
 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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Tegoroczny Dzień Sportu był dla miesz-
kańców Toszka dniem szczególnym – 
nastąpiło bowiem uroczyste otwarcie 

długo oczekiwanego i jedynego w Gminie 
kompleksu boisk sportowych. Obiekt powstał 
w ramach rządowego programu „Moje bo-
isko – Orlik 2012”, gdzie Samorząd pozyskał 
dofinansowanie z budżetu państwa (Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki) i województwa 
śląskiego w łącznej wysokości 833 tys. złotych. 
Do użytku oddane zostały 2 boiska wraz 
z trybunami dla publiczności: boisko do piłki 
nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 
o wymiarach 30 x 62 m oraz boisko wielo-
funkcyjne (głównie do gry w koszykówkę  
i siatkówkę) z nawierzchnią poliuretanową, 
o wymiarach 19,1 x 32,1 m. Chętni mogą 
skorzystać również z zaplecza sanitarno-szat-
niowego oraz parkingu dla 8 stanowisk. Cały 
obiekt jest ogrodzony i monitorowany.

W uroczystości otwarcia toszeckiego Orli-
ka uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Mini-
sterstwa Sportu i Turystki, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego, włodarze 
sąsiednich gmin, radni i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy. Ceremonia rozpoczęła się od 
symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęce-
nia kompleksu przez księdza prałata Maria-
na Piotrowskiego. Po oficjalnym powitaniu 

gości przez Burmistrza Toszka głos zabrał 
pan Rafał Wilczkowski – przedstawiciel Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, który odczytał 
list gratulacyjny od minister Joanny Muchy 
zachęcający do rozwijania sportowych pasji 
poprzez aktywne wykorzystanie powstałej 
infrastruktury. – To 168. Orlik w wojewódz-

twie śląskim – podkreślił pan Bogdan Radoń 
– pracownik Wydziału Turystyki i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego, który pogratu-
lował osiągniętego sukcesu. 

Po części oficjalnej na murawie odbył się 
występ sekcji mażoretek i konkurs żonglerki 
zorganizowany przez przedstawicieli Górnika 

Zabrze. Całość uświetniła obecność „Jor-
gusia” – klubowej maskotki Górnika, który 
rozdawał dzieciom zdjęcia drużyny z auto-
grafem. Najmłodsi mieli okazję zmierzyć się 
z „Jorgusiem” w rzutach karnych. Za każdy 
gol – czekała niespodzianka. 

Toszecki ORLIK wzbił się w powietrze!
Nadeszła wielkopomna chwila. 25 czerwca o godz. 11.00 uziemiony „NIELOT 
2012” wystartował i rozpoczął swój dziewiczy lot. Moment wznoszenia w po-
wietrze zainicjowany został w sposób uroczysty. W jakim kierunku poszybuje 
toszecki kompleks boisk? Jak wysoko się wzniesie?...

redakcja

 dokończenie na str. 4
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Uroczyste przecięcie wstęgi. (Od lewej – pan rafał Wilczkowski (Ministerstwo Sportu i Turystyki), pani Lidia 
Urgacz (Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl.), pan Grzegorz kupczyk – Burmistrz Toszka, pan 
jan abramowicz (Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl.), uczennica Szkoły Podstawowej 
w Toszku, pan Bogdan radoń (Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl.)

Fot. z arch. UM w 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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 Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
– czas sTART!

Samorząd rozpoczął realizację Programu 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Toszek na lata 2013–2017, uchwa-
lonego w październiku ubiegłego roku przez 
Radę Miejską. Na dofinansowanie powyższe-
go przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
w formie pożyczki z możliwością późniejsze-
go umorzenia jej części. W tym roku zostanie 
przelana pierwsza transza w wysokości 960 
tys. złotych. 

W ramach programu dopuszczalna jest 
realizacja inwestycji na terenie nieobjętym 
istniejącą lub planowaną kanalizacją sa-
nitarną oraz pod warunkiem, że wybudo-
wane przydomowe oczyszczalnie ścieków 
będą jedynym urządzeniem służącym do 
unieszkodliwiania nieczystości płynnych. 
Dotowane będą wyłącznie urządzenia z re-
aktorem biologicznym, nie zostaną objęte 
dofinansowaniem systemy zawierające tylko 
osadnik gnilny i układ rozsączający. 

Z programu mogą skorzystać inwestorzy, 
czyli właściciele lub inne osoby posiadające 
tytuł prawny do nieruchomości, zlokalizo-
wanej w granicach Gminy Toszek. Dotacja 
wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, 
na które składają się koszty zakupu i monta-
żu przydomowej oczyszczalni ścieków, jed-
nak nie więcej niż 9.600 zł – w przypadku 
podłączenia do jednego budynku i maks. 
8.000 zł/1 budynek – przy podłączeniu kilku 
obiektów do jednej oczyszczalni. Dofinanso-
waniu nie podlegają: koszty zakupu pojedyn-
czych elementów przydomowej oczyszczalni 
ścieków, koszty sporządzenia dokumentacji 
(projekt, pozwolenie wodno-prawne, opinia 
Sanepidu itp.) oraz koszty żwiru i piasku.

Pierwszy okres realizacji programu obej-
muje lata 2013–2015. Dotychczas do Gminy 
wpłynęło ok. 200 wniosków zainteresowa-
nych mieszkańców. W bieżącym roku dotacja 
zostanie udzielona 100 inwestorom, wyło-
nionym w drodze komisyjnego losowania, 
które miało miejsce 23 maja. Pozostali chętni 
znaleźli się na liście rezerwowej w kolejności 
ustalonej również w wyniku losowania. Listy 
inwestorów na najbliższe 2 lata (2014 i 2015) 
zostaną utworzone z kolejnych zgłoszonych 
z listy rezerwowej po 50 na każdy rok.

Wyłonieni mieszkańcy zostali poinfor-
mowani pisemnie przez Burmistrza Toszka 

o powyższym fakcie oraz o konieczności zło-
żenia oświadczenia o gotowości do montażu 
przydomowej oczyszczalni ścieków. W przy-
padku niezłożenia stosownego oświadczenia, 
zwolnione miejsce zajmie kolejny inwestor 
z listy rezerwowej. W gestii każdego miesz-
kańca objętego programem jest samodzielny 
wybór wykonawcy (instalatora-dostawcy). 
Realizacja zadania przez wylosowanych 
inwestorów musi zostać zakończona do 15 
listopada bieżącego roku.

 Remontowy zawrót 
głowy

W ramach przyjętego planu remontów 
w zasobach mieszkaniowych Gminy Toszek 
na lata 2012–2013 w pierwszej kolejności pod-
jęto działania zmierzające do usunięcia szkód  
i poprawy stanu technicznego budynków, któ-
re zagwarantują bezpieczeństwo lokatorów.  
W tym celu wykonano przeglądy roczne oraz 
5-letnie wszystkich budynków mieszkalnych 
stanowiących własność Samorządu oraz prze-
prowadzono inwentaryzację przewodów 
kominowych (dymnych, spalinowych, wen-
tylacyjnych). W wyniku dokonanego prze-
glądu stwierdzono, że ponad 90 % kominów 
wymaga generalnego remontu. Aktualnie 
prowadzone są prace budowlane 3 kominów 
znajdujących się w najgorszym stanie tech-
nicznym – Toszek, ul. Wolności 10 i 13 oraz 
Paczyna, ul. Wiejska 75.

