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Tytuł Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej, już po 
raz piąty, został przyznany przez pomysłodaw-
cę nagrody – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Toszeckiej. Zaszczytnym wyróżnieniem został 
tym razem uhonorowany pan burmistrz Grze-
gorz Kupczyk. 
Tytuł przyznawany jest od roku 2012 i od 
pierwszej edycji tego gminnego plebiscytu pan 
burmistrz zawsze był wśród nominowanych fi-
nalistów. Do tegorocznego ścisłego finału zakwa-
lifikowali się – oprócz burmistrza – ks. Sebastian 
Bensz, pan Krystian Kiełbasa, pani Magdalena 
Śliwiok i pan Erwin Janysek. Kapituła konkur-
su (zasiadają w niej przedstawiciele lokalnych 
organizacji pozarządowych oraz laureaci z lat 
poprzednich) wskazała tym razem na Grzegorza 
Kupczyka, jako zwycięzcę. Pamiątkową statuetkę 
„Człowieka Roku” formalnie burmistrz odebrał 
podczas uroczystej gali, która obyła się 4 lutego 
w zamkowej Sali Peterswaldzkiej. Uroczystość 
poprowadzili Radosław Makowczyński i Krzysz-
tof Czech (TPZT), a oprawę artystyczną zapewnił 
chór „Tryl” pod dyrekcją Marii Garbal. O przy-
gotowanie i wygłoszenie laudacji na cześć tego-
rocznego laureata poproszony został Michał Ma-
theja (DFK) – z powierzonego zadania wywiązał 
się znakomicie! Fragmenty laudacji publikujemy 
poniżej (całość dostępna jest na facebookowym 
profilu TPZT).
Jako inicjatorzy i organizatorzy przedsięwzię-
cia z satysfakcją stwierdzamy, że zarówno liczba 
zgłaszanych kandydatów, jak i liczba oddanych 
w pierwszej fazie plebiscytu głosów wzrasta z roku 
na rok. Cieszy nas także coraz większa liczba 
uczestników naszej tłustoczwartkowej gali, a jako 
że z tej nowej toszeckiej tradycji nie zamierzamy 
rezygnować wszystkich mieszkańców gminy już 
dzisiaj zachęcamy do refleksji, kto powinien zostać 
kolejnym laureatem. – powiedział R. Makow-
czyński.

Laudacja
Szanowny Laureacie, drodzy Państwo!
(…)
Grzegorz Kupczyk wybrany został Człowiekiem 
Roku Ziemi Toszeckiej AD 2015 zapewne nie wy-
łącznie ze względu na dokonania w tym minionym 
już roku. Jego nazwisko pojawiało się przecież na 
liście nominowanych także w poprzednich 4 edy-
cjach. W samym regulaminie plebiscytu mowa 
jest o osiągnięciach w różnych dziedzinach, wy-
kraczających poza sztywne ramy czasowe. Mimo 
to, warto przypomnieć, że rok miniony przyniósł 
w życiu naszego laureata zmianę zasadniczą, 17 
stycznia ub. r. dokonał wyboru już nie na 4 lata, 
ale na całe życie. W dodatku Toszek wzbogacił się 
o nową obywatelkę, która nie tylko płaci tutaj po-
datki i ociepla wizerunek burmistrza, ale i przy-
czynia się do rozwoju życia kulturalnego naszego 
miasteczka. Jako się jednak rzekło, przyznane 
wyróżnienie traktować chyba można, jako pod-
sumowanie ostatnich 5 lat. Tak wynika również 
z lektury uzasadnień podanych przez zgłaszają-
cych kandydaturę Pana Burmistrza – zacytuję 
kilka zapisów: „Wiele inwestycji, w końcu gmina 
rozkwita”, „Młody, sumienny, energiczny, dobry 
włodarz”, „Dba o potrzeby mieszkańców”, „Do-
bry gospodarz”. Pozwolą Państwo, że skupię się 
nie na przeprowadzonych inwestycjach – wszak 
jesteśmy już po elekcji, a raczej na pewnych wy-
branych cechach charakteru laureata, tych, któ-
re w moim przekonaniu stanowią źródło, punkt 
wyjścia do tych bardziej wymiernych sukcesów. 
(…) Wróćmy zatem do początku tej pięcioletniej 
ery. Jacek Kuroń mawiał: „Jeżeli chcesz podobać 
się wszystkim, zapisz się do zespołu pieśni i tań-
ca”. Z tego, co wiem, to akurat pieśń i zwłaszcza 
taniec do niedawna nie należały do ulubionych 
rozrywek naszego laureata, wybrał zatem ścież-
kę, na której początku już miał zapewne świa-
domość, że nie będzie „podobał się wszystkim”. 
Na tej drodze odwaga i asertywność potrzebne 
są każdego dnia. Przyznam, że te cechy odegrały 
szczególnie dużą rolę w czasie pierwszej kampa-
nii wyborczej roku 2010. Z jednej strony mocno 
odczuwalne były już wówczas oczekiwania dużej 
części naszej lokalnej społeczności (jak się oka-
zało po podliczeniu głosów – jej większości) na 
„dobrą zmianę”, z drugiej mieliśmy przecież świa-

domość, że ryzykujemy i kupujemy kota w wor-
ku. Już na pierwszych spotkaniach z wyborcami 
mogliśmy się jednak przekonać, że ten kot to taki 
bardziej tygrys z toszeckiego lasu, który potrafi 
obronić swoje pozycje, kiedy jest atakowany, ale 
i odpowiadać uśmiechem na wszelkie przeja-
wy sympatii. (…) Rzadka umiejętność dotarcia 
do bardzo różnych słuchaczy bierze się zapew-
ne także z tego, że mimo wieloletniego pobytu 
w wielkim mieście i mimo niewątpliwego sukce-
su, jakim było osiągnięcie stanowiska burmistrza 
w wieku zaledwie 31 lat, Grzegorz pozostał chło-
pakiem z pogranicza Toszka i Kotliszowic, takim, 
który wtedy, kiedy trzeba i miotłę, i siekierę, i pę-
dzel do ręki weźmie. Parę lat temu członkowie 
TPZT wyznaczali przebieg trasy św. Jakuba przez 
naszą gminę. Jednym z najrzetelniejszych mala-
rzy żółtych muszelek na niebieskim tle był sam 
burmistrz. Czasami działania ekipy oznaczającej 
szlak budziły zainteresowanie, a niekiedy zanie-
pokojenie mieszkańców. Tak na zasadzie: „lepiej 
byście te drogi naprawili”, albo „a kto się na to 
zgodził”. Pamiętam, jak bodajże w Ligocie na ro-
werze podjechał taki niezbyt pokojowo nastawio-
ny i lekko wstawiony obywatel i w ostatniej chwi-
li z niedowierzaniem zorientował się, że puszkę 
z farbą trzyma w rękach sam Burmistrz. „A jo ino 
chciołech pedzieć: Boże pomogej!” Tak na margi-
nesie – w przyszłym roku szykuje się ciąg dalszy 
malowania Jakubowych muszelek!
I jest jeszcze jedna cecha, dzięki której w moim 
przekonaniu laureat zjednuje sobie w całej na-
szej społeczności wielu przyjaciół. Tą cechą jest 
otwartość, taka szczególna otwartość często cha-
rakteryzująca ludzi pogranicza. Bez uprzedzeń 
i bez kompleksów laureat gotów jest do kontak-
tu i z Niemcami i z Ukraińcami, nie ucieka od 
trudnych problemów – jak ustalenie miejsca po-
chówku ofiar obozu NKWD, świetnie rozumie, 
jak ważne jest stworzenie możliwości kształcenia 
dwujęzycznego, angażuje się w działania promu-
jące nasze regionalne dziedzictwo.  (…)
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Burmistrz Grzegorz Kupczyk
– Człowiekiem Roku Ziemi Toszeckiej 2015

Laureaci tytułu
„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej” 
2011 – Stanisław Dielehner
2012 – Józef Musielok
2013 – ks. Marian Piotrowski
2014 – Maria Garbal
2015 – Grzegorz Kupczyk
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PROSTO 
Z URZĘDU

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy tegorocz-
ny numer gminnej gazety samorządowej. Bę-
dzie on odtąd ukazywał się częściej (planujemy 
w tym roku 6 wydań) oraz w nieco odświeżo-
nym układzie, dzięki czemu – mam nadzieję 
– przekazywane tutaj informacje będą jeszcze 
bardziej aktualne i przystępne. W kilku zda-
niach chciałbym i ja w tym miejscu dzielić się 
z Państwem tym, co wydaje mi się ważne i co 
może okazać się interesujące. 

