowie 
będą mogli uczestniczyć w innowacji peda-
gogicznej ,,W zdrowym ciele zdrowy duch 
– zajęcia gimnastyki korekcyjnej” autorstwa 
Kariny Jarmułowicz-Łozińskiej.

W okresie letnim toszecka oświata otrzymała pozytywne infor-
macje z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udało się bowiem 

pozyskać dodatkowe środki finansowe z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej o łącznej wartości ponad 32 tys. zł. Zostaną one 
przeznaczone na:

–  „edukację włączającą” dla dzieci z różnymi dysfunkcjami w kwo-
cie 10 000 zł

– doposażenie stołówek szkolnych w kwocie 16 789 zł
– doposażenie gabinetów lekarskich: w kwocie 5 622 zł
Dodatkowo w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 

„Książki naszych marzeń” czynione są starania o dofinansowanie 
bibliotek szkolnych w książki, po które chętnie sięgną najmłodsi 
czytelnicy. Wnioski złożyły szkoły podstawowe w Toszku, Pniowie 
i Paczynie. Przy minimalnym wkładzie własnym placówki mogą 
uzyskać 4 170 00 zł dotacji.

Ponadto w okresie letnim ZOPO złożyło dwa wnioski o dofi-
nansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny). Przeprowadzono wnikliwą analizę diagnozy sta-
nu oraz potrzeb wszystkich szkół z terenu miasta i gminy Toszek.

Pozostaje mieć nadzieję, że wniosek dla toszeckiego gimnazjum: 
„Gimnazjum w Toszku – z nami odkryjesz swoje uzdolnienia” w wy-
sokością 336 272,50 zł oraz wniosek dla wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu gminy Toszek „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom 
edukacji w gminie Toszek” (399 991,25 zł) doczekają się realizacji. 
W projektach tych główny nacisk został położony na podniesienie 
efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej przez 
gminne placówki poprzez eliminowanie niepowodzeń szkolnych, or-
ganizację dodatkowych zajęć dla uczniów wykazujących uzdolnienia, 
czy zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach. 
Dodatkowo wspomaganiem kompetencji zawodowych zostaną objęci 
nauczyciele, a w przypadku projektu gimnazjalna młodzież zostanie 
objęta doradztwem zawodowym.

AgnieszkA szAlińskA

Nowe otwarcie

Manna z nieba...?

AgnieszkA szAlińskA

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 miała miejsce w Szkole 
Podstawowej w Paczynie. Gminne uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pw. św. Marcina odprawioną przez księdza proboszcza 
Grzegorza Wrodarczyka, a następnie przeniosły się do pobliskiej nowo 
zmodernizowanej szkoły podstawowej. W wyjątkowym wydarzeniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: Ewa Nicpan – starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Delegatura Gliwice, Grzegorz Kupczyk – Burmistrz 
Toszka, Krzysztof Klonek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku, 
Sylwia Cebula – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej w Toszku, Agnieszka Szalińska – Kierownik Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych w Toszku, radni, dyrektorzy gminnych placó-
wek oświatowych, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice 
i mieszkańcy Paczyny.
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Toszek

Sukcesy uczniów i nauczycieli 
toszeckiego gimnazjum 
w roku szkolnym 2014/15

 Udział w akcjach „Szlachetna paczka” , „Podaruj serce”.
  Reprezentowanie szkoły na uroczystościach gminnych Dożynki, 

Jarmark Bożonarodzeniowy. 
 Organizacja akcji Góra Grosza.
 Udział w XXI finale WOŚP – sztab gminny.
 Udział w projekcie IBE „Narzędzia w działaniu”
  Maria Wilczek 3a i Karolina Bytomska 3c finalistki finału Wo-

jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. niemieckiego.
  II miejsce w powiatowym Konkursie pięknego czytania w j. 

niemieckim.
  Natalia Grabowska – tytuł finalistki w woj. konkursie pt. 

