
 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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 Dlaczego od nowego 
roku zmieniono 
organizatora usług 
opiekuńczych?

Pod koniec 2012 r. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (OPS) w Toszku ogłosił przetarg na 
świadczenie usług opiekuńczych. Zamie-
rzeniem jednostki było podpisanie umowy 
na okres 4 lat tak, aby zarówno podopieczni 
mieli poczucie stabilizacji, jak również, by 
podmiot wykonujący zamówienie posiadał 
gwarancję stałej współpracy. W celu zapew-
nienia przejrzystości podejmowanych dzia-
łań, do wymagań przetargowych wpisano 
prowadzenie druków dokumentujących pracę 
opiekunek, w tym rozliczenie godzin wyko-
nywanych usług.

OPS nie spodziewał się, że do postępowa-
nia nie przystąpi Caritas Diecezji Gliwickiej, 
który do tej pory realizował powyższe zada-
nia. Władze Gminy podjęły zatem próby wy-
jaśnienia zaistniałej sytuacji oraz negocjacji 
warunków umowy. Niestety nie udało się 
osiągnąć porozumienia, gdyż Caritas zade-
klarował za świadczenie usług opiekuńczych 
kwotę 110 tys. złotych na rok, czyli o 45 tys. 
więcej niż uzyskał dotacji na ten cel w roku 
ubiegłym (2012 r.). Ze względu na ograni-

czone możliwości budżetowe Gminy Toszek, 
nie było możliwe kontynuowanie współpracy 
z Caritas Diecezji Gliwickiej. 

Obecnie zadania związane z opieką 
nad osobami potrzebującymi realizują za-
trudnione przez OPS 3 opiekunki. Gmi-
nę kosztuje to obecnie 65 tys. złotych.

 Kim są nowe opiekunki?
Nowe opiekunki mają dobre kwalifika-

cje. Wszystkie ukończyły szkoły medyczne 
o kierunku „opiekunka środowiskowa”. Jedna 
z nich jest również terapeutą zajęciowym. 
– Panie stale podnoszą swoje kwalifikacje – są 
otwarte na ludzi, zaangażowane i chętne do 
działania. Każda z nich posiada doświadcze-
nie w pracy z osobami starszymi, chorymi i nie-
pełnosprawnymi – dodaje Kierownik OPS.

Usługi opiekuńcze świadczone są obecnie 
dla 22 środowisk, ale zapotrzebowanie wciąż 
rośnie. Panie nie narzekają na brak pracy.

Rolą opiekuna jest przede wszystkim po-
moc podopiecznym kwalifikowanym przez 
OPS w Toszku w codziennych czynnościach 
domowych, dbanie o zdrowie i higienę osobi-
stą ludzi chorych i niesamodzielnych. Ma on 
również za zadanie mobilizować podopiecz-
nego do aktywnego spędzania czasu wolnego 
i zwiększania jego samodzielności. Pomaga 
także w kontaktach z różnymi instytucjami 

w celu rozwiązywania problemów zdrowot-
nych, mieszkaniowych czy też rodzinnych.

Pani Ania każdego dnia od rana spotyka 
się z podopiecznymi. Pomaga im w sprawach 
codziennych, robi zakupy, podaje posiłek, 
myje, gdy im samym trudno jest to uczynić. 
– Czasami zwyczajna rozmowa wystarczy, by 
podopieczny poczuł się lepiej. Wysłucham ich, 
porozmawiam, doradzę i wesprę. Szczególnie 
dla osób samotnych świadomość posiadania 
opiekuna pomaga – mówi Anna Letkiewicz, 
opiekunka w OPS w Toszku.

Zaopiekuj się mną
Od stycznia bieżącego roku usługi opiekuńcze realizowane są przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Toszku. Dotychczas zadania te świadczył Caritas Diecezji 
Gliwickiej. Obecnie obowiązki związane z pomocą osobom potrzebującym 
przejęły nowo zatrudnione opiekunki… 

 na dokończenie na str. 5
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Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej 
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły 
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdow-
skiego, towarzyszyli im, obok trenerów, ro-
dzice. Przyjechało około 100 ministrantów. 
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki 
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagro-
dy i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze 
drużyny:

Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota 
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1. 
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie: 
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd. 

Główni sędziowie to Marek Mrozek i Ma-
rek Pawłowski, nad całością zaś czuwał pro-
boszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.

B.  GROCHLA

Po feriach przedszkole 
jak z bajki

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały 
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. 
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe me-
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, 
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. 
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich 
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice 
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, 
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kro-
ku prace postępowały naprzód. Sale odma-
lowano, stare sza�i wykorzystano jeszcze 
w kuchni, a na ścianach powstały piękne por-
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna 
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą 
Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustala-
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie 
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco-
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują 
wszystkim za zaangażowanie.

B.  GROCHLA

KOTULIN

 # Babciu, dziadku, 
có¿ wam dam

Tymi słowami przedszkolaki i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali 
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość 
z okazji ich święta.

Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szko-
le gościli seniorzy zaproszeni na akademię 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej 
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych 
recytujących piękne wiersze i śpiewających 
piosenki. Swoim humorem rozbawiały ske-
cze w wykonaniu  uczniów ze starszych klas. 
Najwięcej zabawy było jednak podczas kon-
kursów, w których  udział wzięli dziadkowie 
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie za-
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie 
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla 
gości przygotowano również słodki poczę-
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie 
otrzymali przepiękne prezenty. Były to pra-
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak 
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków 
opuszczając salę. 

W czasie ferii… szkoła również tętniła 
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła 
na zajęcia  organizowane przez nauczycieli. 
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, kom-
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo 
- zręcznościowe.

 # A po feriach
Po raz kolejny przyjechał do szkoły te-

atrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy 
w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczu-
cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną kro-
wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłam-
stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia 
uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec 
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

ANNA ZARZECKA 

PNIÓW

Oświata

 # Szko³a - integracyjny 
element Twojego œrodowiska

Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się 
„harmonizować swoje życie z całym istnie-
niem” poprzez organizowanie cyklicznych 
przedsięwzięć o charakterze środowiskowym.

W Dniu Seniora, organizowanym z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, cała społeczność szkolna 
spotyka się z nestorami rodzin. Uczniowie wraz 
z opiekunami przygotowują dla nich program 
artystyczny, konkursy oraz drobne upominki.

Tradycją szkolną stało się już to, że podczas 
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak 
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym 
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla 
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają 
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.

Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, roz-
mowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się 
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej” 
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet 
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują 
ją jako integralny element swojego środowiska, 
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe 
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

 # Z Ma³opolski na Œl¹sk
Kto chce podziwiać 

piękne, wysokie palmy 
wcale nie musi wybierać 
się na południe Polski czy 
na Kurpie... Od Niedzieli 
Palmowej aż do końca 
okresu wielkanocnego 
wystarczy odwiedzić 
kościół para�alny p.w. 
św. Marcina w Paczynie.

W tygodniu poprzedza-
jącym Niedzielę Palmową 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Pa-
czynie od 6 lat przygotowują  
wielkanocne palmy, które 

osiągają wysokość około trzech metrów. 
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji 

śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi-
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska 
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, 
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona 
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty 
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.

Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie 
można oglądać już od 1 kwietnia. 

AGNIESZKA KURAL

PACZYNA
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 Na każdym 
targowisku jest 
dwóch konkurentów: 
jeden żąda za mało, 
drugi za dużo

Toszeckie targowisko – położone na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 907 
(Niewiesze-Wielowieś) i drogi powiatowej 
2950S, w bezpośrednim sąsiedztwie wej-
ścia do szkoły podstawowej i przystanku 
dla autobusów szkolnych. Ze względu na 
brak parkingu, w każdy czwartek zarówno 
sprzedawcy, jak kupujący „walczą” o wolne 
miejsce postojowe. W konsekwencji parku-
ją wzdłuż drogi. Wzmożony ruch pieszy 
i samochodowy powoduje ograniczenie 
widoczności, co zagraża przede wszystkim 
bezpieczeństwu dzieci idących do szkoły. 
Potwierdzeniem tego są liczne interwencje 
policji, zgłaszane także przedstawicielom 
władz.

Burmistrz Toszka, dążąc do rozwiązania 
istniejącego problemu, planuje przenie-
sienie targowiska w dogodniejsze miej-
sce – na działki znajdujące się pomiędzy 
budowanym Orlikiem a Osiedlem. Nowa 
lokalizacja umożliwi ubieganie się o środki 
unijne na budowę targowiska wyposażone-
go w niezbędną infrastrukturę (sieć wod.-
kan., oświetlenie, parking, utwardzona po-
wierzchnia, zadaszone stoiska, toalety). 

Powierzchnia obecnego placu targowego 
nie spełnia wymogów programowych do 
aplikowania o fundusze zewnętrzne. W wy-
niku opadów deszczu i topniejącego śniegu 
w miejscu tym tworzy się błoto, a w suche 
i upalne dni unosi się kurz, pył. Rozwiąza-
niem tej sytuacji jest położenie utwardzonej 
nawierzchni. Ze względu na ograniczone 
możliwości budżetowe i inne priorytetowe 
wydatki, Gmina nie jest w stanie w całości 
sfinansować powyższego przedsięwzięcia. 
Planowane jest zatem rozpisanie postępo-
wania na sprzedaż nieruchomości, na której 
znajduje się obecnie plac targowy. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego teren ten przeznaczony jest 
pod usługi publiczne cenotwórcze i inne 
usługi publiczne lub komercyjne nieuciąż-
liwe. Tym samym każdy zainteresowany 
podmiot będzie mógł wziąć udział w prze-
targu – wygra ten, kto zaoferuje najkorzyst-
niejszą cenę. Uzyskane ze sprzedaży środ-
ki finansowe pozwolą m.in. zabezpieczyć 
wkład własny Gminy w projekt budowy 
nowego targowiska. Wynikiem podjętych 

działań będzie funkcjonalne zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej, a sprzedaż 
nieruchomości może przyczynić się do po-
wstania nowych miejsc pracy w sektorze 
usługowym.

 Z kamerą za pan brat, 
czyli TOsZEK TV

Pod koniec marca rusza pierwsza w historii 
Gminy lokalna telewizja. Co miesiąc na stro-
nie internetowej www.toszek.pl, w zakładce 
„TOSZEK TV” będą publikowane materiały 
dziennikarskie dotyczące wydarzeń i bieżą-
cych spraw istotnych dla lokalnej społeczno-
ści. Za nagranie, montaż i udźwiękowienie 
odpowiadać będzie działająca na terenie Rudy 
Śląskiej prywatna telewizja SFERA TV. Ten 
niezależny producent posiada doświadczenie 
we współpracy z samorządami wojewódz-
twa śląskiego. Dysponuje profesjonalnym 
studiem, sprzętem oraz wykwalifikowaną 
kadrą dziennikarską.