W ostatnim czasie przygotowujemy się na to, co 
w trybie ustawowym wprowadzają władze cen-
tralne – mam na myśli głośny program „500+” 
oraz nabór do klas pierwszych i przedszkoli 
w związku ze zmianą w zakresie wieku rozpoczę-
cia nauki szkolnej. Piszemy o tym szczegółowo 
na str. 5. Cieszę się, że coraz więcej odbiorców 
zyskuje oferta wydarzeń kulturalnych naszego 
zamku: styczniowe, lutowe i marcowe koncerty 
i spektakle gromadziły niemal pełne sale. Roz-
wija się żłobek – wolne miejsca sukcesywnie się 
zapełniają, operator bardzo zabiega o dotarcie 
z ofertą do osób potencjalnie zainteresowa-
nych ofertą żłobka, a nasi urzędnicy starają się 
to przedsięwzięcie wspierać. Pełną parą prowa-
dzone są prace nad projektami unijnymi, dzię-
ki którym w tym i w przyszłym roku będziemy 
chcieli zabiegać o dofinansowanie na realizację 
ważnych gminnych inwestycji: kanalizacji, foto-
woltaiki, przebudowy terenu wokół dworca kole-
jowego – o poszczególnych projektach będziemy 
informować w miarę postępu prac nad aplikacja-
mi. W samym urzędzie doszło ostatnio do waż-
nych zmian kadrowych – od 11 stycznia pracę 
rozpoczął mój nowy zastępca pan Piotr Kunce, 
który odpowiada m.in. za inwestycje, gospodar-
kę komunalną, a także promocję i rozwój. Z koń-
cem lutego pracę u nas zakończył natomiast pan 
Piotr Kołodziej, inspektor ds. inwestycji, który 
został wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Opolu. Trwa procedura wyłaniania jego na-
stępcy. W ostatnim czasie miałem także przy-
jemność uczestniczyć w konwencie burmistrzów 
i wójtów organizowanym przez Śląski Związek 
Gmin i Powiatów. 
Na zakończenie chcę nadmienić, co zapewne 
część z Państwa już zauważyła, że uruchomili-
śmy dodatkowe kanały komunikacji na porta-
lach społecznościowych (Facebook, Twitter). 
Jestem przekonany, że te inicjatywy pozwolą 
nam jeszcze sprawniej komunikować wszystko, 
co ważne w życiu naszego miasta i naszej gminy. 

Dobiega końca realizacja inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci gazowej w Toszku 
w rejonie ulic: Mickiewicza, Słowackiego, Eichendorffa, Skłodowskiej i Wilkowickiej”. 
Temat rozpoczęty przeze mnie w lutym 2014 r. z inicjatywy mieszkańców w/w ulic po-
winien zgodnie z podpisanymi umowami przyłączeniowymi z Polską Spółką Gazow-
nictwa w Zabrzu zakończyć się w terminie, tj. do końca kwietnia br.. Obecnie trwają 

roboty na ostatniej z ulic – ulicy Wilkowickiej, pozostałe są już zgazyfikowane, a mieszkańcy mają wy-
konane przyłącza do granicy posesji. Początki tego przedsięwzięcia jednak nie były łatwe – rozmowy 
PSG w Zabrzu toczyły się przez wiele miesięcy, odbyte były liczne spotkania, przeprowadzono ankiety 
wśród mieszkańców, itd., aż w końcu 02.06.2014 r. otrzymaliśmy pismo z PSG w Zabrzu, że rozbudo-
wa sieci w rejonie w/w ulic jest efektywna ekonomicznie i dojdzie do jej realizacji. Spółka uruchomiła 
całą procedurę inwestycyjną, a realizację rozpoczęto w styczniu br. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę 
powiedzieć , że warto było o ten gaz „powalczyć”, ponieważ coraz częściej mieszkańcom naszej gminy  
leży na sercu sprawa zanieczyszczonego środowiska naturalnego (czystości powietrza), a posiadanie 
możliwości wykorzystania gazu ziemnego to jedna z alternatyw aby wspomniany stan jakości środo-
wiska poprawić. Na grudniowej sesji minionego roku podjęliśmy ważną uchwałę tj. przyjęcie „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 roku” – jest to kolejny krok w kierunku po-
prawy naszego środowiska naturalnego, a zarazem podstawowy dokument, który pozwoli Gminie na 
opracowanie programów dopłat dla mieszkańców, między innymi do wymiany pieców węglowych 
oraz innych programów w zależności od możliwości finansowych naszej gminy. 

Radny Tadeusz Kobiernik; tkobiernik@toszek.pl; tel. 695428553

Drodzy Czytelnicy
Grudniowy numer „Po troszku o Toszku” był jed-
nocześnie ostatnim wydaniem przygotowanym pod 
moją redakcją. Z początkiem bieżącego roku funkcję 
redaktora naczelnego objął Pan Piotr Kunce – Za-
stępca Burmistrza Toszka.
Przez ponad 4 minione lata miałam przyjemność raz 
na kwartał oddawać w Państwa ręce gminne czaso-
pismo. Niezwykle cieszyły mnie chwile, gdy podczas 
kolportażu kolejne egzemplarze znikały jak „świeże 
bułeczki”, gdy gro Czytelników z zainteresowaniem 
śledziło i dopytywało o kolejny numer. Z pokorą 
przyjmowałam również ostre słowa krytyki, mając 
świadomość, że treści zamieszczane na łamach „Po 
troszku (…)” nie spotkały się z aprobatą wszystkich, 
a praca redaktora częściej bywała poddawana nega-
tywnym osądom, aniżeli pozytywnej ocenie. 
Na każdej redakcji spoczywa wielka odpowie-
dzialność za przekaz, jaki kieruje do odbiorców. 
W świecie dziennikarskim wymienia się trzy typy 
dziennikarzy: misjonarza, adwokata i informatora. 
Wyznaczając linię programową redakcji starałam 
się w jak najszerszym stopniu skoncentrować na 
informowaniu, a nie publicystyce. Ze względu na 
charakter czasopisma (gminna gazeta samorzą-
dowa) i szanując oczekiwania Czytelników, które 
ukierunkowane były w dużym stopniu na uzyskanie 
bieżących i źródłowych informacji odnośnie działań 
podejmowanych przez gminne władze, zamiesz-
czane materiały w dużym stopniu miały charakter 