„Henryk Sławik – ocalić od zapomnienia”.
 Udział w konkursie MEN pt. „Książki moich marzeń”
 Pozyskanie laptopa za udział w konkursie Winiary.
  Opracowanie i uzyskanie akceptacji dla 5 innowacji pedago-

gicznych.
Zważywszy na nie najlepszą infrastrukturę sportową (wła-

ściwie brak porządnego boiska) uczniowie osiągnęli także wiele 
sukcesów sportowych:

I miejsce chłopców w turnieju piłki nożnej Orlik, 
II miejsce indywidualne w skoku w dal w zawodach lekkoatle-

tycznych w Gliwicach,
III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w Gliwicach,
I miejsce drużyny chłopców w andrzejkowym turnieju piłki 

nożnej w Wielowsi,
III miejsce w półfinale powiatowym piłki siatkowej dziewcząt 

w Pyskowicach,
III miejsce w półfinale powiatowym piłki siatkowej chłopców 

w Pyskowicach,
I miejsce w chłopców w turnieju piłki halowej w Rudzińcu,
II miejsce w finale powiatowym koszykówki dziewcząt w Py-

skowicach,
II miejsce w finale powiatowym koszykówki chłopców w Py-

skowicach,
III miejsce w finale powiatowym piłki ręcznej chłopców w Pil-

chowicach,
I miejsce drużyny chłopców w II etapie Coca-cola Cup w So-

śnicowicach,
III miejsce drużyny chłopców w II etapie turnieju Coca-cola 

Cup w Gliwicach,
III miejsce drużyny chłopców w zawodach rejonowych w lekkiej 

atletyce w Gliwicach,
(I miejsce – skok w dal, III miejsce w pchnięciu kulą, III miejsce 

sztafety 4x100 m)
I miejsce drużyn chłopców i dziewcząt w finale powiatowym 

badmintona w Pyskowicach,
II miejsce drużyny chłopców i dziewcząt w finale rejonowym 

badmintona w Toszku,
II miejsce indywidualnie w skoku w dal, II miejsce ind. 

w pchnięciu kulą oraz III miejsce indywidualne w biegu na 300 m 
na Otwartych Mistrzostwach Gliwic Szkół Gimnazjalnych w Lek-
kiej Atletyce.

Uczniowie osiągnęli także dobre wyniki w egzaminach gim-
nazjalnych. W języku polskim średnia szkoły wyniosła 65,18% 
(dla porównania średnia powiatowa 61,49%), historia i wiedza 
o społeczeństwie – średnia szkoły 60,19% (powiat 62,62%), ma-
tematyka – 41,17% (powiat 46,26%), przedmioty przyrodnicze 
– 48,43% (powiat 48,94 %). W językach obcych gimnazjaliści 
osiągnęli również wysokie średnie. JoAnnA FAlborskA

koTulin

Wspomnienie lata
Tegoroczne lato minęło w Kotulinie pod znakiem 

świętowania. 27 czerwca br. obchodzono 100-lecie 
konsekracji świątyni. Oczywiście historia kościoła 
i kotulińskiej parafii jest znacznie starsza, o czym 
świadczy chociażby fragment przemówienia, wygło-
szonego w czasie mszy św. „W roku lokacji miasta Kra-
kowa, w roku śmierci świętego Jacka Odrowąża,16 lat po 
bitwie pod Legnicą i śmierci 
Henryka II Pobożnego, 40 
lat po lokacji miasta Opo-
la, 10 lat przed kanonizacją 
św. Jadwigi Śląskiej, w roku 
pańskim 1257, na prawie 
niemieckim, miała miejsce 
lokacja wsi Kotulin Wielki. 
Wtedy tu wybudowano kościół drewniany, a nasi przodkowie obrali sobie 
za jego patrona św. Michała Archanioła (…).

Mszy św. przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja. W świę-
towaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy Toszek i Ujazd, 
gdyż część parafii – Balcarzowice – należy już do województwa 
opolskiego. Licznie przybyli księża, a wśród nich nie zabrakło sióstr 
i księży pochodzących z Kotulina i Balcarzowic. Wszyscy zaprosze-
ni zostali ugoszczeni na Ranczo Państwa Krystiana i Kornelii Kieł-
basów w Proboszczowicach. Po południu rozpoczęto świętowanie 
w namiocie. Wtedy zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Kotulinie, przedstawiając przygotowany program artystyczny.

