
 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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wraz z najbliższymi współpracownikami. 
Wizyta została przez gospodarzy precyzyj-
nie zaplanowana i zorganizowana w sposób 
umożliwiający zarówno uczestnictwo w ofi-
cjalnych spotkaniach z przedstawicielami 

tamtejszych władz różnego szczebla, jak 
również poznanie codziennego życia spo-
łeczności lokalnej. Cały pobyt przebiegał 
w atmosferze niezwykłej otwartości, życz-
liwości i gościnności.

Polscy delegaci mieli przyjemność spo-
tkania z deputowanymi miasta Olewska oraz 
z przedstawicielami władz rejonu (odpo-

wiednik polskiego powiatu). Interesującym 
punktem wizyty było spotkanie z Prezyden-
tem Miasta Korosteń oraz Wicemarszał-
kiem Obwodu Żytomierskiego. Pomimo 
deszczowej aury, pobyt w liczącym około 
65 tys. mieszkańców Korosteniu, okazał się 
bardzo ciekawy, ponieważ ukazywał historię 
i tradycję tamtejszego miejsca. Goście mieli 
m.in. okazję przejścia alejkami przepięk-
nego parku, w którym znajduje się urokli-
wy zakątek zwany „małą Szwajcarią” oraz 
zwiedzenia słynnego wojskowo-historycz-
nego kompleksu „Skała” o długości 156 m, 
znajdującego się w podziemiach dawnego 
stanowiska dowodzenia, a budowanego 
w latach 1935–37. 

W październiku ubiegłego roku w gminie Toszek gościła po raz pierwszy de-
legacja z położonego na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim miasta Olewsk. 
W dniach 9–14 lipca br. na zaproszenie tamtejszych władz samorządowych, 
z rewizytą udali się przedstawiciele toszeckiego Samorządu oraz Powiatu Gli-
wickiego. Kierując się wzajemną chęcią zacieśnienia współpracy oraz wspie-
rając demokratyczne dążenia narodu ukraińskiego do zjednoczenia z Unią 
Europejską, podczas Dni Olewska burmistrzowie Toszka i Olewska podpisali de-
klarację stanowiącą pierwszy formalny krok w kierunku zawiązania partnerstwa.
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Na drodze do partnerstwa

Dominika Gmińska



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
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 Po nitce do kłębka
W ubiegłym roku toszecki Magistrat zle-

cił przygotowanie projektu kolejnego etapu 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na tere-
nie gminy Toszek, obejmującego 
swym zakresem pozostałą część 
Osiedla Oracze oraz część sołec-
twa Sarnów. Uwzględnienie cało-
ści terenów w tych lokalizacjach 
w trakcie realizacji poprzedniego 
etapu robót nie było możliwe ze 
względu na zróżnicowane ukształ-
towanie terenu. 

Wykonawca wyłoniony w dro-
dze przetargu przystąpi do prac 
budowlanych w lipcu br. Zakres 
przedsięwzięcia obejmować będzie 
m.in. wykonanie 4 szt przepom-
powni ścieków i około 850 mb sie-
ci kolektora kanalizacji sanitarnej 
oraz opiewać na kwotę ponad 400 
tys. złotych. Mieszkańcy Osiedla 
Oracze oraz Sarnowa, którym do 
tej pory nie zapewniono możliwo-
ści podłączenia się do kanalizacji, 
będą mogli najprawdopodobniej 
z końcem roku zawrzeć umowy 
na odbiór ścieków. Planuje się, 
że w rejonach tych nastąpi pod-
łączenie do sieci kanalizacyjnej 
prawie wszystkich gospodarstw 
domowych. 

Działania w zakresie poprawy 
stanu ochrony wód powierzchnio-
wych i podziemnych przed zanie-
czyszczeniami stanowią obecnie 
jeden z głównych priorytetów 
działalności gminy Toszek, co jest 
zgodne z wytycznymi z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego, 
zarówno na poziomie krajowych, 
jak i państw UE.

 Jak grzyby po 
deszczu

Jak grzyby po deszczu sukce-
sywnie „rosną” kolejne odcinki 
wyremontowanych dróg gmin-
nych. 11 czerwca dokonano odbio-
ru ul. Szkolnej w Ciochowicach, 
której przebudowa polegała na 
wykonaniu nowej nawierzchni 
z masy asfaltobetonowej o dłu-

gości 0,71 km, z obustronnymi poboczami. 
Łączny koszt inwestycji, obejmujący opraco-
wanie dokumentacji projektowej, realizację 
przedsięwzięcia budowlanego oraz nadzór 

inwestorski, opiewał na kwotę ponad 130 
tys. złotych.

W ubiegłym roku zapoczątkowano re-
mont ul Wiejskiej w Kotulinie na odcinku 
0,68 km. Tegoroczna inwestycja obejmowała 
wyremontowanie pozostałej części drogi, tj. 
1,9 km i również została już zakończona. 
Tym samym Kotulin otrzymał ponad 2,5 km 
drogi o nowej nawierzchni za łączną kwotę 
ok. 0,5 mln złotych.

Obecnie na ukończeniu jest przebudowa 
odcinka o długości 0,57 km ul. Wiejskiej 
w Kotliszowicach, polegająca na wykonaniu 
nowej nawierzchni bitumicznej wraz z utwar-
dzeniem poboczy. Łączny koszt przedsięwzię-
cia wynosi ok. 155 tys. złotych.

Równolegle z prowadzonymi in-
westycjami drogowymi rozpoczęto 
procedurę przetargową na wyłonienie 
Wykonawcy przebudowy odcinków 
dwóch dróg w Pniowie – ul. Pysko-
wickiej oraz ul. Wiejskiej, o łącznej 
długości niespełna 0,7 km. Rozpo-
częcie prac nastąpi latem br.

Włodarze planują ponadto dzia-
łania naprawcze i remontowe na dro-
gach gminnych, które związane są 
z ich trwałością i bezpieczeństwem 
użytkowników. W najbliższym czasie 
wyremontowany zostanie odcinek ul. 
Mickiewicza w Toszku. Droga ta służy 
jako dojazd do kompleksu boisk spor-
towych ORLIK. 

Ponadto rokrocznie w okresie od 
kwietnia do listopada trwają bieżą-
ce remonty cząstkowe, obejmujące 
w pierwszej kolejności likwidację 
ubytków powstałych w okresie zi-
mowym, a następnie bieżący remont 
cząstkowy interwencyjny dróg.

 Dotacje na 
organizacje 
i renowacje

Rokrocznie w budżecie gminy To-
szek zabezpiecza się około 240 tys. 
złotych dla organizacji pozarządo-
wych i podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 
z przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych. Najwięcej z tych środków 
(średnio 130 tys. złotych) kieruje się na 
wsparcie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, czyli na dotowanie (w dro-
dze konkursu) działalności gminnych 
klubów sportowych (KS „Zamko-
wiec”, LKS „Przyszłość” Ciochowice, 
LKS „Orzeł” Paczyna, ULKS „Ruch” 
Pniów, a od ubiegłego roku również 
UKS „Toszecka Grupa Kolarska” 
Toszek oraz Kobiecy Klub Sportowy 
Zabrze). Fundusze wykorzystywane 
są głównie na przeprowadzanie szko-
leń dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

 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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 ul. Wiejska w kotliszowicach po przebudowie

ul. szkolna w Ciochowicach po przebudowie

ul. Wiejska w kotulinie po remoncie



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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organizację meczy i środowiskowych imprez 
sportowych.

Do roku 2012 średnio 60 tys. złotych prze-
znaczano na dotowanie usług opiekuńczych. 
Od stycznia ubiegłego roku opiekunki zatrud-
nia Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, 
zapewniając tym samym pełną organizację 
opieki nad osobami potrzebującymi.

Niespełna 45 tys. złotych rocznie zabezpie-
cza się w budżecie gminy na zadania z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środ-
ków tych, po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, przekazywane są dotacje 
dla Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki 
w Toszku na świadczenie usług pielęgniar-
skich, pielęgnacyjnych i rehabilitacji przyłóż-
kowej oraz dla Regionalnej Fundacji Pomocy 
Niewidomym z siedzibą w Chorzowie.

Z pominięciem procedury konkursowej 
Magistrat wspiera również finansowo w ra-
mach tzw. „małych grantów” zadania z za-
kresu kultury, sztuki, oświaty i wychowania, 
ochrony dziedzictwa narodowego, wspierania 
turystyki, upowszechniania kultury fizycz-
nej oraz działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych. Z funduszy tych 
najchętniej korzystają nw. organizacje poza-
rządowe działające na terenie gminy Toszek: 
Orkiestra Dęta Toszek, Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego 
- Koło Toszek, Stowarzyszenie WIZAWI, 
KS „Zamkowiec” i UKS „Toszecka Grupa 
Kolarska”. 