TOSZEK TV stanie się, obok gminnej 
gazety samorządowej, kolejnym medium 
komunikacyjnym wzmacniającym przekaz 
medialny, dzięki któremu mieszkańcy na 
bieżąco będą informowani o najważniejszych 
faktach dotyczących życia w Gminie. 

 Dla świata jesteśmy 
tylko ludźmi – dla 
ludzi, których 
ratujemy – jesteśmy 
całym światem…

Zakończył się właśnie cykl szkoleń kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy To-
szek. 16 z 20 uczestników zdało egzamin 
teoretyczny i praktyczny pod nadzorem 
wyspecjalizowanej kadry medycznej, uzy-
skując tym samym tytuł ratownika. Jest to 
najwyższy możliwy stopień wyszkolenia 
w zakresie ratownictwa – dostępny dla osób 
nie posiadających wykształcenia medycz-
nego. Zdobyte kwalifikacje umożliwią im 
ubieganie się o zatrudnienie w zespołach 
wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego 
oraz w jednostkach Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Gminny strażak z OSP jest dziś nie tylko 
specjalistą od gaszenia pożarów, ale także 
osobą pomagającą w ratowaniu życia ludzkie-
go. W odległym od większego miasta miejscu 
karetka dojeżdża do wypadku w około 30 
minut. W wielu przypadkach to zdecydowa-
nie za długo, gdy o życiu ludzkim decyduje 
każda minuta. Często pierwszymi osobami 
docierającymi do poszkodowanych są właśnie 
strażacy. Ich wiedza i umiejętności mogą 
zatem zadecydować o zdrowi, a czasem nawet 
życiu człowieka.

W kwietniu na terenie Gminy Toszek 
zostanie przeprowadzona kampania edu-
kacyjna „Na ratunek”. Ma ona na celu 
uświadomienie mieszkańców, jak zacho-
wać się w sytuacjach zagrażających życiu. 
Edukatorami będą świeżo upieczeni gminni 
strażacy-ratownicy, którzy przy użyciu no-
woczesnego fantoma pokażą jak prawidłowo 
udzielić pierwszej pomocy. Pokazy odbędą 
się w Toszku, Paczynie, Pniowie, Wilko-
wiczkach, Kotulinie, Ligocie Toszeckiej oraz 
w Sarnowie. Szczegółowe terminy spotkań 
udostępnione zostaną na stronie interneto-
wej www.toszek.pl, na plakatach oraz w Re-
feracie Zamówień Publicznych, Rozwoju 
i Promocji Gminy (pokój nr 26).

Wszystkie przedsięwzięcia w całości finan-
sowane są z pozyskanych przez Gminę środ-
ków z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-
2013 w ramach projektu „Wykwalifikowany 
ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gmi-
nie Toszek – Twoją szansą na szybszą pomoc”.

 „WiEM – czuję się 
bezpieczniej”

Akcja „WIEM – czuję się bezpieczniej” 
skierowana jest do wszystkich mieszkań-
ców Gminy Toszek, którzy chcą otrzymywać 
ostrzeżenia o anomaliach pogodowych, ko-
munikaty meteorologiczne lub inne informa-
cje mające wpływ na szeroko pojęte bezpie-
czeństwo. Zainteresowani mogą aktywować 
usługę poprzez wysłanie wiadomości e-mail 
na adres subskrybcja@toszek.pl, wpisując 
w temacie: Subskrypcja. Każdy zarejestro-
wany będzie otrzymywał na podany adres 
e-mail ostrzeżenia, komunikaty Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące 
tutejszego rejonu – np. o silnym wietrze, 
burzach, opadach deszczu czy śniegu.

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

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

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

 Nie taka zima 
straszna, 
jak ją malują

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

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

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

 Zastali promocję 
drewnianą, a zostawią 
murowaną?...

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

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

blem  i wymaga budowania strategii promocji 
Gminy od podstaw. 

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

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

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

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 
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 Gminny Pan Hilary 
odnalazł okulary

Od października 2012 r. do połowy 
stycznia bieżącego roku pracownicy Urzędu 
Miejskiego przeprowadzali inwentaryzację 
składników majątkowych Gminy Toszek. 
W pracach uczestniczyło 28 trzyosobowych 
zespołów, które spisywały wszystkie elemen-
ty wpływające na wartość majątku samo-
rządu, począwszy od wyposażenia Urzędu 
poprzez drogi, zabudowania do wartości 
niematerialnych i prawnych itd. 

Prace inwentaryzacyjne prowadzono 
w dwojaki sposób. Ewidencjonowanie środ-
ków materialnych odbywało się na podstawie 
spisu z natury, natomiast grunty, wartości 
niematerialne i prawne (np. programy kom-
puterowe, akcje, udziały) zostały poddane 
analizie porównawczej (danych zawartych 
w księgach rachunkowych z właściwymi 
dokumentami).

Wystąpiono również z prośbą do Remon-
dis Aqua Toszek o podanie stanu faktycznego 
majątku Gminy wydzierżawionego spółce. 
Dodatkowo spisano również sprzęt przeka-
zany w użyczenie jednostkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Kolejny krok polegał na skorelowaniu 
danych otrzymanych ze spisów z tymi za-
wartymi w dokumentacji. Wynik zaskoczył 
wszystkich! Wykazano bowiem dużą grupę 
nadwyżek będących faktycznie majątkiem 
Gminy Toszek, a nie widniejących w ewi-
dencji księgowej. Opracowano zatem meto-
dologie wyceny poszczególnych grup, według 
których wyliczono wartość uzyskanych nad-
wyżek. Ostateczne rozliczenie inwentaryzacji 
przyniosło wzrost majątku o niebagatelną 
kwotę ponad 12 mln złotych. Podjęte działa-
nia pozwoliły na uporządkowanie zaszłości 
związanych z gospodarowaniem mieniem 
i ujawnienie faktycznego stanu majątkowego 
Gminy Toszek.

W okresie grudzień 2012 r. – luty 
2013 r. Rada Miejska w Toszku obra-
dowała na trzech sesjach.
 Grudzień 2012

Radni zatwierdzili plan pracy Rady Miej-
skiej i jej stałych komisji na rok następny. 
Wszyscy obecni jednogłośnie opowiedzieli 
się za uchwaleniem budżetu Gminy Toszek 
na rok 2013 i wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2013-2018. Poparto także 
uchwałę intencyjną w sprawie zaangażowa-
nia Gminy Toszek w realizację projektu pn.: 
„Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej 
z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji 
Historycznych Zamek w Toszku oraz rewi-
talizacja budynku stajni wraz z zagospoda-
rowaniem otoczenia” i zabezpieczenia na ten 
cel wymaganego wkładu własnego.

W związku z nowelizacją tzw. „ustawy 
śmieciowej” Rada podjęła kolejne wyma-
gane uchwały. Uchwalono Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Miasta i Gminy Toszek. Przyjęto także 
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych i za-
gospodarowania tych odpadów, w której 
ustalono m.in. częstotliwość odbierania 
śmieci od właścicieli nieruchomości oraz 
zdecydowano o utworzeniu na terenie gmi-
ny jednego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

W dziedzinie ochrony zdrowia radni 
przyjęli: Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na 
rok 2013, a także Gminny Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.

 styczeń 2013
Na pierwszej w tym roku sesji Rady Miej-

skiej gościł poseł Jerzy Polaczek. Przedstawił 
on sprawozdanie z bieżącej działalności 

poselskiej w kilku obszarach (głównie 
transport i bezpieczeństwo), a następnie 
prowadzono dyskusję.

Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą 
podziału Gminy Toszek na stałe obwody 
głosowania oraz jednogłośnie opowiedzieli 
się za udzieleniem pomocy finansowej Po-
wiatowi Gliwickiemu w wysokości 100 tys. 
złotych na budowę chodnika przy drodze 
powiatowej 291s w Paczynie.

 Luty 2013
Radni upoważnili Burmistrza Toszka 

do podpisania umowy partnerskiej, której 
celem jest opracowanie i realizacja strategii 
wzmacniania potencjału gospodarcze-
go Podregionu Gliwickiego. Dokument 
ten umożliwi Gminie Toszek aplikowanie 
o środki unijne w przyszłej perspektywie 
finansowej z regionalnego programu ope-
racyjnego.

W nawiązaniu do podjętej w grudniu 
ubiegłego roku uchwały w sprawie zasad 
ustalania odpłatności za usługi opiekuń-
cze oraz specjalistyczne usługi opiekuń-
cze w indywidualnych przypadkach, Rada 
Miejska uchwaliła stawkę za 1 godzinę 
usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych w wysokości 11,40 
zł. 

Przyjęto także Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Toszek w 2013 roku.

 Ponadto między sesjami, 
z inicjatywy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Radni wraz z Burmistrzem 
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, któ-
re przekazano Szczepowi Harcerskiemu 
„IGNIS” w Toszku z przeznaczeniem na 
zakup opału.

Pracowicie między sesjami

„W swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus streścił historię  
każdego pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi razem,  

przyjmując na siebie ciężar ich nędzy i grzechów oraz pomnażając u nich  
możność doskonalenia się i uświęcenia".    (Paweł VI)

Wielkanoc to okraszony optymizmem czas otuchy, nadziei, czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Z tej okazji życzymy Wszystkim 
Mieszkańcom i Gościom naszej Gminy, by święta te upłynęły w atmosferze rado-
ści, spokoju i wzajemnej życzliwości. Niech tajemnica zawarta w męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa ukaże światu potęgę miłości i pozwoli na codziennie 
doświadczanie zbawiennych owoców odkupienia. Wykorzystajmy ten czas do 
pozytywnych zmian w nas samych oraz otaczającej rzeczywistości.
Z wyrazami szacunku

 prZewOdnicZący rady miejskiej w TOsZku BurmisTrZ TOsZka 
 Ireneusz KoKoszKa GrzeGorz KupczyK 
 wraz z radnymi z pracownikami urzędu

Sprostowanie
W związku z nieprecyzyjną informa-

cją zamieszczoną na łamach ostatniego 
numeru (4/2012) „Po troszku o Toszku” 
w artykule „Pracowicie między sesjami” 
Redakcja prostuje informację dotyczącą 
wzrostu o 4% stawek podatków. W ar-
tykule było: „Stawki w wymienionym 
zakresie wzrosły w stosunku do roku 
ubiegłego o około 4%”. Powinno być: 
„Stawki w wymienionym zakresie 
wzrosły w stosunku do roku ubiegłego 
o około 4%, za wyjątkiem jednej stawki 
dotyczącej m.in. gruntów pozostałych”. 
Redakcja gorąco przeprasza za pomyłkę 
wynikającą z nieprecyzyjnego sformuło-
wania, uogólnienia faktów, która mogła 
czytelnika wprowadzić w błąd

redakcja „pO TrOsZku O TOsZku”



Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej 
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły 
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdow-
skiego, towarzyszyli im, obok trenerów, ro-
dzice. Przyjechało około 100 ministrantów. 
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki 
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagro-
dy i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze 
drużyny:

Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota 
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1. 
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie: 
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd. 