W niedzielę – 28 sierpnia – miała miejsce II Powiatowa Parada Orkiestr 
Dętych. Wystąpiły orkiestry z Brzezinki, Ostropy, Górażdże Cement S.A., 
zespół z Czech „Styl” oraz Orkiestra Dęta z Kotulina. Wydarzenia te były 
prawdziwą ucztą dla ducha i ciała, gdyż kołocz i inne przysmaki serwowały 
panie z parafialnego Caritas. Ksiądz proboszcz Lucjan Gembczyk wraz 
z Radą Parafialną z tej okazji wydali folder z krótką historią parafii oraz 
pamiątkowe widokówki, które można nabyć w kancelarii parafialnej.

beAtA grochlA

Pniów

"
Nadzieje na sukces"

1 września uroczystą mszą świętą rozpoczął się nowy rok szkolny 
w szkole Podstawowej w Pniowie. O godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy 
dzwonek. Na twarzach wielu uczniów wywołał on szczery uśmiech, na 
niektórych grymas niepewności. Wydaje się, że obydwie reakcje na to, co 
,,nowe” są właściwe i naturalne. Z pewnością w niejednej głowie zaczęły 
roić się pytania: jaki będzie ten nowy rok szkolny?... co przyniesie… do-
brego, zadowalającego? Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć, można 
jedynie wyrazić nadzieję na… sukces, rzetelną pracę i podejmowanie 
nowych wyzwań. Pewne jest to, że nauczyciele w dalszym ciągu będą 
wykorzystywać na swoich zajęciach technologię informacyjną i wszelkie 
zasoby, które placówka pozyskała, uczestnicząc w programie ,,Cyfrowa 
szkoła”. Z pewnością powyższe działanie, jak również wprowadzenie in-
nowacji z języka polskiego podniesie atrakcyjność zajęć i pomoże uczniom 
w osiągnięciu założonych celów. Niezaprzeczalnym bowiem faktem jest 
to, że każdy uczeń, na miarę swoich możliwości, pragnie odnieść sukces. 
Zajęcia innowacyjne mają mu w tym pomóc, poprzez uzupełnienie de-
ficytów, odpowiednie przygotowanie do testów kompetencji, a w dalszej 
perspektywie sprawdzianu po klasie szóstej. Warto przy tej okazji wspo-
mnieć o przystąpieniu szkoły do rządowego programu – ,,Książki naszych 
marzeń”, dzięki czemu biblioteka wzbogacona zostanie o nowe, pożądane 
przez uczniów lektury. Pozyskano także dodatkowe środki finansowe 
z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, które przeznaczone zostaną na 
,,edukację włączającą” i doposażenie stołówki. To dobry początek i opty-
mistyczny akcent u progu nowego roku szkolnego. MAriolA kAłuskA
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W roku szkolnym 2015/2016 pomoc 
w formie dofinansowania podręczni-

ków skierowana zostaje do: 
1. uczniów klasy iii szkoły podstawowej, 
2. uczniów:
– słabowidzących,
– niesłyszących,
– słabosłyszących,
–  z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
–  z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym,
–  z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
–  z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera,
–  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność wymieniona 
powyżej

–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, o którym mowa w art. 
71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, zwanej dalej „usta-
wą”, uczęszczających w roku szkolnym 
2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: 
szkół podstawowych, z wyjątkiem klas i, ii 
i iV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy i.

  JAKiE WARUNKi NALEżY sPEŁNić, 
ABY OTRZYMAć „WYPRAWKę 
sZKOLNĄ”?

Pomoc finansowa przysługuje:
1.  Uczniom pochodzącym z rodzin, w któ-

rych dochód na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kryterium dochodowego, wyno-
szącego 574 zł netto na osobę w rodzinie, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), 
w wysokości obowiązującej w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia. 

2.  Uczniom pochodzącym z rodzin niespeł-
niających kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163 i 693) 
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do 
której uczęszcza uczeń, uwzględniającej 
warunki lokalne, ekonomiczne i społecz-
ne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc 
może być udzielona osobom i rodzinom 
w szczególności z powodu: ubóstwa, sie-
roctwa, bezdomności, bezrobocia,niepeł-
nosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietno-
ści, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodar-
stwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych, braku 
umiejętności w przystosowaniu do życia 

młodzieży opuszczającej całodobowe pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze, trud-
ności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej sta-
tus uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholi-
zmu lub narkomanii, zdarzenia losowego 
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej 
lub ekologicznej.