Z troski o zachowanie i odpowiednie 
utrzymanie zabytków znajdujących się na 
terenie gminy Toszek, Rada Miejska w Tosz-
ku w maju br. podjęła stosowną uchwałę 
określającą zasady przyznawania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robot budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
Jednocześnie zobowiązała się do corocznego 
ustalania w budżecie środków przeznacza-
nych na powyższy cel. W tym roku jest to 
kwota 30 tys. złotych. 

Do końca czerwca należało składać wnio-
ski o udzielenie dotacji przeznaczonej do wy-
korzystania w bieżącym roku. Z możliwości 
tej skorzystała:
  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Tosz-
ku – na zadanie dotyczące wymiany 
kinkietów oświetlających główną 
nawę Kościoła 

  Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Pa-
czynie – na prace remontowo-konser-
watorskie XVII-wiecznej drewnianej 
dzwonnicy.

Kolejne wnioski o udzielenie dotacji na 
zadania z zakresu szeroko pojętego wachla-
rza działań ratunkowych, rewaloryzator-
skich i konserwatorskich przy zabytkach, 
które będą realizowane w przyszłym roku, 
trzeba będzie złożyć najpóźniej do 15 wrze-
śnia tego roku. 

W trakcie pobytu nie obyło się bez degu-
stacji lokalnych potraw w otoczeniu elemen-
tów ludowych ukazujących kulturę, tradycję 
i życie narodu ukraińskiego. Gospodarze 
pokazali, czym trudni się tamtejsza ludność. 
Goście z Polski odwiedzili m.in. zakład pro-
dukcji wyrobów z drewna oraz kamieniarski 
specjalizujący się w obrabianiu granitu, nad-
leśnictwo, uprawy chmielu oraz prowadzone 
na miejscu wykopaliska archeologiczne. 

Zaskakująca była wizyta w pasiece jedne-
go z lokalnych przedsiębiorców, który prócz 
produkcji miodu i stosowania apiterapii, 
zajmuje się medycyną niekonwencjonal-
ną. W drewnianym domku, na specjalnym 
„łóżku-ulu”, pod którym znajduje się rój 
pszczół wytwarzający dobroczynne wibra-
cje, leczy się miażdżycę i inne dolegliwości 
krążeniowe. Niesamowitym doświadcze-
niem okazała się wycieczka do „kamiennej 
wioski” – jednego z najbardziej osobliwych 
miejsc tamtejszego terenu, zwanego cudem 
geologicznym. Wzruszający moment nastą-
pił podczas wizyty w położonej na granicy 
z Białorusią wsi Kopyshche, która została 
w całości spalona 13 lipca 1943 r. przez na-
zistów. Odwiedzono muzeum, a pod po-

mnikiem uczczono pamięć ofiar tamtejszej 
tragedii, w wyniku której śmierć poniosło 
2887 osób, w tym 1347 dzieci.

Punktem kulminacyjnym pobytu były 
jednak Dni Olewska, obchodzone w so-
botę 12 lipca. Wydarzenie to celebrowano 
z obchodzonym przez cerkiew prawosław-
ną świętem apostołów Piotra i Pawła oraz 
lokalnym Festiwalem Jagody. Po odsłonię-
ciu przed Urzędem Miejskim w Olewsku 
pomnika poświęconego prawu magdebur-
skiemu oraz przemarszu ulicami miasta 
w uroczystym korowodzie, nastąpiło oficjal-
ne powitanie przybyłych gości oraz miesz-
kańców. W obecności przedstawicieli władz 
lokalnych, delegatów z sąsiadujących miast, 
powiatu i województwa oraz zgromadzonej 
społeczności, burmistrzowie Toszka i Olew-
ska złożyli podpisy pod deklaracją inicjującą 
przyszłe zawiązanie partnerstwa. 

Podpisanie takiego dokumentu jest 
pierwszym formalnym krokiem na drodze 
do wzmacniania przyjaznych stosunków 
z miastem Olewsk i pozostaje wierzyć, że 
w tym trudnym dla narodu ukraińskiego 
czasie będzie gestem polskiej solidarności 
oraz stanie się wkładem w budowanie zjed-
noczonej Europy suwerennych państw.

Na drodze do partnerstwa
 dokończenie ze str. 1

 Trening czyni mistrza
W ramach działań prewencyjnych 

i przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu 
obrony cywilnej, po raz kolejny jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) 
z gminy Toszek uczestniczyły z zorganizo-
wanych przez Grzegorza Kupczyka – Bur-
mistrza Toszka ćwiczeniach. Mają one na 
celu doskonalenie procedur współdziałania 
i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Dzięki uprzejmości właściciela tartaku 
„Modrzew” Pana Adama Jacka, tegoroczne 
ćwiczenia „Działania ratowniczo-gaśni-
cze jednostek ochrony przeciwpożarowej 
w przypadku katastrofy przemysłowej na 
przykładzie pożaru tartaku w Kotulinie” 
przeprowadzono na terenie czynnego za-
kładu przemysłowego. 

Działania obejmowały czynności gaśnicze 
i zabezpieczające obiekty przed eskalacją za-
grożenia, poprzez organizację punktu poboru 
wody, akcję poszukiwawczą poszkodowanych 
w warunkach całkowitego zadymienia, aż 
po udzielanie pomocy poszkodowanym. Na 
wyróżnienie zasługują druhny z OSP Kotulin, 
które odgrywały rolę rannych – dziewczyny 
same wykonały bardzo realistyczne imitacje 
ran, poparzeń, złamań, a wręcz braki koń-
czyn. 

W ćwiczenia zaangażowano 7 samocho-
dów oraz wszystkie jednostki straży z terenu 

gminy Toszek, czyli łącznie 44 strażaków. 
Przez prawie 2 godziny, prócz doskonale-
nia zasad współdziałania, ćwiczący mieli 
również okazję sprawdzenia posiadanych 
środków łączności, sposobu i poprawności 
przekazywania poleceń oraz komunika-
cję z podmiotami zewnętrznymi. Na za-
kończenie Burmistrz Toszka podziękował 
strażakom za poświęcenie, wysiłek oraz ich 
codzienne zaangażowanie w służbę, wrę-
czając każdej jednostce 30-metrową linkę 
ratowniczą.



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 okresie od marca do czerwca br. Rada 
Miejska w Toszku obradowała na czterech 
sesjach.

 MARZEC
Podczas marcowej sesji radni przyjęli 

roczne sprawozdanie z realizacji Gminne-
go Programu Wspierania Rodziny na lata 
2013–2015 ze wskazaniem potrzeb przyjęcia 
sprawozdania z działalności OPS w Toszku 
z planem potrzeb za 2013 rok oraz raport 
z wykonania w poprzednim roku części 
Gminnego Programu Profilaktyki Przeciw-
działania i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Narkomanii oraz Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Toszek w obszarze 
przeciwdziałania narkomanii.

Po raz kolejny Rada Miejska w Toszku 
wyraziła zgodę na wyodrębnienie fundu-
szu sołeckiego w budżecie gminy na rok 
następny, tj. 2015.

Dokonano również zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej oraz w budżecie 
gminy, zabezpieczając m.in. odpowiednie 
środki finansowe na:
	 pokrycie wydatków związanych 

z przebudową dróg gminnych – ul. 
Wiejskiej w Kotliszowicach i ul. Szkol-
nej w Ciochowicach oraz na wykonanie 
projektu przebudowy drogi transportu 
rolnego Paczyna – Wrzosy,
	 na budowę alternatywnego systemu 

ogrzewania sali namiotowej przy Szko-
le Podstawowej w Toszku oraz budowę 
ogrodzenia terenu placówki,
	 wykonanie inwentaryzacji kana-

lizacji deszczowej na terenie miasta To-
szek.

Podczas sesji powołano Panią Danutę Lis 
na stanowisko Skarbnika Gminy.

 KWIECIEŃ
Rada Miejska w Toszku przyjęła sprawoz-

dania z realizacji poniższych programów:
	 Programu Ochrony Zdrowia Psy-

chicznego dla Gminy Toszek w roku 2013,
	 Programu współpracy Gminy Toszek 

w roku 2013 z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
przystąpienia gminy Toszek do Między-
gminnego Związku Komunikacji Pasażer-
skiej w Tarnowskich Górach oraz przyjęcia 
jego statutu.

Ponadto uchwalono kilka aktów z zakre-
su pomocy społecznej. Do najważniejszych 
należą uchwały w sprawie:

	 ustalenia wysokości stawek od-
płatności za godzinę usług opiekuńczych 
oraz specjalistycznych usług opiekuń-
czych – pozostawiając bez zmian stawki 
za usługi opiekuńcze podstawowe oraz 
ustalając opłatę za usługi specjalistyczne 
w wysokości 30 zł,
	 wprowadzenia „Kartę Dużej Ro-

dziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin 
wielodzietnych i rodzin zastępczych z te-
renu gminy Toszek, poprzez ułatwienie 
im dostępu do kultury, rekreacji i sportu 
oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych 
warunkach.

 MAJ
W trakcie majowej sesji Rada Miejska 

w Toszku podjęła uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Miastu Radzionków 
na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspo-
zycji w Centrum Dokumentacji i Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”. 