Główni sędziowie to Marek Mrozek i Ma-
rek Pawłowski, nad całością zaś czuwał pro-
boszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.

B.  GROCHLA

Po feriach przedszkole 
jak z bajki

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały 
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. 
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe me-
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, 
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. 
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich 
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice 
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, 
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kro-
ku prace postępowały naprzód. Sale odma-
lowano, stare sza�i wykorzystano jeszcze 
w kuchni, a na ścianach powstały piękne por-
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna 
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą 
Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustala-
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie 
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco-
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują 
wszystkim za zaangażowanie.

B.  GROCHLA

KOTULIN

 # Babciu, dziadku, 
có¿ wam dam

Tymi słowami przedszkolaki i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali 
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość 
z okazji ich święta.

Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szko-
le gościli seniorzy zaproszeni na akademię 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej 
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych 
recytujących piękne wiersze i śpiewających 
piosenki. Swoim humorem rozbawiały ske-
cze w wykonaniu  uczniów ze starszych klas. 
Najwięcej zabawy było jednak podczas kon-
kursów, w których  udział wzięli dziadkowie 
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie za-
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie 
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla 
gości przygotowano również słodki poczę-
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie 
otrzymali przepiękne prezenty. Były to pra-
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak 
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków 
opuszczając salę. 

W czasie ferii… szkoła również tętniła 
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła 
na zajęcia  organizowane przez nauczycieli. 
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, kom-
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo 
- zręcznościowe.

 # A po feriach
Po raz kolejny przyjechał do szkoły te-

atrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy 
w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczu-
cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną kro-
wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłam-
stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia 
uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec 
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

ANNA ZARZECKA 

PNIÓW

Oświata

 # Szko³a - integracyjny 
element Twojego œrodowiska

Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się 
„harmonizować swoje życie z całym istnie-
niem” poprzez organizowanie cyklicznych 
przedsięwzięć o charakterze środowiskowym.

W Dniu Seniora, organizowanym z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, cała społeczność szkolna 
spotyka się z nestorami rodzin. Uczniowie wraz 
z opiekunami przygotowują dla nich program 
artystyczny, konkursy oraz drobne upominki.

Tradycją szkolną stało się już to, że podczas 
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak 
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym 
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla 
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają 
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.

Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, roz-
mowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się 
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej” 
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet 
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują 
ją jako integralny element swojego środowiska, 
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe 
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

 # Z Ma³opolski na Œl¹sk
Kto chce podziwiać 

piękne, wysokie palmy 
wcale nie musi wybierać 
się na południe Polski czy 
na Kurpie... Od Niedzieli 
Palmowej aż do końca 
okresu wielkanocnego 
wystarczy odwiedzić 
kościół para�alny p.w. 
św. Marcina w Paczynie.

W tygodniu poprzedza-
jącym Niedzielę Palmową 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Pa-
czynie od 6 lat przygotowują  
wielkanocne palmy, które 

osiągają wysokość około trzech metrów. 
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji 

śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi-
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska 
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, 
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona 
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty 
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.

Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie 
można oglądać już od 1 kwietnia. 

AGNIESZKA KURAL

PACZYNA
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Kultura

BarBara skawińska

W czasie zamkowych ferii nie za-
brakło propozycji dla miłośni-
ków sportu. Ci mieli okazję wziąć 

udział w zorganizowanych zawodach spor-
towych, a najbardziej cierpliwi uczestniczyli 
w warsztatach modelarskich. 

W piątki zorganizowano wycieczki. Jedna 
z nich odbyła się do muzeum paleontolo-
gicznego w Lisowicach, gdzie dzieci mogły 
zobaczyć skamieliny pierwszego polskiego 
dinozaura. Druga to wyjazd do kina. 

Nowością dla podopiecznych były za-
bawy z grami planszowymi, do której za-
proszono dziadków, seniorzy nie zawiedli 
oczywiście swoich pociech i razem z wnu-
kami dobrze się bawili. W organizację fe-
rii włączyła się także biblioteka w Toszku. 
Ogromną popularnością cieszyły się zajęcia 
przy komputerze i czytanie książek.

W zamkowych feriach wzięło udział po-
nad 60 dzieci. Ferie minęły szybko, ale wspo-
mnienia pozostaną na zawsze.

Ferie zimowe na zamku
Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzieli co zrobić z nadmiarem wolnego cza-
su w czasie zimowych ferii, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zaplanowało 
m.in. warsztaty plastyczne oraz bal karnawałowy, na który zaproszono sąsiadów 
z Gminnego Ośrodka Kultury z Rudzińca z siedzibą w Poniszowicach.

TurysTa  
dobrZe poinFormoWany

20 lutego br. podpisano umowę z Samo-
rządem Województwa Śląskiego na realizację 
projektu „Utworzenie i promocja ścieżki in-
formacyjno–turystycznej na terenie Zamku 
w Toszku”. W ramach operacji na terenie 
zamku ustawione zostaną informatory, które  
w języku polskim, niemieckim i angielskim 
przekazywać będą historię poszczególnych 
części zabudowy zamku.

Projekt realizowany jest z działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
PROW 2007–2013.

sukces sekcji modelarskiej
Nowopowstała sekcja modelarska, której 

instruktorem jest pan Ewald Stawinoga ma  
na swoim koncie już pierwsze sukcesy. Pod-
czas VIII Zawodów Modeli Halowych o Pu-
char Dyrektora MOKiS-u w Pyskowicach 
modelarze zdobyli II miejsce w klasyfikacji 
drużynowej.

WarsZTaTy Tańca 
WspółcZesnego

9 kwietnia osoby tańczące taniec współ-
czesny będą mogły uczestniczyć w bez-
płatnych warsztatach tanecznych, prowa-
dzonych przez panią Aleksandrę Holesz. 
Warsztaty będą wstępem do projektu 
tanecznego, który zostanie zrealizowany 
w terminie od 20 do 27 kwietnia br. Więcej 
informacji na www.zamektoszek.pl lub 
pod nr telefonu 32/233 44 93. Zapraszamy!

WysTaWy W kaWiarni  
colonna 

Do 2 kwietnia w zamkowej kawiaren-
ce można zobaczyć wystawę fotograficzną 
„W drodze” Krzysztofa Krzemińskiego. Autor 
spróbował uchwycić magiczną atmosferę 
towarzyszącą corocznym wizytom Chasy-
dów w Lelowie. 

Od 5 kwietnia gościć będzie po raz kolej-
ny Domek Kultury z Wrocławia z wystawą 
„Dwa poziomy”. Jeden temat przedstawia-
ny jest w obiektywie dziecka i dorosłego. 
– Ideą „Dwóch poziomów” jest umieszczenie 
dorosłego i dziecka na tej samej płaszczyźnie, 
bez wchodzenia w role dorosły-dziecko. To 
także próba odpowiedzi na dwa pytania: ile 
dorosły człowiek ma w sobie z dziecka oraz 
w jakim stopniu dziecko zachowuje się już 
jak dorosły – wyjaśnia jeden z organizatorów 
wystawy Grzegorz Stadnik.

dOminika wiTkOwska

arTur cZOk, dyrektor ck „Zamek w Toszku”

To niewątpliwie wielka szansa by toszec-
ki zamek stał się centrum informacji 
turystycznej, wystawienniczo–histo-

rycznym z kameralną salą widowiskową 
w wieży. W ramach inwestycji zostaną wy-
konane prace budowlane obejmujące: reno-
wację i aranżację gotyckiej wieży zamkowej, 
renowację dachu budynku stajni, renowację 
i konserwację elewacji budynku stajni wraz 
z portalem, odtworzenie instalacji wod-kan. 
i centralnego ogrzewania w wieży zamkowej, 
wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia 
wieży.

Projekt przewiduję rozwiązania przyjazne 
dla osób niepełnosprawnych, a niewykorzy-
stane dotąd powierzchnie wieży zyskają nowe 
funkcje użytkowe.

Czas realizacji inwestycji zamknie się w la-
tach 2013–2015. Całkowity koszt projektu 
opiewa na kwotę 3 331 793,08 PLN, w tym 
wkład własny Gminy Toszek to 25%.

ciekaWosTki  
z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

Wieża zamkowa objęta dotacją unijną
Toszecka wieża zamkowa doczeka się wreszcie swojego renesansu. W najbliższych 
dniach podpisana zostanie umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
na realizację projektu pod nazwą: „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z prze-
znaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja 
budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego z Regionalnego 
Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2017–2013.



PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
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Żniwa na projekty
Choć dopiero rozpoczyna się wiosna, to w toszeckiej edukacji nadchodzą żniwa – żniwa 

na projekty. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w ostatnim czasie pozyskał ponad 157 
tys. zł na zajęcia dotyczące indywidualizacji procesu nauczania dzieci uczęszczających do klas 
I-III wszystkich szkół w Gminie Toszek. W ramach projektu systemowego Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki (działanie 9.1.2.) odbędą się zajęcia rozwijające talenty i uzdolnienia 
dzieci oraz dodatkowe lekcje mające pomóc uczniom w tych obszarach, w których sobie nie 
radzą. Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na początek przyszłego semestru i trwać one będą do 
końca roku szkolnego. 

ZOPO złożyło także kolejne wnioski o wsparcie finansowe. Korzystając z okazji placówka 
pragnie podziękować nauczycielom, dyrektorom, Burmistrzowi za wyśmienitą współpracę 
w tym zakresie, w ramach której m.in. na początku marca młodzież z Gminy Toszek wzięła 
udział w projekcie – Festiwalu Górskiego w Gliwicach. W ramach programu odbywały się 
pokazy GOPR, prezentacja możliwości helikoptera i wiele innych atrakcji. 

6-latki w szkole?
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku nawiązał 

ścisłą współpracę z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Gliwicach 
oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wspólnie realizowane 
są działania informacyjno–konsultacyjne na rzecz sześciolatków 
i ich rodziców. Istotne jest, by pytania, wątpliwości, które się 
pojawiają były wyjaśniane u źródła. Ministerstwo zachęca do 
odwiedzenia swojej strony internetowej dotyczącej sześciolatków 
na www.men.gov.pl/mam6lat, a Kuratorium Oświaty i placówki 
szkolne w gminie do poznania oferty na miejscu.

klasa sportowa w Toszku
W Szkole Podstawowej w Toszku powstała inicjatywa stworzenia klasy sportowej. Dzieci w tej 

klasie będą mieć o 6 godzin lekcyjnych więcej zajęć W-F, ze szczególną możliwością realizacji  
w treningach piłki nożnej i ręcznej. ZOPO gorąco zachęca dzieci i rodziców aktualnych 
trzecich klas mieszkających na terenie gminy do rozważenia tej niecodziennej i bardzo 
korzystnej oferty.

* * *
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych serdecznie zachęca osoby, które chcą zdobyć 

doświadczenie w zarządzaniu oświatą w ramach staży, praktyk i wolontariatu. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy. piOTr kOZiOl

Oświata

Kto może korzystać 
z takiej formy wsparcia?