biuletynowy, przedstawiający 
najważniejsze z punktu widze-
nia mieszkańców wydarzenia 
z życia gminy. W tym miejscu 
pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim współpracownikom 
redakcji, którzy aktywnie i z niezwykłym zaanga-
żowaniem przekazywali artykuły, dzięki którym 
czasopismo tworzone było w dużej części przez 
Was samych, a Czytelnicy mieli okazję zapoznać 
się z bieżącymi przedsięwzięciami podejmowanymi 
w gminnej oświacie, kulturze, sporcie, pomocy spo-
łecznej, trzecim sektorze, w sołectwach…
Zainteresowanie gminną gazetą to zasługa przede 
wszystkim autorów zgłaszających ciekawe materia-
ły prasowe oraz wiernych Czytelników. Wszystkim 
Państwu składam serdeczne podziękowania za mi-
nione lata współpracy, a nowej redakcji życzę dal-
szych sukcesów w żmudnej i odpowiedzialnej pracy 
redakcyjnej. 
Postać dziennikarza nieczęsto bywa oceniana pozy-
tywnie. Aleksander Fredro pisał: 
„Jak kominiarza,
Tak dziennikarza 
Zawód diable trudny:
Czyści – a sam brudny.”
Dziękując za spędzone nad czasopismem chwile, że-
gnam się z Państwem, żywiąc nadzieję, że nie pozo-
stanę w Waszej pamięci jedynie „kocmołuszkiem”.

Dominika Gmińska

ZMIANA REDAKTORA NACZELNEGO

XX sesji za nami
Od początku VII kadencji Rady Miejskiej Tosz-
ka, w której zostałem przewodniczącym nastę-
pują zmiany. Wcześniej większość nie miała do 
czynienia z tą zaszczytną funkcją,  ale jak po-
kazuje czas rada uczy się bardzo szybko. Cieszy 
mnie fakt, że radni są bardzo zaangażowani 
w pracę na rzecz mieszkańców. W związku 
z tym wprowadziliśmy kilka zmian, które mają 
usprawnić bezpośredni kontakt z nami. 
Najważniejsze zmiany dotyczą sesji. Poza wyjąt-
kami odbywać będzie się w każdy ostatni wtorek 
miesiąca o godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego (II piętro).  Dla nas jest to dzień uro-
czysty, dlatego jak już mieszkańcy zauważyli,  
z reguły nie ma dyskusji nad projektami uchwał, 
ponieważ każdy dokładnie jest omówiony na ko-
misji stałej. W najbliższym czasie zniknie punkt 
V porządku obrad – wolne wnioski, pisma i ko-
munikaty - czas dla mieszkańców. Chcemy aby 
merytoryczne dyskusje przeniosły się na komisje, 
a Wasze problemy były rozwiązywane właśnie 

tam lub kierowane do radnych bądź sołtysów. Za-
praszamy zatem również na posiedzenia komisji, 
w których będzie można zabrać głos w dyskusji. 
Wszystkie zawiadomienia o sesjach i komisjach 
znajdziecie państwo na stronie Urzędu Miasta 
www.toszek.pl w zakładce biuletynu informacji 
publicznej. Tam również znajdziecie protokoły 
z sesji oraz poszczególnych komisji.
Każdy radny otrzymał służbowego maila, na 
którego można bezpośrednio pisać. Zasadą jest 
pierwsza litera imienia oraz nazwisko na serwe-
rze toszek.pl, dla przykładu kklonek@toszek.pl.
Dyżury przewodniczącego odbywają się w każdy 
czwartek w godzinach od 14:00 do 16:00,  w po-
koju nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Toszku.
Zapraszam wszystkich do bezpośredniego kon-
taktu z nami. Radni są po to by się spotykać 
z mieszkańcami, pomagać im, ale też walczyć 
o realizację ważnych zadań w gminie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Toszka
Krzysztof Klonek

kklonek@toszek.pl; tel. 602584120
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Akcja Zima 2015/2016
Po raz kolejny aura zimowa okazała się łaska-
wa dla budżetu gminnego. To już trzeci rok 
z kolei, kiedy wydatki na zimowe utrzymanie 
dróg faktycznie poniesione przez Gminę są 
znacząco niższe od tych, które ujęte są w zało-
żeniach do przetargu. 
Warunki atmosferyczne w grudniu 2015 oraz 
lutym 2016 spowodowały, iż w okresie tym nie 
było konieczności podejmowania działań, a więc 
i wydawania środków gminnych. Jedynie pogo-
da w styczniu spowodowała iż kilkakrotnie trze-
ba było zaangażować służby odpowiedzialne za 
stan dróg.
Żeby jednak nieco stonować entuzjazm, trzeba 
sobie uświadomić, że przed nami jeszcze kilka 
tygodni które mogą nam sprawić pogodowego 
psikusa, a nasze oszczędności mogą stopnieć.

Eko Toszek!
W marcu toszecki magistrat złożył projekt 
pn.: „Eko Toszek - budowa fotowoltaicznych 
mikroinstalacji prosumenckich w  budynkach 
użyteczności publiczej w Gminie Toszek”. Inwe-
stycja w 85% będzie współfinansowana z Euro-
pejskiego Funduszu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych, a w 15 % ze środków budże-
towych Gminy Toszek.
Istotnym celem projektu  jest ograniczenie niskiej 
emisji w wyniku zwiększenia poziomu produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zakup 
i wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych 
w 9 budynkach użyteczności publicznej (Szko-
ły Podstawowe: Toszek, Paczyna, Pniów, świe-
tlice wiejskie: Pniów, Boguszyce, Wilkowiczki, 
Ochotnicze Straże Pożarne: Pniów, Wilkowiczki, 
Ciochowice).
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, stawiając 
na aktywną politykę ekologiczną w Gminie, liczy, 
że ten projekt przyczyni się nie tylko do racjona-
lizacji zużycia energii ale będzie także oddziały-
wał inspirująco i edukacyjnie na mieszkańców. 
Przyjmując, że roczne zużycie energii w obiekcie 
wynosi ok. 5.000 kWh (dotyczy to np. świetli-
cy w Pniowie), przy obecnych kosztach energii 
oscylujących w zależności od taryfy w kwocie 
0,55 zł/kWh, roczne koszty opłat za energię wy-
noszą 2.750 zł. Poprawnie zainstalowana i odpo-
wiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna wy-
produkuje średnio 900 kWh w ciągu roku z 1 kW 
zainstalowanego. Dysponując instalacją o mocy 
5kW, jej przeciętna wydajność wyniesie więc ok. 
4.500 kWh w skali roku. W naszym przypad-
ku pozwoli to uzyskać oszczędności rzędu 90% 
energii zużywanej przez obiekt! W perspektywie 
kilku lat, a także biorąc pod uwagę zakres pla-
nowanej realizacji projektu, oszczędności będą 
niebagatelne. 
Informację o przyznaniu dotacji samorząd otrzy-
ma w II kwartale br. 
Całkowita kwota: 440.503,35 – 100%
Dofinansowanie: 374.427,85 zł 85 %
Wkład Gminy: 66.075,50 zł 15 %

Wyborczy rok dla 
strażaków z Gminy 
Toszek
Rok 2016 to rok zebrań sprawozdawczo-wy-
borczych we wszystkich jednostkach Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Gminie Toszek, 
w którym zostaną wybrane nowe władze. 
Kampania sprawozdawczo-wyborcza rozpo-
częła się wraz z 1 stycznia 2016 i potrwa do 
końca marca.
Zgodnie ze Statutem, to właśnie podczas takich 
zebrań organizowanych w cyklach 5-letnich, 
druhowie wybierają swoje władze oraz delegują 
swoich przedstawicieli na Zjazd gminny – tak, 
w tym roku w maju poznamy również nowe wła-
dze Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP 
RP w Toszku.
Walne Zebranie to wydarzenie takie w trakcie 
którego raz do roku zbiera się cała brać strażacka 
danej jednostki. Ten fakt wymaga odpowiednie-
go przygotowania oraz ubioru. Należy dbać o to 
aby na zebrania sprawozdawczo-wyborcze przy-