W najbliższym czasie przeprowadzone 
zostaną również przeglądy instalacji gazowej  
i elektrycznej.

W bieżącym roku kontynuowane są również 
prace dekarskie i wymiana stolarki okiennej  
w zasobie mieszkaniowym Gminy Toszek. 
Zakończono już remont dachu na toszeckim 
rynku (nr 9) oraz przy ul. Dworcowej 17A. 
W najbliższym czasie planowane jest wyko-
nanie dachów na budynkach przy ul. Rynek 
12 i 16 oraz ul. Gliwickiej 15, a do końca lipca 
br. wymienionych zostanie łącznie 65 okien 
w lokalach stanowiących własność Gminy.

 inwestycja we 
własne umiejętności – 
jesteśmy na TAAK!

Od kwietnia do października grupa kobiet 
zamieszkujących w Gminie Toszek uczestniczy  
w szkoleniach mających na celu zdobycie no-
wych kluczowych kompetencji i tym samym 
możliwość wzrostu aktywności na rynku 
pracy. Na powyższy cel Magistrat pozyskał 
środki unijne w wysokości niespełna 50 tys. 
złotych. Zadanie w 100% dofinansowane jest  
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi 
2007–2013. 

W ramach projektu realizowany jest kurs 
prawa jazdy kat. B, warsztaty komputerowe 
oraz nauka języka niemieckiego. Największym 
zainteresowaniem cieszy się kurs prawa jazdy,  
w ramach którego uczestniczki mają sfinan-
sowane badania lekarskie, zajęcia teoretyczne  

i praktyczne (jazdy) oraz opłacony jeden eg-
zamin. Warsztaty komputerowe odbywają się 
dwa razy w tygodniu (po 2 godziny lekcyjne), 
a szkolenie z języka niemieckiego – raz w ty-
godniu (180 minut). 

To szósty z kolei gminny projekt dofinan-
sowany ze źródeł zewnętrznych, skierowany 
wyłącznie do kobiet i wyrównujący ich szanse 
na rynku pracy poprzez niwelowanie dyskry-
minacji ze względu na płeć.

 siła żywiołu…
Noc z 10 na 11 czerwca zapadnie na długo 

w pamięci mieszkańców Pisarzowic, Pniowa, 
Wilkowiczek i Paczynki. W związku z gwał-
townymi opadami deszczu w sołectwach tych 
zalane zostały domy, budynki gospodarcze 
i pola. W walce z żywiołem brały udział 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Pyskowice 
i wszystkie ochotnicze straże pożarne z Gmi-
ny Toszek, które wypompowywały wodę oraz 
stale monitorowały sytuację na ciekach. Na 
miejscu był również Burmistrz Toszka, który 
podjął decyzję o natychmiastowej dostawie 
worków i piasku. W akcję przeciwpowodzio-
wą zaangażowali się także mieszkańcy, którzy 
dokonywali załadunku piasku do worków 
i prywatnymi samochodami dowozili je do 
zagrożonych wodą domów. 

Dzięki podjętym działaniom udało się 
ograniczyć rozmiar szkód, żywioł pozostawił 
jednak pewne zniszczenia. Według oszaco-
wanych strat, podtopione zostały 3 budynki 
mieszkalne, 20 piwnic (gdzie uszkodzone 
zostały piece centralnego ogrzewania, hy-
drofor, zapasy węgla) oraz 21 budynków 
gospodarczych. Wystąpiły również straty 
w rolnictwie – zalane pola uprawne i łąki 
oraz zniszczone zostało mienie komunalne 
w postaci 2 mostków stanowiących dojazd 
do posesji i 250 m dróg.

 Młodzi gniewni?...
Pierwszy raz w historii toszeckiego Samo-

rządu odbyły się wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy. Na wniosek Burmistrza urzędu-

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

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

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

 Nie taka zima 
straszna, 
jak ją malują

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

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

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

 Zastali promocję 
drewnianą, a zostawią 
murowaną?...

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

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

blem  i wymaga budowania strategii promocji 
Gminy od podstaw. 

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

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

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

2 Po troszku o Toszku 



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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jąca Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
powołania powyższego organu i nadania mu 
statutu. Działanie to ma na celu kształtowanie 
wśród młodego pokolenia poczucia odpowie-
dzialności obywatelskiej, ale przede wszystkim 
możliwość realnego uczestnictwa w życiu pu-
blicznym Gminy i w procesie podejmowania 
decyzji wpływających na warunki życia i rozwo-
ju młodzieży zamieszkującej Toszecką Ziemię. 
Radni zadbali o to, by młodzież miała taką 
samą reprezentatywność, jak Rada Miejska, stąd 
zdecydowano o przyznaniu jej 15 mandatów.

Wybory odbyły się 21 czerwca. Głosowa-
nie przebiegało w dwóch turach – od godz. 
8.00 do 10.00 i od godz. 17.00 do 20.00 tak, aby 
rano umożliwić głosowanie przede wszyst-
kim gimnazjalistom przebywającym w szko-
le, a po południu wszystkim tym, którzy nie 
mieli możliwości oddania głosu w godzinach 
przedpołudniowych. 

W większości okręgów wyborczych zgło-
szono minimalną wymaganą liczbę kandyda-
tów. W związku z tym wyborcy na karcie mogli 
zagłosować albo za, albo przeciw wyborowi 
danego kandydata, zaznaczając odpowiednio 

znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” 
lub „NIE”. Jedynie w okręgu wyborczym zam-
kniętym (Gimnazjum w Toszku) zgłoszono 
większą liczbę osób ubiegających się o miejsce 
w Radzie. Tym samym w okręgu tym wybór 
polegał na zaznaczeniu kandydata(-ów), któ-
rego(-ych) się popiera. 

W trzech okręgach wyborczych – Kotu-
lin, Proboszczowice (nr 4) oraz Paczyna (5) 
i Płużniczka, Sarnów (7) wybory nie odbyły się, 
bowiem nie zgłoszono żadnych kandydatów. 
Z kolei w okręgu wyborczym nr 3 (Kotliszowi-
ce, Wilkowiczki) pomimo zgłoszenia jednego 
kandydata – nikt z uprawnionych nie zagłoso-
wał. Tym samym cztery mandaty nie zostały 
obsadzone i przyszła Młodzieżowa Rada Gminy 
będzie liczyła 11 młodych samorządowców.

Pierwsza uroczysta sesja zostanie zwołana 
w sierpniu. Przed młodzieżą stoi nie lada za-
danie. Czy powstała Rada zasłuży na miano 
„młodych gniewnych”, którzy mimo przeciw-
ności losu wykażą się ambicją i niezłomnością 
w dążeniu do zdobycia założonych celów?... 
Czy wywalczą „lepsze jutro” dla młodego 
pokolenia, a dla władz samorządowych staną 
się głosem nowatorskiego i kreatywnego po-
dejścia do ważnych dla mieszkańców spraw 
Gminy?...Czas pokaże…

W okresie marzec–czerwiec odby-
ły się cztery sesje Rady Miejskiej 
w Toszku.

