
 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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Dwa języki, podwójna szansa

Gmina Toszek, w odpowiedzi na 
ogłoszony nabór z Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka 

(działanie 8.3.), złożyła w marcu dokumenta-
cję aplikacyjną dla projektu pn. „Od alienacji 
do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia 
cyfrowego w gminie Toszek”. W ramach kon-
kursu ogólnopolskiego wpłynęło łącznie 618 
wniosków, z czego tylko 26% (165 wniosków) 
zostało rekomendowanych do dofinansowa-
nia, w tym projekt toszeckiego magistratu. 

Operacja ma na celu zwalczanie wy-
kluczenia cyfrowego poprzez zapewnienie 
dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw 
domowych z gminy Toszek, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji materialnej 
lub życiowej, spowodowanej przykładowo 
niepełnosprawnością. Wszystkie rodziny 
objęte projektem otrzymają na okres 5 lat 
bezpłatnie sprzęt komputerowy i darmowy 
dostęp do sieci. Uczestnicy zostaną ponad-
to przeszkoleni z obsługi komputera oraz 
korzystania z Internetu i podstawowego 
oprogramowania biurowego. 

W ramach operacji zostanie również 
stworzona i uruchomiona ogólnodostęp-
na platforma e-learningowa zawierająca 
szkolenia i testy w zakresie korzystania 
z technologii IT/ICT.

Dodatkowo zamkowa biblioteka zo-
stanie wyposażona w 10 laptopów wraz 

z oprogramowaniem, urządzenie wielo-
funkcyjne oraz szerokopasmowy dostęp 
do Internetu. Z powstałego punktu będą 
mogli korzystać nieodpłatnie zarówno 

mieszkańcy gminy, jak i przybywający 
turyści. 

Projekt opiewa na kwotę ponad 400 tys. 
zł i w całości dofinansowany jest ze środków 

unijnych. Aktualnie Samorząd przekazał In-
stytucji Wdrażającej wszystkie niezbędne do-
kumenty oczekując na podpisanie umowy. 

Rekrutacja uczestników będzie prowa-
dzona w pierwszym półroczu przyszłego 
roku. Wtedy ruszy też akcja promocyjna 
przedsięwzięcia w postaci ulotek, plakatów 
oraz ogłoszeń w serwisie internetowym 
gminy Toszek i lokalnej prasie. Już dziś 

szczegółowych informacji można zasię-
gnąć w Referacie Zamówień Publicznych, 
Rozwoju i Promocji gminy (tel. 32 237-80-
30, e-mail: zrp@toszek.pl).

Od alienacji do e-integr@cji
W przyszłym roku 30 gospodarstw domowych z gminy Toszek otrzyma bezpłatnie 
sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do Internetu. Na Zamku w Toszku 
zostanie ponadto utworzony punkt, w którym każdy, bez żadnych opłat będzie 
mógł skorzystać z dostępu do sieci.
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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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 Dwa światy – jeden 
realny, drugi 
wirtualny

W celu poprawy atrakcyjności turystycz-
nej i inwestycyjnej toszeckiej ziemi, „prze-
niesiono” gminę Toszek do świata wirtual-
nego. Od września w serwisie internetowym  
www.toszek.pl dostępne są trzy nowe pod-
strony. W zakładce „Dla Inwestora” znaj-
duje się multimedialna prezentacja tere-
nów inwestycyjnych, opracowana w trzech 
wersjach językowych. Zawiera ona przy-
datne informacje odnośnie działek wraz 

z dokumentacją fotograficzną w formie 
tradycyjnej i panoramicznej. Opracowany 
materiał został również wydany na płycie 
CD i pendrive.

Dla miłośników podróży przygotowano 
wirtualny spacer turystyczny, który obej-
muje ponad 200 punktów panoramicznych. 
Nie wychodząc z domu każdy może zwie-
dzić w sieci najbardziej urokliwe zakątki 
całej gminy Toszek z perspektywy 360 stop-
ni. Produkt opracowano także w trzech 
językach i oprócz wersji on-line, dostępny 
jest również w eleganckim wydaniu na 
płycie DVD.

Podstawowym źródłem danych dla osób, 
które planują odwiedzić tutejszy rejon jest 
przygotowany system informacji turystycz-
nej. To „pigułka” zawierająca wszelkie nie-
zbędne wiadomości, czyli m.in.: atrakcje tury-
styczne, punkty noclegowe i gastronomiczne, 
kalendarium imprez oraz inne ważne wyda-
rzenia. Dla najmłodszych stworzono interak-
tywne puzzle i kolorowanki. To aplikacja dy-
namiczna, pozwalająca na ciągłą aktualizację 
i rozszerzanie bazy zgromadzonych danych. 

Wirtualny spacer oraz system informacji 
turystycznej dostępne są na stronie interne-
towej gminy w zakładce „Dla Turysty”.

 Uśmiech dziecka – 
bezcenny!

19 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie 
TOsZKOLAND-u – zmodernizowanego 
skweru przy ul. Gliwickiej w Toszku. Najważ-
niejsi goście nie zawiedli i swoją liczebnością 
zaskoczyli nawet najśmielsze oczekiwania 
organizatora. Przybycie tak dużej grupy dzie-
ci potwierdziło zasadność i potrzebę stwo-
rzenia w Toszku miejsca zabawy, rekreacji 
i wypoczynku. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 
Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski, Stani-
sław Dąbrowa – Członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego, Alfred Jochem –Wiceprezes 
Zarządu Lokalnej Grupy Działania Spichlerz 
Górnego Śląska oraz gospodarz Grzegorz 
Kupczyk – Burmistrz Toszka. Wśród gości 
nie zabrakło również przedstawicieli Powia-
tu Gliwickiego, sąsiednich gmin, radnych 
i mieszkańców. Uroczystość uświetnili Klaun 

Dyzio i Malinka, którzy przygotowali dla 
najmłodszych gry i niespodzianki. 

Realizacja inwestycji ruszyła w kwietniu 
i przebiegała bez większych problemów, co 
jest raczej rzadkością przy pracach budowla-
nych. W ramach operacji odnowiono altanę 
„Grzyb”, w której znalazły się stoły do gier 
planszowych, wybudowano plac zabaw i ple-
nerową siłownię. Na terenie całego obiektu 
wykonano nowe ścieżki, oświetlenie oraz pra-

ce związane z pielęgnacją zieleni (cięcia drzew, 
obsadzenie kwietników oraz trawników). 

Wartość projektu zamknęła się w kwocie 
prawie 600 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało zre-
alizowane dzięki pozyskanym na ten cel środ-
kom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwali-
fikowanych. Poniesione nakłady finansowe 
i pracę wynagradzają ponadto każdego dnia 
uśmiechy bawiących się na skwerku dzieci…

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

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

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

 Nie taka zima 
straszna, 
jak ją malują

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

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

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

 Zastali promocję 
drewnianą, a zostawią 
murowaną?...

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

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

blem  i wymaga budowania strategii promocji 
Gminy od podstaw. 

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

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

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

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

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

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

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

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

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

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

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

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

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

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

 # Odwiedziny  
w Sacele

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

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

B.SZPAK

TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

GIMNAZJUM

SP TOSZEK

SP TOSZEK

Jeden komputer na jednego ucznia...

7Po troszku o Toszku 3www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

 Trening czyni mistrza
6 września o godz. 16.00 na terenie Tosz-

ka, Kotulina, Ciochowic, Pniowa i Wilko-
wiczek rozbrzmiała syrena alarmowa. Do 
akcji ruszyły wszystkie jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych gminy (OSP). Nad 
Szkołą Podstawową w Toszku widać było 
unoszący się dym. Po przybyciu na miejsce 
służby ratownicze w aparatach oddechowych 
weszły do budynku, z rozstawionej drabiny 
rozpoczęto akcję gaśniczą. Kolejne jednostki 
zabezpieczyły dostawę wody – uruchomiły 
obydwa hydranty zewnętrzne, zbudowały 
linie wodne i za pomocą kurtyn wodnych 
zabezpieczyły pozostałe „niepalące” się części 

szkoły. Przeszukano również pomieszczenia 
placówki i ewakuowano kilku rannych (wraz 
z udzieleniem pomocy medycznej). Całością 
działań kierował Ireneusz Giemza – Prezes 
Gminnego Zarządu OSP.

Na szczęście nie był to prawdziwy pożar, 
a jedynie gminne ćwiczenia jednostek stra-
żackich, mające na celu koordynację dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych przy zdarzeniu 
masowym, z udziałem dużej liczby poszko-
dowanych. Wybór terenu przeprowadzenia 
akcji nie był przypadkowy. Obiekty szkół 
to bowiem miejsca, gdzie na co dzień prze-
bywa dużo osób i w przypadku konieczno-
ści udzielenia pomocy, stawiają one spore 
wyzwania przed służbami ratowniczymi. 
Działania przebiegły sprawnie, bez więk-
szych uwag. Ćwiczenia takie mają za zadanie 
wypracowanie nie tylko zasad współpracy 
ratowników będących członkami różnych 
jednostek OSP, ale stanowią także element 
szeroko pojętej edukacji społecznej. Każdy 
bowiem powinien wiedzieć, jak należy zacho-
wać się podczas zagrożenia, a administratorzy 
obiektów dostrzec, jak ważnym elementem 
jest prawidłowo przeprowadzona ewakuacja 
osób przebywających w budynku. 

