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CLIP Logistics Sp. z o.o., w ramach dalsze-
go rozwoju spółki, zamierza wybudować na 
terenie Gminy Toszek składy magazynowe 
oraz wykonać towarzyszące im inwestycje 
transportowe i kompleksowe centrum biz-
nesowo – logistyczne, wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną. Wstępna szacun-
kowa wartość inwestycji wynosi 
150 mln zł. Do obsługi centrum 
firma zamierza zatrudnić doce-
lowo około 250 osób. Działal-
ność kompleksu w Toszku ma 
polegać na łączeniu transportu 
kolejowego z drogowym, dlatego 
lokalizacja inwestycji jest związa-
na z wykorzystaniem szlaku ko-

lejowego oraz z rozbudową sieci drogowej 
na potrzeby centrum magazynowego tak, 
aby zapewnić firmie niezależne połączenie 
z DK 94.
Rozwój terminali intermodalnych, czyli 
przystosowanych do obsługi ładunków za-
równo transportowanych koleją, jak również 

samochodami, jest jednym z ważnych zadań 
rozwojowych podkreślanych m.in. przez wi-
cepremiera Mateusza Morawieckiego. Duże 
centra logistyki, takie jak to, którym dyspo-
nujemy pod Poznaniem oraz jak to, które 
planujemy uruchomić w Toszku, stanowią 
też szansę rozwojową dla gmin. Nasz biznes 

zwykle wyzwala bowiem aktyw-
ność wielu podmiotów kooperu-
jących, których potrzebujemy do 
prawidłowego funkcjonowania – 
powiedział Wojciech Staniszew-
ski Prezes Zarządu CLIP Logi-
stics Sp. z o.o.
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Inwestycja kluczowa dla Toszka!

• szacunkowa wartość inwestycji: 150 mln PLN
• docelowa liczna zatrudnionych: 250 osób
• powierzchnia kompleksu: 100 ha 
• termin rozpoczęcia działalności: 2018 r.
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Onkologii w Gliwicach, ponieważ obecna 
struktura organizacyjna nie pozwala na 
rozwój jakże ważnego dla naszych miesz-
kańców instytutu. Radni obecnej kadencji 
wspierając sport w naszej gminie przezna-
czyli również środki na nagrody dla dzieci 
i młodzieży podczas II Biegu o Złotą Kacz-
kę. Cieszymy się tym bardziej, że impreza 
się udała za co dziękujemy organizatorom 
na czele z p.Bartkiem Woźniakiem.  Prze-
znaczone zostały również środki na 7 Mo-
tocyklowy Zjazd Złotej Kaczki organizo-
wany przez stowarzyszenie motocyklistów 
„Ajski”, dzięki któremu nasi mieszkańcy 
mogą wziąć udział we wspaniałej impre-
zie. Przypominam, że wszystkie informa-
cje o planowanych komisjach, sesjach oraz 
uchwały podjęte przez radnych znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie www.toszek.pl.

Krzysztof Klonek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku

Głosowanie NIVEA
Powalczymy razem o „Podwórko NIVEA 
w Pisarzowicach”? Powalczmy! Znana fir-
ma kosmetyczna robi sobie reklamę ale 
robi ją z dużym poświęceniem i bardzo 
pożytecznie wydaje na nią pieniądze. Już 
kiedyś próbowaliśmy „wyklikać” takie po-
dwórko czy taki plac zabaw. Wtedy nam nie 
wyszło. Jest więc szansa, aby się poprawić. 
Jeśli każdy z nas zagłosuje raz dziennie (tak 
stanowi regulamin), do tego – zaangażu-
jemy swoje rodziny i znajomych (nieko-

niecznie z Toszka i okolic) – podwórko jest 
nasze! Głosowanie jest proste, ale wymaga 
drobnych formalności, przez które z ła-
twością przejdzie każdy, kto zechce oddać 
głos. Aby mieć szanse – musimy znaleźć się 
w pierwszej setce (dziś jesteśmy w czwar-
tej!). Klawiatury i telefon w dłoń! Szczegóły 
na stronie www.toszek.pl oraz na naszym 
profilu (FB) Miasto i Gmina Toszek.

PROSTO 
Z URZĘDU

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer 
naszego gminnego informatora, w którym 
staraliśmy się zawrzeć większość ciekaw-
szych spraw, jakie wydarzyły się w ostatnim 
czasie. Jedną z najważniejszych było z pew-
nością podpisanie przeze mnie listu inten-
cyjnego z inwestorem (CLIP Logistics Sp. 
z o.o.), który chce u nas przy torach kole-
jowych, niedaleko Ciochowic wybudować 
duże centrum, magazynowo – przeładun-
kowe. Kontrahent jest dużym, wiarygod-
nym partnerem biznesowym, posiadającym 
już podobny kompleks niedaleko Poznania. 
Jeśli wszystko uda się zrealizować zgodnie 
z założeniami, inwestycja warta ok. 150 mln 
zł zostanie zakończona już z początkiem 
roku 2018. W nowym kompleksie zatrud-
nienie znajdzie około 250 osób – wszyscy 
bardzo na tym zyskamy. 
Wyrazy szczególnej wdzięczności chciał-
bym złożyć wszystkim Państwu, którzy 
mogliście i zechcieliście włączyć się w akcję 
zebrania darów dla mieszkańców naszego 
partnerskiego Olewska na Ukrainie -  wa-
sza hojność była budująca! Okazało się, że 
darów zebraliśmy tyle, że przed 1 maja uda-
ło nam się wysłać na Ukrainę tylko część 
z nich.  Pozostałą część, która po prostu nie 
zmieściła się do zamówionego przez nas sa-
mochodu, zabraliśmy później. Na 21 maja 
zostałem bowiem zaproszony do Olewska 
na święto ich miasta. Udając się tam z gru-
pą współpracowników przekazałem na-
szym partnerom pozostałą część Państwa 
darów. Za okazaną życzliwość i za pomoc 
organizacyjną – jeszcze raz dziękuję! Dzię-
kuję także Towarzystwu Przyjaciół Ziemi 
Toszeckiej, które było współorganizatorem 
akcji.
Miesiące maj i czerwiec to także u nas 
czas wielu interesujących wydarzeń kultu-
ralnych. Wielu z nas ma wciąż w pamięci 
znakomite prawykonanie „Nowenny do 
Matki Bożej Toszeckiej”, jakie miało miej-
sce 3 maja w naszym kościele parafialnym. 
Bardzo chciałbym, żebyśmy mogli uczest-
niczyć w tak uroczyście wykonywanej 
„Nowennie” przynajmniej raz w miesiącu. 
Wznowiliśmy toszecki Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej (koncerty organi-
zowane będą w każdą drugą niedzielę mie-
siąca, od maja do września, o godz. 19:00). 
Z naszymi „Breweriami” weszliśmy po raz 
pierwszy w ogólnopolski format „Nocy 
Muzeów” – mam nadzieję, że przyjmiecie 
Państwo tę formułę z zadowoleniem. Tur-
niej strzelecki i turnieje piłkarskie na „Orli-
ku” niezmiennie cieszą się u nas sporym za-
interesowaniem. Zbliża się kolejna odsłona 