Ponadto zadecydowano o przekaza-
niu środków finansowych w wysokości 
12.900,00 zł na Fundusz Wsparcia Poli-
cji z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu osobowego w wersji 
oznakowanej dla Komisariatu Policji w Py-
skowicach.

W celu umożliwienia pełnego korzysta-
nia z uruchomionej platformy Wirtu@lny 
Urząd, radni przyjęli uchwałę określającą 
format elektroniczny, warunki i tryb skła-
dania formularzy informacji i deklaracji 
na podatek od nieruchomości, podatek 
rolny i podatek leśny oraz możliwości 
składania deklaracji na podatek od środ-
ków transportowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

W trosce o zachowanie i odpowiednie 
utrzymanie substancji zabytkowej w gminie 
Toszek, Rada podjęła uchwałę określającą 
zasady udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków. 

 CZERWIEC
Komisja Rewizyjna, po dokonaniu sto-

sownych analiz, pozytywnie zaopiniowa-
ła sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu za rok 2013 i wystąpiła do Rady 
Miejskiej z wnioskiem o udzielenie Bur-
mistrzowi Toszka absolutorium. Po pozy-
tywnym zaopiniowaniu przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową wniosku Komisji Re-
wizyjnej, radni większością głosów podjęli 
stosowne uchwały, udzielając tym samym 
włodarzowi absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za ubiegły rok.

Ponadto dokonano zmiany statutu Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku”. 

Po raz kolejny Rada uchwaliła także Pro-
gram szczepień profilaktycznych dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek 
przeciw bakteriom meningokokowym. 
Tym razem szczepieniami objęte zostaną 
dzieci z rocznika 2009.

W trakcie sesji zadecydowano o powie-
rzeniu Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na 
Starcie” realizacji zadań własnych gminy 
Toszek w zakresie gospodarki komunalnej 
z zakresu utrzymania czystości i porządku 
oraz zieleni miejskiej i zadrzewień.

Toszeccy radni wyrazili ponadto w for-
mie uchwały intencyjnej wolę nawiązania 
współpracy pomiędzy położoną na Ukra-
inie gminą Olewsk i Toszek.

Rada Miejska w Toszku uchwaliła także 
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta 
i Gminy Toszek na lata 2014–2029”, obej-
mujące m.in.:
	 ocenę stanu aktualnego i przewidy-

walnych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe,
	 przedsięwzięcia racjonalizujące użyt-

kowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych,
	 możliwości stosowania środków po-

prawy efektywności energetycznej,
	 możliwości wykorzystania istnieją-

cych nadwyżek i lokalnych zasobów paliw, 
energii, ciepła wytwarzanych w odnawial-
nych źródłach energii oraz zagospodarowa-
nia ciepła odpadowego z instalacji przemy-
słowych
	 zakres współpracy z innymi gmi-

nami.
Podczas sesji dokonano również zmian 

w budżecie gminy, przeznaczając m.in. środ-
ki finansowe na:
	 remont budynku Urzędu Miejskie-

go w Toszku poprzez wykonanie izolacji 
i odwodnienia piwnicznych ścian funda-
mentowych budynku – 250.000,00 zł,
	 dofinansowanie zakupu kamery 

termowizyjnej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Toszku – 18.000,00 zł,
	 pokrycie wydatków bieżących 

Szkoły Podstawowej w Kotulinie poprzez 
wykonanie usługi mocowania płyt aku-
stycznych, pomalowanie klatki schodowej 
oraz transport uczniów na zawody spor-
towe – 6.090,82 zł,
	 wniesienie wkładu do Spółdziel-

ni Socjalnej „Wsparcie na Starcie” – 
5.000,00 zł,
 wyjazd dzieci z terenu gminy Toszek 

na „zielony szkoły”– 8.860,00 zł.

Pracowicie między sesjami
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Dekanatu Ujazdowskiego

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej 
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Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki 
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagro-
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Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie: 
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd. 
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rek Pawłowski, nad całością zaś czuwał pro-
boszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.
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trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna 
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nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków 
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na zajęcia  organizowane przez nauczycieli. 
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, kom-
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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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Pomoc Społeczna

Policjanci zwracają uwagę, że pijani kie-
rowcy nierzadko przewożą swoich naj-

bliższych: żony, dzieci, przyjaciół. Wielu 
pasażerów świadomie podejmuje ryzyko, 
decydując się na jazdę samochodem prowa-
dzonym przez nietrzeźwego. Inni nie reagują, 
gdy w ich obecności ktoś na chwiejnych no-
gach zbliża się do samochodu. 

Jeśli widzisz kierowcę, który zachowuje się 
podejrzanie, reaguj! Każdy z nas może ująć 
sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku. 
To tzw. zatrzymanie obywatelskie. Nie jest 
to prawny obowiązek, ale uprawnienie, które 
posiada każdy obywatel. 

Po pierwsze należy zadzwonić pod numer 
112 i poinformować policję o uzasadnionym 
podejrzeniu, że ktoś jedzie pod wpływem 
alkoholu, np. jedzie „wężykiem”. Podczas 
rozmowy określ miejsce, w którym się znaj-
dujesz i powiedz, jakie zachowania kierowcy 
wzbudzają Twój niepokój. Opisz jego samo-
chód (numery rejestracyjne, marka, kolor). 

Jak powstrzymać pijanego kierowcę?
Styczniowy wypadek w Kamieniu Pomorskim, w którym zginęło sześć osób, 
śmierć siedmiu nastolatków pod Chełmnem oraz dwóch dziewczynek pod Łuko-
wem to tragedie, których można było uniknąć. We wszystkich przypadkach byli 
świadkowie, którzy wiedzieli, że osoba wsiadająca za kierownicę piła alkohol. 
„Powstrzymaj pijanego kierowcę” – to hasło działań informacyjno-edukacyjnych 
prowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Do ich podjęcia zostały zaproszone wszystkie samorządy.

Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję 
policji lub zastanów się, czy jesteś w stanie 
samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając 
przy tym o swoim bezpieczeństwie. Możesz 
skonsultować swój plan działania telefonicz-
nie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej 
odległości za samochodem kierowanym przez 
nietrzeźwego, informując na bieżąco o trasie, 
którą pokonujesz.

Nigdy nie zapominaj o własnym bezpie-
czeństwie. Powstrzymaj się od podejmowania 
na własną rękę pościgów za pijanym kierowcą 
czy zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwa-
gę, że osoby pod wpływem alkoholu mogą 
być agresywne i stwarzać zagrożenie. Za-
wsze rozsądnie oceniaj sytuację, w jakiej się 
znajdujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj 
z bezpośredniej interwencji, jeśli nietrzeźwy 
kierowca jest silniejszy fizycznie, rozdraż-
niony i pobudzony.

Możesz zdecydować się na fizyczne po-
wstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli masz prze-

Do korzystania z programu uprawnieni są 
członkowie rodziny wielodzietnej, tj.:
		rodzic (rodzice) – przez którego rozumie 

się także rodzica (rodziców) zastępczych 
lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny 
dom dziecka;

	małżonek rodzica;
		dziecko – przez które rozumie się tak-

że dziecko, nad którym rodzic sprawuje 
rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, 
o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 135,z późn. zm.).

Regulamin oraz wnioski o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny dostępne są w siedzi-
bie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku 
oraz na stronach internetowych: 
www.toszek.pl; www.ops.toszek.pl

Więcej informacji na temat Karty Dużej 
Rodziny można uzyskać pod nr telefonu: 
32 332 67 02.

Osoby uprawnione do uczestniczenia 
w programie, otrzymają możliwość korzy-

stania ze zniżek od obowiązujących cen 
w poszczególnych podmiotach sektora pry-
watnego i publicznego na terenie całego kraju. 
Informacje na temat Partnerów programu 
zostaną przekazane wraz z wydaną Kartą.

KARTA WyDAWANA JEsT BEZPŁATNiE!

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Toszku.

Nie zwlekaj, już dziś wypełnij i złóż sto-
sowny wniosek – skorzystaj z ulg przysługu-
jących Twojej rodzinie.

konanie, że jego opór nie będzie duży lub 
będziesz w stanie bez trudu go przełamać 
(np. jeśli kierowca jest tak pijany, że ledwo 
trzyma się na nogach lub posiadasz znaczącą 
fizyczną przewagę). Zawsze warto poprosić 
drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji. 
Wspólnie poczekajcie na przyjazd policji.

Jeśli kierowca, który wyraźnie jest pi-
jany, zatrzyma się (np. na światłach czy na 
poboczu), możesz zareagować, korzystając 
z prawa do ujęcia sprawcy przestępstwa na 
gorącym uczynku. Możesz otworzyć drzwi 
samochodu pijanego kierowcy i wyciągnąć 
kluczyki, uniemożliwiając mu w ten sposób 
dalszą jazdę. Bądź stanowczy – wyraź swój 
sprzeciw wobec jazdy pod wpływem alko-
holu, uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. 
Możesz odwołać się do prawa i surowych kar 
za prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz 
do emocji, wskazując na możliwość spowodo-
wania tragedii na drodze. Następnie poczekaj 
na przyjazd policji.