Kolejne ćwiczenia już za rok.

 Nie od razu Kraków 
zbudowano

Infrastruktura drogowa w gminie Toszek 
wymaga poniesienia dużych nakładów finan-
sowych na jej utrzymanie i modernizację. Ze 
względu na ograniczone możliwości budże-
towe, nie jest możliwe wykonanie wszystkich 
zakładanych remontów dróg w krótkim okre-
sie czasu. Samorząd rokrocznie podejmuje 
jednak działania mające na celu poprawę 
jakości gminnych ulic. W tym roku zrealizo-
wano inwestycje na łączną kwotę ponad pół 
mln złotych i oddano do użytku trzy odcinki, 
które zostały gruntownie przebudowane. 

Pierwszą z nich była droga łącząca so-
łectwa Kotulin i Ligota Toszecka, biegnąca 
przez przysiółek Laura i nosząca tę samą na-
zwę. Otrzymała ona nową nawierzchnię bitu-
miczną na podbudowie z kruszywa. Zadanie 
współfinansowane jest w 49% z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano 

również ul. Ogrodową w Paczynie, której 
remont został zainicjowany w 2011 r. przez 
tamtejszą Radę Sołecką. Ostatnie realizowane 
przedsięwzięcie dotyczyło remontu odcinka 
ul. Wiejskiej w Kotulinie. W ubiegłym roku 
Magistrat złożył wniosek o dofinansowanie 
przebudowy tej drogi w Urzędzie Wojewódz-
kim, w ramach tzw. schetynówek. Projekt ten, 
mimo znaczenia dla społeczności lokalnej, 
przegrał konkurencję z wielkimi inwesty-
cjami drogowymi powiatów i miast woje-
wództwa śląskiego i został zakwalifikowany 
na listę rezerwową. Włodarze gminy, mając 
na uwadze zły stan techniczny ul. Wiejskiej, 
postanowili w tym roku wykonać choć jeden 
z trzech odcinków drogi przewidzianych do 
remontu. Dzięki podjętym działaniom już 
dziś można korzystać z nowej nawierzchni od 
ul. Kolejowej do końca zabudowań. Pozostałe 
dwa odcinki ul. Wiejskiej zostały ponownie 
zgłoszone z wnioskiem o dofinansowanie 
na rok 2014. 

 Z wizytą na Powiatowym Święcie Plonów
W drugą niedzielę września odbyły się XV Dożynki powiatu gliwickiego. Lokalny Samorząd 

reprezentował Burmistrz Toszka wraz z Zastępcą. Przepiękną koronę dożynkową przygoto-
wało sołectwo Wilkowiczki. Nie zabrakło również stoiska promocyjnego gminy Toszek. Prócz 
kompozycji zbóż przekazanej przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Pawłowicach, 
wystawiono warzywa podarowane przez Grupę Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz 
Sp. z o.o. w Paczynie oraz rzepak i ziemniaki z Gospodarstwa Rolnego Kotulin (Aleksander, 
Roman, Krystian Czyżowicz). Sporym powodzeniem cieszyły się także publikacje promocyjne 
i gadżety reklamowe gminy Toszek.
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DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ!
Burmistrz Toszka informuje, że w październiku ogłoszono przetargi na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Toszku przy ulicach Głowackiego, Wielowiejskiej 
i Twardowskiego. Wadium należy wpłacać do końca października. Przetargi 
odbędą się 7 listopada br. w budynku Urzędu Miejskiego. 

Ogłoszenia dostępne są w gablotach urzędowych oraz na stronie www.bip.
toszek.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Nieruchomości, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 29) lub pod nr telefonu 32 237 80 28.

Sprzedaż



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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W ostatnim kwartale Rada Miejska 
w Toszku obradowała na trzech sesjach.

 LiPiEC
W związku z przejęciem przez Centrum 

Kultury „Zamek w Toszku” zadania związa-
nego z administrowaniem obiektu sporto-
wym ORLIK, nastąpiła konieczność uzupeł-
nienia zapisów statutowych jednostki, stąd 
podjęto uchwałę w powyższym zakresie. 

Ponadto, w trosce o poprawę stanu bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy, Rada 
Miejska w Toszku zaprosiła na wspólne 
posiedzenie komisji stałych Komendanta 
Komisariatu Policji w Pyskowicach. Przy-
były Zastępca Komendanta wysłuchał uwag 
radnych dotyczących zakłócania ciszy i po-
rządku. Podinspektor Maciej Hereźniak 
stwierdził, że biorąc pod uwagę statystyki, 
Toszek jest drugą po Wielowsi najbez-
pieczniejszą gminą – korzysta ze służb do-
datkowych, a ponadto dwa razy w miesiącu 
objęta jest działaniami prewencyjnymi. Nie-
mniej wszystkie zgłoszone przez radnych 
uwagi Podinspektor skrupulatnie zanotował 
w celu rozeznania sposobu ich załatwienia.

 siERPiEŃ
Rada Miejska wyraziła zgodę na powo-

łanie wspólnie z gminą Pilchowice spół-

dzielni socjalnej. Radni podjęli ponadto 
uchwały w sprawie określenia obwodu pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Toszku oraz Gimnazjum im. 
Ireny Sendler w Toszku. Zatwierdzono także 
do konsultacji projekt uchwały o zmianie 
wzoru deklaracji o wysokości opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

 WRZEsiEŃ 
Wspierając inicjatywę Młodzieżowej 

Rady Gminy w Toszku, radni przeznaczyli 
kwotę 5 tys. zł na opracowanie dokumen-
tacji projektowej niezbędnej do aplikowa-
nia o środki unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na zadanie związane 
z budową street Workout Park. Ponad-
to przyjęto dotację celową w wysokości 
56.800,00 zł na realizację nowego projektu 
„spróbujmy inaczej – e-learning w proce-
sie kształcenia”, który będzie prowadzony 
przez szkołę podstawową w Paczynie w la-
tach 2013–2015. Rada Miejska w Toszku 
podjęła także szereg uchwał dotyczących 
zmian w budżecie gminy na rok 2013, w tym 
m.in. w zakresie:
  zwiększenia dochodów w budże-

cie o kwotę 51.428,46 zł stanowiącą zwrot 
Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem 
środków na:

−   remont dachu Szkoły Podstawowej 
w Kotulinie – 47.000,00 zł,

−   zakup opału dla świetlicy wiejskiej 
w Pniowie – 1.928,46 zł,

−   realizację zadania publicznego pod 
nazwą „Wspieranie i upowszechnia-
nie kultury fizycznej na rok 2013” 
przez Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „RUCH” Pniów (awans 
drużyny kobiet z III do II Ligi) – 
2.000,00 zł

  przyjęcia darowizny w wysokości 
4.000,00 zł z przeznaczeniem, zgodnie 
z wolą darczyńcy, na promocję gminy To-
szek.

Ponadto 8 sierpnia odbyła się pierwsza 
sesja nowo powstałej Młodzieżowej Rady 
Gminy w Toszku. Do momentu wyboru 
Przewodniczącego organu, spotkanie po-
prowadził Ireneusz Kokoszka – Przewod-
niczący Rady Miejskiej. Młodzi radni wy-
brali ze swego grona (większością głosów) 
Prezydium w składzie:

• Przewodniczący – Tomasz Podbrożny
•  Wiceprzewodniczący – Jakub 

Mickiewicz
• Sekretarz – Marta Bryzik
W wyniku głosowania tajnego powołano 

również organ kontrolny w postaci Komisji 
Rewizyjnej, a także Opiekuna Młodzieżo-
wej Rady Gminy, którym został wybrany 
Pan Ireneusz Kokoszka.

Pracowicie między sesjami

26 września w Sali Peterswaldskiej toszeckiego Zamku odbyła się wyjąt-
kowa uroczystość – 21 par z terenu gminy Toszek obchodziło 50- i 60-lecie 
pożycia małżeńskiego. Jubilaci spotkali się z władzami gminy, przedstawi-
cielami rad sołeckich i radnymi. W czasie uroczystości podziękowano im za 
wszystko, czego dokonali w życiu – za ich miłość, ofiarność, zrozumienie 
celów małżeństwa, wychowanie dzieci, za cierpienia, łzy i radości. Grzegorz 
Kupczyk – Burmistrz Toszka oraz Ireneusz Kokoszka – Przewodniczący 
Rady Miejskiej dokonali aktu dekoracji jubilatów medalami przyznanymi 
przez Prezydenta RP. Dla obchodzących Diamentowe Gody Burmistrz 
Toszka ufundował okazyjne statuetki. Pary małżeńskie otrzymały również 
listy gratulacyjne, upominki oraz bukiety kwiatów. Podczas toastu wznie-
sionego tradycyjną lampką szampana życzono seniorom, aby w zdrowiu 
i zadowoleniu przeżyli każdy kolejny dzień.