Marek Pawłowski – Pro Memoria 
Nauczyciel, trener, animator sportu i wychowawca młodych 
pokoleń, a także uznany samorządowiec, były długoletni 
radny (1994 – 2010) i przewodniczący Rady Miejskiej Toszka 
(2008 – 2010), były sołtys Kotulina i Przewodniczący Związ-
ku Sołtysów Województwa Śląskiego, wiceprezes Toszeckiej 
Akademii Piłkarskiej, pan Marek PAWŁOWSKI, zmarł nagle 
05.05.2016 r.  Miał 56 lat.
W uroczystościach żałobnych w Kotulinie (9.05.2016) uczest-
niczyło liczne grono przyjaciół, wychowanków, znajomych 
Zmarłego. Ceremonie pogrzebowe sprawowali proboszcz kotulińskiej parafii ks. Lu-
cjan Gembczyk oraz emerytowany proboszcz Kotulina ks. radca Reinhold Buczek. Sa-
morząd Województwa Śląskiego reprezentował radny wojewódzki Krystian Kiełbasa, 
władze powiatowe – Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki, a Gminę 
Toszek – nasz Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tosz-
ka Krzysztof Klonek wraz z grupą radnych.

Rada Miejska w Toszku

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Toszku 
przyniosła odpowiedź na najważniejsze py-
tanie dotyczące opłat za wywóz odpadów 
komunalnych. Radni długo dyskutowali 
nad wysokością stawek, ponieważ od tego 
zależało czy i ile gmina będzie musiała do-
płacać. Ustalone zostały dwie stawki: jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, w wysokości 11,00 zł. 
Natomiast, jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny 
stawkę w wysokości 20,00 zł. W związku 
z wieloma zapytaniami odnośnie wywo-
zu odpadów komunalnych, Rada Miej-
ska podjęła decyzję o akcji informacyjnej. 
Radni poszczególnych sołectw na czele 
z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa 
i Gospodarki Andrzejem Mrzygłódem 
odwiedzili mieszkańców i udzielali odpo-
wiedzi na nurtujące pytania. Podwyżka 
jest znaczna, ale w dużej mierze zależna od 
działań mieszkańców, dlatego wyszliśmy 
im naprzeciw i na spotkaniach wyjaśniamy 
przyczynę. Chcemy, aby mieszkańcy byli 
świadomi co wpływa na opłatę za wywóz 
odpadów.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
poparcia niezależnego Śląskiego Instytutu 

popularnej imprezy „Kwitnący Toszek” – to 
już 4 czerwca! Za nami emocje związane 
z kolejnym motocyklowym „Zlotem Zło-
tej Kaczki”, nad którym z przyjemnością 
objąłem honorowy patronat. Trwają kon-
sultacje z mieszkańcami na temat opłaty za 
śmieci – cieszy mnie fakt, że nasze rozmo-
wy przebiegają w dobrej, konstruktywnej 
atmosferze.
Drodzy Państwo, o wszystkich aktualnych 
i ważnych sprawach piszemy na bieżąco na 
stronie internetowej www.toszek.pl oraz 
na naszym facebooku „Miasto i Gmina 
Toszek” – w miarę możliwości zapraszam 
także tam!

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Od 1 kwietnia ruszył program Rodzina 
500+. Wnioski o przyznanie prawa do 
świadczenia wychowawczego przyjmowane 
są w Ośrodku Pomocy Społecznej. W celu 
usprawnienia możliwości złożenia wniosku 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
pełnili dodatkowe dyżury przez cały kwie-
cień. Dyżury odbywały się w każdy wtorek 
w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w każ-
dy poniedziałek i czwartek w szkołach pod-
stawowych w Kotulinie, Paczynie i Pniowie. 
W ramach projektu zostało przyjętych na 
dzień 30 kwietnia br. 393 wniosków, z cze-
go elektronicznych wniosków wpłynęło 67, 
tj. 17% wszystkich wniosków. 
Ponad 40 procent wszystkich wniosków 
złożonych do końca kwietnia stanowią 
wnioski na pierwsze dziecko, czyli rodzi-
nom, których dochód na osobę nie prze-
kracza 800,00 zł, a w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego, kwota 1200,00 zł. 
Przypominamy, iż rodziny, które złożą 
wniosek najpóźniej do 1 lipca br. uzyskają 
nadpłatę świadczeń od 1 kwietnia. 
Zostały już wypłacone pierwsze środki 
z programu dla rodzin które jako pierw-
sze złożyły wniosek o przyznanie prawa do 
świadczenia wychowawczego. Pod koniec 
kwietnia zostało wydanych oraz wypłaco-
nych 108 decyzji o przyznanie świadczenia 
wychowawczego, co stanowi ponad 25% 
wszystkich przyjętych wniosków. Sukce-
sywnie wpływają kolejne wnioski oraz wy-
dawane są kolejne decyzję.