3.  Niezależnie od dochodu uczniom niepeł-
nosprawnym: 

–  słabowidzącym,
–  niesłyszącym,
–  słabosłyszącym,
–  z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
–  z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym,
–  z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
–  z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera,
–  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność wymieniona 
powyżej

–  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, o którym mowa w art. 
71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, uczęszczającym w roku 
szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci 
i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjąt-
kiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem 
klasy I.
W przypadku uczniów z niepełnosprawno-

ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność intelektualna w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, uczęszczających 
w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla 
dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, 
z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjąt-
kiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych 
dofinansowanie obejmuje również zakup 
materiałów edukacyjnych, o których mowa 
w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Należy zwrócić uwagę, że uczniowie z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz ucznio-
wie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 
do klasy I i II szkoły podstawowej, w przy-
padku gdy nie korzystają z podręcznika do 
zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 
zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, o którym 

mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy – również są 
objęci programem i mają prawo do zakupu 
materiałów edukacyjnych.

 
  WARTOŚć POMOCY „WYPRAWKi 

sZKOLNEJ”
Wartość pomocy nie może przekroczyć 
kwoty:
1.  225 zł – dla uczniów klasy iii szkoły pod-

stawowej,
2.  od 175 zł do 770 zł – dla uczniów, u któ-

rych występują ww. niepełnosprawności. 
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców 
ucznia /prawnych opiekunów, rodziców za-
stępczych/ a także nauczyciela, pracownika 
socjalnego lub innej osoby, za zgodą.

  JAK UBiEGAć się O POMOC?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczni-
ków należy: 
1.  Złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do 

której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2015/2016. Wniosek składa 
się w terminie ustalonym odpowiednio 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, właściwego ze względu na siedzi-
bę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic 
ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, 
osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), 
pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pra-
cownik socjalny lub inna osoba, za zgodą 
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych, osób prowadzących 
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego 
ucznia. 

DO WNiOsKU NALEżY DOŁĄCZYć:
–  W przypadku ubiegania się o pomoc dla 

ucznia, którego rodzina spełnia kryterium 
dochodowe należy dołączyć zaświadczenie 
o wysokości dochodów. W uzasadnionych 
przypadkach do wniosku można dołączyć 
zamiast zaświadczenia o wysokości do-
chodów – oświadczenie o wysokości do-
chodów.

–  W przypadku ubiegania się o pomoc dla 
ucznia, którego rodzina korzysta ze świad-
czeń rodzinnych w formie zasiłku rodzin-
nego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 
można przedłożyć – zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów – zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych 
w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego

–  W przypadku ubiegania się o pomoc dla 
ucznia, którego rodzina nie spełnia kryte-
rium dochodowego, zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów – należy dołączyć 
uzasadnienie.

–  W przypadku ubiegania się o pomoc dla 
ucznia niepełnosprawnego, do wniosku 
należy dołączyć kopię orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego, o którym 

wYPrawKa szKolNa 2015/2016
oświata
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Pomoc Społeczna

W gminie Toszek funkcjonuje Miejsko-
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych (w skrócie MGKRPA 
– powstała na mocy ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi oraz zarządzenia Burmistrza Toszka).

W chwili obecnej w skład wchodzą osoby 
przeszkolone w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:
  mgr Małgorzata Czerwińska – prze-

wodnicząca
 mgr Bogusława Konopka – sekretarz 
 Paweł Janarek – członek komisji 
 Alina Dolińska – członek komisji 
Głównym zadaniem gminnej komisji 

rozwiązywania problemu alkoholowego jest 
pomoc w rozwiązaniu problemów osób uza-
leżnionych. Pozostałe zadania w wymiarze 
pomocy mieszkańcom gminy skupiają się 
w głównej mierze na:
 podejmowaniu czynności zmierzają-

cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,
 przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących 

problemu alkoholowego,

 motywowaniu osób uzależnionych od 
alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia 
odwykowego,
 kierowaniu na badanie przez lekarza 

biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju 
zakładu leczniczego,
 kierowaniu do sądu wniosków o wszczę-

cie postępowania w sprawie zastosowania 
obowiązku poddania się leczeniu odwyko-
wemu w stosunku do osób z problemem 
alkoholowym. 