Złote i Diamentowe Gody
 

 

Złote Gody 2013
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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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Oświata

Opieka społeczna

Przez ponad rok poszukiwano drugiego 
podmiotu prawnego (partnera). Pier-
wotnie drugim członkiem założycie-

lem spółdzielni socjalnej miała być gmina 
Wielowieś. Później partnerstwo zapropo-
nowano także Starostwu Powiatowemu 
w Gliwicach. Ostatecznie w tym roku padła 
deklaracja i chęć współtworzenia spółdzielni 
socjalnej ze strony gminy Pilchowice. I tak 
na mocy uchwały nr XXXV/375/2013 z dnia 
28 sierpnia 2013 r. Rada Miejska w Tosz-
ku wyraziła zgodę na powołanie wspólnie 
z gminą Pilchowice spółdzielni socjalnej. 
– Podjęte uchwały dały nam ostateczne zie-
lone światło. Teraz pozostała tylko kwestia 
rejestracji – komentuje Jakub Janiak – Kie-
rownik OPS. Obecnie trwają ostatnie prace 

nad dopracowaniem zapisów statutowych 
przyszłej spółdzielni oraz przygotowywa-
niem dokumentów rejestracyjnych, które 
należy złożyć w sądzie.

Spółdzielnia socjalna tworzona przez co 
najmniej dwie jednostki samorządu teryto-
rialnego pozwoli na realizację zadań własnych 
gminy (usług użyteczności publicznej) w pro-
cedurze pozaprzetargowej. Zgodnie z prze-
pisami ustawy o gospodarce komunalnej, 
samorządy mają możliwość przydzielania 
spółdzielniom socjalnym zadań z zakresu 
gospodarki komunalnej bez konieczności 
stosowania przepisów określonych w usta-
wie Prawo zamówień publicznych. Takie 
rozwiązanie daje możliwość utworzenia 
miejsc pracy osobom wymagającym sku-

tecznej aktywizacji zawodowej. Kierownik 
OPS podkreśla – Nie można nie wspomnieć 
o innych ulgach, z jakich spółdzielnia ma pra-
wo korzystać m.in.: dotacji z Funduszu Pracy, 
ulg w podatkach, refundacji składek ZUS, 
zwolnienia z opłat za wpis KRS i Monitor 
sądowy. Ma również możliwość pozyskiwania 
środków ze źródeł zewnętrznych, do czego 
przygotowujemy się już teraz na kolejną unijną 
perspektywę finansową 2014–2020. 

Spółdzielnia socjalna będzie zajmować 
się głównie pracami porządkowymi oraz 
drobnymi robotami konserwatorskimi na 
terenie gminy Toszek i Pilchowice. W zakres 
tych zajęć wchodzić będą m.in. zamiatanie 
ulic, posesji, sprzątanie odpadów zwierzęcych 
z utylizacją, odśnieżanie chodników itp.

Gmina Toszek ma już wstępnie zabezpie-
czone pomieszczenia na siedzibę spółdzielni. 
Planuje się, że ich remont i adaptacja sfinanso-
wana zostanie z dotacji na wkład założycielski 
otrzymany z Funduszu Pracy. Rozpoczęcie 
działalności spółdzielni planowane jest na 
I kwartał przyszłego roku. 

Toszecka spółdzielnia socjalna na ostatniej prostej
Idea utworzenia spółdzielni socjalnej w Toszku pojawiła się w czerwcu ubiegłego 
roku. Z inicjatywy Burmistrza Toszka i tutejszego Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej podjęto wówczas pierwsze poważne dyskusje nad taką formą akty-
wizacji osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

ZeSpół pracownIków ośroDka pomocy SpołecZnej w ToSZku

Wsparcie na starcie
pIoTr koZIol

Od września realizowany jest projekt „Wspieramy uczniów naszej 
gminy”, finansowany ze środków unijnych (działania 9.1.2. 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Opiewa on na kwotę ponad 
150 tys. złotych. W inicjatywie przewidziane są zajęcia, które mają na 
celu pomóc uczniom odkryć i rozwinąć swoje talenty oraz wesprzeć 
ich w obszarach sprawiających im trudności. W ramach zadania za-
kupione zostaną również pomoce naukowe. Istotne jest to, by dzieci 
miały odpowiednie wsparcie już na starcie. 

Z kolei od października realizowany jest projekt „Spróbujmy 
inaczej – e-learning w procesie kształcenia”, który także finanso-
wany jest ze środków europejskich. Budżet operacji to 281.115,91 zł. 
Więcej informacji można odnaleźć na stronie www.facebook.com/
Edukacja.Toszek. 

Spotkanie na szczycie
6 września na Zamku w Toszku odbyło się spotkanie osób zarzą-

dzających oświatą z terenu powiatu gliwickiego i tarnogórskiego. 
Uczestnikom przyświecał cel podejmowania działań na rzecz poprawy 
funkcjonowania obszaru edukacji w gminach. Z inicjatywy tutejszego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych tym razem spotkanie odbyło 
się w Toszku. Swoją obecnością zaszczycił Grzegorz Kupczyk – Bur-
mistrz Toszka, ale przede wszystkim Waldemar Gaida – Wicestarosta 
Strzelecki i ekspert oświatowy. W temacie wymiany dobrych praktyk 
szczególnie emocjonująca okazała się dyskusja na temat zajęć dodat-

kowych w przedszkolach, edukacji mniejszościowej oraz projektów 
europejskich. Uczestnicy wizyty wyjechali niesamowicie zainspi-
rowani, w tym także gościnnością władz, ponieważ Pan Burmistrz, 
zachęcając uczestników do ponownego odwiedzenia Toszka, wręczył 
ciekawe materiały promocyjne gminy. Dzięki uprzejmości Dyrektora 
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 GrZeGorZ kupcZyk pIoTr koZIol 

 Burmistrz Toszka kierownik Zopo



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. 
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# Nowoczesne 
technologie są FUN!

W nowym roku szkolnym w szkole podsta-
wowej w Paczynie wykorzystywane będą 
umiejętności nauczycieli, które nabyli dzięki 
udziałowi w szkoleniach z zakresu kształcenia 
kompetencji multimedialnych i e-tutoringu. 

Udział placówki w programie Fun En-
glish zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do 
nowoczesnego programu wspomagającego 
naukę języka angielskiego. Składa się on z kil-
kuset gier, piosenek karaoke, filmów, fotolek-
cji i ćwiczeń. Dzieci w świecie Fun English 
przeżywają przygody wraz z bohaterami gier 
i filmów oraz uczą się bezpośrednio od native 
speakerów. Kurs tworzy sytuacje komuni-
kacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą 
w języku angielskim. Dzięki temu postępy 
w nauce są znacznie szybsze niż w przypadku 
tradycyjnych metod nauczania.

Od października realizowany będzie rów-
nież projekt współfinansowany z funduszy 
europejskich „Spróbujmy inaczej – e-learning 
w procesie kształcenia”, w ramach którego 
w procesie nauczania wykorzystana zostanie 
platforma e-learningowa Moodle.

Nowoczesne technologie wspierać będą 
również przepływ informacji dotyczących 
życia szkoły. Od września działa bowiem 
osobna strona placówki na facebooku – www.
facebook.com/szk.pod.paczyna.

aGnIeSZka kural

kotulin

paczyna

pniów

# Jesień Królowej 
Jadwigi

Otwarcie roku szkolnego odbyło się w szkole 
podstawowej w Pniowie bardzo uroczyście. 
Placówka gościła m.in. Grzegorza Kupczyka 
– Burmistrza Toszka, radnego – Marcina 
Kwaśnioka, panią sołtys – sylwię Cebulę 
oraz całą społeczność szkolną. Pani Dy-
rektor skierowała ciepłe słowa w stronę naj-
młodszych uczniów – pierwszoklasistów 
życząc im, a także wszystkim zebranym, 
owocnej pracy i wielu sukcesów w nowym 
roku szkolnym. 

Pierwszy miesiąc nauki upłynął pod zna-
kiem przygotowań do obchodów święta Pa-
trona – Królowej Jadwigi. 16 października 
(dzień koronacji Jadwigi) odbyła się uroczy-
stość pod hasłem przewodnim ,,Jadwiga An-
degaweńska – Polaków gwiazda…” – Patron 
szkoły w Pniowie. 

Na tę okoliczność uczniowie wraz z na-
uczycielami przygotowali niezwykle ciekawe 
widowisko historyczne ,,Droga do świętości”. 
W ten sposób starali się przybliżyć widzom 
postać Królowej Jadwigi, kładąc szczególny 
akcent na Jej zainteresowanie człowiekiem, 
zwłaszcza biednym, samotnym i potrzebu-
jącym. Piękna oprawa muzyczna, dbałość 
o detale w scenografii, odpowiednia charak-
teryzacja stworzyły ,,żywą lekcję” historii. Po 
części artystycznej nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego ,,Święta Jadwiga 
– w moich oczach” oraz konkursu wiedzy 
o patronie szkoły. Na zakończenie obchodów 
wszyscy zgromadzeni zaśpiewali uroczyste 
,,Gaude Mater Poloniae”. 