 MARZEC
Jubileuszowa XXX sesja Rady Miej-

skiej miała miejsce na Zamku w Toszku. 
Gościem honorowym była pani Ludgarda 
Buzek – Radna Województwa, która jako 
Przewodnicząca Doraźnej Komisji Kapitu-
ła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego wręczyła na ręce pani 
Iwony Ewertowskiej-Mener odznaczenie 
dla działającego od 20 lat zespołu muzyki 
dawnej „Tibiarum Scholares”.

W części roboczej sesji radni podjęli 
w szczególności uchwały w sprawie wyod-
rębnienia w budżecie Gminy na rok 2014 
funduszu sołeckiego. Ponadto Rada zade-
cydowała o zaciągnięciu pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie pn. Realizacja Gminnego Pro-
gramu Usuwania Azbestu. W powyższym 
zakresie uchwalono również zasady i tryb 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gmi-
ny Toszek dla osób fizycznych na dofinan-
sowanie kosztów demontażu, zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest.

 KWiECiEŃ
Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na realiza-
cję Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Toszek na lata 2013–2017 oraz ustalili 
zasady i tryb udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Toszek osobom fizycz-
nym oraz wspólnotom mieszkaniowym 
na powyższy cel. Rada wyraziła ponad-
to intencję przystąpienia do porozumień 
o współpracy w ramach Programu Roz-
woju Subregionu Centralnego. W zakresie 
pomocy społecznej radni przyjęli głów-
nie: sprawozdania za rok 2012 z realiza-
cji zadań z zakresu wspierania rodziny 
i działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Toszku z planem potrzeb na kolejny rok 
oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej 
Gminy Toszek. Przyjęto również raport 
z wykonania części Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przeciwdziałania Nar-
komanii w Gminie Toszek w obszarze prze-
ciwdziałania narkomanii.

 MAJ
Rada Miejska w Toszku skierowała 10 

projektów uchwał do konsultacji z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami z trzeciego sektora. Radni 
zdecydowaną większością głosów przyjęli 
Strategię Rozwoju Gminy Toszek na lata 
2013–2020. Ponadto podjęto uchwałę 
w sprawie realizacji w 2013 r. Progra-
mu szczepień profilaktycznych dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek 
przeciwko bakteriom meningokokowym 
grupy C. Uchwalono również Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt w roku 2013.

 CZERWiEC
Członkowie Komisji Rewizyjnej, po do-

konaniu stosownych analiz, jednogłośnie 
podjęli decyzję o pozytywnym zaopinio-
waniu sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 2012 i wystąpili do Rady Miejskiej 
z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi 
Toszka absolutorium. W odpowiedzi radni 
zdecydowaną większością głosów podjęli 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za rok 2012 oraz 
udzielenia absolutorium. 

W zakresie gospodarki odpadami Rada 
uchwaliła:

–  górną stawkę opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych oraz górne stawki 
opłat za usługi odbioru odpadów ko-
munalnych wnoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na rzecz Gminy;

–  zarządzenie poboru w drodze inkasa 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nie-
ruchomości na terenie Gminy Toszek 
oraz zasad wynagrodzenia za inkaso 
na terenie sołectw;

–  zmianę sposobu i terminu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie 
odpadami.
Ponadto radni wyrazili intencję utwo-

rzenia i przystąpienia do Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralnego Wo-
jewództwa Śląskiego z siedzibą w Gli-
wicach. Rada przyjęła także Gminny 
Program Wspierania Rodziny na lata 
2013–2016.

Pracowicie między sesjami

Fot. z arch. UM w 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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 dokończenie ze str. 1

Uroczystość została zwieńczona pierw-
szym rozegranym na boisku meczem, w któ-
rym zmierzyły się drużyny Kobiecego Klu-
bu Sportowego Zabrze z „Krawaciarzami” 
(przedstawicielami Samorządu). Bramki 
gospodarzy strzegł sam Burmistrz Toszka. 
Po ekscytującej i bardzo wyrównanej grze 
(2:2), o losie spotkania zdecydowały rzuty 
karne, w których lepsi okazali się „Krawa-
ciarze” – wygrywając 3:2. Drużyna kobiet 

nie odpuści tak łatwo i już zapowiedziała 
rewanż. 

Toszecki Orlik dostępny jest nieodpłatnie 
dla wszystkich chętnych, nieprzerwanie 7 
dni w tygodniu. 

Zrealizowana inwestycja z pewnością 
wpłynęła na poprawę estetyki i funkcjo-
nalności przestrzeni publicznej, ale czy 
tylko?... Jedyny w gminie wielofunkcyjny 
obiekt sportowo-rekreacyjny daje miesz-

kańcom szanse na ciekawe spędzanie 
wolnego czasu, integrację środowisko-
wą i stworzenie iście lokalnego centrum 
aktywności. To wspólne dobro wymaga 
dbałości nas wszystkich – mieszkańców, 
by kompleks mógł spełniać swoje sportowe 
i społeczne funkcje jak najdłużej. To jed-
nak, jak wysoko poszybuje toszecki Orlik 
i jaki będzie kierunek jego lotu – zależy 
wyłącznie od nas samych…

Godziny otwarcia kompleksu boisk „Orlik” w Toszku

W roku szkolnym (za wyjątkiem okresu zimowego)

poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00 dla uczniów ze szkół

poniedziałek–piątek w godz. 16.00–22.00 dla wszystkich chętnych

sobota, niedziela w godz. 12.00–22.00 dla wszystkich chętnych

W wakacje (lipiec, sierpień)

poniedziałek–niedziela w godz. 12.00–23.00 dla wszystkich chętnych

W okresie listopad–marzec będzie obowiązywał odrębny harmonogram

Toszecki ORLIK wzbił się w powietrze!

Fot. z arch. UM w Toszku

Przed Po



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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Jeden komputer na jednego ucznia...
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PIOTr kOzIOL

Ważnym aspektem oświatowym 
dzieci i młodzieży jest wspieranie 
ich poprzez innowacyjną eduka-

cję opartą o doświadczanie, naukę poprzez 
zabawę, odkrywanie i rozwijanie talentów, 
rozbudzanie kreatywności, pracę w grupie 
oraz wzmacnianie pewności siebie młodego 
pokolenia. Dlatego Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych (ZOPO) w Toszku, odpowia-
dając na powyższe potrzeby młodzieży, 
serdecznie zaprasza osoby w wieku od 15 
do 25 roku życia z terenu Gminy Toszek do 
programu pt. Letnia Akademia Młodych. 

Zastanawiasz się co robić latem? Chcesz 
dowiedzieć się, jakie masz ukryte talenty? 
Chcesz rozwijać się, aktywnie spędzić czas? 
Rozważasz – czy zdobyć certyfikat Letniej 
Akademii Młodych? Jeżeli na któreś z tych 
pytań odpowiedź jest twierdząca, to program 
ten jest właśnie dla Ciebie! Więcej informacji 
oraz formularze zgłoszeniowe i inne doku-
menty dostępne są na stronie internetowej 
www.toszek.pl. Możliwy jest również kon-
takt z kierownikiem ZOPO osobiście, tele-
fonicznie (nr tel. 32 237 80 24) lub mailowo: 
kierownik-zopo@toszek.pl. 