Bogusława Konopka

Solidarność
toszeckich serc

„Dziesiątki zubożałych rodzin miasta 
Olewsk, otrzymały wspaniałe prezenty, któ-
re zostały przygotowane przez mieszkańców 
Gminy Toszek. Podjęta inicjatywa społecz-
na i hojność  po raz kolejny udawania, że 
w trudny dla Ukrainy czas jest poparcie cy-
wilizowanej Europy, w tym Polski. A uzyskać 
pomoc od mieszkańców Toszka, które jest 
siostrzanym miastem Olewska, dwukrotnie 
przyjemne” - tymi słowami rozpoczął swo-

Z ŻYCIA GMINY

je podziękowania Mer Olewska Омельчук 
Олег Васильович. 
Pod koniec kwietnia wielu mieszkańców 
Toszka i naszych sołectw, w odpowiedzi 
na prośbę Burmistrza Grzegorza Kupczyka 
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, 
przekazało hojne dary dla mieszkańców 
partnerskiego miasta Olewsk. Ze wzglę-
du na sytuację ogólną na Ukrainie, w tym 
zwłaszcza działania na wschodzie Ukrainy, 
warunki wielu ukraińskich rodzin są bar-
dzo trudne  i wymagają interwencji. Mo-
bilizacja mieszkańców, sołtysów, radnych, 
organizacji pozarządowych, toszeckich 
harcerzy szczepu „Ignis”, pracowników 
urzędu, Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku”  przerosła 
wszelkie oczekiwania. Zebrana została żyw-
ność, odzież i zabawki dla dzieci – wszyst-
kie przekazane dary stały się prezentami na 
prawosławne Święta Wielkanocne. Dzięki 
szlachetnej inicjatywie i wrażliwości na 
ludzkie problemy społeczność Toszecka 
pokazała solidarność ludzkich serc dla 
mieszkańców Miasta Olewsk.
W imieniu własnym oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej składam ser-
deczne podziękowania dla mieszkańców 
Gminy Toszka oraz osób, którzy przyczynili 
się  do wsparcia akcji związanej z pomocą 
dla partnerskiego miasta Olewsk na Ukra-
inie - powiedział Grzegorz Kupczyk Bur-
mistrz Toszka.

Jubileusze mieszkańców 
Gminy Toszek
Od stycznia do kwietnia swoje jubileusze 
obchodzili następujący mieszkańcy Gminy 
Toszek:
Władysław Brożyna z Kotliszowic - 90 lat
Maria Agnieszka Cichon z Paczyny - 90 lat
Sydonia Ryniecka z Pisarzowic - 90 lat
Ryszard Szyguła z Sarnowa - 90 lat
Marii Wycisk z Sarnowa - 95 lat

Wszystkim jubilatom składamy najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, nieustającej po-
gody ducha i niewyczerpanych pokładów 
energii. Niech każdy dzień wnosi w Pań-
stwa życie coraz więcej ciepła i miłości.

Rewitalizacja: 
potrzeby i pomysły
W dobrej, konstruktywnej atmosferze prze-
biegało spotkanie konsultacyjne poświęco-
ne pracom nad Lokalnym Programem Re-
witalizacji dla naszej gminy. Blisko 30 osób 
reprezentujących różne instytucje, organi-
zacje i środowiska wzięło udział w otwartej 
dyskusji na temat potrzeb, barier, wyzwań, 
ale i pomysłów rewitalizacyjnych. 
Podczas dyskusji uczestnicy złożyli m.in. 
następujące propozycje:
• umożliwienie obejścia wokół całego 

zamku
• mini muzeum z wejściem do zamku
• Dolny Pałac – docenić jako budynek 

o walorach kulturalnych

• Domek Bractwa Strzeleckiego – prze-
znaczyć na Muzeum Guttmanna

• Parking przy zamku za starym młynem 
• Park Kulturowy (wokół zamku i przy 

cmentarzu)
• rewitalizacja parku przy cmentarzu 

i parku pod zamkiem – połączyć parki 
(ścieżka zdrowia, ścieżka nording wal-
king, huśtawki)

• wyeksponować pomniki przyrody 
w parku

• adaptacja parku przy cmentarzu na Do-
linę Sportu (stary projekt)

• spływ kajakowy Potokiem Toszeckim
• podziemia zamku – rozeznać temat
• dom przy stawie  jako restauracja, hote-

lik, dom weselny
• stworzyć wypożyczalnię rowerów (rajdy 

szlakami Toszka)
• zadbać o bezpieczeństwo ścieżek rowe-

rowych
• zmiana stanu komunikacji miejskiej 

(punkt przesiadkowy przy dworcu)
• niska emisja – odnawialne źródła ener-

gii, okaucjowanie plastiku, spalanie tyl-
ko dobrego węgla, współfinansowanie 
nowych, bardziej ekologicznych kotłów

• turystyka sentymentalna (otwarcie na 
inne miasta, bliskość lotniska)

• mieszkania chronione dla osób star-
szych

• park rozrywki dla rodzin z elementami 
legendy Toszka

• park linowy
• górka saneczkowa i na narty
• szpital i teren wokół szpitala 
• rewitalizacja pomnika przy przychodni
• wieża ciśnień – projekt rewitalizacji, ko-

nieczność rekonstrukcji i podświetlenia 
napisu

• uruchomienie zegarów na ratuszu
• zadbanie o zgłębianie historii Toszka 

w wydaniu książkowym, roczniki to-
szeckie

Szczegółowych wątków poruszono z pew-
nością znacznie więcej. Spotkanie było 
pierwszym z serii spotkań konsultacyjnych. 
Zaproponowano zebranym zorganizowanie 
pięciu zespołów roboczych, których pra-
ce ukierunkowane byłyby tematycznie na 
sprawy: społeczne, gospodarcze, środowi-
skowe, przestrzenne i infrastrukturalne. Po 
wykonaniu pracy koncepcyjnej zespoły od-
będą spotkania otwarte, na których można 
będzie podsumować ich pracę. Całość pro-
gramu powstanie na początku września. 
Wszystkich zainteresowanych współpracą 
w tworzeniu programu rewitalizacji prosi-
my o zgłoszenia na adres zrp@toszek.pl.
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Komisja Europejska podjęła decyzję o wy-
dłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu 
składania wniosków o tegoroczne płatności 
bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku 
w terminie, będzie miał jeszcze szanse zro-
bić to do 11 lipca 2016 roku,  ale wówczas 
za każdy roboczy dzień opóźnienia należne 
płatności będą pomniejszane o 1 proc. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zachęca rolników, by nie cze-
kali  ze składaniem wniosków do ostatniej 
chwili. Jest także możliwość wypełnienia 
e-wniosku. Aby skorzystać z aplikacji e-
wniosek, trzeba mieć specjalny login i kod 
dostępu do systemu informatycznego 
ARiMR. Kto go nie posiada, musi wystąpić 
do kierownika biura powiatowego o nada-
nie takich uprawnień. 
Wnioski o przyznanie płatności bezpo-
średnich można składać też osobiście lub 
przez upoważnioną osobę w biurach po-
wiatowych ARiMR lub wysłać rejestrowaną 
przesyłką pocztową. Na rolników w Biurze 
ARiMR przy ul. Kopernika 2, w Pyskowi-
cach, czekają również pracownicy gliwic-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, któ-
rzy pomogą  w wypełnieniu dokumentów 
i udzielą w tej sprawie wszelkiej pomocy. 
 W roku 2016 na realizację płatności bezpo-
średnich zostanie przeznaczona kwota ok. 