Święto patrona to z pewnością dzień ważny 
w życiu każdej placówki oświatowej, dla szko-
ły w Pniowie – szczególny i niepowtarzalny!!!
 marIola kałuSka

# Z projektami  
za pan brat

Nowy rok szkolny to zarówno dla uczniów, 
jak i nauczycieli kolejny czas pracy i nowych 
wyzwań. Obok tradycyjnych metod naucza-
nia w szkołach realizowane są także różne 
projekty, które umożliwiają rozwijanie zain-
teresowań, zdobywanie wiedzy w atrakcyjny 
sposób i dają szansę wyrównywania zaległo-
ści. W szkole podstawowej w Kotulinie będą 
realizowane dwa projekty współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej: „Wspieramy 
uczniów naszej gminy” oraz „Aktywna 
edukacja”. Nie zabraknie działań „Szkoła 
promująca zdrowie” i „W-F z klasą”. Szkoła 
przystąpiła również do Ogólnopolskiego Kon-
kursu Misyjnego „Mój szkolny kolega z misji”.

# Z wizytą w stolicy
10 i 11 września najstarsi uczniowie szko-

ły w Kotulinie pojechali na wycieczkę do 
Warszawy. Fragmenty sprawozdań dzieci 
przybliżą to, co tam zobaczyli i przeżyli:

– Zwiedziliśmy Starówkę z Kolumną Zyg-
munta, widzieliśmy Zamek Królewski, Syrenkę 
i inne znane turystom miejsca, które przyku-
wają uwagę turystów. Po obiedzie pojechaliśmy 
na Stadion Narodowy – to był dopiero widok! 
Cała nasza klasa cieszyła się na zwiedzanie, 
bo bardzo lubimy piłkę nożną. Weszliśmy na 
murawę, siedzieliśmy na ławce rezerwowych, 
byliśmy w lożach dla gości specjalnych i na 
stanowiskach dla komentatorów, w szatni, 
gdzie widzieliśmy stroje reprezentacji Polski… 
Tego dnia jechaliśmy też metrem. 

– Drugi dzień to wizyta w „Centrum Na-
uki Kopernik”. Mogliśmy pooglądać różne 
wynalazki i sami przeprowadzić eksperymen-
ty, byliśmy też w laboratorium fizycznym… 
Uczniowie zgodnie uznali, że wycieczka była 
dla nich wielką przygodą. BeaTa Grochla

# Samorządy mają głos!
Wrzesień to tradycyjnie czas wyborów do 
samorządów klasowych i Zarządu samo-
rządu Uczniowskiego. szkoła wprowadza 
uczniów w świat demokracji, uczy postawy 
samorządności, aktywności i współodpo-
wiedzialności za swoje otoczenie.

W tym roku szkolnym w paczyńskiej 
podstawówce wybory odbywały się w ra-
mach akcji wyborczej „Samorządy mają głos”. 
W przygotowaniu i przeprowadzeniu demo-
kratycznych wyborów do władz SU szkoła 
wspierana była przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej (CEO). Podejmowane działania 
i zajęcia poświęcone samorządności miały 

zachęcić uczniów do zgłaszania wielu mery-
torycznych kandydatur, udziału w kampanii 
wyborczej, a przede wszystkim świadomego 
oddania głosu na wybranych przedstawicieli. 
We współpracy z CEO przez cały rok szkolny 
będą odbywały się debaty, spotkania i kursy 
przygotowujące uczniów do jak najaktywniej-
szego udziału w życiu szkoły, a w przyszłości 
środowiska lokalnego. 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniow-
skiego szkoły podstawowej w Paczynie miały 
miejsce 30 września, podobnie jak we wszyst-
kich innych placówkach oświatowych w Polsce 
biorących udział w akcji.  aGnIeSZka kural
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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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Nowy rok szkolny skłania 
do refleksji na temat mijające-
go. Bezspornie uczniowie to-
szeckiego gimnazjum odnieśli 

w nim wiele sukcesów, reprezen-
tując placówkę na różnego rodzaju 

konkursach. Do najbardziej znamienitych 
osiągnięć można zaliczyć:
 Awans do 3 etapu konkursu z j. niemiec-

kiego Amandy Golli (szczebel wojewódzki); 
 i miejsce klasy iia w XIV Wojewódzkim 

Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Py-
skowicach;  ii miejsce w województwie 
w konkursie Eurowyzwanie w kategorii szkół 
gimnazjalnych;  Patrycja Krupa laureatką 
wojewódzkiego konkursu regionalnego na 
temat: Konstanty Wolny – pierwszy marsza-
łek Sejmu Śląskiego;  Udział w powiato-
wym konkursie plastyczno-bibliotecznym pt. 
„Śladami Tomka Wilmowskiego”;  Liana 
Anioł i Agata Cieślik – 3 miejsce w ogólno-
polskim konkursie „Historia bliska” Ośrod-
ka Karta. Praca pt. „Polacy – Sąsiedzi po II 
wojnie: przeciw sobie, obok siebie, razem” 
– praca badawcza;  Mirella Golombek 
– i miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt. „Radość w moim życiu”; 

 Nikola Kurc – i miejsce w wojewódzkim 
konkursie pt. „Ratowanie zabytków naszej 
małej ojczyzny” – w kategorii plastycznej; 
 i miejsce w X Powiatowym Przeglądzie 

Małych Form Scenicznych w j. niemieckim; 
 organizacja we współpracy z toszeckim 

Szczepem Harcerskim „Ignis” gminnego szta-
bu WOŚP – zebrano ponad 11 tys. złotych 
i przekazano fundacji.

Nie zabrakło również osiągnięć w sporcie. 
Gimnazjaliści z Toszka zajmowali często czo-
łowe miejsca:

 i miejsce w powiecie – koszykówka 
dziewcząt i chłopców oraz badminton chłop-
ców;  ii miejsce w powiecie – badmin-
ton dziewcząt oraz piłka nożna dziewcząt;  
 ii miejsce w rejonie – koszykówka dziew-

cząt i chłopców oraz badminton chłopców; 
 ii miejsce w Konkursie Wiedzy Olimpij-

skiej;  ii miejsce ministrantów w półfina-
le diecezjalnych rozgrywek w piłce nożnej; 
 iii miejsce w powiecie – w piłce siatkowej 

dziewcząt i chłopców;  iii miejsce chłop-
ców i IV miejsce dziewcząt – w powiatowych 
drużynowych zawodach w tenisie stołowym.

Oby kolejny rok przyniósł równie dużo 
sukcesów. joanna FalBorSka

# Deutsch Wagen 
Tour

DEUTsCH WAGEN TOUR to projekt ma-
jący na celu promocję nauki języka niemiec-
kiego wśród dzieci i młodzieży. Realizowany 
jest przez instytut Goethego w Polsce, Mi-
nisterstwo spraw Zagranicznych Republiki 
Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralę 
Wymiany Akademickiej (DAAD) i Polsko-

-Niemiecką izbę Przemysłowo-Handlową 
oraz innych partnerów. Głównym sponso-
rem projektu jest firma Volkswagen Poznań 
sp. z o. o.

W maju zawitał do szkoły w Kotulinie 
specjalny samochód. Pani Beata Hadasz – 
lektor Deutsch Wagen Tour, poprowadziła 
z uczniami ciekawe warsztaty. Uczestnicy 
zajęć „podróżowali” z czerwonym balonikiem 
oraz bawili się w „niebo–piekło”. Niektórzy 

„upiekli” całkiem smakowite ciasteczka. 
W zabawie z piłką poznawali nowe słowa 
i utrwalili już te znane. Zabawy wyzwoliły 
u wszystkich dzieci uśmiech i zadowolenie 
na twarzy. Najbardziej aktywni zostali na-
grodzeni. Każdy z uczestników warsztatów 
otrzymał również drobny upominek – pa-
miątkę z wizyty Deutsch Wagen Tour. Fo-
torelacja oraz więcej informacji na stronie: 
spkotulin.edupage.org. BarBara walcZak
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 # Komputery dla 
naszych uczniów

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

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

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

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.
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„DER DIE DAS KENNER” 
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 
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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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dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna 
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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 
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dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez 
30 tys. mieszkańców. 

B.SZPAK

TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

GIMNAZJUM

SP TOSZEK

SP TOSZEK

Jeden komputer na jednego ucznia...

7Po 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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# Bój o Donalda
18 września na toszeckim Orliku odbył się 

Turniej Piłki Nożnej im. Donalda 
Tuska. Ogółem startowało 7 dru-
żyn. W grupie starszej I miejsce 
zajęła drużyna toszeckiego gim-

nazjum, przed reprezentacją szko-
ły podstawowej w Toszku. W grupie 

młodszej podium zdobyła nowo utworzona 
w toszeckiej podstawówce klasa sportowa – 
IV c.  TaDeuSZ InGloT

# COMENIUS -
podsumowania czas...
23 czerwca na Zamku w Toszku odbyło 
się spotkanie podsumowywujące 2-letnią 
działalność programu „Comenius”, w któ-
rym uczestniczyła toszecka podstawówka. 
W tym czasie uczniowie i nauczyciele reali-
zowali liczne zadania wynikające z założeń 
przedsięwzięcia. 