ZOPO w Toszku aktywnie uczestniczy 
również w projekcie dotyczącym wykorzy-
stania gier terenowych, spacerów multime-
dialnych i fotografii w projektach młodzie-
żowych. Zajęcia realizowane były w Stoczku 
Łukowskim. Dla uczestniczących w operacji 
przygotowane są m.in. granty na realizację 
działań na terenie Gminy Toszek. Projekt ten 
realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem WIZAWI. 

Chcesz dowiedzieć się, jak zorganizować grę 
terenową lub spacer multimedialny z młodzieżą 
lub/i dla młodzieży? Jak wykorzystać zdjęcia do 
stworzenia ciekawego projektu? Jak zrobić to 
wszystko, by rozwijać kompetencje społeczne 
młodzieży? Chcesz dostać szansę pozyskania 
grantu na swój pomysł dotyczący gier tereno-
wych, spacerów multimedialnych lub wykorzy-
stania zdjęć w działaniach młodzieżowych?... 
Już w wakacje szykuje się kolejna niesamowita 
inicjatywa dla młodzieży, podjęta przez ZOPO 
i stowarzyszenie WIZAWI. Projekt organi-
zowany jest w ramach konkursu na projekty 
modelowe – replikacje w ramach programu 
„Równać Szanse” współfinansowanego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
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o 21.00 gimnazjaliści wystartowali 

ostatnim samolotem do stolicy Finlandii – 
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Lato dla młodych

Zupa z renifera
Zorganizowany w dniach 2–9 czerwca wyjazd do Finlandii okazał się dla 14 gim-
nazjalistów nie lada wyzwaniem. Musieli bowiem przełamać bariery, otworzyć się 
i zacząć rozmawiać w obcym języku. Zadanie dość trudne, ale do pokonania.
aGaTa cIeŚLIk, UczennIca III kLaSy GIMnazjUM W 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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# Rok bezpiecznej 
szkoły

W mijającym roku szkolnym, który MEN 
ogłosiło Rokiem Bezpiecznej szkoły, 
w szkole Podstawowej w Paczynie zrealizo-
wano wiele inicjatyw związanych z szeroko 
pojętym bezpieczeństwem.

Poza standardowymi działaniami podej-
mowanymi w ramach dbania o bezpieczeń-
stwo uczniów, dzięki programowi WOŚP
-u Ratujemy i Uczymy Ratować, przeszkolono 
wszystkich uczniów z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie kl. I – 
Klubowicze Bezpiecznego Puchatka – uczyli 
się dbać o swoje bezpieczeństwo w domu, 
szkole i w drodze do niej. Znajomość za-
sad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
uczęszczający do klas IV–VI mieli okazję 
sprawdzić podczas zorganizowanego w szkole 
Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Miś 
Bezpieczeństwa, który odbył się pod patro-
natem Starosty Powiatowego.

We współczesnym świecie nie sposób 
zapomnieć o bezpieczeństwie w Internecie. 
Paczyńska podstawówka była gospodarzem 
szkolenia dla nauczycieli z Gminy Toszek, 
Pyskowic oraz Rudziniec, organizowanego 
przez Biuro Poselskie J. Kaźmierczaka i Fun-
dację Orange Bezpieczeństwo dzieci w sieci. 
Uczniowie klasy czwartej i piątej przeszli zaś 
stacjonarne i e-learningowe szkolenie z zakre-
su bezpieczeństwa w Internecie zakończone 
certyfikatami Fundacji DN.

Dzieci uczyły się również dbać o bezpie-
czeństwo oszczędności w programie eduka-
cyjnym SKO (aż 50% uczniów oszczędza!).

Bezpieczeństwo to również dobry klimat 
panujący wśród ludzi. Nie brakowało w mi-
jającym roku wydarzeń, które taką atmosferę 
tworzyły. Spotkania środowiskowe, Inwazja 
Mikołajów, Palmy, Festyn Rodzinny, zacie-
śniały współpracę z otoczeniem. Nie brako-
wało i sukcesów, które uskrzydlały (I miejsce 
w Międzywojewódzkim Konkursie j.angiel-
skiego, I i II miejsce w Międzywojewódzkim 
Turnieju Piłki Nożnej, II miejsce w Powiato-
wym Przeglądzie Małych Form Scenicznych 
w j. niemieckim, III miejsce w Powiatowym 
Turnieju tenisa stołowego). 

Czerwiec przyniósł zaś miłą niespodzian-
kę w postaci otrzymanego wyróżnienia za 
wieloletnie promowanie postaw ekologicz-
nych w rozwój akcji STENY – Zbieramy 
makulaturę – oszczędzamy lasy (III miejsce 
wśród ponad 300 placówek uczestniczących 
w akcji).

W końcu przyszedł czas na bezpieczne 
wakacje! aGnIeSzka kUraL

Szkołę tworzą ludzie. Tym wszystkim, 
zwłaszcza niezastąpionym Rodzicom, 
na czele z Radą Rodziców: p. A. Rutka, 
p. H. Frejno oraz p. S. Wawrzynosek, którzy 
współtworzyli klimat Szkoły Podstawowej 
w Paczynie, serdeczne podziękowania za 
wszelkie działania podejmowane na rzecz 
uczniów i placówki.

dyrekcja I GrOnO PedaGOGIczne  
SzkOły POdSTaWOWej W PaczynIe

# Worek medali
Miniony kwartał okazał się dla uczniów 
szkoły podstawowej w Toszku czasem 
szczególnym, obfitującym w liczne osią-
gnięcia sportowe, przypieczętowane wor-
kiem medali.

Po raz kolejny toszecka podstawówka re-
prezentowała Gminę oraz Powiat Gliwicki 
w Turnieju Wojewódzkim Piłki Ręcznej. 15 
maja na hali „Pogoń” w Zabrzu uczniowie 
rozegrali mecze z mistrzem Zabrza i Tar-
nowskich Gór. Po walecznej i emocjonującej 
grze młodzi szczypiorniści musieli jednak 
przyznać wyższość przeciwnikom, zajmując 
tym samym III miejsce.

Gminę Toszek reprezentowali: Wojtek Mi-
kos, Krzysiu Pieszek, Szymon Szafraniec, 
Łukasz Szlapa, Łukasz Babicz, Paweł Cie-

ślik, Bartek Zabłocki, Kuba Bunda, 
Kacper Padamczyk, Kamil Stolar-
czyk, Maciek Steindor oraz Artur 
Szafraniec. 

14 czerwca uczniowie szkoły pod-
stawowej w Toszku wrócili z workiem 

medali z Paczyny, z Gminnych Mistrzostw 
w Lekkiej Atletyce. Reprezentanci zdobyli 
3 złote, 4 srebrne oraz 2 brązowe medale. 
Równie dobrze poradzili sobie uczniowie 
toszeckiej podstawówki na Gminnych Bie-
gach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców, 
które odbyły się 17 czerwca w Kotulinie. Aż 
siedmiu reprezentantów zwyciężyło, sześciu 
zostało wicemistrzami, a pięciu zajęło III 
miejsce.