Mapa bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
– konsultacje społeczne 
w Gminie Toszek

W dniu 11 lutego o godz. 13.00, w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Toszku policjanci 
z Komisariatu Policji w Pyskowicach rozpoczęli 
pierwszy etap konsultacji mapy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Mapa ta ma określić 
skalę i rodzaj zagrożeń występujących na tere-
nie Gminy, co pozwoli również na racjonalne 
rozmieszczenie struktur terenowych policji oraz 
kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie ko-
nieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.
Jak podkreślał prowadzący to spotkanie z ramie-
nia Policji mł. insp. Rafał Grzenia – Komendant 
Komisariatu Policji w Pyskowicach „Bezpie-
czeństwo to nie tylko zadanie Policji lecz wspól-
ny cel różnych służb, instytucji, organizacji spo-
łecznych a wręcz każdego mieszkańca”. Bowiem 
nie zawsze rejestrowane przez Policję zdarzenia 
(kradzieże, rozboje, wypadki drogowe), ich licz-
ba, wykrywalność pozwala na określenie czy 
w danym rejonie jest bezpiecznie. Często wpływ 
na poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej spo-
łeczności mają bowiem miejsca, zdarzenia nie 
mające odzwierciedlenia w policyjnych statysty-
kach. Dlatego też w całym kraju zorganizowano 
tego typu spotkania. Ze strony Policji w konsul-
tacjach uczestniczył również mł. insp. Mariusz 
Luszawski - Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w Gliwicach wraz z naczelnikami Wy-
działu Prewencji, Ruchu Drogowego oraz nasi 
Dzielnicowi. Urząd Miejski w Toszku reprezen-
tował pan Piotr Kunce – zastępca Burmistrza, 
a mieszkańców gminy licznie przybyli sołtysi 
oraz radni miejscy. Na spotkaniu nie zabrakło 
też dyrektorów i przedstawicieli naszych placó-
wek oświatowych i kulturalnych.

Charytatywny gest 
w Gminie Toszek

W styczniu na toszeckim zamku odbył się bal 
charytatywny, któremu przyświecał szczytny 
cel a mianowicie wsparcie II etapu doposaże-
nia placu zabaw funkcjonującego przy Szkole 
Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku.
W szlachetniej inicjatywie uczestniczyło 160 
gości w tym mieszkańcy Gminy Toszek. Orga-
nizatorem balu była Rada Rodziców działająca 
przy Szkole Podstawowej w Toszku oraz dyrekcja 
placówki. Na cel charytatywny zebrano niebaga-
telną kwotę 7.500,00 zł. Rada Rodziców składa 
szczególne podziękowania sponsorom bez któ-
rych trudno było by zorganizować niniejszą ini-
cjatywę oraz burmistrzowi Toszka i dyrektorowi  
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Cytując słowa Mikołaja Gogola, iż „Bez pomo-
cy bliźnich sami nie dojdziemy do niczego” są 
kwintesencją dobroczynności, a tym samym 
sednem toszeckiej inicjatywy na rzecz toszec-
kich uczniów, gdyż tylko dzięki pomocy innych 
– ludzi o wielkich sercach możemy czynić rzeczy 
dobre i wielkie. 

Anna Czub 
Przewodnicząca Rady Rodziców w Toszku

Z ŻYCIA GMINY

chodzić w mundurze galowym i to nie dotyczy 
tylko odpowiednich szczebli władzy i zarządów, 
ale również szeregowych strażaków. Dbałość 
o odpowiednie przygotowanie estetyczne powi-
nien przejąć na siebie Prezes danej jednostki.
W  styczniu i lutym swoje zebrania zorganizowa-
ły już OSP Kotulin, Wilkowiczki, Pniów 
i Ciochowice. 
W Kotulinie wybrano nowych członków Zarządu 
jednostki, w tym nowego Prezesa OSP, którym 
został dh Ernest Kocem. Z kolei w Wilkowicz-
kach nie nastąpiły większe zmiany personalne, 
lecz podczas zebrania uhonorowano medalami 
i drobnymi upominkami najstarszych strażaków 
– Ryszarda Bochenek, Alojzego Sopala i Joachi-
ma Sopalla. Również w OSP Pniów odnotowano 
brak większych zmian co do składu Zarządu. 
Natomiast w OSP Ciochowice doszło do „małej 
rewolucji” – strażacy zmienili większość Zarzą-
du – nowym Prezesem został dr Jerzy Sulewski. 
Na tym też zebraniu uchwalono również nowy 
Statut jednostki. W marcu w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Toszku zakończyło się ostatnie ze-
branie wyborcze podczas którego wybrano no-
wego Skarbnika i Sekretarza, prezesi pozostali na 
swoich  obecnych stanowiskach.
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W dniu 23 lutego na zamku w Toszku odbyło 
się szkolenie dla rolników w zakresie szkód 
łowieckich i dobrych praktyk rolniczych. Ini-
cjatorami tego szkolenia byli przewodniczą-
cy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Andrzej 
Mrzygłód oraz Radny Sejmiku Śląskiego Kry-
stian Kiełbasa. Gospodarzami spotkania byli 
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk wraz 
z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Go-
spodarki. 
Głównym prelegentem szkolenia był Prezes Ślą-
skiej Izby Rolniczej Roman Włodarz. Poruszył 
on problemy uprawy roli w czasie suszy, która 
w poprzednim roku wyrządziła sporo szkód 
na polach naszej gminy. Przedstawił on w jaki 
sposób możemy zatrzymać jak najwięcej wody 
w glebie a zastosowanie dobrych praktyk rolni-
czych i doświadczenia rolników na pewno po-
zwoli zmniejszyć negatywny wpływ braku wody 
na rośliny. 
Kolejnym tematem poruszanym na szkoleniu 
były szkody łowieckie. Omówione zostały za-
sady dochodzenia odszkodowań za zniszczone 
uprawy polowe oraz zostały przybliżone rolni-
kom planowane zmiany w prawie łowieckim. 

Ten punkt szkolenia wywołał wśród rolników 
najwięcej emocji oraz dyskusję.
W spotkaniu brał również udział Dyrektor Okrę-
gowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Gliwicach 
dr Zygmunt Adrianek, który zwrócił uwagę na 
konieczność wapnowania pól oraz poinformo-
wał, że jak co roku rolnicy z naszej gminy mogą 
starać się o dofinansowanie do zakupu wapna. 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać 
na stronie Śląskiej Izby Rolniczej.
Na zakończenie spotkania odbył się skromny 
poczęstunek, którego fundatorem był Radny 
Sejmiku Wojewódzkiego V kadencji Krystian 
Kiełbasa.                                   Andrzej Mrzygłód

GOSPODARKA

ROLNICTWO

Modre oczko 
na Oraczu
Dostrzegając potrzebę wspierania przedsię-
biorczości i inicjatyw na rzecz rozwijania 
zatrudnienia w naszej Gminie, chcemy przy-
bliżać mieszkańcom dobre pomysły działają-
cych w Toszku przedsiębiorców. Na początek 
proponujemy łowisko, smażalnię i bar „Modre 
oczko” na Oraczu.