Prawidłowe formy reakcji pokazują filmy, 
które można obejrzeć na stronie www.po-
wstrzymaj.pl. W portalu nie brakuje rad eks-
pertów, m.in. policjantów i psychologów. 

Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne 
zagrożenie! Od tego, czy zareagujesz, może 
zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka 
na niebezpieczne sytuacje na drodze!

29 kwietnia br. Rada Miejska w Toszku pod-
jęła Uchwałę Nr XLiV/480/2014 w sprawie 
wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/
Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodziet-
nych i rodzin zastępczych z terenu gminy 
Toszek. Niezależnie od programu samo-
rządowego, 27 maja weszło w życie Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów w sprawie szcze-
gółowych warunków realizacji rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych. Już od 
16 czerwca br. osoby uprawnione mogą skła-
dać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się 
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub 

małżonek rodzica mają na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci:
		w wieku do ukończenia 18. roku życia;
		w wieku do ukończenia 25. roku życia – 

w przypadku gdy dziecko uczy się w szko-
le lub szkole wyższej;

		bez ograniczeń wiekowych – w przypadku 
dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny, czyli ulgi dla rodzin wielodzietnych



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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Konkursy, wycieczki i... wakacje!

Oświata

paczyna

kotulin

Beata GroChla

Czerwiec to miesiąc kończący rok szkolny, 
w którym zarówno uczniowie, jak i nauczy-
ciele myślą o wakacjach, ale nie tylko… To 
również czas skłaniający do refleksji i pod-
sumowań, zwłaszcza w zakresie zdobytych 
wyróżnień i mile spędzonych chwil.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotu-
linie wzięli m.in. udział w ogólnopol-

skim konkursie „Mój Szkolny Kolega z Misji” 
w kategoriach: charytatywnej, literackiej, 
muzycznej i plastycznej. Jego organizato-
rem jest Dzieło pomocy „Ad Gentes”. I tak 
I miejsce w kategorii muzycznej wyśpiewała 
klasa II piosenką „Kto kocha nigdy nie jest 
sam”, II miejsce w kategorii plastycznej zdo-
był uczeń klasy V – Wojciech Kokoszka, a II 
miejsce w kategorii literackiej (wywiad prze-
prowadzony z ks. Joachimem z Madagaskaru) 
otrzymała również uczennica klasy V - Ka-
rolina Koprek. Nagrody uczniowie odebrali 
w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

28 maja grupa uczniów kotulińskiej pla-
cówki wzięła udział w XI Powiatowym Prze-
glądzie Małych Form Scenicznych w języku 
niemieckim w Pyskowicach. Grupa młodych 
aktorów z klas III i IV przygotowała przed-
stawienie pt. „Märchenchaos”, czyli „Bajkowy 
chaos”. Przesłuchania odbywały się w trzech 
grupach wiekowych. Przedstawiciele Szko-
ły Podstawowej w Kotulinie zajęli I miejsce 
w kategorii klas I-IV.

29 maja uczennice szkoły wzięły udział 
w Konkursie Wiedzy o Powiecie Gliwickim. 
Tegoroczna edycja odbyła się pt. „Powiat 
Gliwicki śpiewa”, czyli koncert jubileuszo-
wy. Konkurs składał się z dwóch etapów. 
W pierwszym z nich zadaniem uczestników 
było wykonanie zabawki dla dziecka lub gry 
planszowej wykorzystującej walory przy-

rodnicze i kulturowe związane z powiatem 
gliwickim. Uczennice klas IV – Miriam Po-
wrósło i Martyna Walczak, przygotowały 
wraz ze swoimi opiekunkami – p. Barbarą 
Walczak i p. Małgorzatą Powrósło grę plan-
szową „Gliwicki Pokal”, wykonując ją w pełni 
z surowców wtórnych. Drugi etap konkursu 
odbył się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Gliwicach, gdzie uczestnicy przedstawili 
zgromadzonej publiczności samodzielnie 
opracowaną piosenkę o własnej miejscowości. 
Po dwóch etapach uczennice Szkoły Podsta-
wowej w Kotulinie zajęły II miejsce.

9 czerwca w Pławniowicach odbył się IX 
Rejonowy Festiwal Piosenki Niemieckiej. 
Uczniowie z Kotulina biorą w nim udział już 

od samego początku. W tym roku reprezen-
towali szkołę w trzech kategoriach: solistka 
Karolina Walczak w kategorii przedszkola-
ków zdobyła I miejsce, zespół PAPA, czyli 
Agata Powrósło i Ola Pieruch w kategorii 
klas I-III zdobyły III miejsce, a zespół EINS, 
ZWEI, DREI w składzie Agata Czampik, 
Agata Szewczyk, Miriam Powrósło i Martyna 
Walczak – wywalczyły I miejsce.

Ciepłe, wiosenne dni to również dobry 
czas na wycieczki. Dzięki współpracy z p. 
Ireneuszem Kokoszką – Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Toszku, uczniowie z Kotu-
lina odwiedzili Stację Doświadczalną Oceny 
Nasion w Pławniowicach oraz Urząd Miejski 
w Toszku, a 13 czerwca klasy V i VI pojechały 
na wycieczkę do Nadleśnictwa Zawadzkie. 
Tam zwiedzili Izbę Leśno-Przyrodniczą oraz 
Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy przy biu-
rowcu Nadleśnictwa, następnie zaś Leśne 
Arboretum przy leśniczówce w Jaźwinie. Przy 
tej okazji uczniowie mogli poszerzyć swoje 
horyzonty z różnych dziedzin, a przekazane 
z ogromną pasją przez pracowników tych 
instytucji opowieści na pewno na długo po-
zostaną w ich pamięci.

Wszystkim uczniom i nauczycielom pra-
cownicy Szkoły Podstawowej w Kotulinie 
życzą udanych i bezpiecznych wakacji.

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”, 

 # 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. 

 TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

Jeden komputer na jednego ucznia...

SP PACZYNA

PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

W  Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku 
od kilku lat działają dwie nowoczesne pra-
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MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”, 

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

Wszystkie dzieci wiedzą, jak 
ważnymi i kochanymi osoba-
mi są dziadkowie. Święta babci 
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20 stycznia dzieci z grup „Biedronki”, „Słonecz-
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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. 
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Jeden komputer na jednego ucznia...

SP KOTULIN

Wiesz co jest największą tragedią tego świa-
ta? Ludzie, którzy nie odkryli, co naprawdę 
chcą robić i do czego mają zdolności. Ludzie, 
którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, 
ale starzeją się i umierają, nie widząc żad-
nego instrumentu muzycznego, więc zostają 
oraczami.Ludzie obdarzeni talentem, którego 
nigdy nie poznają. 

Terry Pratchett

2 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Paczy-
nie w niecodzienny sposób obchodziła Dzień 
Dziecka. Zorganizowano Festiwal Talentów, 

podczas którego dzieci miały okazję odkry-
wać drzemiące w nich możliwości. 

Zaproszeni specjaliści poprowadzili za-
jęcia warsztatowe z uczniami. Nie zabrakło 
również innych gości. Pani Weronika Ce-
glarska uczyła wypiekać pyszne ciastka, p. 
Henryk Ceglarski pokazywał, jak stworzyć 
z drewna cuda. Z paniami Haliną Frejno 
i Aliną Cich szycie stawało się najprostszą 
czynnością pod słońcem.

Ostatnie poty ze wszystkich wyciskała 
podczas zumby i aerobiku p. Marta Bryła 
z Pyskofit, a jak kopać piłkę pokazywali p. 

Damian Galeja i Marcin Waniczek, trenujący 
dzieci i młodzież w szkółkach piłkarskich.
Warsztaty wokalne poprowadził z uczniami 
p. Adam Wójcik z Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku”. Piękna biżuteria powstawała pod 
okiem p. Agaty Przewieźlik. Swoją obecnością 
zaszczycił Piotr Koziol – Kierownik ZOPO.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
przybyłym Gościom za poświęcony czas  
i zaangażowanie. Pozostaje wierzyć, że dzięki 
udziałowi w festiwalu w wielu uczniach paczyń-
skiej podstawówki narodziły się nowe pasje.

aGnieszka kural

Odkrywali swoje talenty!

ogłoszenie

osoby fizyczne zainteresowane usunięciem w 2015 roku pokryć dachowych, zawierających 
wyroby azbestowe z terenu swoich nieruchomości i otrzymaniem dotacji na ten cel, proszone 
są o wypełnienie wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, 
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy toszek w ramach 
„Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i Gminy 
toszek na lata 2012 – 2032”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie urzędu miejskiego w toszku 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r. 