Kto może złożyć wniosek o leczenie 
odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (są-
siad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub 
instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, 
policja, prokuratura), która wie o osobie nad-
używającej alkoholu i powodującej rozkład 
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 
uchylającej się od pracy albo systematycznie 
zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Kierowanie na przymusowe leczenie od-
wykowe osób uzależnionych od alkoholu:

Artykuł 21 ust. 2. ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustanawia 
zasadę dobrowolności leczenia odwykowego 
osób uzależnionych od alkoholu. Jednym 
z wyjątków od tej zasady jest możliwość skie-
rowania na przymusowe leczenie osoby przez 
postanowienie sądu.

Jeśli szukasz pomocy lub wsparcia, jesteś 
osobą uwikłaną w alkoholizm członka rodzi-
ny i dlatego znalazłeś się w trudnej sytuacji 
życiowej i przeżywasz kryzys, z którym nie 
jesteś w stanie się uporać, jesteś ofiarą prze-
mocy, borykasz się z problemem uzależnienia, 
zgłoś się do:

Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Toszku.

Przyjmuje w każdy czwartek w godz. 15.00– 
–17.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku
  ul. Rynek 11, 44-180 Toszek 

tel./fax: 32 332-67-02, 32 332-67-14 
e-mail: sekretariat@ops.toszek.pl

Wniosek można pobrać w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Toszku lub ze strony 
internetowej: http://ops.toszek.pl/komisja-ro-
zwiazywania-problemow-alkoholowych

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Toszku lub w sekretariacie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Toszku.

Czy alkohol może być problemem?

mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty.

Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują za-
kupu podręczników.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym podręczników 
do kształcenia specjalnego, lub podręczników 
do kształcenia w zawodach, a w przypadku 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – również 
koszt zakupu materiałów edukacyjnych doko-
na dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu 
zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku zakupów indywidualnych 
dowodem zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego, w tym podręczników do 
kształcenia specjalnego, lub podręczników 
do kształcenia w zawodach, a w przypadku 
uczniów z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym – również zakupu materiałów 

edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona 
imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opie-
kuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą 
rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon 
lub oświadczenie o zakupie odpowiednio 
podręczników lub materiałów edukacyjnych. 
W przypadku złożenia oświadczenia, należy 
dołączyć informację o rozliczeniu wydatków 
odpowiednio na zakup podręczników lub 
materiałów edukacyjnych tylko w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom 
w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla 
grupy uczniów, koszt zakupu podręczników 
lub materiałów edukacyjnych jest zwracany 
rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, 
rodzicom zastępczym, osobom prowadzą-
cym rodzinny dom dziecka) albo pełnolet-
nim uczniom po przedłożeniu potwierdze-
nia zakupu zawierającego: imię i nazwisko 
ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której 
uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych 
podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis 
osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie 
zakupu wystawia podmiot, który dokonał 
zakupu, na podstawie faktury VAT i listy 
uczniów, dla których zakupiono podręczniki 
i materiały edukacyjne.

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydat-
ków kwalifikowanych w programie, nie 
obejmują one wydatków związanych z za-
kupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. 
wydawnictw. 

W przypadku uczniów klasy III szkoły 
podstawowej dopuszcza się refundację zesta-
wu podręczników oferowanych w tzw. box-
ach, w których brak jest możliwości ustalenia 
ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.

Wnioski w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka 
szkolna” mogą być składane w terminie od 1 
września 2015 do 31 października 2015 r.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu pod-
ręczników, nastąpi po uprzednim otrzyma-
niu środków od Wojewody Śląskiego do dnia 
20 listopada 2015 r.

Szczegółowe zasady przyznawania po-
mocy reguluje Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. 
Poz. 938).

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
zakupu podręczników są dostępne w sekre-
tariacie każdej szkoły lub na stronie interne-
towej szkoły lub gminy Toszek.
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Kultura
CieKawostKi 
z Centrum Kultury
„zamek w toszku”

zamkowa wieża dostępna 
dla zwiedzających
Zamkowa wieża jest od wieków wizytówką Toszka, była ona przed-
stawiana na pocztówkach, banknotach, stała się rozpoznawalnym 
znakiem m.in. dawnego browaru toszeckiego. 29 czerwca br. odbyło 
się oficjalne otwarcie wieży po przeprowadzonej rewitalizacji. Po-
przedni remont był wykonany pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Po 
ponad półwieczu wieża została zatem gruntownie wyremontowana 
i już od 4 lipca jest dostępna dla zwiedzających.