Jeśli osoba jest niesamodzielna, chora, nie-
sprawna ruchowo może otrzymać od lekarza 
zaświadczenie o konieczności świadczenia 
opieki lub sama bezpośrednio bądź poprzez 
rodzinę, sąsiada zgłosić takie zapotrzebowa-
nie w miejscowym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. Na tej podstawie pracownik socjalny, 
który przeprowadza wywiad określa, biorąc 
pod uwagę dochody, ewentualną odpłat-
ność za usługi i wprowadza w środowisko 
opiekunkę. Zasady ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, a także wysokość stawek godzi-
nowych określają uchwały Rady Miejskiej 
w Toszku (Uchwała Nr XXVII/296/2012 oraz 
XXIX/307/2013). Opiekunka ustala grafik 
spotkań i rozpoczyna realizację powierzo-
nych zadań. 

Odpłatność za godzinę usług opiekuń-
czych wynosi obecnie 11,40 zł przy 100% 
odpłatności, gdzie średnio po dokonaniu wy-
wiadu podopieczni płacą połowę tej kwoty, 
ze względu na niskie dochody. Resztę dofi-
nansowuje Gmina.

Oczekiwania a realia 
świadczenia usług

Opiekun realizuje trudną i odpowiedzial-
ną pracę w środowisku. Niejednokrotnie zma-
ga się z „życzeniową” postawą podopiecznego. 
– Pamiętać należy o tym, że rola opiekuna 
upatrywana jest w usamodzielnianiu chorego, 
czyli – jeśli to oczywiście możliwe – dopro-
wadzeniu do maksymalnej samozaradności. 
To niestety rzadkość, bo środowiska które 
wspieramy dotyczą osób leżących po wypad-
kach lub powracających w ciężkim stanie ze 
szpitala – komentuje Kierownik OPS. Mimo 
to, powrót nawet w minimalnym zakresie 
do sprawności jest bardzo ważny dla ludzi 
chorych. – Dlatego cieszy własnoręcznie za-
pięty guzik, samodzielne wstanie z łóżka czy 
podniesienie szklanki herbaty – podsumowuje 
Małgorzata Staszewska – opiekunka.

Jeśli widzisz w swoim otoczeniu koniecz-
ność zabezpieczenia we własnej rodzinie, 
u sąsiada, kolegi czy koleżanki tego typu usług 
– zgłoś takie zapotrzebowanie do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Toszku. Placówka po-
dejmie stosowne działania w celu rozeznania 
i szczegółowego zbadania sytuacji pod kątem 
zabezpieczenia niezbędnej opieki. 

Zaopiekuj 
się mną

 dokończenie ze str. 1

Hołdując staropolskiej tradycji, składamy wszystkim ży-
czenia pełnych radości, miłości i rodzinnego ciepła Świąt 
Wielkiej nocy. W duchu Zmartwychwstania pańskiego ży-
czymy, by ten niezwykły czas zjednoczył nasze rodziny przy 
wielkanocnym stole, a skrzydła wiary przykryły kamienie 
zwątpienia i uniosły nasze serca ponad przemijanie. 
niech spotkanie ze Zmartwychwstałym stanie się źródłem głębokiej wiary 
i pokoju, a w trudnych życiowych chwilach będzie „skałą schronienia”, 
źródłem niewyczerpanej nadziei i ufności w moc dobra, które wszystko 
przezwycięży.
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Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej 
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły 
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdow-
skiego, towarzyszyli im, obok trenerów, ro-
dzice. Przyjechało około 100 ministrantów. 
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki 
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagro-
dy i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze 
drużyny:

Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota 
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1. 
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie: 
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd. 

Główni sędziowie to Marek Mrozek i Ma-
rek Pawłowski, nad całością zaś czuwał pro-
boszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.

B.  GROCHLA

Po feriach przedszkole 
jak z bajki

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały 
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. 
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe me-
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, 
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. 
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich 
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice 
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, 
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kro-
ku prace postępowały naprzód. Sale odma-
lowano, stare sza�i wykorzystano jeszcze 
w kuchni, a na ścianach powstały piękne por-
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna 
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą 
Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustala-
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie 
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco-
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują 
wszystkim za zaangażowanie.

B.  GROCHLA

KOTULIN

 # Babciu, dziadku, 
có¿ wam dam

Tymi słowami przedszkolaki i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali 
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość 
z okazji ich święta.

Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szko-
le gościli seniorzy zaproszeni na akademię 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej 
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych 
recytujących piękne wiersze i śpiewających 
piosenki. Swoim humorem rozbawiały ske-
cze w wykonaniu  uczniów ze starszych klas. 
Najwięcej zabawy było jednak podczas kon-
kursów, w których  udział wzięli dziadkowie 
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie za-
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie 
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla 
gości przygotowano również słodki poczę-
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie 
otrzymali przepiękne prezenty. Były to pra-
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak 
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków 
opuszczając salę. 

W czasie ferii… szkoła również tętniła 
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła 
na zajęcia  organizowane przez nauczycieli. 
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, kom-
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo 
- zręcznościowe.

 # A po feriach
Po raz kolejny przyjechał do szkoły te-

atrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy 
w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczu-
cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną kro-
wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłam-
stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia 
uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec 
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

ANNA ZARZECKA 

PNIÓW

Oświata

 # Szko³a - integracyjny 
element Twojego œrodowiska

Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się 
„harmonizować swoje życie z całym istnie-
niem” poprzez organizowanie cyklicznych 
przedsięwzięć o charakterze środowiskowym.

W Dniu Seniora, organizowanym z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, cała społeczność szkolna 
spotyka się z nestorami rodzin. Uczniowie wraz 
z opiekunami przygotowują dla nich program 
artystyczny, konkursy oraz drobne upominki.

Tradycją szkolną stało się już to, że podczas 
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak 
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym 
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla 
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają 
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.

Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, roz-
mowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się 
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej” 
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet 
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują 
ją jako integralny element swojego środowiska, 
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe 
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

 # Z Ma³opolski na Œl¹sk
Kto chce podziwiać 

piękne, wysokie palmy 
wcale nie musi wybierać 
się na południe Polski czy 
na Kurpie... Od Niedzieli 
Palmowej aż do końca 
okresu wielkanocnego 
wystarczy odwiedzić 
kościół para�alny p.w. 
św. Marcina w Paczynie.

W tygodniu poprzedza-
jącym Niedzielę Palmową 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Pa-
czynie od 6 lat przygotowują  
wielkanocne palmy, które 

osiągają wysokość około trzech metrów. 
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji 

śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi-
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska 
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, 
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona 
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty 
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.

Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie 
można oglądać już od 1 kwietnia. 

AGNIESZKA KURAL

PACZYNA
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śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi-
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska 
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, 
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona 
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty 
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.

Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie 
można oglądać już od 1 kwietnia. 
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Oświata

kotulin

# Niezwykłe  
szkolne życie?

Życie w każdej szkole toczy się ustalonym 
rytmem. Przeważają zwyczajne dni z zaję-
ciami lekcyjnymi, ale zdarzają się wśród 
nich i takie wyjątkowe – o nich tym razem 
będzie. 

W styczniu uczniowie klas I–III Szkoły 
Podstawowej w Kotulinie przygotowali Dzień 
Babci i Dziadka. Tańczyli, grali, śpiewali dla 
licznie zgromadzonych seniorów. Na niejed-
nej twarzy babci czy dziadka pojawiła się ra-
dość, duma, a nawet łzy wzruszenia. Przybyli 
goście odwdzięczyli się swoim wnuczętom, 
za z serca przygotowane występy, brawami 
i łakociami. 

Po feriach odbył się Bal Przebierańców. 
Dzieci poprzebierały się pomysłowo i ru-
szyły na parkiet. Taki „luźny” dzień po-
mógł im zapewne sprawniej wrócić do obo-
wiązków szkolnych po zimowej przerwie. 

8 marca uczniowie kotulińskiej podsta-
wówki wzięli udział w XIX Dziecięcych Spo-
tkaniach Teatralnych w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym. Spektakl pt. „Odyseja” zagrał 
Teatr LALKA z Warszawy. Przedstawienie 
było adaptacją homeryckiego poematu. Cie-
kawa scenografia, podniosła muzyka i nieba-
nalne rozwiązania oddziaływały na wyobraź-
nię dzieci – bogów grali aktorzy, natomiast 
Odyseusz wraz z towarzyszami przedstawieni 
zostali w postaci małych lalek, które niczym 
zabawki zdani byli na łaskę i niełaskę kapry-
śnych mieszkańców Olimpu. 

No i na zakończenie jeszcze trochę o suk-
cesach rozśpiewanych uczennic.

A. Czampik, A. Szewczyk, M. Powrósło 
i M. Walczak, które w XXI Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki Niemieckiej zorganizo-
wanym przez Zespół Szkół nr 10 im. prof. 
J. Groszkowskiego w Zabrzu – zdobyły I miej-
sce w kategorii zespołów i I miejsce w kate-
gorii solistów. Z kolei w I Ogólnopolskim 
Konkursie Muzyczno-Plastycznym „Ocalić 
od zapomnienia – wiersze, piosenki, baśnie 
i bajki naszych dziadków” zwycięstwo piosen-
ką „Wlazła na wieża” wyśpiewała A. Powrósło 
z przedszkola. BeaTa GrOchla

# Szkolne  
rewolucje

Magda Gessler w szkole Podstawowej w Pa-
czynie? Nie. Wszak nie tylko znana restau-
ratorka może dokonać wielkich zmian – tak 
w sferze warsztatu pracy, jak i mentalności 
ludzi. Odpowiednie nastawienie, dobrze 
przygotowane merytorycznie szkolenia stają 
się bowiem także siłą napędową zmieniającą 
ludzi i ich miejsce pracy.

25 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Pa-
czynie odbyła się konferencja podsumowująca 
dwumiesięczny projekt „e-dukacj@ w Gminie 
Toszek – kompetencje nauczycieli do kształ-
cenia multimedialnego”, w której uczestniczył 
Piotr Koziol – Kierownik ZOPO, trener Ka-
linowski oraz biorący udział w projekcie na-
uczyciele z podstawówki w Paczynie i Pniowie.

Zebrani oglądali pokaz jednej z lekcji 
przygotowanej przy pomocy platformy Mo-
odle oraz zajęć prowadzonych z wykorzysta-
niem tablicy interaktywnej. – Współczesna 
szkoła musi się zmieniać tak, jak zmieniają 
się jej uczniowie. Naturalnym środowiskiem 
ucznia staje się Internet i komputer. Nauczy-
ciel, który chce zainteresować swoim przed-
miotem, musi przekonać się do stosowania in-

nowacyjnych metod pracy. To szkolenie nam 
w tym pomogło – podsumował spotkanie 
koordynator projektu Bogdan Dutkiewicz.