W efekcie podjętych działań powstała 
wspólna książka i e-book w wersji elektronicz-
nej. Najważniejszym założeniem programu, 
które udało się zrealizować w całości, była 
mobilność. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Toszku odwiedzili partnerskie kraje: Litwę, 
Łotwę, Turcję i Rumunię. Każdej wizycie to-
warzyszyły niezapomniane wrażenia i wspo-
mnienia, które na długo pozostaną w pamięci 

dzieci. Wielu uczniów nawiązało nowe przy-
jaźnie, które kontynuowane są do dnia dzi-
siejszego i być może przetrwają jeszcze bardzo 
długo. Szkoda, że projekt dobiegł końca…

Uczestnicy Comenius-a pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim, którzy okazali 
pomoc przy jego realizacji. monIka ponDo

# Jestem 
przedszkolakiem, 
więc nie śmiecę

20 września toszeckie przedszkolaki 
przyłączyły się do organizowanej już po 
raz dwudziesty Akcji sprzątania Świata, 
która odbyła się pod hasłem „Odkrywamy 
czystą Polskę”.

Podczas zajęć dzieci zdobyły przede 
wszystkim wiedzę z zakresu edukacji odpada-
mi. Mają świadomość, co oznacza segregacja 
śmieci oraz na czym polega i jakie znaczenie 
dla środowiska ma prawidłowe postępowanie 
z odpadami. 

W trakcie „sprzątania” terenu wokół 
przedszkola milusińscy segregowali śmieci 
do odpowiednich kolorowych worków. Przed-
szkolaki dały dobry przykład dorosłym, robiąc 
„pierwszy krok” na rzecz ochrony środowiska. 
Nauczyły się również, że wszyscy jesteśmy 
częścią przyrody i powinniśmy o nią dbać.
 aGaTa aBraSZek-konopka

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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 # Komputery dla 
naszych uczniów

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

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

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

W bibliotece szkolnej istnieje także Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
które szkoła otrzymała w ramach ogólno-
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom-
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne, 
które dostępne są dla uczniów w godzinach 
pracy biblioteki.
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„DER DIE DAS KENNER” 
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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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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 Utracone nadzieje
Od dwóch lat Centrum Kultury „Zamek 

w Toszku” współpracuje z Oddziałowym 
Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach. W ramach 
współpracy na terenie zamku prezentowane 
są wystawy edukacyjne. Obecnie w wieży 
zamkowej można zobaczyć Utracone nadzieje. 
Ludność żydowska w województwie śląskim/
katowickim w latach 1945–1970. 

Przedmiotem wystawy jest poszukiwanie 
własnego miejsca w polskiej rzeczywistości 
przy zachowaniu własnej tożsamości przez 
żydowskich mieszkańców województwa 
śląskiego/katowickiego. Na przykładzie 
tego regionu prezentuje ona kolejne etapy 
funkcjonowania społeczności żydowskiej 
w Polsce w latach 1945–1970 i odtwarza jej 
„żydowskie życie” w ramach własnej wspól-
noty i własnych organizacji. Temat ten został 

zilustrowany w większości niepublikowanymi 
do tej pory zdjęciami i dokumentami róż-
nej proweniencji, wśród których największą 
wartość stanowią te pochodzące ze zbiorów 
prywatnych (źródło – Folder promujący wy-
stawę).

27 września o godzinie 11.00 młodzież to-
szeckiego gimnazjum spotkała się z dr Alek-
sandrą Namysło – jedną z autorek wystawy. 
Wystawa czynna będzie do 22 października 
w soboty, niedziele i święta, w godzinach od 
11.00 do 18.00. 

 Spotkanie z podróżnikiem 
28 października o godzinie 10.00 na 

toszeckim zamku zawita Leszek Szczasny 
– podróżnik, filozof, fotograf. Slajdowisko 
„Mauretania, czyli muchy groźniejsze od 
Al-Ka’idy” jest efektem trzytygodniowego 
(wrzesień 2010) oswajania się z mało przy-
jaznym, pustynnym, dusznym i zmilitary-
zowanym charakterem tego kraju. W cie-
niu toczącej się wojny z afrykańską odnogą 
Al-Ka’idy, toyotami 4X4 przemierza szlaki, 
którymi podążał niegdyś rajd Paryż–Dakar. 
Pije przesłodzony bissap, do jedzenia podają 
mu mięso wielbłąda. Nie rozumie, dlaczego 
tak wiele osób nosi niewygodne bubu. Podzi-

wia zabiegi kosmetyczne tamtejszych kobiet. 
„Telepie się” najdłuższym pociągiem świata… 
I o tym wszystkim emocjonalnie opowiada 
i pokazuje na zdjęciach, których wiele musiał 
robić z ukrycia. Centrum Kultury serdecznie 
zaprasza na spotkanie – wstęp wolny!

W bibliotece można również wypożyczyć 
książkę autorstwa Leszka Szczasnego „Świat 
na wyciągnięcie ręki”, zaś w kawiarni Colon-
na od 1 października prezentowana jest wy-
stawa fotografii podróżnika „Nie chodź z gołą 
głową” – ukazująca różnorodne nakrycia 
głowy. Fotografie pochodzą z różnych zakąt-
ków świata muzułmańskiego – z Turcji, Syrii, 
Sahary Zachodniej, Maroka, Mauretanii. 

 III Targi ślubne na zamku w Toszku
17 listopada odbędą się po raz trzeci Targi 

ślubne. Centrum Kultury zaprasza do udzia-
łu lokalnych wystawców z branży weselnej. 
Od 15 października będzie można wynająć 
powierzchnię wystawienniczą. W tym celu 
należy podjąć kontakt z Działem Marketingu 
CK „Zamek w Toszku” pod nr. tel. 32 233 44 
93, marketing@zamektoszek.pl.

Targi będzie można odwiedzić już od go-
dziny 13.00!

DomInIka wITkowSka

Kultura

CIEKAWOSTKI  
z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

Oskar mistrzem 
Polski!

W dniach 7–8 września w okolicach Toszka 
(górka sarnowska) odbyły się Mistrzostwa 
Polski Modeli Sterowanych Mechanicznie. 
Zawody rozegrane zostały w klasyfikacji in-
dywidualnej i drużynowej. Reprezentanta-
mi toszeckiej sekcji modelarskiej byli: Oskar 
Blajsz – kategoria Juniorzy Młodsi i Magdale-
na Bytomski – Juniorzy. Uczestników przygo-
tował pan Ewald Stawinoga, który brał rów-
nież udział w zawodach w kategorii Seniorzy. 

Oskar Blajsz pokonał wszystkich uczestni-
ków w swej kategorii i został Mistrzem Polski 
XXVIII Mistrzostw Polski Modeli Szybowców 
Sterowanych Mechanicznie klasy F1E!

BarBara SkawIńSka

Zajęcia dla dzieci i dorosłych
Nowy rok szkolny już za pasem – czas zatem na nowe plany i rozwój ukrytych talentów 
oraz umiejętności. Ofertę różnorodnych zajęć przygotowało jak co roku Centrum Kultury 
„Zamek w Toszku”. 

Nie wiesz, co robić popołudniami w domu? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania?... Oto 
tygodniowa propozycja zajęć w Toszku: 

Poniedziałek Zajęcia sekcji wokalnej (Adam Wójcik) / Zajęcia nauki tańca towarzyskiego (Ewa i Franciszek Witos)

Wtorek Zajęcia plastyczne (Agata Przewieźlik) / Zajęcia nauki tańca break dance (Rafał Szostok)

Środa Zajęcia sekcji wokalnej (Adam Wójcik) / Zajęcia nauki tańca towarzyskiego (Ewa i Franciszek Witos)

Czwartek Zajęcia nauki tańca break dance (Rafał Szostok)

Piątek Zajęcia hip-hop (Angelika Gnacy)

Sobota Zajęcia nauki gry na keyboardzie i gitarze (Lucyna i Andrzej Tomala)

Zajęcia sekcji odbywają się także poza terenem miasta Toszek: w Kotulinie jest sekcja 
Mażoretek, prowadzona przez panią Marzenę Gruszka i Agatę Jagusz. W Pniowie działa 
zespół muzyki dawnej Tibiarum scholares (prowadzony przez panią Iwonę Ewertowską - 
-Mener) oraz zespół Rezonansik. Z kolei w Ligocie Toszeckiej pani Dominika Witkowska 
zachęca do aerobiku.

Od dwóch lat w strukturach Centrum Kultury działają także dwie nowe sekcje: teatralna 
– prowadzona przez panią Agatę Przewieźlik i reaktywowana sekcja modelarstwa lotniczego 
PUCHACZ – kierowana przez pana Ewalda Stawinogę. 

W tym roku po raz pierwszy startują skierowane do najmłodszych mieszkańców, zajęcia 
muzyczno-ruchowe, prowadzone przez panią Małgorzatę Pollok – Nwachukwu (dzieci od 3 
roku życia). Nową inicjatywą Zamku jest także zespół folklorystyczny, który powstaje przy 
współpracy z panią Lidią Badura. 