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.toszek.
pl w zakładce „Dla mieszkańca” – „ogłoszenia” oraz w referacie Gospodarki nieruchomościami, 
rolnictwa i ochrony Środowiska urzędu miejskiego w toszku (pokój nr 29). Dodatkowe informacje 
w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu (32) 237-80-28.



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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Oświata

pniów

paczyna
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Ten, kto zdecydował się spędzić sobot-
nie popołudnie 14 czerwca na iX Festy-
nie Rodzinnym „Na Dzikiem Zacho-
dzie”, na pewno nie żałuje… Wszystko, 
co działo się w tym dniu przed szkołą 
Podstawową w Paczynie, było związane  
z kowbojskim stylem życia. Popisy wokal-
ne i taneczne przedszkolaków i uczniów, 
łączące się tematycznie z Dzikim Zacho-
dem i kowbojami, czekały na uczestników 
festynu.

Występy przeplatane były konkursami 
z atrakcyjnymi nagrodami dla całej 

rodziny (m.in. namiot czteroosobowy, piłka 
z podpisami Lewandowskiego i Błaszczy-
kowskiego, karnety na zabiegi kosmetyczne, 
fitness, do restauracji). Przedszkolaki zma-
gały się w rzucie kapeluszem kowbojskim 
w dal, tatusiowie siłowali się na rękę, wyru-
szali w bieg slalomem po kręciołku, dzieci 
rzucały lassem oraz celowały do puszek, 

a mamy wypłukiwały 
złoto i rzucały podkową 
do celu. 

Całe rodziny uczest-
niczyły w szukaniu 
skarbu, podczas które-
go musiały rozwiązać 
wiele skomplikowa-
nych zadań. Zmęczeni 
udziałem w zmaga-
niach konkursowych mogli odpocząć w Sa-
loonie delektując się m.in. pysznymi ciastami 
upieczonymi przez mamy i wsłuchując w mu-
zykę zespołu ToKeR. Po chwili wytchnienia, 
zwłaszcza najmłodsi uczestnicy festynu, jak 
Indianie przystępowali do malowania twa-
rzy i wskakiwali na swojego (przynajmniej 
na czas przejażdżki) rumaka. Starsi mogli 
skorzystać z porad kosmetycznych przedsta-
wicielki jednej z firm kosmetycznych.

Piękne prace uczniów (małe dzieła sztu-
ki), wystawione na jednym ze stoisk, omal  

nie padły łupem prawdziwego zbiega z mek-
sykańskiego więzienia, w którego postać wcie-
lił się jeden z tatusiów!

Po pełnym atrakcji festynie, dorośli kowbo-
je i kowbojki, bawili się na zabawie tanecznej  
z zespołem ToKeR.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili  
się do zorganizowania tego niezwykłego 
przedsięwzięcia i zaszczycili swoją obecno-
ścią. Szczegóły na fb Szkoły Podstawowej 
w Paczynie.

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.
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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 
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 # 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.
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 # 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.
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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 
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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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mariola kałuska

W ostatnim czasie szkoła Podstawowa 
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Toszek i z miasta Gliwice. Celem konkursu 
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z Wielowsi – Bartosz Bdzionek. Na podium 
znaleźli się również Julia Kania ze Szkoły 
Podstawowej w Rudzińcu i Emilia Rain ze 
Szkoły Podstawowej w Paczynie. 
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ki. Rozegrano już kilka meczy, a uczniowie 
właśnie w tym miejscu tłumnie się gromadzą.

I wreszcie szkoła obchodziła Złoty Jubi-
leusz 50-lecia swojej działalności. 14 czerw-
ca o godz. 14.45 cała społeczność szkolna, 
zaproszeni goście (w tym władze samorzą-
dowe i lokalne), przedstawiciel Delegatury 

w Gliwicach, dyrektorzy okolicznych 
szkół, absolwenci szkoły, przyjaciele, 
sympatycy… Słowem wszyscy przybyli 
udali się w uroczystym korowodzie na 
mszę św. do kościoła pod wezwaniem 
św. Wacława w Pniowie. 

Po zakończonej ceremonii, na bo-
isku szkolnym odbyła się część ofi-
cjalna jubileuszu. Uczniowie starszych 
klas przybliżyli słuchaczom historię 
Szkoły w Pniowie, kładąc akcent na 
fakt, iż tak naprawdę oświata w Pniowie ist-
niała już od XVII wieku! Następnie głos za-
brała Pani Dyrektor – Elżbieta Wójcik, która 
wszystkich bardzo serdecznie przywitała. 
Ciepłe słowa skierowała do przedstawicieli 
władz, dziękując za okazywane szkole wspar-
cie i zrozumienie. Nie zapomniała o byłych 
dyrektorach placówki, którzy dziś tworzą 
jej historię, o absolwentach i przyjaciołach, 
o tych wszystkich, którym szkoła nie pozo-
staje obojętna, a wręcz przeciwnie dla wielu 
pokoleń jest ostoją oświaty i jedynym ośrod-
kiem kultury w tej małej miejscowości.

W dalszej części uroczystości wystąpili 
przedszkolacy, swym ,,tańcem-przytulań-
cem” rozczulili widzów do łez. Nie zabrakło 
dobrego śląskiego humoru (kabaret ,,Szkoła 
– po Śląsku”) oraz pięknych piosenek, np. 
,,W kołysce Ziemi”. Na sali gimnastycznej 
została przygotowana historia Szkoły w ,,pi-

gułce” (utrwalona na fotografiach) oraz pre-
zentacja multimedialna. Niezwykłą dawkę 
świetnego dowcipu wnieśli również rodzice 
uczniów. Specjalnie na tę okoliczność przy-
gotowali bajkę ,,Królewna Śnieżka”. Piękne 
stroje, odpowiednia dekoracja, żywa wciąż 
gwara śląska – wszystko to sprawiło, że słowa 
podziwu i uznania rozbrzmiewały jeszcze 
długo w trakcie , jak i po zakończonej uroczy-
stości. Gościnnie wystąpił kabaret ,,Wesoły 
Masorz”, Orkiestra Dęta i Mażoretki z Kotu-
lina. Zabawie tanecznej, do późnych godzin 
nocnych, towarzyszył zespół Optium. 

Słowa podziękowania Organizatorzy pra-
gną skierować do tych, którzy zaszczycili 
swoją obecnością, do sponsorów i darczyń-
ców, a także do wszystkich osób zaangażowa-
nych w przygotowanie i obsługę tak wielkiego 
przedsięwzięcia. Bez ich pomocy niemożliwe 
byłoby przygotowanie uroczystości.

Konkursowo-imprezowo

Na Dzikim Zachodzie

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”, 

 # 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. 

 TOSZEK

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

Jeden komputer na jednego ucznia...
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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
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 Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
27 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Toszku zajęli I miej-

sce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Master of 
English”. Szkołę reprezentowali: Joanna Bulla, Arkadiusz Pożarski 
oraz Dominik Korba. aDam noWak

 Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych 
w języku niemieckim

28 maja uczniowie toszeckiej podstawówki zajęli II miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych w języku niemieckim.
 aleksanDra kuPCzyk, aneta Gola

 Miś Bezpieczeństwa
29 maja w Szkole Podstawowej w Pa-

czynie odbyła się II edycja Powiatowe-
go Konkursu Wiedzy z Zakresu Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym „Miś 
Bezpieczeństwa” pod patronatem Starosty 
Gliwickiego. Toszecką podstawówkę re-
prezentował trzyosobowy zespół w skła-
dzie: Joanna Bulla, Szymon Grabowski 
i Dominik Korba. Konkurs składał się 
z dwóch etapów – części indywidualnej i drużynowej. W pierwszej 
uczniowie samodzielnie rozwiązywali test ze znajomości zasad i prze-
pisów ruchu drogowego, w drugiej – zespoły zmierzyły się z różnymi 
zadaniami obejmującymi zagadnienia z zakresu wychowania komu-
nikacyjnego. W klasyfikacji indywidualnej Szymon Grabowski zajął 
I miejsce, a na II miejscu uplasowała się Joanna Bulla. W klasyfikacji 
ogólnej drużyna zajęła I miejsce wygrywając dla szkoły puchar i plu-
szową maskotkę – Mis Bezpieczeństwa. saBina PaźDzior

 Mini mundial w partnerskiej gminie Hohenau
30 maja w ramach partnerskiej 

współpracy gmin Toszek i Hohe-
nau uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Toszku mieli okazję wyjazdu do 
Niemiec. Jedną z części wizyty był 
mini mundial. Gminę Toszek re-
prezentowały kluby „Zamkowiec 
Toszek” (z uczniami toszeckiej 
klasy sportowej) oraz „Przyszłość Ciochowice”. W turnieju, poza 
Toszkiem, uczestniczyło jeszcze 20 drużyn z Niemiec i 10 z Czech. 