3,4 mld euro. Na jednym formularzu wnio-
sku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie 
płatności bezpośrednich, w tym:
• jednolitej płatności obszarowej, płatności 

za zazielenienie, płatności dodatkowej, 
• płatności dla młodych rolników,
• płatności w ramach dobrowolnego 

wsparcia związanego z produkcją,
• płatności niezwiązanej do tytoniu (płat-

ność krajowa),
• płatności do powierzchni uprawy buraka 

cukrowego,
• płatności do powierzchni upraw roślin 

wysokobiałkowych,
• płatności do powierzchni uprawy chmie-

lu,
• płatności do powierzchni uprawy ziem-

niaków skrobiowych,
• płatności do powierzchni upraw owoców 

miękkich (truskawek lub malin),
• płatności do powierzchni uprawy pomi-

dorów,
• płatności do powierzchni uprawy lnu,
• płatności do powierzchni uprawy kono-

pi włóknistych,
• płatności do krów, bydła, owiec, kóz;
i po raz pierwszy od roku 2016 premii pie-
lęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 
2014-2020). 

(źródło: www.arimr.gov.pl)

Już mój ojciec korzystał ze środków unijnych w ra-
mach programu SAPARD (2004). Były to środki na 
rozwój gospodarstw, pamiętam, że wtedy kupiliśmy 
za nie suszarnię do zboża – wspomina Andrzej Mrzy-
głód. Kolejną inwestycją (2009) finansowaną z pozy-
skanych środków zewnętrznych były w tym gospo-
darstwie maszyny: nowoczesny kombajn zbożowy 
i ciągnik z przyczepą. Dzięki tym zakupom plony, na 
które czeka się cały rok, mogą być we właściwym mo-
mencie szybko zebrane bez konieczności ponoszenia 
kosztów zewnętrznego wynajmowania niezbędnych 
maszyn.
W tamtym czasie byłem już na studiach rolniczych, 
które skończyłem w roku 2014. Już wtedy udało mi 
się złożyć pierwszy wniosek do PROW 2007 – 2013 
na działanie „Młody rolnik”. Była to pomoc przy 
rozpoczynaniu działalności rolniczej. Wówczas też 
otrzymałem od ojca część gospodarstwa z przezna-
czeniem na prowadzenie go na własny rachunek – wspomina Andrzej Mrzygłód. Szukanie 
i korzystanie ze środków zewnętrznych na rozwój gospodarstwa jest jedynym sensowym 
kierunkiem prowadzenia działalności rolniczej. Brak inwestycji oznacza w praktyce nie 
tylko stanie w miejscu ale w wielu dziedzinach po prostu oznacza cofanie się. W bieżącym 
naborze nasz rozmówca planuje zakup m.in. nowoczesnego opryskiwacza, który pozwoli 
udoskonalić technologię oprysku. Ma to być precyzyjne urządzenie wykorzystujące tech-
nologię GPS. Ważne, że maszyna ta nie tylko gwarantuje efekt ekonomiczny ale przez 
zwiększoną precyzyjność działania – sprzyja także środowisku. Dzięki wsparciu środków 
unijnych udało mi się także zbudować dwa nowoczesne silosy o pojemności 130 ton każ-
dy. Pozwala mi to samodzielnie magazynować zboże, które zbieram w czasie żniw i samo-
dzielnie decydować o momencie jego sprzedaży – dopowiedział nasz rozmówca.

GOSPODARKA

ROLNICTWO

Więcej czasu na złożenie 
wniosków o przyznanie dopłat 
bezpośrednich za 2016 rok

Rolnictwo nastawione na rozwój 
– przykład dobrej praktyki

Konsultacje
w sprawie 
śmieci
Z inicjatywy radnych Rady Miejskiej 
w maju odbywają się szerokie i bezpośred-
nie konsultacje społeczne w sprawie opłaty 
za śmieci. Intencją radnych jest precyzyjne 
przybliżenie mieszkańcom mechanizmów 
kształtowania opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Narady prowadzi przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki 
Andrzej Mrzygłód na zmianę z przewodni-
czącym Komisji Budżetu Krzysztofem Gra-
belusem. W spotkaniach bierze też udział 
Burmistrz Grzegorz Kupczyk, który stara 
się naświetlać problem „opłaty śmieciowej” 
z punktu widzenia budżetu gminy. Spotka-
nia przebiegają  w konstruktywnej atmosfe-
rze, choć zdarza się, że ożywione dyskusje 
niosą ze sobą wiele emocji. Harmonogram 
spotkań prezentujemy poniżej:

Miejscowość Data Godzina
Osiedle 
Oracze 04.05.2016 r. 19:00

Kotulin 06.05.2016 r. 20:00
Ciochowice 09.05.2016 r. 18:00
Płużniczka 10.05.2016 r. 19:00
Pisarzowice 11.05.2016 r. 19:00

Ligota 
Toszecka 12.05.2016 r. 19:00

Kotliszowice 13.05.2016 r. 19:00
Paczynka 16.05.2016 r. 19:00
Pawłowice 17.05.2016 r. 19:00