Drobnym przedsiębiorcom czy rolnikom trzeba 
podpowiadać, trzeba pomagać starać się o dofi-
nansowanie. Jeżeli pomoże się i przedsiębiorca coś 
produkuje, to płaci podatki, z których część trafia 
do gminy, przedsiębiorca się wzbogaca, przez co 
kupuje, inwestuje i daje zarobić innym, kontra-
hentom czy choćby handlowcom, którzy zarabia-
jąc więcej także płacą większe podatki i koło się 
nakręca – podkreśla Irena Regner z Pławniowic, 
właścicielka łowiska, baru i smażalni „Modre 
oczko” w Toszku – Oraczu. 
Teren dawnego basenu w Toszku został w no-
wej formule otwarty po raz pierwszy w zeszłym 
roku. Pierwsze doświadczenia właścicieli są 
pozytywne, choć obiekt wymaga jeszcze pracy 
i nakładów. Na jego terenie pojawi się budynek 
restauracyjny – stanie w miejscu, w którym dziś 
stoi namiot. Planuje się, że ta inwestycja zostanie 
zrealizowana w ciągu dwóch lat. Warto będzie 
rozwijać tę inwestycję, bo bardzo dobre wraże-
nie zrobili na nas toszeccy klienci  – mówi Ire-
na Regner. Pobyt, spacer, zabawa z dziećmi na 
terenie „Modrego oczka” mają być bezpłatne. 
Właściciele planują także wykonanie wiat (kilka 
już stoi) z myślą o miłośnikach grillowania i nie 
tylko. W zbiornikach wodnych żyją karpie (sta-
wy) i pstrągi (basen – wkrótce zacznie się jego 
zarybianie). Z naszymi rybami było w zeszłym 
sezonie tak: karp okazał się wyjątkowo uparty 
i nie chciał brać, natomiast pstrągi musieliśmy 
odławiać w czasie upałów, bo istniało zagrożenie, 
że tych temperatur nie wytrzymają. W tym roku, 
oprócz pstrągów na początku sezonu, myślimy 
także później o sumie afrykańskim, który powi-
nien lepiej znosić nasze upały choć z pewnością 
nie przetrzyma jesiennych chłodów – powiedziała 
Irena Regner.
Obiekt będzie czynny w weekendy: od piątku 
do niedzieli począwszy od maja, a jeśli pogoda 
pozwoli, to nawet wcześniej. Właściciele przewi-
dują, że do sezonowej pracy w obiekcie może być 
potrzebna obsługa: kucharz, kelnerzy.
Jeśli chcesz podzielić się z mieszkańcami swo-
im pomysłem na biznes – skontaktuj się z nami: 
zrp@toszek.pl

Szkolenie dla rolników

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. przygotowuje się do budowy 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg 
– Kędzierzyn-Koźle. Nowa nitka sieci przesy-
łowej będzie miała około 43 kilometrów dłu-
gości i 1000 mm średnicy, a gaz będzie tłoczo-
ny nią pod ciśnieniem 8,4 MPa.

 Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle będzie 
realizowany w dwóch województwach: śląskim 
w gminach Tworóg, Wielowieś, Toszek i Ru-
dziniec o łącznej długości 35,8 km, opolskim  
w gminie Kędzierzyn-Koźle, o długości 7,4 km.

W ramach tej inwestycji powstanie również po-
łączenie z projektowanym gazociągiem wysokie-
go ciśnienia relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-
Koźle o średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa 
oraz wybudowany zostanie węzeł gazowy w Two-
rogu. Nowy fragment sieci przesyłowej w gminie 
Toszek będzie przebiegał w większości wzdłuż 
już istniejących gazociągów przez miejscowości 
Kotliszowice, Wilkowiczki, Pisarzowice, Toszek, 
Ciochowice i Boguszyce. Dzięki takiej lokaliza-
cji inwestycja nie będzie powodowała nowych 
ograniczeń dla właścicieli gruntów. Łącznie na 
terenie gminy powstanie około 7 km gazociągu. 
Cała trasa gazociągu zostanie trwale oznakowa-
na żółtymi słupkami z betonu lub z PCV.

W części posiedzenia lutowej Komisji Wspól-
nej Rady Miejskiej udział wzięła Angelika 
Andreasik przedstawicielka Śląskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego. 
Prezentując zebranym ofertę szkoleń dla rol-
ników wskazała na następujące zakresy, w któ-
rych przygotowywana jest oferta szkoleniowa: 
dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla młodych 
rolników (czerwiec), szkolenia technologiczne 
dotyczące produkcji roślinnej (SDOO), doty-
czące produkcji zwierzęcej (ośrodek w Mikoło-
wie). Możliwe będą także indywidualne porady 
w zakresach szczególnych, nietypowych – będą 
się one odbywać w oddziałach (Częstochowa, 
Mikołów, Bielsko – Biała). Istnieje także moż-

liwość skorzystania ze szkolenia (adresowanego 
do szkół) w zakresie opieki nad zwierzętami 
towarzyszącymi w gospodarstwie – tę formę 
w swojej ofercie posiada Ogólnopolskie Towa-
rzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa ogłosiła harmonogram szkoleń poświę-
conych zaplanowanemu naborowi wniosków na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” w ramach działania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020. Wnioski można będzie składać w kwietniu.  
Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl.

O inwestycji
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Okiem i obiektywem 
młodych
Dobiegł końca uczniowski konkurs fotogra-
ficzny ogłoszony w połowie grudnia 2015 przez 
Szkołę Podstawową w Toszku. Temat konkur-
su brzmiał „Zawsze i wszędzie z książką”. Jak 
poradzili sobie laureaci i czy książka ma dziś 
szansę wygrać z np. komputerem? 
Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów – pomy-
słowość młodych fotografów okazała się niezwykle 
bogata. Na złożonych w konkursie fotografiach, 
nie tylko tych nagrodzonych, widać, że z książką 
naprawdę można przebywać zawsze i wszędzie. 
Temat konkursu należy 
uznać za wychowaw-
czy i dalekowzroczny, 
zwłaszcza że współ-
cześnie książka często 
przegrywa z telewizją 
czy Internetem. 
W kategorii klasa I-III 
na I miejscu uplasowa-
ła się uczennica III kla-
sy Szkoły Podstawowej 
w Kotulinie Agata Po-
wrósło, II miejsce zaję-
ła III klasa Szkoły Pod-
stawowej w Kotulinie, 
na III miejscu znalazła 
się uczennica III klasy  
Szkoły Podstawowej  
w Toszku Katarzyna 
Morciniec, a wyróż-
nienie otrzymała Elż-
bieta Kural uczennica 
I klasy Szkoły Podsta-
wowej w Paczynie.
W kategorii klasa IV-VI 
- I miejsce zajęła Wik-
toria Pasierb z VI kla-
sy Szkoły Podstawowej 
w Paczynie, na II miej-
scu znalazła się uczen-
nica V klasy Szkoły 
Podstawowej w Toszku 
– Sonia Kałka, Maja 
Waniczek uczennica 
klasy IV Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie 
uplasowała się na III 
miejscu, a wyróżnienie 
otrzymała Estera Pa-
luch uczennica V klasy 
Szkoły Podstawowej 
w Toszku.
Zadowolenia z przebie-
gu całej konkursowej 
procedury nie kryła 
też pomysłodawczyni 
i główna organizator-
ka – pani Joanna Wró-
blewska, nauczycielka 
– bibliotekarka w Szko-
le Podstawowej w Tosz-
ku. Patronat honorowy 
nad konkursem spra-
wował Burmistrz Tosz-
ka Grzegorz Kupczyk. 
Współorganizatorem 
było Centrum Kultury 
Zamek w Toszku.