Wszystkim młodym sportowcom serdecz-
nie gratulujemy!

toszek

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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Pniów

# Rodzinne 
świętowanie

słoneczna pogoda, atrakcje dla dzieci i do-
rosłych, występy artystyczne, pokazy umie-
jętności strażackich, mecze piłki nożnej, 
zabawa taneczna i ogromna porcja dobrego 
humoru – tak w wielkim skrócie można 
opisać wspólne rodzinne świętowanie, które 
miało miejsce 15 czerwca w szkole Podsta-
wowej w Pniowie.

Otwarcia imprezy dokonała pani Dyrek-
tor, która powitała wszystkich uczestników 
Festynu Rodzinnego. Ciepłe słowa skierowała 
w stronę dzieci i ich mam, które nie tak dawno 
obchodziły swoje święto, nie zapomniała rów-
nież o ojcach. Rodzinne świętowanie wpisało 
się już w tradycję szkoły i stało się doskonałą 
formą aktywnego spędzenia czasu z dziećmi 
i ich rodzinami.

W dalszej części Festynu swoje umiejęt-
ności wokalno-taneczne prezentowali przed-
szkolacy. ,,Taniec Pingwina” w ich wykonaniu 
wzbudził podziw, a jednocześnie rozbawił 
wszystkich do łez. Nie zabrakło również ślą-
skiego humoru, śląskich piosenek oraz tych 
o ,,małej ojczyźnie”.

Wspólne świętowanie umilały także wy-
stępy grup wokalno-tanecznych z Toszka, 
działających przy Centrum Kultury ,,Zamek 
w Toszku”, a także uroczych mażoretek z Ko-
tulina. Zabawy i liczne atrakcje dla dzieci 
przygotowało Stowarzyszenie WIZAWI.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się me-
cze piłki nożnej, podczas których ,,kawalero-
wie” kontra ,,żonaci” (Pniów-Sieroty) walczyli 
o zaszczytne pierwsze miejsce. Tym razem 
szczęście uśmiechnęło się do ,,kawalerów” 
z Pniowa i to właśnie oni wywalczyli okaza-
ły, a przede wszystkim pierwszy w historii 
Festynu Rodzinnego puchar!

Po wyczerpujących zmaganiach sporto-
wych można było zregenerować swoje siły, 
degustując pyszne ciasta (nawiasem mówiąc 
upieczone przez wspaniałe mamy), żurek 
śląski, kiełbaski z grilla. Jednym słowem każ-
dy mógł nabyć coś dla ciała i dla ducha! Do 
późnego wieczora trwała rodzinna biesiada… 
Następna znów za rok!

MarIOLa kałUSka
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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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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.
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 # 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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22 maja na Zamku w Toszku odbył się Fe-
stiwal Wiersza w ramach obchodów Roku Ju-
liana Tuwima pt. Twórczość Juliana Tuwima 
słowem malowana. Festiwal zorganizowali: 
Publiczne Przedszkole w Toszku, Centrum 
Kultury „Zamek w Toszku”, Gmina Toszek 
oraz starostwo Powiatowe w Gliwicach. Pa-
tronat honorowy nad festiwalem objął Bur-
mistrz Toszka oraz starosta Gliwicki.

W festiwalu brały udział dzieci w wieku 
przedszkolnym z publicznych przedszkoli nr 
2 i 5 z Pyskowic, Toszka, Kielczy oraz oddzia-
łów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej 
w Kotulinie i Pniowie.

Recytacja wybranych wierszy przez pięknie 
przebrane dzieci podobała się zarówno jury, 
jak i licznie zgromadzonej publiczności. Wy-
stępy małych artystów, którzy na przedszkol-
nej scenie stawiają swoje pierwsze kroki, przy-
czyniła się do popularyzacji twórczości Juliana 
Tuwima oraz zainteresowania dzieci poezją. 

Statuetki dla zwycięzców „Sowy – mądre 
głowy” ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach, a dyplomy i nagrody rzeczowe 
Publiczne Przedszkole w Toszku.

Gratulacje dla zwycięzców, ich opieku-
nów oraz wszystkich dzieci biorących udział 
w festiwalu. Podziękowania dla przedszkola-

ków, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy 
przyczynili się do jego realizacji.

WYNIKI KONKURSU: 
W KATEGORII RECYTATOR:

I miejsce –  Marcel Garcorz z Publicznego Przedszkola 
w Kielczy – wiersz pt. „Okulary”

II miejsce –  Patryk Niezgoda z Publicznego Przedszkola 
nr 2 w Pyskowicach – wiersz pt. „Okulary”

III miejsce –  Izabela Falborska z Publicznego Przedszkola 
w Toszku – wiersz pt. „Zosia Samosia”

Wyróżnienie  – Aleksandra Pieruch z Oddziału Przedszkol-
nego przy SP w Kotulinie – wiersz pt. „Zosia 
Samosia”

W KATEGORII ZESPÓŁ RECYTATORSKI:
I miejsce –  Publiczne Przedszkole nr 5 w Pyskowicach 

– wiersz pt. „Murzynek Bambo”
II miejsce –  Publiczne Przedszkole nr 2 w Pyskowicach 

– wiersz pt. „Spóźniony Słowik”
III miejsce –  Publiczne Przedszkole w Toszku – wiersz pt. 

„Spóźniony Słowik”
Wyróżnienie –  Oddział Przedszkolny przy SP w Pniowie – 

wiersz pt. „Ptasie radio”
aGaTa aBraSzek-kOnOPka

# Turniej przyrodniczy
Z okazji 85. rocznicy powołania Ligi Ochrony Przyrody oraz 
udziału w kampanii „ELEKTRO-NiE-ŚMiECi” Gimnazjum 
w Toszku wraz z Gimnazjum Nr 1 w Pyskowicach zorganizowały 
turniej przyrodniczy. 

Uczniowie z 4 gimnazjów wykazywali się wiedzą dotyczącą LOP i parków 
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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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# Drugie miejsce w kraju!
W dniach 16–18 kwietnia w szkole Podstawowej 
w Toszku odbywała się Ogólnopolska Olimpiada 
Języka Niemieckiego „DaF Kenner”. Brało w niej 

udział 25 uczniów w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy iV, V oraz Vi. Aż 20 uczniów osiągnęło 

wynik ponad 75%, co pozwoliło im na uplasowanie się 
w pierwszej dziesiątce laureatów krajowych. 

Zaszczytne II 
miejsce w Polsce 
z wynikiem 74,5 
na 75 możliwych 
punktów zajął 
Artur Szafraniec, 
uczeń klasy VI 
toszeckiej pod-
stawówki. Artur 
został również 
zwycięzcą gminnej 
i międzygminnej 
edycji Konkursu 
Języka Niemiec-
kiego organizo-
wanego corocznie 
w Kotulinie. 