Wilkowiczki 18.05.2016 r. 19:30
Pniów 19.05.2016 r. 19:00

Sarnów 20.05.2016 r. 19:00
Toszek 

(Zamek) 23.05.2016 r. 19:30

Boguszyce 24.05.2016 r. 19:00
Paczyna 25.05.2016 r. 19:00

Opłata śmieciowa za II kwartał 
2016r. powinna być wniesiona do 15 
maja wg dotychczasowych stawek. 
Po przyjęciu przez radnych nowych 
stawek opłat (a przed ich wejściem 
w życie) mieszkańcy otrzymają 
z urzędu stosowne informacje na 
piśmie. Ważne: w przypadku każ-
dej zmiany w liczbie mieszkańców 
w danym gospodarstwie (zwiększe-
nie lub zmniejszenie) deklarację na-
leży złożyć ponownie.
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OŚWIATA

LTE czyli Lokalne 
Targi Edukacyjne 
w Gimnazjum 
w Toszku – już 
dziś pomyśl 
o swojej 
przyszłości!
Wychodząc naprzeciw potrzebom eduka-
cyjnym uczniów ostatnich klas gimnazjum, 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tosz-
ku wraz z Zespołem Obsługi Placówek 
Oświatowych po raz pierwszy zorganizo-
wali Lokalne Targi Edukacyjne w siedzibie 
toszeckiego gimnazjum. Oferty edukacyjne 
przedstawione przez wystawców cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem wśród 
młodzieży gimnazjalnej. Na targi przyby-
ło aż 8 szkół średnich z Gliwic, Pyskowic 
i Strzelec Opolskich. Główną ideą targów 
było przybliżenie młodzieży możliwości 
kształcenia w postaci szerokiej oferty edu-
kacyjnej szkół powiatu gliwickiego oraz 
prezentacja różnego rodzaju form wsparcia 
w budowaniu własnej kariery zawodowej 
i drogi edukacyjnej oraz poszerzenia infor-
macji potrzebnych do kształtowania ścieżki 
rozwoju zawodowego.

Joanna Falborska

Sprzątanie 
podzamcza
Obchodzony 22 kwietnia każdego roku 
Dzień Ziemi jest okazją do tego, by podjąć 
działania na rzecz środowiska, w którym 
żyjemy. Stąd też uczniowie klas Ib,c,d pod 
opieką Kornelii Rzepki i we współpra-
cy z CKZ w Toszku przeprowadzili akcję 
sprzątania wzgórza wokół toszeckiego zam-
ku. Segregując śmieci: szkło, plastik i metal 
gimnazjaliści zebrali kilkanaście worków 
odpadów. Obudowy lodówki i wykładziny 
podłogowe to tylko niektóre z większych 
„skarbów” znalezionych w parku, który dla 
mieszkańców Toszka jest miejscem space-
rów i wypoczynku. Młodzież ma nadzieję, 
że gdy wróci tu z okazji kolejnego Dnia 
Ziemi, to tylko po to, by podziwiać zapach 
fiołków i wiosenne śpiewy ptaków.

Joanna Falborska

Międzynarodowy 
sukces uczniów 
z Kotulina
Wielką radość sprawiła nam informacja, 
że nasza praca wysłana na międzynaro-
dowy konkurs „Begegnung mit Osteu-
ropa - Spotkanie z Europą Wschodnią”, 
organizowany corocznie przez Minister-
stwo Edukacji i Kultury landu Nordr-

hein – Wesfallen, została nagrodzona. 
Tegoroczne motto brzmiało: „Ein Europa – 
viele Gesichter! - Jedna Europa - wiele twa-
rzy”. Dobrym przykładem dla tego motta 
był traktat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, 
który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. 
Spośród wielu projektów, nasze uczennice 
wybrały: „Musikwerkstatt - Warsztat Mu-
zyczny” w podkategorii „Eine kleine Was-
sermusik – Trochę wodnej muzyki”, gdzie 
należało wymyślić opowiadanie, w którym 
woda w przyrodzie odgrywa ważną rolę 
i ukazać to wszystko za pomocą dźwięków. 
Laureatki, czyli grupa uczennic z klasy 6: 
Agata Czampik, Katarzyna Pieruch, Mar-
tyna Walczak, Miriam Powrósło i Wiktoria 
Pancherz, które pod opieką pań: Barbary 
Walczak i Małgorzaty Powrósło napisa-
ły i udźwiękowiły opowiadanie w języ-
ku niemieckim pt. „Geschichte von einer 
Wasserperle – Opowiadanie o Kropelce”. 
Następnie całość została nagrana w posta-
ci krótkiego filmu. Ważnym elementem tej 
pracy była również wersja papierowa tego 
opowiadania, do której dziewczyny wyko-
nały ilustracje. 

Barbara Walczak

Dzień Talentów
Dzień Talentów stał się tradycją Szkoły 
w Pniowie, a tegoroczna inicjatywa wpisała   
się w kampanię ,,Pozytywni.Gliwice.pl”. Jej 
celem jest pokazywanie ludzi pozytywnie 
ustosunkowanych do świata, kreatywnych, 
różnorodnych ze względu na swoje zainte-
resowania czy pasje. Tym razem o swoich 
fascynacjach opowiedzieli  ci, którzy zna-
ni są  jedynie z racji wykonywanego przez 
nich zawodu, nauczyciele szkoły oraz pan 
burmistrz Grzegorz Kupczyk. Jako pierw-
sza wystąpiła pani Iwona Kałmuk. Nikt 
z uczniów nie przypuszczał, że pani, która 
na co dzień uczy matematyki i wychowania 
fizycznego może tak świetnie prezentować 
wybrane techniki  karate. Kolejnym zasko-
czeniem dla  społeczności szkolnej i przy-
byłych gości była prezentacja nauczycielki 
języka polskiego i historii, pani Marioli 
Kałuskiej. Jak się okazało, pani Mariola to 
6-krotna mistrzyni Śląska, 4 krotna mi-
strzyni Polski i reprezentantka Kadry Pol-
ski w żeglarstwie! Niemałe emocje wzbu-
dził także pokaz pani Dyrektor Szkoły, 
Elżbiety Wójcik. Okazało się, że największą 
pasją i równocześnie niebywałym relaksem 
dla pani Elżbiety są robótki ręczne; piękne 
wytwory jej rękodzieła wszyscy uczestnicy 
Dnia Talentów z zapartym tchem mogli 
podziwiać. Na zakończenie swoje nietuzin-
kowe pasje podróżnicze przedstawił pan 
Grzegorz Kupczyk. W interesujący sposób 
zaprezentował multimedialne wspomnie-
nia z wyprawy do Afryki. Zachwycająca, 
momentami zadziwiająca flora i fauna wy-
branych regionów tego kontynentu oraz 
obyczaje rdzennych mieszkańców, rozbu-
dziły wśród uczniów chęć podróżowania 
i docierania do najbardziej niedostępnych 
zakątków świata! To niebywałe przeżycie 
zakończyła degustacja sałatek i kanapek, 
przygotowanych przez wszystkich uczniów. 
Było smacznie i zapachniało wiosną! Dzię-