Sześciolatki - 
szkoła czy przedszkole?

W związku ze zmianą przepisów w sprawie 
wieku, w którym dzieci powinny rozpoczynać 
edukację szkolną, wielu rodziców rozważa ar-
gumenty „za” i „przeciw” posłaniu sześciolat-
ka do szkoły. 
W lutym i w marcu dyrektorzy szkół podsta-
wowych w naszej Gminie zbierają od rodziców 
wstępne deklaracje na temat woli zapisania dzie-
ci sześcioletnich do klas pierwszych. W marcu 
możliwe będą jeszcze w tej sprawie spotkania 
z zainteresowanymi rodzicami w poszczegól-
nych szkołach. Gotowość sześciolatków do pod-
jęcia nauki szkolnej jest sprawą indywidualną: 
jedne dzieci są na tę przygodę bardziej gotowe 
i pozostawienie ich na kolejny rok w przedszko-
lu byłoby dla nich swego rodzaju stratą czasu, 
dla innych być może faktycznie warto rozważyć 
opóźnienie rozpoczęcia nauki w szkole. Choć 
szkoły są coraz lepiej przygotowane do pracy 
z najmłodszymi, a nauczyciele są coraz bardziej 
świadomi wyzwań, jakie rodzi praca z sześcio-
latkami. „Sam posłałem swoich synów do klasy 
pierwszej, jako sześciolatków, i uważam, że to 
była dobra decyzja, która dobrze przysłużyła się 
ich rozwojowi” – powiedział Piotr Kunce, zastęp-
ca burmistrza Toszka.

OŚWIATA POMOC SPOŁECZNA

Program Rodzina 500+ 
na podstawie ustawy 
z dnia 11 lutego 2016 
r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzie-
ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 
195) od 1 kwietnia 2016 
r. wprowadza świad-
czenie wychowawcze, 
którego celem jest czę-
ściowe pokrycie wydat-
ków związanych z wy-
chowaniem dziecka, 
w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 
potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje na dziecko od dnia jego urodzenia 
do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku ży-
cia. Wysokość świadczenia wychowawczego to 
500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie to przysługuje osobom uprawnio-
nym, tj.: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, na dru-
gie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez wzglę-
du na dochód rodziny. W sytuacji gdy dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kwoty 
1200,00 zł, świadczenie wychowawcze przysłu-
guje także na pierwsze dziecko.  
Realizacją ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci zajmował się będzie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Toszku. Druki wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego  dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Toszku, ul. Rynek 11, a  także na stronie 
internetowej Ośrodka: www.ops.toszek.pl.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego  składane są od dnia wejścia 
w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia br. w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Toszku, jednakże rodzi-
ce będą mieli czas najpóźniej do końca czerwca 
2016 r. na złożenie wniosku o świadczenie wy-
chowawcze, aby uzyskać nadpłatę świadczeń od 
kwietnia br. 
W celu usprawnienia możliwości złożenia wnio-
sku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Toszku pełnić będą dodatkowe dyżury w:
Ośrodku Pomocy Społecznej: 
12, 19, 26 kwietnia w godzinach 7.00 – 17.00
Szkole Podstawowej w Kotulinie: 
11, 18, 25 kwietnia w godzinach 7.30 – 11.30
14, 21, 28 kwietnia w godzinach 13.00 – 17.00
Szkole Podstawowej w Paczynie: 
18 kwietnia w godzinach 12.00 – 16.00
14, 28 kwietnia w godzinach 8.00 – 12.00
Szkole Podstawowej w Pniowie: 
11, 25 kwietnia w godzinach 12.00 – 15.30
7, 21 kwietnia w godzinach 8.00 – 12.00
„Chcemy by wszystkie uprawnione rodziny sko-
rzystały z realizowanego programu. To pieniądze 
dla naszych dzieci, z których będą mogły być po-
krywane ich najpilniejsze potrzeby. Zachęcamy do 
jak najszybszego złożenia wniosku” – podkreśla 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  Jakub 
Janiak.
Harmonogram dyżurów został podany do wia-
domości publicznej w formie plakatów, a także 
aktualizowany jest na bieżąco na stronie interne-
towej OPS w Toszku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. 
Wszelkie pytania proszę kierować pod nr telefo-
nu: 32/332-67-02 wew. 24.

Jakub Janiak

Erasmus w Toszku 
Szkoła Podstawowa w Toszku z inicjatywy 
nauczyciela wychowania fizycznego Kari-
ny Jarmułowicz – Łozińskiej przystąpiła do 
konkursu w ramach europejskiego programu 
Erasmus, który dotyczy edukacji nauczycieli 
chcących doskonalić znajomość języka nie-
mieckiego.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako pro-
gram wymiany studentów. Mimo że jego zasięg 
i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna 
idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynaro-
dowej współpracy między uczelniami. Nazwa 
Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego 
filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotter-
damu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, 
jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się 
w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, 
a jego poglądy na edukację przesycone były głę-
bokim humanizmem.
Jeśli szkoła dostanie się do programu to przez 
kolejne dwa lata 8 zadeklarowanych nauczycieli 
szkoły wyjedzie na 2 tygodniowe szkolenie języ-
kowe do Niemiec i Austrii.   

Monika Pondo

Katarzyna Morciniec

Elżbieta Kural

Maja Waniczek

Sonia Kałka

Wiktoria Pasierb
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16 stycznia o godzinie 18.00 w sali Peterswald-
skiej na Zamku w Toszku odbył się Koncert No-
woroczny. W pierwszej części koncertu wystąpili 
goście z Ukrainy: Duet Spiw – Butia, zespół wo-
kalny „Srebrne Głosy”i zespół folklorystyczny 
„Poleskie Sokoły”. W drugiej części koncertu 
wystąpili studenci wydz. wokalnego  Akade-
mii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem 
dr hab. Gabrieli Silvy. 
24 stycznia miał miejsce Koncert Kolęd w Ko-
ściele Parafialnym w Toszku. Podczas koncertu 
wystąpił gościnnie chór Salve Pater z Krupskiego 

Młyna i tradycyjnie już Chór Tryl z Toszka. Or-
ganizatorami koncertu byli Parafia Toszek i Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku”.
28 lutego podczas koncertu „W krainie opery 
i operetki” rozbrzmiewały głosy studentów wy-
działu wokalnego Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Dla toszeckiej publiczności zaśpiewali: 
Agnieszka Stylińska, Kamila Kondraciuk, Pau-
lina Magaj, Dorota Wilk, Anna Gabryś, Yixian 
Gui. Koncert prowadziła dr hab. Gabriela Silva, 
przy fortepianie dr hab. Katarzyna Makowska. 

Spotkania i rozmowy
na szczycie wieży…
Styczeń
Mieszkańcy Toszka, goście i turyści  uczestni-
czyli w prelekcji Macieja Mazura kolekcjonera 
pamiątek z browaru w Toszku oraz artefaktów 
z Pyskowic pn.:” Browary Górnego i Dolnego 
Śląska”. Na prelekcji zgłębiono historię browarów 
śląskich na podstawie starodruków i dokumen-
tów archiwalnych. Odbył się inauguracyjny wy-

kład historyczny pn. „Praca przymusowa jeńców 
wojennych na terenie Górnego Śląska w latach 
I Wojny Światowej” w ramach cyklu spotkań pn.: 
„Historia z IPN”, który tym samym otwierał po-
dwoje odrestaurowanej baszty zamkowej.