Zasady turnieju oparto na prawdziwym mundialu. Każda z drużyn 
losowała jeden z krajów uczestników. „Zamkowiec Toszek” wylosował 
Algierię, „Przyszłość Ciochowice” – Hiszpanię. Na początku odbył 
się przemarsz wszystkich drużyn przez Hohenau, a przy wejściu na 
stadion każdej drużynie towarzyszył hymn reprezentowanego kraju. 
Uczniowie z Toszka w meczach grupowych zajęli I miejsce remisując 
2:2 z Belgią, pokonując Koreę Południową 9:0 i Rosję 7:0. W 1/16 
finału pokonali USA 3:0, a w 1/8 wygrali ze Szwajcarią 3:1. Dopiero 
w półfinale i w meczu o III miejsce toszecka drużyna po zaciętej walce 
przegrała 2:1, zajmując ostatecznie IV miejsce. Do półfinału dotarły 
2 drużyny z Niemiec, 1 czeska i uczniowie z Toszka. 

Delegacja z Toszka otrzymała wiele gratulacji ze strony niemieckiej 
i polskiej w trakcie i po zakończeniu turnieju. Impreza dostarczyła 
wspaniałych emocji, a oprawa turnieju przygotowana przez gospo-
darzy była imponująca. Każda drużyna dostała flagę kraju i stroje 
reprezentacji, którą wylosowała. Pozostaje pogratulować pomysłu 
i wspaniałej organizacji. roBert krzemiński

 XXIV Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski
31 maja po raz 24. kilkudziesięciu młodych recytatorów z całej 

Polski stanęło w szranki konkursowej rywalizacji w Starachowickim 
Centrum Kultury. Finał Ogólnopolskiego festiwalu Słowa i Małego 
Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach zgromadził najlepszych 
z najlepszych, a wśród nich ucznia Szkoły Podstawowej w Toszku – 
Jakuba Dziubę. Kuba zaprezentował dwa teksty: „Daktyle” Danuty 
Wawiłow i prozę Antoniego Czechowa pt. „Zły chłopiec” i … wygrał. 
Jakub Dziuba otrzymał

„Złoty klucz do Tajemnic Wszechświata”, wpisując się tym samym 
na chwalebną listę toszeckich posiadaczy tego fantastycznego trofeum. 
Gratulacje! renata sWolany

 Gminne Biegi Przełajowe w Kotulinie
W gminnych biegach przełajowych zorganizowanych 5 czerwca 

w Kotulinie medale zdobyli wszyscy uczniowie reprezentujący Szkołę 
Podstawową w Toszku. aGnieszka GaBryŚ

 IV Olimpiada Lekkoatletyczna w Pyskowicach
W IV Olimpiadzie Lekkoatletycznej w Pyskowicach, która odby-

ła się 10 czerwca, uczniowie Szkoły Podstawowej w Toszku stanęli 
w konkurencjach: bieg na dystans 60 m, 400 m, 600 m i 1000 m, rzut 
piłeczką palantową, skok w dal, zdobywając odpowiednio II i III 
miejsce. aGnieszka GaBryŚ

Dzień Rodziny
4 czerwca toszeckie Przedszkole ob-

chodziło Dzień Rodziny. Rodzinne święto  
to wspaniała okazja do integracji dzieci, 
rodziców, pracowników placówki oraz za-
proszonych gości. 

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor 
Grażyna Myszak witając uczestników im-
prezy. Następnie wystąpiły dzieci z poszcze-
gólnych grup wiekowych, przedstawiając 
program artystyczny przygotowany specjal-
nie na ten dzień dla swoich rodziców. Dzieci 
popisały się swoimi zdolnościami wokalny-
mi i tanecznymi. Było wesoło i kolorowo. 
Publiczność nagrodziła małych artystów 
gromkimi brawami. 

Po występach przedszkolaków, do zaba-
wy „porwał” wszystkich wodzirej imprezy 
Pan Żaba, dostarczając dzieciom i rodzicom 
wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Dla 
uczestników imprezy przygotowano także 
atrakcje: przedszkolną kawiarenkę, przy-
smaki z grilla, przepyszne „domowe” ciasta 
upieczone przez mamy przedszkolaków. Nie 
zabrało również „salonu” piękności, malowa-
nia buzi oraz kącika niespodzianek z loterią 
fantową. Pod koniec zabawy odbyło się loso-
wanie nagród głównych. W tym roku dzięki 
hojności sponsorów były to dwie hulajnogi. 
Nagrody główne sfinansowali: Pani Anna 
Czub – salon kosmetyczny „Xania Nails”, 
Pan Roman Krupa – Firma „GEES” oraz 
Państwo Jolanta i Józef Szymczuk. W drodze 

losowania nagrody główne wygrali Martynka 
Winicka z grupy „Biedronki” i Dawid Zych 
z grupy „Motylki’. Gratulacje!

Serdeczne podziękowania dla rodziców, 
sponsorów oraz wszystkich osób, które przy-
czyniły się do zorganizowania uroczystości 
Dnia Rodziny w toszeckim Przedszkolu.

aGata aBraszek-konoPka

Konkursowo i sportowo

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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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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Wybory Prezesa 
Związku 
Nauczycielstwa 
Polskiego

9 maja br. 
w Oddziale 
Związku Na-
uczycielstwa 
P o l s k i e g o 
w Toszku od-
były się wy-
bory nowego 
zarządu. Pre-
zesem została Zofia Brzezińska.

 Joanna FalBorska

Z życia toszeckiego 
Gimnazjum...
 7 MAJA w toszeckim Gimnazjum go-

ściła już po raz drugi autorka książek Marta 
Fox. W czasie spotkania dwie uczennice za-
prezentowały fragmenty swojej twórczości, 
które zrecenzowała pisarka. Troje uczniów 
zaśpiewało także jeden z wierszy Pani Marty. 
Autorka czytała fragmenty swojej najnowszej 
książki „Zołzunie” oraz odpowiadała na pyta-
nia uczniów. Przy okazji spotkania odbyły się 
konkursy dotyczące jej twórczości – plastyczny  
i czytelniczy. Joanna FalBorska

 23 MAJA uczniowie z 14 szkół powiatu 
gliwickiego wzięli udział w Dniu Europy 2014. 
Każda szkoła przedstawiała jeden kraj Unii 
Europejskiej. 
Zadaniem ze-
społów było 
przygotowa-
nie stanowisk 
promujących 
europejskie 
państwa oraz 
prezentacje 
w ybranego 
kraju na scenie. Gimnazjum z Toszka re-
prezentowali uczniowie kl. II b, którzy do 
przedstawienia wybrali Austrię. Sernik wie-
deński, zatańczony na scenie walc wiedeński, 
stanowisko prezentujące walory turystyczne 
tego alpejskiego kraju to najważniejsze efekty 
pracy toszeckiego zespołu. kornelia rzePka

 9 CZERWCA uczennica toszeckiego 
Gimnazjum Karolina Wycisk zajęła II miejsce  
w Rejonowym Festiwalu Piosenki Niemiec-
kiej pod patronatem Starosty Gliwickiego.

Joanna FalBorska

PRZEDSZKOLE

 # Komputery dla 
naszych uczniów

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

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

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

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

J .  FALBORSKA 

 # Der, die, 
das kenner

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

 # Babcia i dziadek 
w przedszkolu

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

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

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

 # Zwyciêstwo 
gimnazjalnej grupy 
teatralnej

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

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

J .  FALBORSKA

 # Goœcie  
z Hohenau

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

 # Odwiedziny  
w Sacele

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

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

B.SZPAK
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Jeden komputer na jednego ucznia...

7Po troszku o Toszku

Z życia sołectw

słaWomir zarzeCki

Po długim oczekiwaniu zabytkowa dzwon-
nica w Paczynie doczekała się remontu, 
który rozpoczęto 16 czerwca br. Przedsię-
wzięcie okazało się na tyle kosztowne, że bez 
funduszy z zewnątrz nie byłoby możliwe.

Jedyna w województwie śląskim wolno-
stojąca, drewniana dzwonnica od dawna 

czekała na renowację. Dzięki staraniom wielu 
osób w końcu udało się pozyskać niezbędne 
środki zewnętrzne, wymagany był jednak 
finansowy udział własny. I właśnie w takim 
celu zorganizowano VIII Festyn Kościelny 
w Paczynie. 

Impreza odbyła się tradycyjnie na boisku 
sportowym, które jak się okazuje służy nie 
tylko sportowcom, ale i całej lokalnej spo-
łeczności. Obiekt został solidnie przygoto-
wany – m. in. odmalowano szatnię, przed 
wejściem pojawiła się kostka i zamontowano 
kolejny fragment ogrodzenia. Na płycie bo-
iska rozegrano mecze o Puchar Proboszcza, 

które otwierały dwudniową imprezę. Pro-
gram wzbogaciły występy śląskich zespołów. 
Tradycyjnie czas na scenie miały także dzieci 
ze świetlicy parafialnej. Po raz pierwszy wy-
stąpili też bracia z Pniowa. Tym razem pogoda 
dopisała, przez co frekwencja była zaskaku-
jąco wysoka. Podjęte działania pozwoliły na 
zebranie niezbędnej sumy.