W poniedziałkowe południe prof. Małgorzata Omilanowska – Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaszczyciła swoją obecnością 
podczas uroczystości otwarcia. Wśród gości byli również Krystyna 
Szumilas – Posłanka na Sejm, Henryk Mercik – Członek Zarządu 
Województwa Śląskiego, Krystian Kiełbasa – Radny Województwa 
Śląskiego, Andrzej Kurek – Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickie-
go, Grzegorz Kupczyk – Burmistrz Toszka, przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego 
w Katowicach, dele-
gacje z miast powia-
tu gliwickiego oraz 
przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Toszku.

Zaproszeni go-
ście zostali przywi-
tani przez Artura 
Czoka – Dyrektora 
Centrum Kultury 
„Zamek w Toszku”, 
następnie ks. prałat 
Marian Piotrowski 

poświęcił wieżę. Pani Minister Małgorzata Milanowska, Burmistrz 
Toszka Grzegorz Kupczyk i Dyrektor Artur Czok oficjalnie dokonali 
otwarcia wieży poprzez przecięcie liny. 

Po wejściu do wieży, w niezwykle przytulnej sali kinowej zaproszeni 
goście wysłuchali wykładu Grzegorza Kamińskiego pt. „Toszek na 
dawnej karcie pocztowej i fotografii”. Uroczystość uświetnił występ 
sopranistki Sabiny Olbrich-Szafraniec. Następnie goście zwiedzili 
wystawy „Bawiłem się żołnierzykami”, „Browar w Toszku”, „Zamek 
w Toszku” karty pocztowe i fotografie ze zbiorów Marka Kulika i Grze-
gorza Kamińskiego. Nie lada niespodzianką był pobyt w podziemiach 
wieży, gdzie znajduje się interaktywna ścieżka edukacyjna przenosząca 
do czasów średniowiecznych oraz do tunelu skazańców.

Wieża zamkowa oraz budynek stajni przeszły gruntowny remont 
w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamko-
wej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek 
w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowa-
niem otoczenia” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007–2013. Całkowita wartość projektu to 3 331 793,08 zł. 
W ramach inwestycji została wykonana renowacja oraz aranżacja 
gotyckiej wieży zamkowej, renowacja dachu budynku stajni i wieży, 
renowacja i konserwacja elewacji budynku stajni wraz z portalem, 
modernizacja infrastruktury budynku byłych stajni (remont sieci 
kanalizacyjnej w budynku byłych stajni i wieży wraz z podłączeniem 
jej do sieci miejskiej), odtworzona instalacja wodno-kanalizacyjna 
oraz centralne ogrzewanie w wieży zamkowej, wymiana instalacji 
elektrycznej i oświetlenia w wieży, zakup wyposażenia wieży, zago-
spodarowanie otoczenia zamku. Kolejną atrakcją dla dzieci na terenie 
zamkowego dziedzińca jest gra zręcznościowa „Mały rycerz”, w której 
każdy może spróbować swoich sił w fechtunku. bArtłoMieJ WoźniAk

Wakacje na zamku w Toszku 2015

„ahoj, Piraci!”
Na czas wakacji Centrum Kultury „Zamek w Toszku” przygo-
towało specjalną ofertę warsztatową dla dzieci, które ukończyły 
6. rok życia. Zajęcia odbywały się od 30 czerwca do 28 sierpnia, 
w godzinach od 9.00 do 14.00. 

W tym roku wakacje upłynęły pod nazwą „Ahoj, Piraci!”. Zajęcia 
rozpoczęły się od pasowania każdego dziecka na pirata. Kapitan 
dokonywał tej czynności za pomocą szabli pirackiej, wypowiadając 
formułę: „Na srebrne łyżki, złote dukaty i wszystkie skarby świata, 
pasuję ciebie na pirata”. Każdy pirat otrzymał nowe imię, specjalny 
tatuaż, szablę oraz czapkę piracką. Dzieci poznawały zwyczaje pirac-
kie, bawiły się w bitwy morskie, urządziły piracką rewię mody oraz 
„podróż na Tajemniczą Wyspę”. 

Uczestnicy brali również udział w grze terenowej, podczas której 
mieli za zadanie, za pomocą map i ukrytych wskazówek, odnaleźć 
skarb piracki. Dla dzieci zaplanowano także wiele atrakcji, takich jak: 
zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, zabawy z chustą animacyjną, 
konkursy, spacery i pikniki. 