Dorośli również znajdą coś dla siebie. Niezmiennie odbywają się zajęcia gimnastyki, 
prowadzone przez panią Agnieszkę Gabryś. Dla pasjonatów muzyki czeka rozśpiewany chór 
TRYL, którym kieruje pani Maria Garbal. Nowym pomysłem dla dorosłych jest stworzenie 
zajęć z zakresu stylizacji sylwetki, projektowania i szycia odzieży oraz rzeczy użytkowych, 
wykonywania biżuterii i przedmiotów do dekoracji wnętrz (z panią Agatą Przewieźlik). 

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr telefonu: 32 233 44 93. BarBara SkawIńSka

oskar ze swoim mistrzowskim modelem 

 Fot. Kamil Skawiński



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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Sport

10 sierpnia, na terenie lasu „Fazaniec” 
odbyła się III runda Pucharu Polski 
w łucznictwie polowym Field WA, 

zorganizowana pod auspicjami Polskiego 
Związku Łuczniczego. To finałowa runda, 
która zwieńczyła cykl trzech spotkań tych 
ogólnopolskich zawodów. Głównym orga-
nizatorem był licencjonowany przez PZŁucz 
lokalny Klub Łuczniczy A3D Toszek (kiero-
wany przez Romana Krupę). Honorowy pa-
tronat nad zawodami objęli: Tadeusz Mamok 
– Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego 
oraz Grzegorz Kupczyk – Burmistrz Toszka. 
W turnieju wzięło udział 60 osób m.in. z Rudy 
Śląskiej, Bytomia, Wrocławia, Rybnika, Opo-
la, Częstochowy, a nawet ze Szczecina, no 
i oczywiście z Toszka.

Klub A3D Toszek wystąpił w rundzie 
w składzie 15-osobowym, zdobywając łącznie 
6 medali, w tym 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. 
Pozwoliło to uplasować się na trzeciej lokacie 
rankingu klubowego w walce o puchar „Naj-

lepiej Punktującego Klubu”, 
ufundowany przez Radę Po-
wiatu Gliwickiego. Zawod-
nicy A3D Toszek startowali 
głównie w kategoriach łuku 
gołego (barebow) i bloczko-
wego (compound). Na szcze-
gólną uwagę zasługuje występ 
Łukasza Przybylskiego – ju-
niora, który podjął walkę na 
równi z seniorami, zajmując 
II miejsce w kategorii łuku 
bloczkowego seniorów, bar-
dzo niewiele ustępując zwy-
cięzcy i zarazem Zdobywcy Pucharu Polski. 
Łukasz zajął także II miejsce w tej kategorii 
w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Na 
uznanie zasługują również: zdobywca Pucharu 
Polski w kategorii łuk goły senior Rafał Do-
whyluk z A3D Toszek oraz jego klubowy kolega 
Paweł Bartoszek, który zajął II miejsce w tej sa-
mej kategorii. W rundzie startowali także nowi 

zawodnicy z A3D Toszek – Marek Golombek, 
Paweł Mazalik, Adam Klecz i Daniel Bem. 
Zakończenie zawodów odbyło się w Karczmie 
Myśliwskiej pana Norberta Podkowy, gdzie 
można było odpocząć i zregenerować siły przy 
gorącym posiłku w trakcie oczekiwania na 
dekorację zwycięzców rundy i całego Pucharu 
Polski.

Pucharowe strzelanie w Fazańcu
Łucznictwo Field i 3D jest w Polsce młodą, ale dobrze rozwijającą 
się konkurencją sportową. Z roku na rok rośnie frekwencja osób 
zainteresowanych tą formą aktywności fizycznej. Cieszy zaangażo-
wanie dzieci i młodzieży, co rokuje dalszy rozwój współzawodnictwa 
sportowego. Różne lokalizacje i odmiany terenowe, na których odby-
wają się zawody sprzyjają popularyzacji tego innowacyjnego sportu.
roman krupa

Zawodnicy Toszeckiej Grupy Kolarskiej (TGK) zakończyli sezon 
szosowy i rozpoczęli sezon startów w kolarstwie przełajowym trwający 
całą jesień i zimę. Choć Grupa działa stosunkowo od niedawna (od 
31 marca 2012 r.), to bardzo prężnie i szybko się rozwija. W ostatnim 
czasie zawodnicy startowali w kilku znaczących imprezach, odnosząc 
niemałe sukcesy.

KATEGORIA WYNIKI

puchar Burmistrza Białej w mTB Xc – 21.09.2013 r.

Dziewczyny 7–8 lat martyna kowalewska – II miejsce

chłopcy 7–8 lat jan łuków – II miejsce

Żak – chłopcy 11–12 lat antoni łuków – II miejsce
michał Gabryś – III miejsce

międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w kolarstwie mTB – Głuchołazy 
28.09.2013 r.

Żak młodszy dziewczyny klaudia popek – VII miejsce
martyna kowalewska – XII miejsce

Żak młodszy chłopcy jan łuków – X miejsce

Żak chłopcy 
antoni łuków – II miejsce śląsk

 VI miejsce open
michał Gabryś – III miejsce śląsk

 VII miejsce open

I edycja pucharu polski w kolarstwie przełajowym – Sosnowiec 6.10.2013 r.

Dzieci jan łuków – I miejsce
martyna kowalewska – II miejsce

Żak antoni łuków – II miejsce
mateusz Bielecki – V miejsce

Sezon przełajowy zainaugurowany w Sosnowcu rozpoczął się dla 
TGK bardzo obiecująco. Pozostaje zatem trzymać kciuki za dobrą 
formę toszeckich zawodników i kolejne imponujące wyniki.

arkaDIuSZ łuków

Rowerem po podium

TGk na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w kolar-
stwie mTB w Głuchołazach



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

6 Po troszku o Toszku 10 Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Z trzeciego sektora

DoroTa maTheja

Pod takim tytułem Dom Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej we współdziałaniu z Mini-
sterstwem Administracji i Cyfryzacji oraz 
Związkiem Niemieckich stowarzyszeń spo-
łeczno-Kulturalnych w Polsce prowadzi akcję 
informacyjną dla rodziców, wychowawców, 
samorządowców – wszystkich zainteresowa-
nych możliwościami dwujęzycznego wycho-
wania oraz nauczania dzieci i młodzieży. 

W gminie Toszek język niemiecki nauczany 
jest w szkołach jako język mniejszości już od 
kilkunastu lat, a ostatnio także w przedszko-
lu – w formie tzw. dodatkowej nauki języka. 
Takie nauczanie nie wyczerpuje jednak oferty 
zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN 
w przypadku zainteresowania ze strony rodzi-
ców, możliwe jest także wprowadzenie naucza-

nia w języku mniejszości albo nauczania dwu-
języcznego. Obecnie ofertę dwujęzycznych klas 
oferują szkoły w Gliwicach-Brzezince i w Strzel-
cach Opolskich, z której (mimo uciążliwego 
dojazdu) korzysta również młodzież z gminy 
Toszek. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, 
aby umożliwić dzieciom i młodzieży naukę 
dwujęzyczną w placówkach oświatowych na 
tutejszym terenie.

W związku z zainteresowaniem sygnalizo-
wanym ze strony rodziców w poniedziałek 21 
października o godz. 18.00 (Sala Peterswald-
ska na zamku) Toszek odwiedzą eksperci 
z zakresu dwujęzycznej edukacji – Waldemar 
Gaida – Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego 
oraz dr Małgorzata Wysdak – Prezes Stowa-
rzyszenia „Pro Liberis Silesiae”, prowadzące-
go dwie szkoły stowarzyszeniowe w Raszowej 

i Gosławicach. Opowiedzą oni o istniejących 
uwarunkowaniach prawnych, o własnych 
doświadczeniach, o szansach, które stwarza 
edukacja dwujęzyczna. Podczas spotkania 
zaprezentowany zostanie także film „Dwa 
języki, podwójna szansa”. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają 
wszystkich zainteresowanych! DFK Toszek 
zachęca do udziału, odwołując się do słów 
arcybiskupa Alfonsa Nossola: Dwujęzyczność 
daje nam głębszy i szerszy dostęp do świata. 
A kiedy zna się już dwa języki, to nie ma się 
większych trudności w przyswajaniu kolejnych 
języków obcych. Tym sposobem możemy lepiej 
poznać historię naszego kraju. Człowiek jest 
wówczas bardziej otwarty, mniej zamknięty 
w sobie. Otwiera się też na bogactwo kultu-
rowe sąsiada.

marcelIna DyaS, DomInIka GraBowSka

Minęły wakacje, a wraz z nimi kolejny 
opromieniony blaskiem słońca czas dla 
stowarzyszenia WiZAWi – pracowity, pe-
łen pozytywnych emocji i zadowolonych 
uczestników!