Organizatorzy jeszcze raz pragną gorąco 
podziękować wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie i obsługę festynu, darczyń-
com i sponsorom oraz wszystkim uczest-
nikom.

Tylko niemożliwe jest warte wysiłku…

Podziękowania
Sołtys wsi Kotulin oraz członkowie Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” dziękują wszyst-

kim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas, sprzęt i brali czynny udział w pracach 
mających na celu poprawę estetyki miejscowości. 

Cieszy fakt, że znaleźli się ochotnicy, którzy zaangażowali się we wspólną pracę na rzecz wsi. 
W ubiegłym roku zostały utwardzone frezowinami asfaltowymi drogi przy ul. Kolejowej, 
Gliwickiej („Zidlongi”) oraz fragmenty drogi prowadzącej na Szklarnię. Wykonano renowację 
murków przy skrzyżowaniach na ul. Kolejowej, Osiedlowej i w Kotulinku. W bieżącym roku 
został zaś wyczyszczony i uporządkowany fragment lasu przy ul. Kolejowej, gdzie zamonto-
wano dwie ławki. Na wiosnę wykarczowano korzenie po ściętych kasztanach przy Krzyżu 
na ul. Kolejowej, wokół którego zrekultywowano i upiększono teren. 

Wszystkim tym, którzy pomagali i zaangażowali się w prace serdecznie dziękujemy i li-
czymy na dalszą współpracę.

krzyż przy ul. kolejowej



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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W ramach inwestycji przewidziana jest 
m.in. renowacja oraz aranżacja go-

tyckiej wieży zamkowej, renowacja dachu 
budynku stajni wraz z wieżą, renowacja i kon-
serwacja elewacji budynku stajni wraz z por-
talem, modernizacja infrastruktury budynku 
byłych stajni, odtworzenie instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, 
wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia 
w wieży zamkowej oraz zagospodarowanie 
otoczenia zamku.

Prace ziemne były poprzedzone bada-
niami archeologicznymi, w wyniku których 
odkryto pierwotne mury pałacu Collonów 
łączące wieże. Badania przeprowadzano do 
głębokości blisko 4 metrów. W trakcie prac 
napotkano nieliczne fragmenty naczyń ce-
ramicznych, kości zwierzęcych, fragmenty 
narzędzi metalowych oraz fragmenty ka-

Zamkowe odkrycia
BartłomieJ Woźniak

Od stycznia br. w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” trwa realizacja projektu 
dotyczącego rewitalizacji Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na 
Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacji budynku 
stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Operacja jest współfinansowana 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 

f li piecowych. Dodatkowo odkryto kilka 
ciekawszych elementów w postaci paciorka 
kamiennego i monety, która została pod-
dana specjalistycznym zabiegom konserwa-
torskim.

W chwili obecnej prowadzone są robo-
ty zgodnie z założonym harmonogramem. 
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 
wiosnę przyszłego roku.

Kultura

8 czerwca toszecki Orlik „uczestniczył” 
w ogólnopolskim evencie społeczno-sporto-
wym „Wielki Mecz Piłki Nożnej” połączo-
nym z akcją „Razem wygrywamy z rakiem 
piersi”. impreza odbyła się przy wsparciu 
Grzegorza Kupczyka – Burmistrza Toszka 
i Gliwickiego stowarzyszenia „Amazonek”, 
którego przedstawicielki wraz z Panią Pre-
zes – Alicją Śledź rozdawały ulotki związane 
z akcją poświęconą walce z rakiem piersi 
oraz udzielały stosownych porad.

Ideą organizatora było przeprowadzenie 
jednego meczu piłkarskiego, ale ostatecz-

nie zorganizowano aż trzy! Najmłodsi pod-
opieczni Zamkowca Toszek zadebiutowali 
rywalizując między sobą i kończąc wyni-
kiem 4:2. Następnie na murawie spotkały 
się dziewczęta z KKS Zabrze z toszeckimi 
zawodniczkami tegoż klubu. Niestety gospo-
darze ulegli gościom 2:1. Honorowego gola 
dla toszeckiego zespołu strzeliła Klaudia 
Woźniak. Głównym punktem imprezy był 
jednak pojedynek toszeckich Oldboy’ów 

z drużyną Zamkowca Toszek, w którym 
o wygranej zadecydowały rzuty karne. 
Ostatecznie mecz zakończył się na korzyść 
piłkarzy Zamkowca.

W sobotę 14 czerwca na Orliku gościli 
także siatkarze. W ramach Turnieju Trójek 
Siatkarskich rozegrano kilka pojedynków, 
obfitujących w sporą dawkę emocji. Z powo-
du niekorzystnej aury część meczów trzeba 
było przenieść do hali sportowej pobliskiej 
Szkoły Podstawowej. Wśród najstarszych ze-
społów najlepszymi okazali się „Sodziarze”, 
na drugim miejscu uplasowały się „Dzikie 
dziki”, a podium zamykali panowie z „Po-
lice service”. Wśród juniorów najlepszymi 

okazali się zawodnicy z Zamkowca Toszek, 
a na drugim miejscu stanęły „Blondyny 
z Kotulina”.

Pozostaje wierzyć, że w okresie wakacyj-
nym amatorzy sportu będą częstymi gośćmi 
na toszeckim Orliku.

Czerwiec  
na toszeckim ORLIKU

informacja

Centrum kultury „zamek w toszku” 
informuje o zmianie  

adresu strony internetowej.  
nowy adres to  

www.zamektoszek.eu

CIEKAWosTKI  
z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
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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. 
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Dorota matheJa

Vii Rajd Rowerowy szlakiem Zabytków 
Ziemi Toszeckiej zgromadził rekordową 
liczbę 70 kolarzy. Tak jak w ubiegłych la-
tach i tym razem peletonowi towarzyszył 
autokar, którym podróżowało kolejnych 
40 uczestników projektu. W tym roku mo-
tywem przewodnim był Kanał Gliwicki, 
a o mijanych po drodze obiektach opowia-
dał ks. Piotr Górecki.

W sobotę 7 czerwca w samo południe 
cała grupa spotkała się w sławęcickim 

parku, w którym zobaczyć można ostatnie 
ślady po jednym z najbardziej imponujących 
pałaców Górnego Śląska. Kolejnym punk-
tem programu były ruiny zamku, niegdyś 
biskupiego w Ujeździe. W czasie przerwy 
w Wiejskim Domu Kultury w Niezdrowi-
cach uczestnicy poznali historię Żydów 
z Ujazdu, których nekropolia znajduje się 
w pobliskim lesie.

Niemniejsze zainteresowanie wzbudzi-
ły dzieje Kanału Kłodnickiego oraz Kana-
łu Gliwickiego przedstawione przy okazji 
przystanku remontowanej obecnie śluzie  
w Rudzińcu. W drodze do Toszka uczestnicy 
rajdu odwiedzili jeszcze przepiękny drewnia-
ny kościół w Poniszowicach oraz zatrzymali 
się przy pomniku ofiar I wojny światowej 
w Słupsku. W związku ze zbliżającą się setną 
rocznicą wybuchu ks. Górecki przedstawił jej 
genezę, a przede wszystkim ogrom ludzkich 
tragedii przez nią wywołanych.

Jak co roku ostatnim punktem wycieczki 
był jeden z historycznych obiektów w sa-
mym Toszku. Tym razem wybór padł na 
Villę Zeplin, w mieście powszechnie znaną 
jako Kinderheim. W tym XIX–wiecznym 
budynku w latach 1917–1945 funkcjonował 
ewangelicki dom dziecka. W nawiązaniu do 
jego historii przewodnik opowiedział nieco 
już zmęczonym uczestnikom rajdu o dziejach 
toszeckich ewangelików.

W zgodnej opinii VII Rajd należał do 
najbardziej udanych, także dzięki słonecz-
nej pogodzie towarzyszącej podróżującym 
przez cały dzień. Jak zwykle na mecie (wy-
znaczonej tym razem na toszeckim zamku) 
organizatorzy uchylili już rąbka tajemnicy na 
temat przyszłorocznej trasy. Celem kolejnej 
ekspedycji będą m.in. trzy drewniane kościół-
ki należące do jednej parafii – w Olszowej, 
Kluczach i Zimnej Wódce.

Z trzeciego sektora

ks. raFał PrzyByła – Prezes stowarzyszenia  
Diecezjalny Duszpasterz miłośników koni

Już 27 lipca po raz piąty odbyła się konna 
pielgrzymka do Goja. To mały jubileusz. 
Początkowo zupełnie spontaniczna ini-
cjatywa, przerodziła się w dość konkretną 
działalność. 

W minionym czasie powstało nawet Logo 
pielgrzymki, przekazujące odbiorcy 

konkretne wartości. Kolor niebieski to symbol 
Maryi, podobnie jak litera M. Zarys domu 
to kaplica w Goju, liczba siedem w kolorze 
czerwonym przedstawia 7 Boleści Maryi,  
zaś zarys głowy konia nie wymaga tłuma-
czenia. 