W tym roku nie zabrakło również wycieczek autokarowych – dzieci 
pojechały na kręgle oraz do kina na bajkę „Mały Książę”.

Uwieńczeniem wakacji była NIEZWYKŁA NOC NA TOSZECKIM 
ZAMKU, która stała się już tradycją. Kto odważny, może przeżyć noc 
na toszeckim zamku. bArbArA skAWińskA

Wesele na zamku
Nie wybrałeś jeszcze miejsca na zorganizowanie
ślubu, wesela, przyjęcia rodzinnego?
Zapraszamy na Zamek w Toszku
Zapewniamy:
 wyśmienitą kuchnię
 profesjonalną obsługę
 niezapomniane wrażenia
Kontakt: tel. 32 233 44 93; 507 130 644
www.weselenazamku.pl; e-mail: info@weselenazamku.eu

zamkowa wieża dostępna dla zwiedzających

Fot. Bartłomiej Woźniak
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Tegoroczne wakacje toszeccy harcerze spędzili na 
trzytygodniowym obozie harcerskim, a zuchy na dwu-
tygodniowej kolonii w Lucieniu. 

W czasie kolonii zuchy wcielały się w role młodych cza-
rodziei, zdobywały kolejne sprawności, dobrze się przy 

tym bawiąc. Z kolei harcerze i starsi harcerze uczyli się, jak 
przetrwać w leśnych warunkach bez telefonów, komputerów 
i innych sprzętów elektronicznych. Brali udział w warsztatach 
z pierwszej pomocy prowadzonych przez wykwalifikowane-
go ratownika. W programie obozu oprócz gier terenowych, 
podchodów i zajęć dotyczących technik harcerskich znalazła 
się również wycieczka do warszawskiego Centrum Nauki 
Kopernik. Dla uczestników oraz kadry była to niezapomniana 
przygoda.

Jeśli ktokolwiek chciałby dołączyć do wspaniałej przygody, 
to serdecznie zapraszamy na zbiórki zuchowe, harcerskie i star-
szoharcerskie. Uczniów klas I–III szkoły podstawowej – w piątki 
w godzinach 17.00–18.30, klas IV–VI w soboty od 9.45 do 11.15, 
gimnazjalistów – w soboty w godzinach 8.00–9.30 w harcówce 
Szczepu „IGNIS” przy ul. Gliwickiej w Toszku.

 MArtA bullA

5 września br. Rodzinny Ogród Dział-
kowy ,,NADZIEJA’’ w Toszku obchodził 
Jubileusz 110-lecia założenia. 

Uroczystości jubileuszowe otworzył Pre-
zes Ogrodu, który powitał przybyłych 

na te uroczystości: Prezesa OZ Śląskiego 
– Józefa Noskiego, członka Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej – Zenona Jabłońskiego, 
członka OZ Śl. – Antoniego Janusa oraz 
Kierownika Delegatury Rejonowej PZD 
w Gliwicach. Następnie Kierownik Delega-

tury, który w imieniu Delegatury Rejonowej 
PZD w Gliwicach przekazał na ręce prezesa 
ROD „Nadzieja” Krystiana Bema dyplom, 
zaznaczając, że ROD,, Nadzieja’’ jest najstar-
szym ogrodem Delegatury Rejonowej PZD 
w Gliwicach. Prezesowi Ogrodu „Nadzieja” 
został też wręczony puchar i kolejny dyplom 
oraz upominki dla działkowiczów. 

Kolejnym punktem dożynek była kon-
sumpcja: kiełbaski z grilla, krupniok z kapu-
stą oraz przepyszny żurek. Po posiłku roz-

poczęły się tańce biesiadników. Jednocześnie 
przeprowadzono konkurs sprawnościowy dla 
dzieci i dorosłych, gdzie wyłoniono „Króla 
Strzelców” w kategorii kobiety, mężczyźni 
i dzieci. Po zmroku dzieci opuściły Ogród 
„Nadzieja”, natomiast dorośli bawili się jesz-
cze długo przy dźwiękach muzyki i z nadzie-
ją, że w przyszłym roku nie zabraknie obfitych 
plonów i kolejnych dożynek.

 ryszArd skonieczny

110-leCie oGrodu dziaŁKoweGo  
„NadzieJa” w toszKu

Harcerskie lato
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odszedł przyjaciel nasz
– pożegnanie śp. Księdza Proboszcza 