kujemy uczestnikom Dnia Talentów za za-
angażowanie oraz gościom i Radzie Rodzi-
ców za przybycie! Zapraszamy za rok!

Mariola Kałuska

Świat malowany 
wierszem!

„Świat malowany wierszem” - pod tym 
hasłem przedszkolaki prezentowały na 
Zamku w Toszku poezję dziecięcą, nie-
źle bawiąc przy tym siebie i publiczność. 
Dzieci z Toszka, Kotulina, Paczyny, Pnio-
wa i Pyskowic prezentowały indywidualnie 
i grupowo różnorodne interpretacje popu-
larnych tekstów m.in. Brzechwy, Tuwima, 
Chotomskiej i innych. Na podkreślenie 
zasługują ciekawe pomysły scenograficzne 
przygotowane przez nauczycieli. Poziom 
wystąpień oceniało jury: Agnieszka Szaliń-
ska (Kierownik ZOPO), Joanna Falborska 
(Wiceprezes ZNP) oraz Anna Konarska 
(Dyrektor Przedszkola nr 5 w Pyskowi-
cach).

Trzylatki kontra 
sześciolatki?

Placówka Liczba 
miejsc 
łącznie

Liczba 
miejsc 

wolnych

Liczba 
6-latków 
w przed-
szkolu/ 

oddziale 
przed-

szkolnym

Przedszkole w 
Toszku

115 - 30

Oddział przed-
szkolny przy SP 

w Toszku

25 - 21

Oddział przed-
szkolny przy SP 

w Kotulinie

43 - 17

Oddział przed-
szkolny przy SP 

w Paczynie

21 4 11

Oddział przed-
szkolny przy SP 

w Pniowie

25 - 3
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Śladami Sir Ludwiga 
Guttmanna 
 

Stoke Mandeville to urokliwe angielskie 
miasteczko, miejsce narodzin ruchu pa-
raolimpijskiego, dzieło życia Sir Ludwi-
ga Guttmanna, neurochirurga urodzo-
nego w Toszku. Jego śladami podążała 
w zeszłym tygodniu toszecka delegacja 
w składzie Dominika Witkowska, Joanna 
Rosikoń oraz Józef Musielok. Głównym 

celem wizyty było zebranie dokumentacji 
źródłowej, wiedzy i informacji, aby w tym 
roku docenić jego dorobek poprzez orga-
nizację w Toszku konferencji i wystawy 
poświęconej „Ojcu” Igrzysk Paraolimpij-
skich.
Na miejscu delegacja została przyjęta przez 
Michaela Mackenzie - prezesa Fundacji 
„Poppa” Guttmann Trust, oraz Martina 
McElhatton - dyrektora zarządzającego 
Olimpic Stadium i Vicky Hopewallker -  
pracownika Krajowej Fundacji Dziedzic-
twa Paraolimpijskiego. W trakcie pobytu 
przedstawiciele gminy mieli okazję zoba-
czyć campus paraolimpijski. Wzruszającym 
momentem pobytu była wyjątkowa rozmo-
wa z Sally Haynes – pacjentką Sir Ludwiga 
Guttmanna, trzykrotną, dzięki niemu, złotą 
medalistką igrzysk paraolimpijskich w te-
nisie stołowym. Kulminacyjnym punktem 
pobytu delegacji z Toszka, było zwiedzanie 
szpitala, w którym przebywają osoby nie-
pełnosprawne dorosłe i dzieci z paraliżem 
spowodowanym  uszkodzeniem rdzenia 

kręgowego. Przedstawiono wszelkie dzia-
łania i rozwiązania, które ułatwiają oso-
bom niepełnosprawnym niezależne funk-
cjonowanie i pełny udział we wszystkich 
aspektach życia, zgodnie z nowatorskimi 
metodami rehabilitacji Guttmanna. Warto 
przytoczyć tutaj słowa "Poppy" Guttmanna 
"Pomoc dla osób niepełnosprawnych to nie 
wzbudzanie dla nich litości, lecz przekształ-
cenie oraz wprowadzenie do ich życia róż-
nych form aktywności sportowej". 
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Toszek na konferen-
cję pn.: „Między rehabilitacją a sportem 
I Międzynarodowa Konferencja Praktyczna 
im. dr. Ludwiga Guttmanna w miejscu uro-
dzenia twórcy ruchu paraolimpijskiego”, 
która odbędzie się 3 lipca br. na toszeckim 
zamku. Przedsięwzięcie poświęcone będzie 
przybliżeniu życia i działalności  urodzo-
nego w Toszku dr. Ludwiga Guttmana wy-
bitnego neurochirurga, który jest twórcą 
ruchu paraolimpijskiego.