Grupa nauczycieli z paczyńskiej placówki 
kontynuowała doskonalenie swoich umiejęt-
ności uczestnicząc w kursie organizowanym 
przez RODN „WOM” w Częstochowie „e–
Tutoring w wiejskiej szkole”, dofinansowa-
nego z działania 9.4. Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, nauczyciele tworzyli lekcję na 
platformie e-learningowej, blogi edukacyjne, 
szkolny kanał YouTube oraz prowadzili pro-
jekt edukacyjny z wykorzystaniem narzędzi 
społecznościowych. Najważniejszym efektem 
odbytych szkoleń jest to, że E-lekcja, tablica 
interaktywna, fanpage czy blog, stają się po-
woli normalnym elementem nauczania.

 aGniesZka kural

# Mali ratownicy
29 stycznia w toszeckim przedszkolu 
odbyło się spotkanie z ratownikiem 
medycznym – panem Adrianem Hoin-
ka. Zorganizowane ono zostało w ramach 
realizowanego w placówce programu „Bez-
pieczne Przedszkole”. Uczestniczyły w nim 
dzieci z roczników 2006 i 2007.

Podczas specjalnych warsztatów szkole-
niowych przedszkolaki zapoznały się ze spo-
sobem wykonywania sztucznego oddychania 
i masażu serca z wykorzystaniem specjali-
stycznego sprzętu – fantoma ludzkiego cia-
ła. Poznały także podstawowe umiejętności 
i zachowania w sytuacjach zagrożenia życia 

i zdrowia (telefoniczne wezwanie po-
mocy, udzielanie pomocy sobie i innym, 
wykonanie opatrunku). Dzieci, przy uży-

ciu stetoskopu, miały możliwość słuchania 
bicia własnego serduszka oraz serc swoich ko-
leżanek i kolegów. Pan Adrian przeprowadził 
z dziećmi rozmowę, wykorzystując przy tym 
ilustracje na temat sytuacji niebezpiecznych 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

To było bardzo pouczające spotkanie, 
a milusińscy wykazali się dużą wiedzą na te-
mat dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. 
Każde dziecko uczestniczące w szkoleniu 
otrzymało Dyplom Małego Ratownika. 

aGaTa aBrasZek-kOnOpka

# Sukcesy młodych 
szczypiornistów

W powiatowym konkursie piłki ręcz-
nej, który odbył się 7 marca w Pilchowicach 
reprezentacja chłopców z SP Toszek została 
Mistrzem Powiatu, a dziewczęta zdobyły wi-
cemistrzostwo.

paczyna
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 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 
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 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.
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 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
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z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
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 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.
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 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 
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pniów

# Kopalnia diamentów
Młodzi ludzie mają swoje pasje, oryginalne 
zainteresowania, a nierzadko ukryte talen-
ty. Rola współczesnej szkoły polega m.in. na 
tym, aby owe „nieoszlifowane diamenty” 
w porę wychwycić, nadać im blask i wskazać 
dalszy kierunek rozwoju.

Baczny obserwator z pewnością zauważy, 
jak doskonale uczniowie pniowskiej szkoły 
prezentują swoje umiejętności i zdolności 
podczas licznych występów przed szerszą 
publicznością (V Wojewódzki Festiwal 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Wielowsi 
– I miejsce, X Wojewódzki Festiwal Kolęd 
i Pastorałek w Dąbrówce – I miejsce). Dość 
wspomnieć chociażby o inscenizacjach bo-
żonarodzeniowych (Sala ,,Ruch” w Pniowie), 
czy też ostatniej uroczystości środowiskowej 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Szkolna sala 
gimnastyczna pękała wówczas w szwach, 
a serca dzieci i nauczycieli rosły widząc tak 
wielu przybyłych gości. To dla nich wnuczęta 
wystąpiły w montażu słowno-muzycznym 
pt. ,,Babcia i wilk”. Przygotowały wiersze, 
piosenki, upominki, a także słodki poczęstu-
nek. Mali aktorzy po raz kolejny udowodnili, 
że swobodnie czują się na scenie i potrafią 
zaśpiewać wszystko, co im ,,w duszy gra”. 

Swoje zdolności aktorskie, i nie tylko te, 
mogli w niedługim czasie pokazać przyby-
łym gościom oraz całej społeczności szkolnej 
podczas zorganizowanego 21 marca ,,Dnia 
Odkrywania Talentów”. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się ,,wielcy ludzie małej 
miejscowości”, czyli mieszkańcy Pniowa, 
o których powszechnie wiadomo, że są nie-
zwykle utalentowani i bezgranicznie oddani 
swoim pasjom. To właśnie oni podzielili się 
ref leksjami i przedstawili swój ,,dorobek 
zawodowy”, a przecież niejednokrotnie nie 
ma on nic wspólnego z wykonywanym przez 
te osoby zawodem. Podobnie zaprezento-
wali się uczniowie, pokazując jak wiele już 
potrafią! Cóż, oby tylko nie zabrakło im 
wytrwałości i samozaparcia!

 mariOla kałuska

Ludzie coraz mniej czytają, a w szczegól-
ności młodzież. Jeśli sięgają po książki, 
to właściwie wyłącznie po lektury. Wielu 
nawet tego nie czyni, bo przecież tyle jest 
dziś gotowych streszczeń. – Proszę Pani, 
to nudy, szkoda czasu na czytanie. Lepszy 
komputer – słychać nieraz z ust gimnazja-
listów. Pojedyncze osoby spędzają wolny 
czas z literaturą młodzieżową lub podróżni-
czą, bo lubią – tych należałoby z pewnością 
„oprawić w ramkę”.

Niedawno wszystkich obiegła wiadomość 
o pomyśle Ministra Cyfryzacji na temat li-
kwidacji szkolnych bibliotek. Likwiduje się 
także biblioteki publiczne – wszędzie tylko 
oszczędności, a gdzie tu miejsce dla człowieka 
i jego duchowych potrzeb?...

Nauczyciele i bibliotekarze dwoją się i troją 
poszukując sposobów, by przekonać młodzież 
do książek. W toszeckim gimnazjum Joanna 
Falborska wraz z Renatą Cibis wymyśliły 
konkurs biblioteczno-plastyczny promujący 
czytanie. Miał to być plakat zawierający hasło 
zachęcające do sięgnięcia po książki. Wcze-
śniej na zajęciach plastycznych zostały prze-
prowadzone lekcje na temat plakatu. Wpły-

nęło dużo prac. A oto kilka 
najciekawszych haseł z pla-
katów: „Sie czyta, sie wie”, 
”Czytanie nie boli”, „Chuck 
Norris też czyta”, „Książki nie 
gryzą, one pochłaniają w całości”, „Czyta-
nie lepsze niż internetu przeglądanie”, „Kto 
czyta książeczki, ma w szkole piąteczki”, „Nie 
czytasz-usychasz, ”Kto czyta książki, żyje 
podwójnie”.

poniżej lista laureatów: 
I miejsce – Agata Cieślik z III a; II miejsce 

– Nikola Kurc i Elżbieta Cichoń – z III d; III 
miejsce – bracia Patryk i Marek Kwoczallowie 
– z IIIb, IV miejsce – Agata Kaczor i Justyna 
Żaba – z III b; V miejsce – Weronika Forlań-
ska i Marta Bulla z III d. 

Zwycięzcom przyznano oczywiście na-
grody książkowe.

Powyższa akcja nie podniesie nagle po-
ziomu czytelnictwa, ale warto podejmować 
takie działania, bo biblioteka, szczególnie ta 
szkolna, jest miejscem kultury, wskazującym 
młodemu człowiekowi pozytywne wzorce za-
chowań, które zaprocentują w przyszłości.

 jOanna FalBOrska

Już po raz drugi delegacja 
ze szkoły Podstawowej 
w Toszku udała się z wi-
zytą roboczą do saczele 
w Rumunii. Pobyt trwał za-
ledwie kilka dni (od 28 stycznia 
do 1 lutego), ale wspomnienia 
zostaną w pamięci na długo.

Wczesnym rankiem uczestni-
cy wycieczki udali się z Toszka na 
lotnisko do Wrocławia, a stamtąd 
do Warszawy i Bukaresztu. Po 
wylądowaniu razem z turecką 
grupą gości wszyscy wyruszyli 
busami do Saczele. 

Następny dzień rozpoczął się wizytą 
w szkole, gdzie polska delegacja została przy-
witana tradycyjnie chlebem i solą. W pokoju 
nauczycielskim przybyłych gości powitał cie-
płymi słowami sam dyrektor szkoły. 

W drugim dniu wszyscy brali udział 
w lekcjach otwartych: języka angielskiego, 
matematyki, informatyki i francuskiego. Dla 
klasy czwartej uczniowie toszeckiej podsta-
wówki sami przeprowadzili lekcję techniki, 
na której wspólnie z rumuńskimi dziećmi 
robili papierowe śnieżki. 

W czasie pobytu uczestnicy projektu zwie-
dzili sąsiadujący z Saczele Brasov i parlament 

w Bukareszcie, który zachwycił swą wielko-
ścią i przepychem. 

Uczennice z Toszka, podczas licznych wy-
cieczek po okolicy i zabaw na śniegu, miały 
okazję zawrzeć nowe międzynarodowe zna-
jomości. Podczas wieczorku pożegnalnego 
każdy mógł delektować się tamtejszymi 
tradycyjnymi potrawami, a także spróbo-
wać zmierzyć się z narodowymi tańcami 
rumuńskimi. 

Wszystko co dobre, szybko się kończy. 
Ze smutkiem żegnano gospodarzy, którzy 
urzekli swą otwartością i gościnnością. 

mOnika pOndO
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# Z wizytą w Saczele
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 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 
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 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.
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 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 

B.SZPAK

TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

GIMNAZJUM
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Jeden komputer na jednego ucznia...

7Po troszku o Toszku



Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej 
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły 
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdow-
skiego, towarzyszyli im, obok trenerów, ro-
dzice. Przyjechało około 100 ministrantów. 
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki 
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagro-
dy i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze 
drużyny:

Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota 
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1. 
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie: 
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd. 

Główni sędziowie to Marek Mrozek i Ma-
rek Pawłowski, nad całością zaś czuwał pro-
boszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.

B.  GROCHLA

Po feriach przedszkole 
jak z bajki

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały 
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. 
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe me-
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, 
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. 
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich 
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice 
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, 
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kro-
ku prace postępowały naprzód. Sale odma-
lowano, stare sza�i wykorzystano jeszcze 
w kuchni, a na ścianach powstały piękne por-
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna 
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą 
Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustala-
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie 
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco-
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują 
wszystkim za zaangażowanie.

B.  GROCHLA

KOTULIN

 # Babciu, dziadku, 
có¿ wam dam

Tymi słowami przedszkolaki i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali 
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość 
z okazji ich święta.

Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szko-
le gościli seniorzy zaproszeni na akademię 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej 
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych 
recytujących piękne wiersze i śpiewających 
piosenki. Swoim humorem rozbawiały ske-
cze w wykonaniu  uczniów ze starszych klas. 
Najwięcej zabawy było jednak podczas kon-
kursów, w których  udział wzięli dziadkowie 
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie za-
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie 
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla 
gości przygotowano również słodki poczę-
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie 
otrzymali przepiękne prezenty. Były to pra-
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak 
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków 
opuszczając salę. 

W czasie ferii… szkoła również tętniła 
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła 
na zajęcia  organizowane przez nauczycieli. 
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, kom-
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo 
- zręcznościowe.

 # A po feriach
Po raz kolejny przyjechał do szkoły te-

atrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy 
w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczu-
cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną kro-
wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłam-
stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia 
uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec 
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

ANNA ZARZECKA 

PNIÓW

Oświata

 # Szko³a - integracyjny 
element Twojego œrodowiska

Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się 
„harmonizować swoje życie z całym istnie-
niem” poprzez organizowanie cyklicznych 
przedsięwzięć o charakterze środowiskowym.

W Dniu Seniora, organizowanym z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, cała społeczność szkolna 
spotyka się z nestorami rodzin. Uczniowie wraz 
z opiekunami przygotowują dla nich program 
artystyczny, konkursy oraz drobne upominki.

Tradycją szkolną stało się już to, że podczas 
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak 
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym 
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla 
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają 
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.

Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, roz-
mowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się 
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej” 
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet 
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują 
ją jako integralny element swojego środowiska, 
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe 
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

 # Z Ma³opolski na Œl¹sk
Kto chce podziwiać 

piękne, wysokie palmy 
wcale nie musi wybierać 
się na południe Polski czy 
na Kurpie... Od Niedzieli 
Palmowej aż do końca 
okresu wielkanocnego 
wystarczy odwiedzić 
kościół para�alny p.w. 
św. Marcina w Paczynie.

W tygodniu poprzedza-
jącym Niedzielę Palmową 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Pa-
czynie od 6 lat przygotowują  
wielkanocne palmy, które 

osiągają wysokość około trzech metrów. 
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji 

śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi-
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska 
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, 
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona 
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty 
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.

Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie 
można oglądać już od 1 kwietnia. 

AGNIESZKA KURAL

PACZYNA
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Z trzeciego sektora

Nowa 
organizacja 
pozarządowa
marcin kucZkOwski

Na terenie Gmi-
ny Toszek zawiązało 
się nowe stowarzy-
szenie pod nazwą  
Toszeckie stowa-
rzyszenie Przedsię-
biorczości. Jego ce-
lem jest działalność 
publiczna na rzecz poprawy warunków życia 
społeczności lokalnej oraz rozwoju gminy 
poprzez propagowanie i wspieranie przedsię-
biorczości – jako podstawy rozwoju ekono-
micznego Gminy Toszek. Organizacja będzie 
również dążyć do nawiązania partnerskiej 
współpracy z samorządem i innymi instytu-
cjami działającymi na tutejszym terenie.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Toszeckie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości życzy 
wszystkim Mieszkańcom miłości, szczęścia, 
spokoju, obfitości na świątecznym stole oraz 
mokrego Dyngusa. 

ZarZąd TpZp

W Tłusty Czwartek w sali Peter-
swaldskiej toszeckiego zamku 
odbyła się finałowa gala ii edycji 
wyboru Człowieka Roku Ziemi 
Toszeckiej. Zwycięzcą został prof. dr hab. 
Józef Musielok, od urodzenia mieszkaniec 
Toszka, fizyk specjalizujący się w zakresie 
optyki atomowej i molekularnej, w latach 
2002-2005 rektor Uniwersytetu Opolskiego, 
w roku ubiegłym autor laudacji skierowanej 
do pierwszego laureata doktora stanisława 
Dielehnera.

Inicjatorem plebiscytu było Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. W jesiennym 
numerze „Po troszku o Toszku” opubliko-
wany został kupon, na którym mieszkańcy 
mogli zgłaszać swoich kandydatów. Zarówno 
liczba złożonych kuponów, jak i zgłoszonych 
kandydatur wyraźnie wzrosła w porównaniu 
z pierwszą edycją konkursu. 

Zgodnie z regulaminem 5 osób, których 
nazwiska najczęściej pojawiły się na kuponach 
uzyskało status nominowanych do tytułu 
Człowieka Roku. Obok zwycięzcy najwięcej 

głosów zebrali: Krystian Kiełbasa, Grzegorz 
Kupczyk, ks. Marian Piotrowski i Sławomir 
Zarzecki. 

22 stycznia zwołano Kapitułę, w skład 
której weszli pierwszy laureat plebiscytu oraz 
przedstawiciele 10 organizacji i środowisk 
działających na terenie Gminy Toszek.

7 lutego w wypełnionej sali zamkowej 
nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie insygniów. Miłego, choć nie-
łatwego zadania wygłoszenia laudacji pod-
jęła się Aleksandra Garbal. Bardzo ciepło 
przedstawiła sylwetkę profesora Musielo-
ka – nie tylko jako wybitnego naukowca, 
ale przede wszystkim człowieka rodzinne-
go, życzliwego bliźnim i zaangażowanego 
w życie lokalnej społeczności. W trakcie 
uroczystości głos zabrali także Grzegorz 
Kupczyk – Burmistrz Toszka, ks. proboszcz 
Marian Piotrowski oraz sam laureat, a całość 
poprowadzili Krzysztof Czech i Radosław 
Makowczyński (z Zarządu TPZT). Muzycz-
ną oprawę finału plebiscytu zapewnił Chór 
„Tryl” pod kierownictwem Marii Garbal, 
a w jego występ włączył się grą na skrzyp-
cach Artur Czok – Dyrektor CK „Zamek 
w Toszku” – współorganizator gali.

Kolejna edycja wyboru Człowieka Roku 
ogłoszona zostanie jesienią. Wszyscy czytel-
nicy „Po troszku o Toszku” już teraz mogą 
zastanawiać się, kto powinien zostać kolej-
nym zwycięzcą.

dOminika GraBOwska

Przez zalany słońcem park przebiegł Wi-
tek. Spokojni spacerowicze nierzadko 
wysyłali mu wymowne spojrzenia. A on 
biegł, biegł, biegł... Mogłoby się wydawać, 
że na koniec świata, albo jeszcze dalej! 
A to wiosna! Zielona już wiosna dała mu 
niesamowitą energię. Po tylu miesiącach 
oglądania szarości w miasteczku, szarości 
na ludzkich twarzach, zobaczył wschodzą-
ce tu i tam kolory. Przystanął nad brzegiem 
rzeki, głęboko nabrał powietrza w płuca 
i.... krzyknął.

Historia urwała się nagle. Entuzjastyczny 
okrzyk wskazywał na wyjątkowo orzeźwia-
jącą porę – wybudzającą z zimowego letargu, 
dającą zapał do życia, do działania!

Jeszcze nie wiosna, ale już tak bardzo czuć 
jej unoszący się w powietrzu zapach! Zapach 
wiosny... i CHĘCI, ŚWIEŻE POMYSŁY! 
Warto więc odpowiedzieć na niewątpliwy 
zapał mieszkańców... Stowarzyszenie WI-
ZAWI zachęca do współpracy wszystkich, 
którzy mają pomysły i chcą je realizować, 
pragną się spełniać jako wolontariusze, chcą 
podarować innym swój czas i swoje serce! 
Organizacja zaprasza tych, którzy marzą, 
by swoją aktywnością zmieniać otoczenie 
i świat, młodzież i dorosłych, każdego, kto 

nie boi się spojrzeć wokół i podjąć się dzia-
łania. Może to właśnie odpowiednia pora, 
by przyjść, przełamać się, poznać nowych 
ludzi, zakasać rękawy do pracy i działać, 
działać, i jeszcze raz działać w blasku słońca 
i w promieniach słonecznych uśmiechów 
zadowolonej społeczności lokalnej! 

Przed nami lato pełne wrażeń: Zlot Bliź-
niaków oraz projekt telewizyjny skierowany 
dla młodzieży. Ten drugi najprawdopodobniej 
zostanie zwieńczony powstaniem interneto-
wej telewizji lokalnej. Więcej informacji na 
temat zbliżających się wydarzeń już wkrót-
ce. Wszystkich zapalonych do współpracy 
WIZAWI zaprasza na stronę internetową 
www.wizawi.org.pl od zakładkę „DOŁĄCZ 
DO NAS”.

Wiosenny czas START!

Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2012



PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 

B.SZPAK
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Z trzeciego sektora

dOrOTa maTheja

Jedną z najsmutniejszych kart w hi-
storii Toszka stanowią wydarzenia, 
które miały miejsce od maja do listo-
pada 1945 roku na terenie tutejszego 
szpitala. Funkcjonował tam wówczas obóz 
NKWD, utworzony dla internowanych, 
w większości pochodzących z saksonii, ale 
także ze Śląska, Czech i Brandenburgii. 

Dokładna liczba więźniów nigdy nie zo-
stanie zapewne ustalona, dane szacunkowe 
mówią o co najmniej 4500 uwięzionych. Głód, 
bardzo złe warunki sanitarne, szerzące się 
choroby, a także przypadki maltretowania 
były przyczyną śmierci około 3300 internowa-
nych, z których najmłodsi mieli wówczas 15 
lat. Dla większości z nich miejscem ostatniego 
spoczynku stały się masowe groby na terenie 
dawnej żwirowni. Po koniec funkcjonowania 
obozu pochówki odbywały się także na poło-
żonym w sąsiedztwie cmentarzu żydowskim. 
Znane są również przypadki osób zwolnio-
nych w chwili rozwiązania obozu i zmarłych 

z wycieńczenia jeszcze w Toszku, a pochowa-
nych na cmentarzu katolickim.

Dokumentowaniem losów więźniów obo-
zu od wielu lat zajmuje się Sybille Krägel 
– mieszkanka Hamburga i córka zmarłego 
w Toszku przemysłowca Hansa Rasmussena, 
potomka znanej duńskiej rodziny pionierów 
motoryzacji. W 1998 r. S. Krägel oraz jeden 
z ostatnich żyjących jeszcze internowanych 
– Siegfried Petschel, wydali w języku niemiec-

kim opracowanie, zawierające najważniej-
sze informacje, dokumenty i wspomnienia. 
W swojej książce bardzo ciepło piszą o spo-
tkaniach z mieszkańcami Toszka w latach 
90-tych ubiegłego stulecia, kiedy to po dłu-
gim czasie wymuszonego milczenia, możliwe 
stało się podjęcie bolesnego tematu zarówno 
w Polsce, jak i na terenie byłej już NRD.