Prałata Mariana Piotrowskiego

Urodził się 2 czerwca 1960 r. w Rudziczce jako syn Piotra i Marii. Miał czterech 
starszych braci: Józefa, Jana, Ryszarda i Władysława. Szkołę podstawową i li-

ceum ukończył w Nysie i po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 22 czerwca 1985 r. w kościele 
katedralnym w Opolu przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Wieczorka, po 
czym dekretem biskupa został skierowany do swojej pierwszej pracy duszpasterskiej 
w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Kędzierzynie-Koźlu. Kolejne przystanie na drodze 
młodego wikariusza to parafie: św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim, Wniebowzięcia 
NMP w Rudach Raciborskich i św. Józefa w Kaletach. 28 sierpnia 1995 r., po 10 latach 
posługi wikariusza, został mianowany proboszczem parafii św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Toszku. 

Tak zaczęła się dwudziestoletnia historia ojca i głowy parafii. W roku 2011 został 
prałatem. Był także ojcem duchowym neoprezbiterów. W tym czasie dał się poznać jako 
kapłan głębokiej wiary, apostoł Bożego miłosierdzia, człowiek wielkiego serca i tro-
skliwy gospodarz. Z poczuciem obowiązku, godnością i radością pełnił misję swojego 
powołania, dając świadectwo wielkiej miłości Bożej. 

W roku 2015, roku swoich jubileuszy: ukończenia 55 lat życia, 30 lat kapłaństwa i 20 
lat pracy proboszcza, 29 czerwca odszedł ze swojego domu, jak zwykł nazywać parafię, 
na wieczne rekolekcje. 

Wczytując się w życie, nie tylko w biografię, Ks. Mariana Piotrowskiego, wiele kart 
księgi jego bytu zapisanych jest życiem tych, których spotkał jako syn, przyjaciel, prze-
łożony, bo jego życie, to droga do Boga przez człowieka. Bardzo kochał ludzi i starał 
się dla nich otwierać swoje serce i swój umysł. Kapłaństwo swoje budował na pięknym 
człowieczeństwie i chrześcijaństwie. Jego uśmiech dziś, na kilka tygodni po śmierci, 
nadal odbija się na twarzach wielu toszeckich parafian. ks. sebAstiAn bensz

W imieniu własnym oraz władz samo-
rządowych gminy toszek ze szczerą 
wdzięcznością i uznaniem pragnę zło-
żyć podziękowania wszystkim Mieszkań-
com, organizacjom i stowarzyszeniom za 
wspólne przeżycie tegorocznego Świę-
ta Plonów – dożynek gminnych 2015. 
dziękuję za udział w korowodzie, wszelką 
okazaną pomoc, współpracę i znaczący 
wkład w pracę, która przyczyniła się do 
organizacji uroczystości zrodzonej z pol-
skiego obyczaju dzielenia się radością 
z pomyślności bogactwa zbiorów. ser-
deczne podziękowania składam dyrekcji 
i Pracownikom centrum kultury „zamek 
w toszku”, sołtysom oraz Pracownikom 
urzędu Miejskiego, a także wszystkim 
tym, dzięki pomocy których gminne 
święto plonów wypadło tak pięknie 
i okazale.

grzegorz kuPczyk, burMistrz toszkA

Przewodniczący Pan Augustyn Macioń-
czyk pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które w jakikolwiek 
sposób pomogły w przygotowaniach do-
żynkowych i brały udział w korowodzie, 
a przede wszystkim: dominice skawiń-
skiej, Patrycji thomala, Agacie szwedka, 
beacie Wrzeciono, Małgorzacie Filipek, 
Małgorzacie Maciończyk,  Annie i Mar-
kowi Wypych, Annie i rudolfowi bartela, 
Wiesławie i krystianowi Mrzygłód, Artu-
rowi Mendla, Fabianowi knopek, damia-
nowi Musioł, kamilowi szkop, danielowi 
rzeźniczek, tomaszowi Wypych, Piotro-
wi dworczyk, kwiaciarni iWA z toszka  
oraz radnej osiedla oracze Pani ewie 
Milewskiej.

Łamanie i druk:
Wydawnictwo i drukarnia Świętego krzyża, ul. 
katedralna 6, 45-007 opole 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141
drukarnia: www.drukujunas.eu
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