Luty
„Obrządek pogrzebowy w pradziejach na Gór-
nym Śląsku i Zagłębiu” to kolejny wykład na 
szczycie wieży ze starszym kustoszem Wydziału 
Archeologii  Muzeum  Górnośląskiego w Byto-
miu – Dorotą Podyma, która prowadziła badania 
wykopaliskowe na terenie Górnego Śląska. 

Marzec
31 marca w ramach cyklu Historia z IPN odbył 
się wykład dr Kornelii Banaś „Milenium kon-
tra Tysiąclecie - obchody w 1966 roku na przy-
kładzie województwa katowickiego". Pierwsze 
spotkanie było skierowane do zamkniętej grupy 
odbiorców –  młodzieży gimnazjalnej, natomiast 
w godzinach popołudniowych (17.30) odbył się 
wykład dla wszystkich osób zainteresowanych.

Dominika Witkowska

Wspieramy piłkarskie talenty

W marcu br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskie-
go w Toszku nastąpiło uroczyste przekazanie 
strojów sportowych przez Burmistrza Toszka 
Grzegorza Kupczyka dla zawodników Toszec-
kiej Akademii Piłkarskiej. W strojach spor-
towych zawodnicy z akademii będą nie tylko 
podkreślać swój profesjonalny wizerunek, ale 
również promować naszą Gminę, co stanowi 
niezbędny element w jej rozwoju społecznym.  
Toszecka Akademia Piłkarska została założona 
w 2015 r. przy Szkole Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Toszku i jest stowarzyszeniem miło-
śników sportu, chcących upowszechnić kulturę 
fizyczną wśród dzieci w Gminie Toszek. 
Akademia organizuje zajęcia sportowe, zawody 
i imprezy pod okiem wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej. Głównym jej celem jest szerzenie 
wśród  młodych adeptów właściwego modelu 
wychowania i zachowania przyczyniające się do 
kształtowania zdrowych nawyków sportowych, 
a tym samym aktywnego spędzania wolnego 
czasu.
Ponadto działania realizowane w stowarzysze-
niu zwracają uwagę na indywidualizację procesu 
nauczania, motywowanie i miłą atmosferę, która 
stanowi istotny aspekt w odniesieniu sukcesu 
drużyny piłkarskiej. 
Mamy nadzieję, że nowe stroje będą dobrze słu-
żyć i przyniosą wiele szczęścia w najbliższych 
rozgrywkach piłkarskich.
Toszecka Akademia  serdecznie zaprasza dzieci 
z Gminy Toszek do wspólnych treningów piłkar-
skich. Więcej informacji można uzyskać na stro-
nie internetowej: www.akademiatoszek.pl

W lutym w Szkole Podstawowej w Kotulinie 
odbyły się Mistrzostwa Gminy Toszek  w siat-
kówce dziewczyn i chłopców. Duże emocje 
towarzyszyły zawodnikom i kibicom od same-
go początku rozgrywek, które zakończyły się 
z pozytywnym sukcesem dla młodych i utalen-
towanych kotulińskich uczniów.  W wydarze-
niu sportowym brały udział Szkoły Podstawo-
we z Toszka, Paczyny i Kotulina.  
Dziewczyny z Kotulina grały z dziewczynami 
z Toszka, Kotulin - Toszek 2 :0 w setach  25 :7, 25 
:6 w małych punktach. Klasyfikacja dziewczyn - 
1 miejsce Kotulin, 2 miejsce Toszek. Zawodnicz-
ki z Kotulina grały w składzie: Martyna Walczak, 
Katarzyna Pieruch, Justyna Kozioł, Miriam Po-
wrósło, Wiktoria Pancherz, Agata Szewczyk, Ju-
lia Woźnica, Anastazja Kopiec. Z kolei w meczu 
chłopców wyniki uplasowały się następująco: SP 
Kotulin - SP Paczyna 2:0 25:5, 25:16 SP Kotulin 
- SP Toszek 2:0  25:8, 25:20, SP Toszek - SP Pa-
czyna 2:1 21:25, 25:15, 15:8.
Końcowa klasyfikacja okazała się najlepsza dla 
Szkoły Podstawowej w Kotulinie,  II miejsce za-
jęła Szkoła Podstawowa w Toszku natomiast III 
miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa w Pa-
czynie. 

Chłopcy z Kotulina grali w składzie: Mateusz 
Maśnica, Dawid Kotyrba, Tomasz Dada, Jakub 
Podczaski, Marcin Kokoszka, Gabriel Sojka, Pa-
tryk Stenchły, Kevin Pudełko.
Było sporo wrażeń i emocji, a także ciekawych 
akcji, którym dopingowali kibice i zaangażowa-
ni  w gminne mistrzostwa nauczyciele i rodzice. 
Wszystkie drużyny otrzymały atrakcyjne nagro-
dy, a także dyplomy.
W marcu reprezentantów Szkoły Podstawowej 
w Kotulinie w dyscyplinie siatkówki czekają 
kolejne rozgrywki na Mistrzostwach Powiatu 
Gliwickiego, a także na zawodach  w sąsiedniej 
Gminie Rudziniec. 
Kotulińskiej drużynie życzę powodzenia w dal-
szej grze oraz ciekawych akcji w trakcie me-
czów.                   Marek Pawłowski

Złoto na Mistrzostwach Siatkarskich 
w Gminie Toszek
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Rusza piłkarska wiosna
Kolejka Data Dzień Godz. Gospodarze Goście

17 20.03. Niedziela 15:00 Zamkowiec 
Toszek Tęcza Wielowieś

19 3.04. Niedziela 16:00 Zamkowiec 
Toszek

Drama 
Kamieniec

21 17.04. Niedziela 16:00 Zamkowiec 
Toszek Zaborze Zabrze

23 1.05. Niedziela 17:00 Zamkowiec 
Toszek Ruch Kozłów

25 11.05. Środa 18:00 Zamkowiec 
Toszek Naprzód Żernica

27 22.05. Niedziela 17:00 Zamkowiec 
Toszek

Gwarek II 
Ornontowice

29 5.06. Niedziela 17:00 Zamkowiec 
Toszek

Gwiazda 
Chudów

TERMINARZ  KLASY A - RUNDA WIOSENNA 2016Terminarz meczów w Toszku
przy ul. Karola Miarki 12

Koncerty (styczeń – marzec)
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TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