W sobotę 11 br. maja dojdzie do kolejnego 
takiego spotkania, zaaranżowanego przez 
Sybille Krägel. Do Toszka przyjadą przedsta-
wiciele rodzin, których losy tragicznie splotły 
się z historią miasta. O godzinie 12.00 zapla-
nowana jest uroczystość przy pomniku, po-
święcona pamięci ofiar – ulica Wielowiejska 
(w sąsiedztwie „Hawexu”). O 15.00 w kaplicy 
cmentarnej św. Barbary odbędzie się nabo-
żeństwo ekumeniczne w intencji zmarłych. 
Uroczystości poprowadzone zostaną zarówno 
w języku polskim, jak i niemieckim. 

DFK Toszek, współorganizator spotkania, 
zaprasza wszystkich, którzy poprzez swój udział 
pragną solidaryzować się z rodzinami ofiar.

ZarZąd sTOwarZysZenia „raZem dla kOTulina”

16 marca 2012 r. stowarzyszenie „Razem dla 
Kotulina” zostało wpisane do Krajowego 
Rejestru sądowego, rozpoczynając tym sa-
mym swoją działalność. Z okazji pierwszego 
jubileuszu czas na małe podsumowanie. 

Główną ideą, która przyświeca członkom 
organizacji jest podejmowanie działań na 
rzecz, aktywizacji i integracji mieszkańców 
Kotulina, poprawy walorów estetycznych 
miejscowości, czyli szeroko pojęty rozwój 
tejże wsi. Działalność Stowarzyszenia sku-
pia się na organizowaniu imprez lokalnych, 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ani-
mowaniu życia kulturalnego. W minionym 
roku „Razem dla Kotulina” współorganizo-
wało dożynki wiejskie, festyn majowy po-
łączony z wystawą starych zdjęć i pamiątek 
związanych z Kotulinem, mikołajki, jarmark 
bożonarodzeniowy, bal przebierańców. Utwo-
rzono stronę internetową miejscowości, zor-
ganizowano zajęcia zumby, a także wspólnie 
z Orkiestrą Dętą Kotulin udało się stworzyć 
sekcję mażoretek (działającą obecnie przy 
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”). Wy-
pracowało także partnerstwo lokalne, które 
zostało zawarte między kotulińskimi organi-
zacjami a Urzędem Miejskim w Toszku. Jego 
zadaniem jest poprawa współpracy i wzajem-
nej pomocy między tymi jednostkami.

Stowarzyszenie liczy aktualnie 24 wolon-
tariuszy, ale chętnych wciąż przybywa. Do 
organizacji może wstąpić każdy, niezależnie 
od wieku i miejsca zamieszkania. Liczy się 
tylko chęć zmian, ciekawe pomysły i szczery 
zapał do pracy. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie: www.kotulin.com.pl/
stowarzyszenie oraz na Facebooku. 

Zarząd „Razem dla Kotulina” dziękuje 
Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Tosz-
ku za wspieranie oddolnych inicjatyw, owoc-
ną współpracę oraz okazaną pomoc w mi-
nionym roku. Serdeczne podziękowania dla 
sponsorów, bez których niemożliwe byłoby 
zrealizowanie wielu przedsięwzięć. Szczegól-
ne wyrazy uznania dla wolontariuszy, innych 
organizacji działających w Kotulinie i samych 
członków „Razem dla Kotulina” za ich pracę, 
zaangażowanie i pomysły.

Pierwsza rocznica Stowarzyszenia  
„Razem dla Kotulina”

Spotkanie z rodzinami ofiar obozu NKWD

fot. M. Grobosz

uczestnicy uroczystosci w maju 2011

 Fot. A. Morcniniec

szczep Harcerski „ignis” w Toszku 

pragnie serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom Gminy Toszek, którzy okazali wsparcie fizyczne, 
rzeczowe oraz finansowe, ale przede wszystkim podziękowania kieruje ku 
Toszeckiemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości za ufundowanie opału na 
zimę do harcówki. Dziękujemy! 
Z harcerskim Czuj! Czuwaj! pwd. mOnika mrZyGłód hO kOmendanTka sZcZepu „iGnis”



Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej 
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły 
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdow-
skiego, towarzyszyli im, obok trenerów, ro-
dzice. Przyjechało około 100 ministrantów. 
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki 
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagro-
dy i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze 
drużyny:

Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota 
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1. 
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie: 
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd. 

Główni sędziowie to Marek Mrozek i Ma-
rek Pawłowski, nad całością zaś czuwał pro-
boszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.

B.  GROCHLA

Po feriach przedszkole 
jak z bajki

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały 
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. 
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe me-
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, 
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. 
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich 
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice 
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, 
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kro-
ku prace postępowały naprzód. Sale odma-
lowano, stare sza�i wykorzystano jeszcze 
w kuchni, a na ścianach powstały piękne por-
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna 
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą 
Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustala-
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie 
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco-
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują 
wszystkim za zaangażowanie.

B.  GROCHLA

KOTULIN

 # Babciu, dziadku, 
có¿ wam dam

Tymi słowami przedszkolaki i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali 
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość 
z okazji ich święta.

Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szko-
le gościli seniorzy zaproszeni na akademię 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej 
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych 
recytujących piękne wiersze i śpiewających 
piosenki. Swoim humorem rozbawiały ske-
cze w wykonaniu  uczniów ze starszych klas. 
Najwięcej zabawy było jednak podczas kon-
kursów, w których  udział wzięli dziadkowie 
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie za-
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie 
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla 
gości przygotowano również słodki poczę-
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie 
otrzymali przepiękne prezenty. Były to pra-
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak 
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków 
opuszczając salę. 

W czasie ferii… szkoła również tętniła 
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła 
na zajęcia  organizowane przez nauczycieli. 
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, kom-
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo 
- zręcznościowe.

 # A po feriach
Po raz kolejny przyjechał do szkoły te-

atrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy 
w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczu-
cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną kro-
wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłam-
stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia 
uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec 
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

ANNA ZARZECKA 

PNIÓW

Oświata

 # Szko³a - integracyjny 
element Twojego œrodowiska

Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się 
„harmonizować swoje życie z całym istnie-
niem” poprzez organizowanie cyklicznych 
przedsięwzięć o charakterze środowiskowym.

W Dniu Seniora, organizowanym z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, cała społeczność szkolna 
spotyka się z nestorami rodzin. Uczniowie wraz 
z opiekunami przygotowują dla nich program 
artystyczny, konkursy oraz drobne upominki.

Tradycją szkolną stało się już to, że podczas 
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak 
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym 
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla 
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają 
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.

Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, roz-
mowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się 
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej” 
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet 
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują 
ją jako integralny element swojego środowiska, 
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe 
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

 # Z Ma³opolski na Œl¹sk
Kto chce podziwiać 

piękne, wysokie palmy 
wcale nie musi wybierać 
się na południe Polski czy 
na Kurpie... Od Niedzieli 
Palmowej aż do końca 
okresu wielkanocnego 
wystarczy odwiedzić 
kościół para�alny p.w. 
św. Marcina w Paczynie.

W tygodniu poprzedza-
jącym Niedzielę Palmową 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Pa-
czynie od 6 lat przygotowują  
wielkanocne palmy, które 

osiągają wysokość około trzech metrów. 
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji 

śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi-
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska 
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, 
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona 
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty 
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.

Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie 
można oglądać już od 1 kwietnia. 

AGNIESZKA KURAL

PACZYNA
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Otóż w ostatnim numerze Waszej gazety 
podaliście informację, że podatki od nie-
ruchomości w 2013 wzrastają o jakieś 4% 
w stosunku do roku ubiegłego. Niestety 
nie jest to prawdą, gdyż podatek “od 1 m ² 
powierzchni gruntów pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego” wzrósł 
z 21 gr/m do 35 gr/m, co daje w przybliżeniu 
podwyżkę o jakieś 70%.

W związku z tym, zwracam się z prośbą do 
redakcji o wyjaśnienie w kolejnym numerze  
“Po troszku o Toszku”, co było powodem tego 
przekłamania oraz o poinformowanie zain-
teresowanych czytelników, co było powodem 
tak drastycznej podwyżki.  miesZkaniec TOsZka

 Odpowiedź
Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/267/2012 

Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 
2012 r. stawki podatku od nieruchomości (po-
równując rok 2012 i 2013) wzrosły o około 4%. 
Tylko jedna stawka dotycząca m.in. gruntów 
pozostałych wzrosła o 14 groszy w stosunku 
do roku poprzedniego (czyli z 21 groszy do 35 
groszy). Biorąc jednak pod uwagę Obwiesz-
czenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 
2012 r. w sprawie górnych stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. 
– dopuszczalna stawka maksymalna w ww. 
zakresie wynosi 45 groszy. 

Dla porównania, jedynie w Gminie Rudzi-
niec stawka ta jest o 2 grosze niższa, w pozo-
stałych sąsiednich gminach powiatu gliwic-
kiego jest ona zdecydowanie wyższa.

Gmina

Stawka 
podatkowa  
na grunty 
pozostałe 

w roku 2012 
(zł)

Stawka 
podatkowa  
na grunty 
pozostałe 

w roku 2013 
(zł)

pilchowice 0,41 0,43

pyskowice 0,41 0,43

rudziniec 0,32 0,33

sośnicowice 0,41 0,43

toszek 0,21 0,35

wielowieś 0,41 0,43

List do Redakcji

Zdecydowałeś już, czy będziesz se-
gregował odpady?... Czy wiesz ja-
kie dokumenty musisz wypełnić? 

Jak często Twoje śmieci będą odbierane, 
kiedy i gdzie uiścisz opłatę? Na te i inne 
nurtujące pytania pomożemy Ci odpo-
wiedzieć.

do kiedy mogę korzystać 
z dotychczasowo zawartej umowy 
indywidualnej i czy muszę ją 
wypowiadać?

„Stary” system funkcjonuje do końca 
czerwca br. Dotychczasową umowę na od-
biór odpadów komunalnych należy zatem 
wypowiedzieć samodzielnie, występując 
z pismem do przedsiębiorcy świadczącego 
aktualnie usługę. Jeśli w umowie zawarty 
jest trzymiesięczny okres wypowiedzenia, 
należy ją wypowiedzieć do dnia 31 marca 
2013 r. ze skutkiem na dzień 30 czerwca 
2013 r. Wzór wypowiedzenia umowy do-
stępny jest na stronie internetowej Gminy 
www.toszek.pl w zakładce „Dla mieszkańca 
– Ogłoszenia, komunikaty” lub w Urzędzie 
Miejskim w Toszku – Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska (pokój nr 29, II piętro).

jeśli prowadzę firmę – mam sklep, 
to czy gmina odbierze z tego lokalu 
odpady?