KULTURA

SPORT

Gminne Prezentacje 
Artystyczne
Już po raz piąty Centrum Kultury ,,Zamek 
w Toszku” zorganizowało Gminne Prezen-
tacje Artystyczne. Jak co roku wydarzenie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz 
pedagogów i uczniów szkół i przedszko-
li naszej gminy. Tegoroczna jubileuszowa 
edycja odbyła się pod honorowym patrona-
tem Burmistrza Toszka Grzegorza Kupczy-
ka. Jury w składzie: Grażyna Silva – prze-
wodnicząca, Grażyna Studzińska – Cavour, 
Agnieszka Szalińska i Dominika Gmińska 
miało nie lada problem z wyłonieniem 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
Ostatecznie po burzliwych obradach jury 
przyznało GRAND PRIX dla Agaty Po-
wrósło ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie. 
Laureaci prezentacji otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i statuetki z wizerunkiem Gizeli 
Gaschin, nieodzownego symbolu zamku 

toszeckiego związanego z legendą o złotej 
kaczce. Wszystkim uczestnikom prezen-
tacji gratulujemy i zachęcamy do udziału 
w przyszłym roku.
W kategorii przedszkola:
wyróżnienie otrzymały BIEDRONKI  
,Przedszkole Publiczne z Toszka
I miejsce zajęła Anna Labus, Przedszkole 
Publiczne z Toszka
II miejsce zajęły WESOŁE KROPELKI 
,Przedszkole Publiczne z Paczyny
III miejsce zajęły KRASNALE, Przedszkole 
Publiczne z Toszka
W kategorii klas I-III:
I miejsce zajęła Klasa II c, Szkoła Podsta-
wowa z Toszka
II miejsce zajęła Grupa PEREŁKI Magdale-
na Matławska i Lena Bałaga, Szkoła Podsta-
wowa z Toszka
III miejsce Schola PICCOLI CANTORI di 
DIO  Szkoła Podstawowa z Toszka
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce zajęła Agata Szewczyk, Szkoła 
Podstawowa z Kotulina

II miejsce zajął Duet GEMINI, Szkoła Pod-
stawowa z Toszka
III miejsce zajął Zespół wokalny z Pniowa, 
Szkoła Podstawowa z Pniowa
W kategorii Gimnazjum:
I miejsce zajęła Dagmara Dębska, Gimna-
zjum z Toszka
II miejsce zajął Jakub Dziuba, Gimnazjum 
z Toszka
III miejsce zajął Duet Dęty, Gimnazjum 
z Toszka. 

Barbara Skawińska

II Bieg o Złotą Kaczkę – kolejny sukces
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Organizatorem było Centrum Kultury 
„Zamek w Toszku”, współorganizatorem 
Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Patro-
nat honorowy objął Waldemar Dombek, 
Starosta Gliwicki i Grzegorz Kupczyk, Bur-
mistrz Toszka. Już o godz. 10.00 rozpoczę-
ły się biegi dla dzieci i młodzieży. To wła-
śnie ich rywalizacje przynosiły najwięcej 
emocji. Jednak najgłośniejszy doping był 
podczas rywalizacji dzieci niepełnospraw-
nych. Fundatorem statuetek i medali dla 
uczestników II Biegu o Złotą Kaczkę była 
Rada Miejska w Toszku. Wręczenia nagród 
dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Toszku – Krzysztof Klonek. Na terenie 
dziedzińca można było spróbować swoich 
sił w judo, gdzie trenerzy z gliwickiej gru-
py Kataguruma udzielali cennych porad. 
Można było również spróbować swoich sił 
w łucznictwie. 

Dokładnie o godz. 13.00 wystartowali 
uczestnicy biegu głównego na dystansie 
8 km. Trasa mocno pofałdowana, z wie-
loma podbiegami i zbiegami dała mocno 
w kość uczestnikom. Dodatkową niespo-
dzianką dla uczestników biegu były schody 
(103 stopnie),  swoista wisienka na torcie 
do pokonania przed metą. Do zobaczenia 
za rok!

Bartłomiej Woźniak
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Niewolnicy
systemu
Kto z nas nie marzył, żeby robić tylko to, 
czego naprawdę chce i mieć z tego pie-
niądze? Albo chociaż o własnym domu, 
którego nie będzie trzeba później latami 
spłacać? Więc czemu ludzie godzą się na 
pracę, która nigdy nie zapewni im tego, 
o czym marzą?
Cały proces tłumienia potencjału i kiero-
wania różnych ludzi tą samą drogą zaczy-
na się w szkole - to tutaj ma miejsce start 
wyścigu. Mówi się, że życie jest podróżą, 
a jednak już na jego początku stawia się 
nas na linii startu i każe biec. Biegniemy 

latami, goniąc najpierw za ocenami i tym, 
czego chcą od nas inni. Zapominamy 
o tym, czego sami chcemy, dlatego kiedy 
kończy się ten etap, okazuje się, że zupeł-
nie nie wiemy, co dalej z sobą zrobić. Spo-
tykam mnóstwo osób, które kończą szko-
łę, a na pytanie – „ co dalej? ”odpowiadają 
-  nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. 
Dwanaście lat nauki i żadnych perspektyw 
oprócz pójścia na studia i odłożenia wy-
boru na kolejne lata albo pójścia do pracy 
i robienia czegoś, czego nigdy nie plano-
waliśmy, żeby tylko zarobić parę groszy. 
Nie mówię, że szkoła jest zła. Mówię, że 
nie daje wystarczająco wielu perspektyw, 
że nie otwiera wielu drzwi i nie wskazuje 
dróg, a zamiast tego zmusza do wybrania 
tego, co wszyscy. I tak się dzieje. Ileż to 

marzeń legło w gruzach tylko dlatego, że 
ktoś nie chciał być odmienny? Jeśli chcesz 
mieć coś innego niż wszyscy, musisz być 
inny. Musisz mieć odwagę wystąpić przed 
szereg i walczyć, nawet jeśli będą tacy, 
którzy popatrzą na ciebie krzywo i nigdy 
nie uwierzą w to, o czym marzysz. Wte-
dy pamiętaj, że to, czy ktoś inny w ciebie 
wierzy tak naprawdę nie ma żadnego zna-
czenia. Nie ma znaczenia, jakie masz wy-
kształcenie i w jakim miejscu się urodzi-
łeś. Wszystko, co tak naprawdę się liczy, 
to twoja wiara i wytrwałość na drodze do 
celu, a jeśli będziesz dość mocno wierzył 
i dość wytrwale walczył, nic nie będzie 
mogło powstrzymać cię przed dotarciem 
do celu.

Tomasz Sobania

Gratulujemy objęcia funkcji Pełnomoc-
nika Burmistrza ds. Inwestorów! Jakie 
stawia Pan sobie cele w związku z nową 
funkcją?