Najgorętsze lato ostatnich kilku dekad 
rozpoczęła organizacja TOSZECKIEJ IN-
WAZJI BLIŹNIAKÓW. Atrakcji dla uczest-
ników, tych starszych i tych w pampersach, 
co niemiara! Pierwsze spotkanie bliźniąt na 
południu Polski miało istotny podtekst – 
przeprowadzona została bowiem zbiórka 
na rzecz Artura, cierpiącego na porażenie 
mózgowe (również bliźniaka!). Dzięki niej 
na konto chłopca wpłynęło 3 031,00 zł. Dzia-
łania uszczęśliwiły wszystkich, niezależnie od 
motywu, dla jakiego odwiedzili Toszek. Tak 
barwny event został zwieńczony występem 
grupy kabaretowej Kafliki i dyskoteką. 

Sezon wakacyjny zakończył się znanym 
już w gminie RAJDEM DLA EMANUELA 
– rajdem niezwykłym, bo charytatywnym, 
który zgromadził (podobnie jak Inwazja) tych 
dużych i tych małych. Nikogo nie przerażała 
długość trasy licząca 28 kilome-
trów, najważniejsza była bowiem 
pogoda ducha, dobre samopo-
czucie i dużo, dużo sił w nogach. 
Padł nawet rekord w trzyletniej 
historii rajdu – 110 uczestników! 
Nawet w trudnych momentach, 
kiedy spadały łańcuchy, a hamul-
ce wysiadały, z uśmiechem na 
ustach wszyscy starali się dotrzeć 
do mety. Dzięki podjętym działa-
niom, dla 5-letniego Emanuela, 
udało się zebrać 1 362,00 zł.

W międzyczasie 
Stowarzyszenie pilnie 
pracowało nad nowym 
projektem, o którym 
najwierniejsi sympaty-
cy i obserwatorzy co nieco już wiedzą. Nosi 
on nazwę: PRZED KAMERĄ, ZA STATY-
WEM – CZYLI Z DZIENNIKARSTWEM 
NA TY! U jego podstaw leży próba budowania 
wśród młodych ludzi (w wieku 13–30 lat) 
odpowiedzialnej postawy wobec wyzwań sta-
wianych im na co dzień w ich „małej Ojczyź-
nie”. Forma przedsięwzięcia, czyli warsztaty 
telewizyjne połączone z tworzeniem własnych 
materiałów, pozwoli młodzieży rozwijać swo-
je pasje. Stanowi alternatywę dla Internetu. 
Co prawda w nowym projekcie obowiązuje 
limit uczestników, to jednak gdybyś wbrew 
wszystkim przeciwnościom losu, chciał po-
móc... Może przy tworzeniu studia? Przy 
organizacji gali podsumowującej projekt? 
Czekamy na Ciebie!

Śledząc na bieżąco stronę internetową : 
www.wizawi.org.pl – znajdziesz informacje 
na temat kolejnych przedsięwzięć.

Czas obfitych zbiorów

Dwa języki, podwójna szansa

Spod znaku  
Commando
monIka mrZyGłóD

16 TDHs „iskra” to nowo sformowana dru-
żyna Harcerzy starszych (gimnazjaliści) 
działająca na terenie Toszka. Organizacyj-
nie podlega ona pod toszecki szczep Har-
cerski „ignis”, a planowanym bohaterem 
drużyny jest Major Władysław smrokowski 
– pierwszy dowódca 1. samodzielnej Kom-
pani Komandosów.

Początki formacji sięgają kwietnia tego 
roku, kiedy to niewielka grupa harcerzy 
szczepu rozpoczęła działania w ramach 
metody starszoharcerskiej. Drużyna poza 
szerokim spektrum działalności służącej wy-
chowaniu oraz samowychowaniu młodego 
człowieka, skutecznie stara się rozwijać jego 
zainteresowania, w szczególności te związane 
z tematem obronności, historii, patriotyzmu 
oraz przyszłego działania w społeczeństwie. 
Jednostka dąży także do osiągnięcia specjal-
ności drużyny pro obronnej, czemu mają 
służyć zajęcia prowadzone przy użyciu sprzę-
tu ASG oraz innych środków pokrewnych. 
W planach jest również rozwinięcie technik 
wysokościowych oraz medycznych. Zbiórki 
16-tki odbywają się co tydzień w harcówce 
przy toszeckim gimnazjum lub w harcówce 
Szczepu „Ignis” (ul. Gliwicka). Szczegółowe 
informacje odnośnie zbiórek oraz samej dru-
żyny dostępne są na Facebook-owym profilu: 
www.facebook.com/16TDHs

Zapraszamy również młodsze dzieci na 
zbiórki zuchowe i harcerskie: uczniów klas 
I–III w piątki, w godzinach 17.00–18.30, a klas 
IV–VI w soboty, od 9.00 do 10.30 w harcówce 
przy ul. Gliwickiej!

rajd dla emanuela



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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ZarZąD STowarZySZenIa „raZem Dla koTulIna”

– To będzie naprawdę pracowita jesień – 
mówią zgodnie członkowie stowarzyszenia 
„Razem dla Kotulina”. – Właśnie jesteśmy 
w trakcie realizowania naszego najwięk-
szego jak dotychczas projektu noszącego 
nazwę „Pomuzykujmy razem w Kotulinie”. 
stowarzyszenie realizuje go w partnerstwie 
z gminą Toszek, a środki pochodzą z Unii 
Europejskiej (działanie 9.5. Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki). 

Projekt dedykowany jest członkom Or-
kiestry Dętej Kotulin i ma na celu podnie-
sienie poziomu muzycznego poszczególnych 
członków orkiestry, jak również wyrówna-
nie brzmienia grupy jako całości. Przedsię-
wzięcie zakłada 15 spotkań po trzy godziny 
lekcyjne, które prowadzą nauczyciele szkół 
muzycznych oraz pracę w trzech sekcjach 
instrumentalnych.

Kolejnym wezwaniem jest organizacja 
Pierwszego Przeglądu sekcji Mażoretek 
Powiatu Gliwickiego. To pomysł tych człon-
ków Stowarzyszenia, którzy zaangażowani 
są w działanie Sekcji Mażoretek. „Razem 
dla Kotulina” pozyskało środki z „Działaj 

lokalnie VIII” – programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz Forum Młodzieży Samorządowej. 
Impreza realizowana jest przy współpracy 
z CK „Zamek w Toszku” oraz Szkoły Pod-
stawowej w Kotulinie i odbędzie się w nie-

dzielę 20 października o godz. 15.45 w sali 
gimnastycznej w Kotulinie. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają! 

Szczegółowe informacje na temat realizo-
wanych projektów można znaleźć na stronie 
www.kotulin.com.pl w zakładce „Realizo-
wane projekty”.

ZarZąD TpZT

Czytelnicy „Po troszku o Toszku” mają za-
pewne jeszcze w pamięci artykuły dotyczące 
wyboru Człowieka Roku 2012, tymczasem 
pora już na ogłoszenie kolejnej edycji ple-
biscytu. W telegraficznym skrócie i dla 
przypomnienia najważniejsze informacje 
na temat zasad przyjętych przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej (inicjatora 
i organizatora głosowania) oraz wyników 
dotychczasowych rozstrzygnięć.

Celem plebiscytu jest wyróżnienie miesz-
kańców gminy Toszek, którzy w opinii swoich 
sąsiadów, znajomych zasługują na szczególne 
uznanie ze względu na osiągnięte sukcesy, 
postawę, czy też zasługi dla lokalnej spo-
łeczności. Pierwszym laureatem konkursu 
został Stanisław Dielehner, w roku ubiegłym 
wybrano Józefa Musieloka. Rok 2013 zbliża 
się ku końcowi – czas na wybór kolejnego 
Człowieka Roku.

Kandydatów zgłaszać może każdy. Na 
załączonym kuponie wystarczy wpisać imię 
i nazwisko zgłaszanej osoby wraz z krótkim 
uzasadnieniem. W tym roku pod uwagę brane 
będą jedynie oryginalne kupony wycięte z ga-
zety, kserokopie nie zostaną uwzględnione!

Podobnie jak w poprzednich latach wy-
pełnione kupony będzie można składać w 5 
punktach:
  Zakładzie Fotograficznym „Promafot” 

w Toszku, ul. Tarnogórska;
  Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku, 

ul. Gliwicka;
  Sklepie „Auto części” w Toszku,  

ul. Bolesława Chrobrego;
  sklepie p. Prause w Kotulinie, 

ul. Gliwicka;
  „Semi-Markecie” w Paczynie.

Na zgłoszenia Organizatorzy oczekiwać 
będą do 30 listopada. Pięć najpopularniej-
szych kandydatur przedstawionych zostanie 
11-osobowej kapitule, w skład której wejdą 
dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciele 
organizacji i grup działających na terenie 
gminy Toszek. Członkowie kapituły w tajnym 
głosowaniu większością głosów rozstrzygną 
o tym, kto 27 lutego przyszłego roku (czyli 
tradycyjnie już w Tłusty Czwartek) uhono-
rowany zostanie tytułem Człowieka Roku 
Ziemi Toszeckiej A.D. 2013.