Z kolei 6 czerw-
ca w siedzibie Goethe-Institutu w Krakowie odbył się Konkurs 
Pięknego Czytania. Komisja składająca się z przedstawicieli 
Instytutu oraz gościa honorowego pani Niki Tribe – niemieckiej 
aktorki oraz pisarki oceniła reprezentantów szkoły z Toszka. 
Komisja doceniła Artura i Szymona Szafraniec, przyznając im 
wyróżnienia. Przeczytali oni w języku niemieckim fragment 
powieści Otfrieda Preusslera „Rozbójnik Hotzenplotz”.

 aneTa GOLa, aLekSandra kUPczyk

# Julian Tuwim z wizytą na toszeckim zamku

artur i Szymon wyróżnieni w konkursie Pięknego 
czytania w języku niemieckim
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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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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

zarząd STOWarzySzenIa „razeM dLa kOTULIna”

Pierwszy weekend czerwca upłynął w Kotu-
linie pod znakiem Festynu Rodzinnego, zor-
ganizowanego przez pana Alberta Osman-
dę – sołtysa, wraz z Radą sołecką oraz 
stowarzyszeniem „Razem dla Kotulina”. 

W sobotę swoje święto obchodziły dzie-
ci, dla których Stowarzyszenie WIZAWI 
przygotowało liczne gry, zabawy i konkursy 
z nagrodami. Ze względu na niesprzyjającą 
aurę, frekwencja nie była porywająca, lecz 
Ci, którzy przybyli z pewnością nie żało-
wali. Uśmiechom i zabawie nie było końca. 
Wieczorem zgromadzonych do tańca porwał 
zespół Decybell. Niestraszny okazał się nawet 
padający deszcz. 

W drugim dniu festynu każdy gość mógł 
znaleźć coś dla siebie. Pokaz tańca Bella Dan-
ce ze skrzydłami, występ mażoretek z Ko-
tulina, które już od roku pilnie ćwiczą pod 
okiem instruktorek Agaty Jagusz i Marzeny 
Sprancel – to tylko niektóre atrakcje. 

Tradycją kotulińskich festynów stał się 
Imitation Party Show. Tym razem wystąpiły 
„Heidi und Antonia aus Tirol” w pięknych, 
bawarskich strojach oraz zagrano utwory 
zespołu Weekend. Gwiazdą festynu okazał się 
Kabaret Kafliki – twórca hitu „Cila”. Zabaw-
ne piosenki i dialogi, sceny „z życia wzięte” 
i szałowe stroje zdobyły serca publiczności. 
Niesamowita frekwencja dopisała wieczorem, 
podczas zabawy z zespołem Pago. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim uczestnikom Festynu Rodzinnego za 
wspólną zabawę, artystom oraz wolontariu-
szom za pracę, poświęcony czas i zaangażo-
wanie. Podziękowania również dla strażaków 
za udostępnienie terenu i współpracę. 

Fotorelację z imprezy można zobaczyć na 
stronie internetowej www.kotulin.com.pl 
w zakładce „Galeria” oraz na Facebook-u. 

zarząd TPzT

Jimmy Page, gitarzysta Led Zeppelin, w jed-
nym z wywiadów powiedział, że Muzyka to 
najlepszy język do poruszenia serc ludzi na 
całym świecie. Jeśli to prawda, to od ponad 
trzydziestu lat 21 czerwca mieszkańcy wielu 
miast na świecie „narażeni” są szczególnie 
na silniejsze bicie serc. W tym najdłuższym 
na półkuli północnej dniu w roku, muzyka 
obchodzi swoje święto. Celebrowane jest 
ono wszędzie tam, gdzie toczy się codzienne 
życie – na ulicach i placach miast.

Już po raz trzeci wraz z mieszkańcami 
Paryża, Nowego Jorku, Berlina, czy Torunia 
w Fête de la Musique mieli okazję uczest-
niczyć także mieszkańcy Toszka. Podobnie 
jak w dwóch pierwszych edycjach impre-
za podzielona została na dwie części. Do 
południa toszecki rynek opanowały dzieci 
i młodzież ze szkół Gminy Toszek. Bogaty 
program muzyczny i taneczny przygotowali 
uczniowie „podstawówek” z Pniowa i Toszka, 
a gimnazjaliści zaprezentowali niemal musi-
calową wersję „Śpiącej Królewny”.

W części popołudniowej – jak nakazuje 
idea twórców Fête de la Musique – gatunki 
muzyczne zmieniały się z każdymi kolejnymi 
wykonawcami. Widzowie mogli podziwiać 
zarówno świetnie znanych artystów – chór 
„Tryl” pod dyrekcją Marii Garbal, toszecką 
orkiestrę dętą z kapelmistrzem Antonim 

Wyciskiem na czele, młodzież z zamkowej 
sekcji wokalnej prowadzonej przez Adama 
Wójcika, jak i debiutujących w tej imprezie 
– skrzypaczkę Nikolę Kurc, czy wokalistkę 
Adę Wójcikowską. Sąsiednią Gminę Ru-
dziniec reprezentował zespół GokArt, raz 
jeszcze na scenie stanęli aktorzy i tancerze 
z toszeckiego gimnazjum w spektaklu wy-
reżyserowanym przez Joannę Morciniec 
i Anetę Węglarz.

Po raz kolejny ostatnim, kulminacyjnym 
punktem programu Święta Muzyki był występ 
artystów scen śląskich. W tym roku toszecka 
publiczność miała okazję wysłuchać koncertu 

w wykonaniu Gabrieli Silvy, Sabiny Olbrich-
Szafraniec, Grażyny Griner, Mieczysława 
Błaszczyka i Aleksandra Kruczka. W spe-
cjalnie przygotowanym programie domino-
wały arie operetkowe, zwłaszcza kompozycje 
Emmericha Kálmána, nie zabrakło także 
popularnych utworów musicalowych.

Inicjatorem i organizatorem imprezy jest 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, ale 
nie mogłaby się ona odbyć bez współpracy 
wielu ludzi i środowisk. Wszystkim, dzięki 
którym po raz trzeci Święto Muzyki mogło 
być celebrowane, Zarząd TPZT składa ser-
deczne wyrazy podziękowania.

Festyn Rodzinny w Kotulinie

Fo
t. 

P.
 Ja

ru
sz

ow
ic

Byłaś serca biciem,  
czyli Fete de la Musique 2013

Musicalowa wersja „Śpiącej królewny” w wykonaniu toszeckich gimnazjalistów Fot. A. Morciniec



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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Z trzeciego sektora

dOrOTa MaTheja

8 czerwca już po raz szósty 
miał miejsce Rajd szlakiem 
Zabytków Ziemi Toszeckiej, 
organizowany corocznie 
przez toszeckie Koło DFK. 
Niezmienny pozostał także 
cel projektu, czyli przedsta-
wienie uczestnikom miejsc 
i obiektów, które związane 
są z dziejami tutejszego re-
gionu, a mimo to pozostają 
mało znane lokalnej społecz-
ności. 

Popularność imprezy, któ-
ra na trwałe wpisała się już 
w kalendarz miłośników hi-
storii, nie słabnie. 50 uczest-
ników przemierzyło trasę na 
rowerach, kolejnych 30 – au-
tobusem. Wiek podróżujących 
wahał się od 3 do 90 lat.

Jedną z perełek tegorocznej 
trasy okazał się pierwszy odwiedzany obiekt 
– pałac Strachwitzów w Kamieńcu. Obecne 
znajduje się w nim sanatorium dla dzieci 
i tym samym jest on na co dzień niedostępny 
dla zwiedzających, ale kryje w sobie wiele 
tajemnic historycznych. 