Bardzo dziękuję, jest to dla mnie ogromna 
nobilitacja, ale sądzę, że na gratulacje jesz-
cze za wcześnie. Wolę aby oceniano mnie za 
efekty mojej pracy, a nie zajmowane przeze 
mnie  stanowisko. Natomiast jeśli chodzi 
o cele i plany związane z nową funkcją, to 
moim zadaniem jest rozbudzenie lokalnej 
przedsiębiorczości. Dotyczy to zarówno po-
zyskiwana nowych inwestorów, jak również 
nawiązania szerokiej współpracy z przed-
siębiorcami funkcjonującymi już teraz na 
terenie gminy. Ponadto chciałbym nawią-
zać stałą współpracę z instytucjami stricte 
zajmującymi się obsługą inwestorów takim 
jak Polska Agencja Informacji i Instytucji 
Zagranicznych. Ktoś może powiedzieć, że 
to przesada dla tak niewielkiej gminy jaką 
jest Toszek, ale jak pokazuje przykład firmy 
CLIP Logistics Sp. z o.o. takie miejsca też 
są atrakcyjne inwestycyjne i warto to wy-
korzystać. Oczywiście nie wszystko można 
zrobić od razu. Na początku najważniejsze 
jest aby przeprowadzić szczegółową analizę 
tego czym dysponujemy, co możemy za-
proponować i jak to zrobić, aby przyniosło 
to odpowiednie efekty.

A czego dokładnie taka analiza powinna 
dotyczyć?

Chodzi tu dokładnie o zebranie danych 
dotyczących terenów inwestycyjnych, lo-
kalnego rynku pracy czy chociażby oferty 
edukacyjnej związanej z naszym regionem, 
tak aby przedstawić ewentualnym przed-
siębiorcom wszystkie atuty ulokowania 
swoich pieniędzy w Gminie Toszek. Proszę 
pamiętać, że nawet najlepsze grunty pod 
inwestycje nic nie dadzą jeśli nie pokażemy 
inwestorowi, iż dysponujemy odpowied-
nim zapleczem kadrowym. Oprócz moż-

liwości wskazania mocnych stron gminy, 
ważna jest także druga strona medalu po-
nieważ nie każda inwestycja jest pożąda-
na. Należy zwrócić uwagę, że pozyskanie 
nowych inwestorów czy rozwój lokalnych 
firm nie może być liczony tylko i wyłącznie 
wpływami do budżetu, czy to ze sprzedaży 
gruntu czy z podatków. Świadoma polity-
ka inwestycyjna powinna brać pod uwagę 
równie ważne elementy społeczne.

Jako ważny element wskazał Pan także 
współpracę z lokalnymi przedsiębior-
cami. Czy ustanowienie Pełnomocnika 
Burmistrza ds. Inwestorów może mieć 
znaczenie także dla nich?

Oczywiście! moim zdaniem rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości, jest co najmniej zada-
niem równorzędnym o ile nie ważniejszym 
niż poszukiwanie nowych firm. Lokalna 
przedsiębiorczość jest jednym z podstawo-
wych wskaźników pozwalających określić 
poziom rozwoju gminy. Uważam, iż kilka 
lub kilkanaście mniejszych firm może sta-
nowić większy potencjał gospodarczy niż 
jeden duży przedsiębiorca. Rozwiązanie 
takie chroni również gminę przed sytuacją 
uzależnienia lokalnego rynku od jednego 
podmiotu co może mieć bardzo nieko-
rzystne skutki. W Gminie Toszek mamy 
wiele podmiotów gospodarczych, którymi 
możemy się pochwalić, dlatego należy pod-
jąć działania zmierzające do tego aby i one 
mogły pochwalić się dobrą współpracą 
z władzami samorządowymi.

Na czym konkretnie polegać będą zada-
nia Pełnomocnika?

Zakładamy, iż zakres podejmowanych za-
dań będzie się cały czas rozszerzał i ewo-
luował ponieważ świat biznesu i przedsię-
biorczości cały czas się rozwija. Zmieniają 
się trendy, rozwiązania, pojawiają się nowe 
możliwości. Dlatego, chcąc być równo-

rzędnym partnerem dla przedsiębiorców, 
także musimy się stale rozwijać. Początko-
we, a zarazem podstawowe zadania, to tak 
jak już wcześniej wspomniałem, analiza 
obecnej sytuacji w zakresie przedsiębior-
czości, aktualizacja i nowoczesna promo-
cja terenów inwestycyjnych (np. www.in-
vest-in-silesia.pl), nawiązanie współpracy 
z przedstawicielami administracji rządowej 
i samorządowej (Urząd Marszałkowski, 
PAIiIZ, PARP), weryfikacja oraz aktualiza-
cja lub stworzenie skutecznych form wspo-
magania przedsiębiorców (ulgi podatkowe, 
zachęty inwestycyjne), organizacja spotkań 
z przedsiębiorcami mająca na celu określe-
nie istniejących problemów i rozwój gospo-
darczy gminy.

W jaki sposób i w jakich sprawach przed-
siębiorcy mogą kontaktować się z Pa-
nem?

W związku z powołaniem Pełnomocni-
ka Burmistrza ds. Inwestorów utworzono 
nowy adres poczty elektronicznej invest@
toszek.pl przeznaczony dla wszystkich za-
interesowanych założeniem bądź rozwojem 
firmy na terenie Gminy Toszek. Ponadto 
możliwy jest kontakt pod numerem tel.: 32 
237 80 35 oraz osobiste spotkania w Urzę-
dzie Miejskim (pokój 26). Jeśli chodzi o li-
stę spraw do kontaktu, to nie jest to katalog 
zamknięty - postaram się odpowiedzieć 
na każde pytanie i pomóc rozwiązać każ-
dą sprawę. Profil przedsiębiorców szuka-
jących informacji może być bardzo różny, 
dlatego trudno wskazać konkretny zakres 
tematów. Z pewnością można tu wskazać 
pomoc w zakupie terenów inwestycyjnych 
oraz przebrnięciu przez wszystkie kwestie 
administracyjne, współpracę z innymi or-
ganami administracji publicznej. Wskaza-
nie dodatkowych źródeł finansowania oraz 
wiele innych.

Andrzej Pruski – Pełnomocnik
burmistrza ds. inwestorów
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