A w sieni brud
- Ani posprzątać, ani pozamiatać, drzwi 
ciągle zamykają albo wietrzą tak, że za-
marznąć idzie – mruczała, otwierając 
drzwi swojego mieszkania. Na koniec 
dodała głośniej, żeby usłyszeli: - Nic nie 
umią sami zrobić. – I weszła do środka.
- Ino jo tu robia – kontynuowała, wchodząc do 
kuchni, żeby podgrzać zupę sprzed dwóch dni. 
– A jak czowiek wróci z roboty, to ani obiadu 
porządnego ani nic.
I tak każdego dnia. Rano pobudka o tej samej 
obrzydliwie wczesnej porze i wyjście do jeszcze 
bardziej znienawidzonej pracy. Tyle samo go-

dzin w pracy, tyle samo w pustym i głuchym 
mieszkaniu, do którego czasem dobiegał od-
głos rozmów i śmiechu zza ścian. Tylko zupa 
w garnku kończyła się i powstawała na nowo, 
żeby postać przez kolejne parę dni na płycie 
w pustej kuchni. Pokrzykiwanie o brudzie 
w czystej sieni z początku działało, ale sąsiedzi 
przestali reagować i nawet coraz wymyślniejsze 
próby zwrócenia na siebie uwagi nie przynosiły 
efektów. A może wystarczyłoby uciszyć się na 
kilka dni i spróbować nawiązać z nimi normal-
ny kontakt? Bo nawet kiedy wracasz do pustego 
mieszkania, ale wokół siebie masz życzliwych 
ludzi, słońce jakoś jaśniej świeci, i nawet zupa 
lepiej smakuje.
Nawet mając wszystko, nie będziesz szczęśliwy, 

jeśli nie będziesz dziękował. Zapewniam Was - 
kto nie docenia tego, co ma, nigdy nie będzie 
szczęśliwy. I nieważne, jak wielkie mogą wyda-
wać Ci się Twoje problemy, to jeśli obudziłeś się 
dzisiaj w ciepłym łóżku, zjadłeś śniadanie i wy-
szedłeś do pracy, to masz trzy powody więcej 
do bycia wdzięcznym od tych, którzy nie śpią 
w łóżkach, chodzą o pustych żołądkach i ma-
rzą, żeby co miesiąc ktoś płacił za ich pracę. 
Pamiętaj o tym, kiedy masz zły humor i naj-
chętniej pokazałbyś światu, jak Ci źle, doceń, 
że masz się lepiej od milionów ludzi na świecie, 
a Twoje problemy tak naprawdę nie mogą się 
równać z ich kłopotami. I nawet jeśli nie masz 
wszystkiego, to pokaż ludziom, że kto ma nie-
wiele, ten docenia więcej. Tomasz Sobania

Zima i wiosna to wzmożony okres zachorowania na grypę, która 
jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych XX wieku. Jak sobie 
z nią radzić? Zebraliśmy podpowiedzi publikowane m.in. przez 
Sanepid.

W ostatnim czasie regionalne i ogólnopolskie media informowały o przy-
padkach zachorowania na tzw. świńską grypę. Miało to miejsce m.in. 
wśród dwóch pacjentów gliwickiego Centrum Onkologii. Na tę informa-
cję zareagował Sanepid, który wypowiadał się uspokajająco podkreślając, 
iż te zdarzenia to odosobnione przypadki, które zostały zdiagnozowane 
wśród pacjentów przebywających w klinice transplantologii szpiku kost-
nego. Obydwoje chorzy byli po operacji, mieli bardzo obniżoną odporność 
i przyjmowali leki immunosupresyjne. Te czynniki zwiększały ryzyko za-
każenia i powikłań. Sanepid poinformował także, że nie występuje obecnie 
zwiększone zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa. Rodziny, których 
bliscy przebywają w szpitalach, powinny kierować się rozsądkiem, tj. nie 
przedłużać wizyt, nie narażać chorych na zarażenie, a po wizycie myć ręce. 
To najlepsza profilaktyka. 

Z danych śląskiego Sanepidu wynika iż, w bieżącym roku  (do lutego) 
w naszym województwie na grypę typu A1H1 (wirus świńskiej grypy) za-
chorowało 61 osób, w tym odnotowano 3 zgony (do dwóch doszło w Gli-
wicach). W związku z powyższym zasięgnięto opinii lekarza rodzinnego 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Puls” w Toszku, pediatry lek. 
med. Elżbiety Kołodziej. Trudno zdiagnozować czy pacjent, przychodzący 
na wizytę z objawami chorobowymi ma już w sobie wirusa świńskiej grypy. 
Początkowe objawy tej choroby są podobne do klasycznej grypy. Są to osła-
bienie, uczucie łamania w kościach, czasami też wysoka gorączka. Dlatego 
mając powyższe  symptomy, które nie ustępują mimo leczenia naturalnymi 
sposobami i dostępnymi bez recepty lekami, należy niezwłocznie zgłosić się do 
lekarza pierwszego kontaktu – przypomina lek. med. Elżbieta Kołodziej.

Warto przypomnieć, że grypa, nie tylko świńska, jest poważną chorobą, 
przebiega w burzliwy sposób i daje bardzo niebezpieczne powikłania. Nie-
leczona w sposób prawidłowy, stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, 
a nawet życia. Lekarze apelują o podjęcie działań profilaktycznych, które 
zapobiegają zachorowaniu. Najskuteczniejszą metodą uniknięcia zacho-
rowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka poprzez corocz-
ne szczepienia. Szczepienia zalecane są szczególnie osobom z obniżoną 
odpornością, osobom z przewlekłymi chorobami krążenia oraz układu 
oddechowego, dzieciom powyżej 6-tego miesiąca życia, osobom powyżej 
50-tego roku życia, kobietom w ciąży, pracownikom służby zdrowia oraz 
osobom narażonym na kontakt z dużą liczbą ludzi. Cieszy mnie fakt, iż 
mieszkańcy Gminy Toszek dbają o profilaktykę swojego zdrowia i większość 
z nich szczepi się przeciwko grypie, wśród nich przeważają osoby starsze, naj-
bardziej podatne na typ tego wirusa. Podkreślam jednak, iż same szczepie-
nia nie zapobiegają  zachorowaniom na grypę, a tylko zabezpieczają przed 
niebezpiecznymi powikłaniami, które mogą doprowadzić nawet do śmierci 
– powiedziała lek. med. Elżbieta Kołodziej. 

Oprócz profilaktyki, aby zwiększyć odporność, należy dodatkowo zadbać 
o urozmaiconą dietę bogatą w składniki odżywcze, witaminy oraz minera-
ły, które znajdują się w owocach i warzywach. Ważny jest również zdrowy, 
długi sen, a wolny czas należy spędzać aktywnie na świeżym powietrzu. 
Ubiór  należy dopasować odpowiednio do temperatury otoczenia - nie 
przegrzewać i nie wychładzać organizmu, a w deszczowy dzień zakładać 
nieprzemakalne obuwie. Dobrym sposobem na walkę z infekcją jest rów-
nież stosowanie naturalnych metod leczenia (czosnek, cebula, witamina C, 
tran…), co niesie dodatkowe korzyści: wzmacnia organizm, wspiera sys-
tem immunologiczny oraz pomaga zwalczać infekcje.

 
 
CHRO  PRZED GRYP  SIEBIE I INNYCH 
 
 
 

Co robi  aby zmniejszy  ryzyko zachorowania na gryp  
oraz chroni  przed ni  innych 

Zaszczep siebie i swoj  rodzin  przeciw grypie, 

ponadto: 

przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj 
nos i usta chusteczk  jednorazow ,  

poza domem i w podró y zawsze miej przy sobie el do r k lub zapas 
jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdy  warunki 
w podró y rzadko zapewniaj  mo liwo ci cz stego mycia r k, 

je li chusteczki jednorazowe lub el w a nie ci si  sko czy y, kichaj lub 
kaszl w zgi cie okciowe – twoje d onie nie zostan  ska one wirusem, 

w rodkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania 
powierzchni i elementów ich wyposa enia, 

unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podró nymi, 

unikaj masowych zgromadze , 

zadbaj, aby równie  twoje dziecko przestrzega o powy szych zalece . 

Nie lekcewa  grypy – chro  siebie i innych - przy wyst pieniu objawów takich jak 
gor czka, bóle g owy, bóle mi niowo-stawowe, kaszel, ból gard a zosta  
w domu, w przypadku nasilenia objawów – zw aszcza wyst pienia duszno ci - 
niezw ocznie skontaktuj si  z lekarzem.

Mały wirus – wielki problem
czyli jak nie dać się grypie
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