Rada Miejska w Toszku podjęła uchwałę, 
na mocy której nowym systemem zostaną 
objęte wyłącznie nieruchomości zamiesz-
kałe, a zatem jeśli działalność gospodarcza 
prowadzona jest w budynku zamieszkałym 
(np. właściciel nieruchomości na parterze 
ma sklep, a na piętrze mieszkanie), to wów-
czas Gmina przejmie obowiązek odbioru 
wytworzonych odpadów z tej nieruchomo-
ści. Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadzi 
swoją działalność (np. sklep, warsztat itp.) 
w oddzielnym niezamieszkałym budynku, 
wówczas realizuje usługę we własnym za-
kresie (tak jak do tej pory). 

jaką przyjęto metodę naliczania 
opłat za gospodarowanie 
odpadami i ile zapłacę

W Gminie Toszek radni uchwalili, że 
opłata naliczana będzie od liczby osób 

Śmieciowy 
zawrót głowy
Z dniem 1 lipca gminy przejmą wszystkie obowiązki związane z odbiorem od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zapowiada 
się zatem istna rewolucja śmieciowa. W związku z tym pojawia się wiele pytań, 
wątpliwości i obaw.

faktycznie zamieszkujących daną nieru-
chomość. I tak:
 jeżeli właściciel nieruchomości zdecy-
duje się na segregację – wówczas zapłaci 
stawkę obniżoną w wysokości 8 zł / osobę 
miesięcznie
 jeżeli właściciel nieruchomości nie bę-
dzie segregował odpadów – zapłaci stawkę 
wynoszącą 14 zł / osobę miesięcznie.

do kiedy i gdzie należy złożyć 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi?

Deklaracje należy złożyć do dnia 31 marca 
2013 r. w Urzędzie Miejskim w Toszku lub 
przesłać pocztą na adres Urzędu. W przy-



PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
cownie komputerowe pozyskane z projektu 
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,  
a współ�nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zostały one 
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt 
o wartości  41 797,44 zł i 41 406,12 zł.

Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy 
w szkole lekcje informatyki odbywały się przy 
kilku komputerach, a przy jednym stanowi-
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście 
minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się 
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.

W pracowniach komputerowych mają 
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także 
zajęcia  z  matematyki, �zyki a nawet religii. 
Od września 2010 r. w pracowniach  realizu-
je się także część zadań w ramach unijnego 
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się 
tu warsztaty fotogra�i cyfrowej, przyrodnicze 
czy pro�laktyczne.

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

„DER DIE DAS KENNER” 
to tytuł organizowanego przez 
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego 
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka-
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, 
do którego zakwali�kowało się 5 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina By-
tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, 
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki w �nale!!!

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

20 stycznia grupa teatralna działająca 
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy-
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry 
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pysko-
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów 
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wie-
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka. 
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. 
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury. 

Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy-
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta-
wienie odznaczało się pomysłowością i no-
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą 
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę 
– Złotą Maskę. Gratulacje.

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

9 grudnia przedszkole w Toszku odwie-
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się 
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świą-
teczne upominki dla toszeckich przedszko-
laków od mieszkańców partnerskiej Gminy 
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych 
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo-
tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w ję-
zyku niemieckim.

 # Odwiedziny  
w Sacele

Zgodnie z harmonogramem działań pro-
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego 
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Toszku spotkało się z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii. 
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto, 
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestni-
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre 
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli 
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczest-
ników wycieczki pozostanie z pewnością  
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce 
i gościnność gospodarzy.

Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro-
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 
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padku, kiedy zarządcą nieruchomości jest 
spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota, 
deklaracje składamy w siedzibie zarządcy 
lub w administracji spółdzielni w terminie 
podanym przez zarządcę, jeśli jest wcześniej-
szy niż 31 marca. 

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie in-
ternetowej Gminy www.toszek.pl w zakładce 
„Dla mieszkańca – Ogłoszenia, komunikaty” 
lub w Urzędzie Miejskim w Toszku.

kto będzie składał deklarację 
i ponosił opłatę oraz jak często 
trzeba będzie ją uiszczać?

Deklaracje i opłaty składają właściciele 
nieruchomości zamieszkałych. Przez wła-
ściciela nieruchomości należy rozumieć także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i inne osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty wła-
dające nieruchomościami. W przypadku 
wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej 
obowiązki właściciela nieruchomości okre-
ślone w ustawie „śmieciowej” spoczywają na 
zarządzie wspólnoty lub spółdzielni miesz-
kaniowej. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszczane będą kwartalnie 
w terminach do: 31 marca, 30 czerwca, 30 
września, 31 grudnia każdego roku – w kasie 
Urzędu Miejskiego w Toszku, na rachunek 
bankowy Gminy lub w drodze inkasa.

a co jeśli nie złożę wymaganej 
deklaracji w terminie?

W przypadku niezłożenia deklaracji lub 
złożenia deklaracji wątpliwej (np. zaniżenia 
liczby mieszkańców), właściciel nierucho-
mości otrzyma decyzję w trybie ordynacji 
podatkowej, określającą wysokość opłaty czyli 
„podatku śmieciowego”. Opłata wynikająca 
z decyzji może być wyższa, niż gdyby dekla-
racja została złożona samodzielnie, ponieważ 
opłata może wynikać z iloczynu liczby osób 
zameldowanych i stawki opłaty za odpady 
zbierane w sposób zmieszany.

jakie będą konsekwencje 
niepłacenia „opłaty śmieciowej”?

Opłata za gospodarowanie odpadami 
wnoszona do gminy podlega przepisom Or-
dynacji podatkowej, co oznacza, że wobec 
nie płacących będą wyciągane takie same 
konsekwencje – jak w przypadku niepłacenia 
podatku od nieruchomości.

jak będzie przebiegać zbiórka 
odpadów?

Zbiórka odpadów komunalnych odbywać 
się będzie bezpośrednio z nieruchomości za-
mieszkałych przez właścicieli zgodnie z po-
działem na odpady segregowane i odpady 
komunalne zmieszane.

Ponadto na terenie Toszka zlokalizowany 
zostanie Gminny Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów, w którym będą gromadzone: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory, odpady wielkogabary-
towe, zużyte opony, odpady budowlane i roz-
biórkowe, a także odpady segregowane.

czy warto segregować?
Czyste sumienie i świadomość tego, że 

przyczyniamy się do ochrony środowiska 
naturalnego, to pewnie dla niektórych mało 
przekonujące argumenty. Przyjrzyjmy się 
zatem dokładniej, jakie korzyści osiągniemy 
decydując się na segregację.

Pierwszy i dla niektórych najważniejszy 
argument to pieniądz – mniej zapłacimy za 
wywóz odpadów posegregowanych. Ponadto 
producenci poniosą mniejsze koszty wydo-
bycia surowców naturalnych, gdy część pro-
duktów będzie powstawało z odpadów, a co 
za tym idzie surowce naturalne nie wyczerpią 
się tak szybko. Czyste środowisko to kolejny 
argument za segregacją odpadów. Powinny 
znikać dzikie wysypiska śmieci, a poprzez 
ich zmniejszanie zdrowsza stanie się ziemia 
– mniej trujących związków przedostawać się 
będzie do ekosystemu. Wytworzenie nowego 
szkła ze stłuczki szklanej potrzebuje również 
mniejszego nakładu energii. A lasy? Jeżeli 

część papieru wyprodukujemy z makulatury, 
wtedy mniej drzew trzeba będzie wyciąć. 

Na koniec parę faktów i ciekawostek:
segregując papier – chronimy drzewa 

(średnio 17 drzew potrzeba do produkcji każ-
dej tony papieru, stos gazet o wysokości 125 
cm uchroni przed wycinką 6-metrową sosnę), 
z jednej tylko tony odzyskanej makulatury 
zaoszczędzimy 1200 litrów wody

segregując szkło – oszczędzamy energię 
(z jednej butelki można zaoszczędzić tyle 
energii, ile zużyje 100W żarówka świecąca 
przez 4 godziny bez przerwy), ograniczamy 
wydobycie surowców potrzebnych do produk-
cji szkła (na około 1 tonę szkła potrzebujemy 
580 kg piasku, 180 kg sody kalcynowanej, 
180 kg wapienia i 60 kg skalenia).

Pamiętajmy, że guma do żucia rozkłada 
się przez 5 lat, puszka przez 200, a plastiko-
wa butelka przez 100 do 1000 lat. Spójrz, co 
można zyskać segregując butelki:
 z 27 plastikowych butelek można wy-

produkować 1 bluzę z polaru
 z 19 000 puszek po konserwach powsta-

nie 1 samochód
 z 670 puszek po napojach gazowanych 

może powstać 1 rower.

„TosZek segreguje i na Tym 
Zyskuje”?...

To, czy zyskamy – zależy wyłącznie od nas 
samych. Segregujmy zatem odpady – przyczy-
nimy się do ochrony środowiska naturalnego, 
w którym wszyscy żyjemy. 

jaka będZie cZęsToTliWoŚć odbierania odpadóW?

Rodzaj odpadów 
komunalnych

częstotliwość odbioru (nie rzadziej niż)
zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna

niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne
1 raz na dwa tygodnie 2 razy w tygodniu

papier i tektura 1 raz na dwa tygodnie po wypełnieniu poszczególnych „gniazd” 
pojemników przeznaczonych  

do selekt. zbiórki odpadów komunalnych 
1 raz na dwa tygodnie

 szkło 1 raz na dwa tygodnie
Tworzywa sztuczne 1 raz na dwa tygodnie

 metale 1 raz na dwa tygodnie

Odpady ulegające 
biodegradacji

1 raz w miesiącu
w okresie od kwietnia do 

listopada

1 raz w miesiącu
w okresie od kwietnia do listopada

Odpady wielkogabarytowe

Organizacja bezpośredniego 
odbioru 

od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych – 1 raz na pół 

roku

Organizacja bezpośredniego odbioru  
od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych – 1 raz na pół roku

OgłOszenia

 Najem nieruchomości
w marcu Gmina Toszek ogłosiła przetarg 
nieograniczony na oddanie nieruchomości 
w najem. przedmiotem najmu jest lokal użytkowy 
o pow. 60,94 m2 wraz z nieruchomością gruntową na 
działce nr 451/67 o pow. 0,1612 ha w Boguszycach 
przy ul. ujazdowskiej. 
przetarg odbędzie się 12 kwietnia br. wadium 
należy wpłacić do dnia 8 kwietnia. 

 sprzedaż działek!
Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek 
budowlanych położonych na terenie Gminy 
Toszek, tj.:
• w Toszku przy ul. Głowackiego i Wielowiejskiej
• w Toszku przy ul. Twardowskiego
• w Toszku przy ul. Józefa von Eichendorffa
• w Pniowie przy ul. Srocza Góra. 
Osoby zainteresowane nabyciem działki winny 
do dnia 8 kwietnia br. wpłacić wadium na podane 
w ogłoszeniach konto. informacja o przetargach 
wywieszona jest w gablocie urzędu miejskiego 
w Toszku oraz zamieszczona na stronie internetowej 
www.bip.toszek.pl w zakładce „Gospodarka 
nieruchomościami”. szczegółowe informacje 
uzyskać można pod nr telefonu 32 237-80-
28 lub bezpośrednio w referacie Gospodarki 
nieruchomościami, rolnictwa i Ochrony 
środowiska.