Pracowita jesień

III edycja plebiscytu 
„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”

Z trzeciego sektora

W grudniu ubiegłego roku czytelników gazety po raz pierwszy zapro-
szono do zgłaszania kandydatów do tytułu „Człowieka Roku Ziemi To-
szeckiej”. Pięć najczęściej typowanych osób przedstawiono 11-osobowej 
kapitule, powołanej spośród przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń 
i grup nieformalnych. W wyniku głosowania Człowiekiem Roku 2011 
wybrany został Stanisław Dielehner. 

W Tłusty Czwartek, 16 lutego, organi-
zatorzy konkursu mieli zaszczyt wręczyć 
laureatowi insygnia związane z uzyskanym 
tytułem. Uroczystość uświetnił występ chó-
ru „Tryl”, zaś wzruszającą laudację wygłosił 
Józef Musielok. 

Zgodnie z regulaminem plebiscytu pierw-
szy laureat zaproszony zostanie do nowej kapi-
tuły, której zadaniem będzie wybór kolejnego 
Człowieka Roku. Zanim jednak do  nalnego 
głosowania dojdzie, ponownie zaprasza się 
mieszkańców całej Gminy Toszek do zgłasza-
nia kandydatów, których podziwiamy i cenimy 
za ich osiągnięcia, sukcesy i zaangażowanie. 
Zasady konkursu nie ulegają zmianie. Na za-
mieszczonym poniżej kuponie prosi się o wpi-
sanie imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz 
krótkiego uzasadnienia swojej propozycji. 
Wypełnione kupony będzie można składać 
w 5 punktach:

 Zakładzie Fotogra cznym „Promafot” 
w Toszku /ul. Tarnogórska/,

 Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku  
/ul. Gliwicka/,

 sklepie „Auto części” w Toszku  

/ul. Bolesława Chrobrego/,
 sklepie p. Prause w Kotulinie /ul. Gliwicka/,
 „Semi-Markecie” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekują 

do 30 listopada. Tak jak w roku ubiegłym pięć 
najczęściej typowanych kandydatur przedsta-
wionych zostanie kapitule.

Już dzisiaj TPZT zaprasza na uroczystość 
wręczenia tytułu Człowieka Roku 2012, którą 
planuje się na 7 lutego przyszłego roku, czyli – 
jakżeby inaczej – w Tłusty Czwartek.

15 września Koło DFK w Toszku po raz piąty zorganizowało wyjazd 
na Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium Marii Panny Nieustającej 
Pomocy w Zlatych Horach. 50-osobowa reprezentacja Toszka i okolicy 
uczestniczyła w niezwykłej, bo odprawianej w 4 językach – po czesku, 
niemiecku, polsku i łacinie – Mszy Św., celebrowanej przez kardynała 
Joachima Meissnera z Kolonii, abpa Alfonsa Nossola z Opola i bpa Fran-
tiška Lobkowicza z diecezji ostrawsko-opawskiej. Już po raz siedemnasty 
pątnicy z trzech krajów spotkali się w miejscu, którego historia w wie-
lu wywołuje uczucie zadumy, ale i optymizmu.

Choć obecnie Zlate Hory leżą po stronie 
czeskiej, to żywa pozostaje świadomość przy-
należności do podzielonego dziś granicami 
Śląska. W czasie wojny trzydziestoletniej, 
podobnie jak wiele innych miejscowości re-
gionu, miasto zwane wówczas Zuckmantel 
splądrowane zostało przez wojska szwedzkie, 
a mieszkańcy schronili się w okolicznych gó-

rach. Wtedy też rozpoczęła się historia, której 
śladami podążają współcześni pątnicy.

W leśnym ustroniu Anna Tannheiser 
urodziła syna Martina, który 70 lat później 
w swym testamencie nakazał namalowanie 
obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem i zawie-
szenie go w pobliżu źródełka. Córka Maria 
spełniła wolę ojca, a malarz Simon Schwarzer 
wykonał kopię dzieła Cranacha, znanego jako 
Matka Boska Passawska. Wkrótce urokli-
we miejsce, nazywane Mariahilf, zasłynęło 
z uzdrowień i innych cudów. Powstała tu naj-
pierw kaplica, potem zaś kościół pielgrzym-
kowy. Przed II wojną światową przybywało 
tu rocznie 80-100 tys. pątników, a jednym 
z nich był – jak sam przyznał – dzisiejszy 
kardynał Joachim Meissner.

Rok 1945 i lata powojenne przyniosły mia-
stu i sanktuarium dramatyczne wydarzenia. 
Niemal wszyscy mieszkańcy zostali wypę-

dzeni. W 1955 r. władze komunistyczne za-
broniły organizowania pielgrzymek. Wreszcie 
22 września 1973 r. kościół został wysadzony 
w powietrze. Zdawało się, że to już koniec hi-
storii Mariahilf. Jednak już w roku 1989, zaraz 
po czeskiej aksamitnej rewolucji, powstała 
grupa inicjatywna, której celem było odbudo-
wanie sanktuarium. Kamień węgielny pobło-
gosławił Papież Jan Paweł II, prace rozpoczęto 
w roku 1993, a już w dwa lata później, w 22. 
rocznicę zniszczenia, odbyła się konsekracja 
nowego kościoła. Od tej pory co roku, zawsze 
w sobotę września, przedstawiciele trzech na-
rodów Śląska spotykają się tutaj na wspólnej, 
wielojęzycznej modlitwie. Być może najwięk-
sze znaczenie Pielgrzymka Narodów ma dla 
miejscowych czeskich katolików. Zgodnie 
z wynikami zeszłorocznego spisu powszech-
nego stanowią oni bowiem niespełna 8% 
mieszkańców powiatu Jesenik, do którego 
należą Zlate Hory. Dlatego pielgrzymowanie 
do Mariahilf traktować należy także jako da-
wanie świadectwa w bardzo zlaicyzowanym 
społeczeństwie Czech. Dla toszan dodatkowe 
znaczenie ma zaś fakt, że wizerunek Matki 
Boskiej Toszeckiej wzorowany był właśnie 
na obrazie Matki Boskiej Passawskiej. 

We wrześniu 2013 r. pielgrzymi z Toszka 
kolejny raz wyruszą do Zlatych Hor.

 ............................................................................................

 ...........................................................................................................
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Z życia sołectw

Z roku na rok Panie radzą sobie coraz 
lepiej z tą trudną sztuką. Tym razem 
przeniosły koronę „ligę wyżej”. Ciężka 

praca zaowocowała pokazaniem korony nie 
tylko w trakcie dożynek w sołectwie, ale tak-
że podczas Dożynek gminnych w Kotulinie 
i kościelnych miasta Toszka. 

Święto Plonów każdego roku jest sporym 
wyzwaniem dla Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
Dzięki pomocy mieszkańców Płużniczki po 
raz kolejny udało się zorganizować impre-
zę, która na długo pozostanie w pamięci jej 
uczestników. 

W tym miejscu Sołtys pragnie serdecznie 
podziękować kołu łowieckiemu „Bór” Ka-
towice za sponsorowanie poczęstunku oraz 
zespołowi muzycznemu „Nemezis” za prze-
piękną oprawę muzyczną! Kolejne dożynki 
za rok. Już dziś zapraszamy…

Korona dożynkowa na miarę „Ligii Mistrzów”
14 września odbyły się Dożynki w Płuż-
niczce. Przygotowania do imprezy ru-
szyły już na początku sierpnia, kiedy 
to grupa kobiet  (Lidia Florian, Alicja 
Szufla, Maria Makowczyńska, Halina 
Makowczyńska) rozpoczęła plecenie 
korony dożynkowej. Prace trwały około 
4 tygodnie.
raDoSław makowcZyńSkI

DARMOWE SZCZEPIENIA PRZECIW MENINGOKOKOM
Burmistrz Toszka informuje, że kontynuowany jest program szczepień 
profilaktycznych dzieci przeciw meningokokom. w bieżącym roku 
szczepieniom podlegają dzieci z roczników 2007 i 2008 zamieszkałe 
na terenie gminy Toszek.

Szczepienia są bezpłatne. Dzieci można zaszczepić w:
 NZOZ „PULS” w Toszku , tel. 32 233 43 72
 NZOZ w Kotulinie , tel. 32 230 61 12
 NZOZ Remedium w Pyskowicach, tel. 32 233 87 62
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ogłoSzenie podziĘKowanie

Składamy  
serdeczne podziękowania 

na ręce Pana Jakuba Mickiewicza 
– Prezesa Stowarzyszenia WIZA-
WI za zorganizowanie i przepro-
wadzenie podczas Toszeckiej 
Inwazji Bliźniaków zbiórki pie-
niędzy oraz aukcji charytatywnej 
na pomoc i rehabilitację nasze-
go niepełnosprawnego dziecka 
Arturka. Dziękujemy również 
całemu  Zarządowi WIZAWI, 
jego członkom, wolontariuszom 
oraz wszystkim ludziom, dzięki 
którym została zebrana znaczna 
suma pieniędzy. Zostanie ona 
wykorzystana na turnus rehabi-
litacyjny dla Artura.

Wdzięczni rodzice

 juSTyna I marek lakSa