Tematem przewodnim szóstej edycji rajdu 
były przede wszystkim miejsca i obiekty zwią-
zane z ludzką pracą i rozwojem gospodar-
czym regionu. Ich historię jak zawsze barwnie 
przedstawiał ks. dr Piotr Górecki – archiwista 
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Na ponad 
50-kilometrowej trasie znalazły się zatem 

Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” 
w Karchowicach, skansen kolejowy w Py-
skowicach i – wprawdzie nie zabytkowy, ale 
nie mniej interesujący – Zakład Ogrodniczy 
„Paczyna”. Przy okazji wizyty w Pyskowicach 
uczestnicy rajdu poznali historię dawnego 
Królewskiego Seminarium Nauczycielskie-
go, w którego siedzibie mieści się obecnie 
Liceum Ogólnokształcące. Tam też miejscowy 
historyk Błażej Kupski zaprosił podróżują-
cych do odwiedzenia cmentarza żydowskiego 
i przedstawił historię miejscowej społeczności 
żydowskiej oraz jej wpływu na życie gospo-
darcze miasta. Wreszcie w samym Toszku 
ostatni rozdział opowieści poświęcony został 
dziejom Szpitala Psychiatrycznego, którego 
powstanie w końcu XIX w. stanowiło jeden 
z najważniejszych impulsów rozwojowych 
miasteczka.

Mimo iż na ostatnim odcinku między 
Wilkowiczkami a Toszkiem peleton rowe-
rzystów dopadła wyjątkowo obfita ulewa, 
pierwszym pytaniem, jakie padło na me-
cie, była trasa na rok 2014. Póki co plany 
są takie, by start VII Rajdu miał miejsce 
w jedną z czerwcowych sobót przyszłego 
roku w Sławięcicach, a trasa powiodła przez 
Ujazd, Niezdrowice, Chechło i Poniszowice 
– do stolicy Ziemi Toszeckiej! 

Koło Pszczelarzy w Toszku zrzesza obecnie 
48 członków w różnym wieku – począwszy 
od 22 do 85 lat. W ubiegłym roku odbyła 
się jubileuszowa uroczystość 50-lecia istnie-
nia. Członków Koła cechuje zamiłowanie, 
fascynacja i wręcz życiowa pasja do pszczół. 
Pomimo tego, że życie każdego pszczelarza 
na co dzień obfituje w znakomity miód, to 
jednak nie zawsze jest ono słodkie… 

Pierwsze wzmianki o istnieniu toszeckiego 
Koła pochodzą z 1926 r., które działało także 
w czasie II wojny światowej. Działalność Koła 
została reaktywowana po wojnie 15 kwietnia 
1962 r., co stwierdzono na podstawie archi-
walnego protokołu sprawozdawczego Zarzą-
du Koła za okres 15.04.1962 r.–28.02.1969 r. 
Na przestrzeni ostatnich 50. lat władzę w Kole 
sprawowało 5 prezesów. Od 2011 r. funkcję tę 
piastuje pan Ludwik Smaruń. Najdłużej, bo 
aż 33 lata, Prezesem Zarządu był pan Werner 
Pollok. Największą liczbę członków odnoto-
wano w roku 1983 (110 osób). 

Pszczelarzy cechuje silne poczucie więzi. 
Na organizowanych spotkaniach, imprezach, 
wycieczkach zawsze dopisuje wysoka fre-
kwencja. Zebrania członków Koła odbywają 
się co najmniej raz w miesiącu w świetlicy 

wiejskiej w Wilkowiczkach i są one otwarte 
dla wszystkich sympatyków pszczelarstwa. 

Pomimo ogromnego zaangażowania i tru-
du włożonego w prowadzenie pasieki,  człon-
kowie Koła nieraz zostają „użądleni” przez 
osoby nieprzestrzegające przepisów prawa 
w zakresie ochrony roślin i zwierząt. Niektórzy 
w środku dnia spryskują trującymi środka-
mi kwitnącą, miododajną plantację, zabijając 
wszystkie owady wokoło. Nie ma co prawda 
środka ochrony roślin, który byłby w pełni 
bezpieczny, ale czynności oprysku winno wy-
konywać się w porze dnia poza lotami pszczół, 
czyli wcześnie rano lub wieczorem po 19.00. 
Zetknięcie się bowiem pszczoły z preparatem 
skutkuje jej natychmiastową śmiercią lub ska-
żeniem środowiska wewnętrznego ula, jeśli 
zakażony owad zdoła dotrzeć do gniazda. 
Pszczoła jest przyjacielem, nie wrogiem rol-
nika – zapylając rośliny przyczynia się przede 
wszystkim do wzrostu plonów. 

Znaczenie pszczół w życiu człowieka doce-
nił już znany noblista Albert Einstein. Stwier-
dził on, iż człowiek i świat istnieją i istnieć 
będą dopóty, dopóki żyją pszczoły. Po ich 
wyginięciu w przeciągu dwóch lat wyginie 
populacja ludzka na kuli ziemskiej. 

Zarząd Koła Pszczelarzy w Toszku 
pragnie serdecznie podziękować 
Burmistrzowi Toszka, Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej, pani 
Indze Potkowie oraz wszystkim 
tym, którzy wspierają rzemiosło, 
jakim jest pszczelarstwo.
Jednocześnie członkowie Koła 
apelują do rolników, by opryski-
wali pola w taki sposób, by nie 
zatruwać pszczół.

Z miłości do pszczół

„ …a swego nie znacie”



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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  TIBIaRUM SchOLaReS NagROdZONe W BeLgII
Katarzyna Przybyła, Marta Schnura oraz Paulina Schnura wcho-

dzące w skład zespołu Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares zdobyły 
I miejsce na 61. Europejskim Festiwalu Młodych Muzyków w Neerpelt 
(Belgia). Zespół prowadzony jest przez panią Iwonę Ewertowską-
Mener. W festiwalu uczestniczyło ponad 3000 osób z 21 krajów 
europejskich oraz Egiptu i Chin.

 POZNaJMY aLaSKę
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” serdecznie zaprasza uczniów 

szkół podstawowych na spotkanie z Sebastianem R. Bielakiem – 
podróżnikiem, fotografikiem amatorem i przyrodnikiem, który 
spędził trzy miesiące na Alasce, zwiedzając Półwysep Kenai oraz 
Wyżynę Środkowego Jukonu. Pobyt ten wiązał się z jego stażem 
naukowo-badawczym w trzech parkach: Kenai, Koyukuk i Nowitna, 
w których zdobywał praktyczne doświadczenie oraz wiedzę na temat 
funkcjonowania systemu ochrony przyrody w tej części Ameryki 
Północnej. Prezentacja multimedialna pt. Ostoja Przyrody Kenai – 
Alaska w miniaturze składa się ze 130 slajdów. Oprócz fotografii 
prezentujących krajobrazy, f lorę i faunę oraz mieszkańców połu-
dniowej Alaski zawiera mnóstwo ciekawostek i danych dotyczących 
tamtejszej przyrody, problemów ekologicznych oraz codziennego 
życia mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w sierpniu Dokładna 
data zostanie podana na stronie www.zamektoszek.pl. Prace foto-
graficzne Sebiastana Bielaka będą eksponowane od 5 lipca do końca 
sierpnia w kawiarence zamkowej Colonna oraz w bibliotece. 

  „ePIZOdY TOSZecKIe”  
dR JaNa F. LeWaNdOWSKIegO

W maju Centrum Kultury „Zamek w Toszku” podpisało umowę 
z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. 
„Epizody toszeckie” – zbiór felietonów historycznych dotyczących 
toszeckiego zamku i okolicy. W ramach operacji zostanie opubliko-
wany zbiór felietonów dr Jana F. Lewandowskiego. Książkę będzie 
można zakupić w kawiarni Colonna. Projekt współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013.

  KONceRT OPeReTKOWO-MUSIcaLOWY
20 lipca o godz. 21.00 Centrum Kultury zaprasza serdecznie na 

koncert Operetkowa kraina miłości, w którym wystapią soliści polskich 
scen muzycznych. Wydarzenie odbędzie się w sali Peterswaldskiej 
toszeckiego zamku. Bilety dostępne są w Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku” w cenie 5 zł.
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W imieniu władz samorządowych Gminy Toszek pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku, 
Kotulinie, Ciochowicach, Pniowie i Wilkowiczkach oraz Mieszkańcom,  
którzy pośpieszyli z pomocą i brali czynny udział w akcji usuwania skutków 
gwałtownych podtopień, które miały miejsce w nocy z 10 na 11 czerwca na 
terenie Pniowa, Pisarzowic, Paczynki i Wilkowiczek.

GrzeGOrz kUPczyk 
BUrMISTrz TOSzka

zaproszenie

...na dożynki gminne

Serdecznie  
zapraszamy 

wszystkich Mieszkańców 
Gminy Toszek 

do wspólnego uczczenia 
Święta Plonów. 

Dożynki Gminne odbędą się 
22 września w Kotulinie. 

Początek uroczystości 
o godz. 13.30 – uroczysta 

Msza Święta.
GrzeGOrz kUPczyk 
BUrMISTrz TOSzka

IreneUSz kOkOSzka 
PrzeWOdnIczący rady MIejSkIej W TOSzkU

Podziękowanie



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

TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

GIMNAZJUM

SP TOSZEK

SP TOSZEK

Jeden komputer na jednego ucznia...
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Z życia sołectw

Obecnie w Toszeckiej Grupie Kolar-
skiej jest 4 zawodników posiada-
jących licencje Polskiego Związku 

Kolarskiego – Michał Gabryś i Antoni Łuków 
– kategoria Żak, Bartek Zabłocki – kategoria 
Młodzik oraz Szymon Zabłocki – kategoria 
Junior młodszy. Trenują również Klaudia Po-
pek, Martyna Kowalewska, Mateusz Bielecki, 
Kacper Materla oraz Jan Łuków. W dotych-
czasowych startach Antoni Łuków zajmował 
2. miejsce w kryterium kolarskim w Szczeko-
cinach w Mistrzostwach Orzesza w kolarstwie 
górskim i Pucharze Prezydenta Sosnowca 
w MTB. Na najniższym stopniu podium sta-
wał w kryterium kolarskim w Rudzie Śląskiej 
oraz Łąkocinach, a ostatnim razem przyjmo-
wał gratulacje od Ryszarda Szurkowskiego 
za zajęcie 6. miejsca podczas ogólnopolskich 
zawodach w kolarstwie szosowym w Miliczu. 
Michał Gabryś był trzeci podczas Mistrzostw 
Orzesza w kolarstwie górskim, piąty w kry-
terium kolarskim w Szczekocinach i trzeci 
w Pucharze Prezydenta Sosnowca w MTB. 

Bartek Zabłocki stanął z kolei na 3. miejscu 
podium w kryterium kolarskim w Poznaniu, 
był piąty w kryterium kolarskim w Łąkoci-
nach oraz jedenasty w kryterium kolarskim 
w Rudzie Śląskiej. 

Najbardziej udane dla zawodników To-
szeckiej Grupy Kolarskiej – jeśli chodzi 
o zajmowane miejsca – okazały się zawody 
w Rudzie Śląskiej, gdzie oprócz wspomnia-
nego Antoniego Łuków i Bartka Zabłockiego 
bezkonkurencyjni byli Jan Łuków, zajmując 
1. miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz 
w kategorii dzieci do 10 lat, jak również Klau-
dia Popek, która przyjechała na metę jako 
druga. Martyna Kowalewska, która debiuto-
wała w barwach TGK i w zawodach tej rangi, 
przyjechała na metę jako piąta. 

Kalendarz startów TGK w sezonie 2013 
obejmuje udział w 25 wyścigach kolarskich 
różnego rodzaju, począwszy od kolarstwa 
szosowego, przez górskie, do przełajowego. 
Sezon startów zakończy się w grudniu. Za-
interesowanych treningiem Toszecka Grupa 

Kolarska zaprasza w poniedziałek, środę oraz 
piątek o godz. 16.30, zbiórka przy głównym 
wejściu do Szkoły Podstawowej w Toszku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 515 680 134. Najbardziej aktualne 
dane, wyniki, zdjęcia oraz filmiki dotyczące 
Toszeckiej Grupy Kolarskiej dostępne są pod 
adresem www.facebook.com/profile.php?i-
d=100003863808913&ref=tn_tnmn. 

Środek sezonu kolarskiego
Kolarze Toszeckiej Grupy Kolarskiej (TGK) mają za sobą udział w prawie połowie 
zaplanowanych na ten sezon startów. Uczestniczyli w 11 zawodach, rozgrywanych 
głównie na rowerach górskich (czyli MTB), a także w wyścigach szosowych. Ścigali 
się z zawodnikami klubów o wieloletniej tradycji kolarskiej z całej Polski.
arkadIUSz łUkóW

W dniach 25–26 maja swój finał zna-
lazły zmagania i trudy związane 
z organizacją festynu. W tym roku 

aura okazała się łaskawsza i nawet niska jak na 
tę porę temperatura powietrza nie przeszko-
dziła w świetnej zabawie. Występy zespołów 
potrafiły rozgrzać prawie każdego. Gościn-
nie wystąpiła m.in. grupa gimnazjalistów 
z Toszka oraz artystyczny zespół z Kotulina 
„IMITATION PARTY SHOW”. Goście jak 
zwykle nie zawiedli i przybyli nawet z bardzo 
daleka. Swoją obecnością zaszczycili również 
włodarze Gminy z Burmistrzem na czele. 

Dzięki sponsorom i ofiarności uczestni-
ków festynu, tym razem udało się zebrać 

większą część środków finansowych, które 

przeznaczone zostaną na odnowę kościelnej 
posadzki. 

Organizatorzy z całego serca dzięku-
ją wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
uświetnili imprezę. Bardzo ważne są ciepłe 
słowa, które motywują do pracy, ale równie 
cenna jest konstruktywna krytyka, która 
pozwala na dopracowanie organizacji tego 
przedsięwzięcia. 

Zapraszamy za rok! 

VII Festyn Kościelny w Paczynie
W ostatni majowy weekend odbył 
się VII Festyn Kościelny w Paczynie. 
Organizatorzy po raz kolejny zbierali 
fundusze na potrzeby parafialne. Sporo 
prac udało się już wykonać, ale wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia…
SłaWOMIr zarzeckI

Toczecka Grupa kolarska na podium
 

Frekwencja dopisała
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