Tegoroczna Pielgrzymka nabiera jednak 
wyjątkowego znaczenia – międzynarodo-
wego. Zaproszenie przyjęli bowiem jeźdźcy 
z Czech i być może przyjadą również Goście 
z Niemiec. 

Pielgrzymka zrodziła wiele innych inicja-
tyw oraz stała się fundamentem Stowarzysze-
nia Miłośników Koni „Hubertus”, które za 
główny cel stawia sobie propagowanie kultury 
jeździeckiej wśród dzieci i młodzieży. 

Dzięki współpracy z firmą „Ekomax” 
z Gliwic, istnieje możliwość zbiórki elektro-
śmieci, które to finansują działalność Towa-
rzystwa. Jego członkowie zbierają również 
makulaturę oraz drobny złom. Celem zbiórki 
jest częściowe sfinansowanie pielgrzymki 

oraz działalność na rzecz udostępniania jazdy 
konnej zainteresowanym dzieciom i mło-
dzieży. 

Wszystkim ofiarodawcom, którzy do-
tychczas przekazali zepsute radia, telewizo-
ry, lodówki i inne elektro-odpady serdeczne 
podziękowania, zaś zainteresowani odda-
niem zbędnych „gratów” mogą zgłosić się 
w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Harcerska 3  
w Toszku. Tam wciąż można oddawać 
elektro-śmieci. Istnieje także możliwość 
uzyskania dokumentu utylizacji odpadów 
– dla firm. 

W maju przy współpracy z Diecezjalnym 
Duszpasterstwem Miłośników koni, na łące 
przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Sar-
nowskiej zorganizowano dla wszystkich 
chętnych „konną oprowadzankę”.

W tym roku, konna pielgrzymka do Goja, 
wyjątkowo przejechała przez Sarnów, a po-
tem, ze względu na remont drogi do Wielowsi, 
za boiskiem polnymi drogami do Goja.

Na rowerach wzdłuż Kanału Gliwickiego

Pielgrzymka konna do Goja
List do Redakcji

W związku z uka-
zaniem się czasopi-
sma pn. „Gazeta 
Lokalna” zawierają-
cego w winiecie oraz 
w stopce redakcyjnej określenie „Pismo Po-
wiatu Gliwickiego”, proszę o zamieszczenie 
i wyjaśnienie Mieszkańcom gminy Toszek, iż 
nie jest to pismo wydawane przez samorząd 
powiatowy.

Będąc Radnym Powiatowym oraz Przewod-
niczącym Komisji Rozwoju i Promocji musia-
łem zareagować na wydane czasopismo, gdyż 
uważam to za nadużycie i podszywanie się pod 
Powiat Gliwicki. Wobec powyższego podjąłem 
odpowiednie działania i złożyłem interpelację 
na sesji Rady Powiatu Gliwickiego, ponieważ 
określenie „Pismo Powiatu Gliwickiego” ewi-
dentnie wskazuje, iż jego wydawcą jest Powiat. 
Otrzymałem odpowiedź, iż Zarząd Powiatu 
Gliwickiego nie wydaje takiego periodyku.

W niniejszej sprawie Starosta Gliwicki 
wystosował do redaktora naczelnego pismo 
zawierające zapytanie o wyjaśnienie, na jakiej 
podstawie w jego nazwie użyto zostało okre-
ślenie wskazujące, iż wydawcą czasopisma jest 
Powiat Gliwicki. Ponadto wezwał redakcję do 
zaprzestania posługiwania się taką nazwą, 
a także poinformował, iż w wypadku dalszego 
wydawania pisma o powyższym tytule, podej-
mie odpowiednie kroki prawne.

Powyższa informacja została również opu-
blikowana w czerwcowym miesięczniku Wia-
domości Powiatu Gliwickiego, którego wydaw-
cą jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

anDrzeJ kurek – raDny PoWiatoWy



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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Po ciężkim, wyczerpującym zgrupowa-
niu w Jarnołtówku – Góry Opawskie, 

zawodnicy TGK powoli nabierali prędkości. 
Do sezonu szosowego 2014 przystąpili: Mi-
chał Gabryś w kategorii sportowej młodzik, 
Antoni Łuków, Mateusz Bielecki, Jan Łuków 
oraz Klaudia Popek w kategorii żak. Poza 
kategorią sportową w Toszeckiej Akademii 
Kolarskiej na przyszłych kolarzy kształcą się 
Michał Popek i Martyna Kowalewska. Z wy-
ścigu na wyścig grupa jeździ coraz szybciej, 
lepiej i z coraz większym powodzeniem ry-
walizuje z zawodnikami w kraju i zagranicą. 

Czeski Związek Kolarski po raz pierwszy 
wprowadził klasyfikacje punktową najmłod-
szej kategorii sportowej żak. W tej rywalizacji 
zawodnicy TGK znajdują się w pierwszej dzie-
siątce, choć wystartowali w dwóch z czterech 
rozegranych dotychczas zawodów. Antoni 
Łuków był trzeci w Krnovskim kryterium 
i drugi w Tour de Sadek, co dało VII miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Mateusz Bielecki 
dwa razy był czwarty i obecnie w tabeli jest 
dziewiąty. Jan Łuków w Krnovie był siódmy, 
a w Tour de Sadek, przyjechał na metę jako 
piąty i w klasyfikacji żaków zajmuje X miejsce. 
Czescy komentatorzy przyzwyczaili się już do 

obecności toszeckich kolarzy na zawodach 
oraz do poprawnej wymowy nazwy grupy. 

W Polsce TGK startuje w cyklicznej im-
prezie sportowej Liga Kryteriów Ulicznych 

w Rydułtowach , która składa się z dwóch 
konkurencji – jazdy indywidualnej na czas 
oraz kryterium ulicznego. W dotychcza-
sowych edycjach imprezy Antoś był drugi 
i trzeci, Mateusz tuż za podium, czyli czwarty 
i piąty, a Jasiek szósty i siódmy. Michał Gabryś 
w trudnej kategorii wiekowej młodzik utrzy-

muje się w pierwszej dziesiątce. Wyścigi trwają 
do połowy lipca, kiedy to kończy się pierwsza 
część sezonu szosowego, by powrócić do ści-
gania w drugiej połowie sierpnia. Przerwa za-
planowana jest, ponieważ do końca roku TGK 
będzie się ścigać również w innych dyscypli-
nach kolarskich takich jak kolarstwo górskie 
czy kolarstwo przełajowe, a młodzi zawodnicy 
powinni stopniowo bez nadmiernych obcią-

żeń kształtować swoje sportowe sylwetki. 
Można powiedzieć, że treningi i starty 

w kolejnych zawodach to świetna zabawa w ko-
larstwo, a to że podczas tej rozrywki tętno za-
wodników często przekracza 200 uderzeń serca 
na minutę i prędkość na prostej sięga 50 km 
na godzinę, to już temat na inną opowieść…

taDeusz koBiernik

Osoby zamieszkujące w Toszku przy 
ul. Wilkowickiej, Mickiewicza, słowac-
kiego, Eichendorffa i skłodowskiej od ja-
kiegoś czasu wykazywały zainteresowanie 
możliwością przyłączenia ich gospodarstw 
domowych do sieci gazowej. Dlatego też 
w lutym br. radny Tadeusz Kobiernik nawią-
zał kontakt ze spółką Gazownictwa w Za-
brzu. Efektem podjętej współpracy było 
przeprowadzenie wśród mieszkańców tych 
ulic sondażu, w wyniku którego ponad 30 
rodzin opowiedziało się za przyłączeniem 
do sieci gazowej. Zebrane ankiety wraz ze 
stosownym pismem zostały przekazane do 
toszeckiego Magistratu, a następnie prze-
słane do Polskiej spółki Gazownictwa w Za-
brzu (dalej PsG).

Po długim oczekiwaniu, licznych roz-
mowach telefonicznych i wyjaśnieniach 

ostatecznie 2 czerwca przyszła odpowiedź, 
w której spółka, po przeprowadzeniu badań 
marketingowych oraz wykonaniu analizy 
technicznej i ekonomicznej, stwierdziła, że 
rozbudowa sieci w ww. rejonie Toszka jest jak 
najbardziej efektywna ekonomicznie. Oznacza 
to, że zainteresowani przyłączeniem do sieci 

gazowej mieszkańcy ulic Wilkowickiej, Mic-
kiewicza, Słowackiego, Eichendorffa i Skło-
dowskiej będą mieli teraz taką możliwość.

Kolejnym podjętym krokiem było zor-
ganizowanie spotkania z przedstawicielem 
PSG, które miało miejsce 16 czerwca w Szkole 
Podstawowej w Toszku. Pan Mariusz Budny 
(reprezentujący Spółkę Gazownictwa) przed-
stawił wówczas prezentację, w której pokazał 
kolejność realizacji działań wynikających 
z przyłączenia do sieci gazowej oraz odpo-
wiadał na pytania zadawane przez mieszkań-
ców. W drugiej części spotkania głos zabrał 
Grzegorz Kupczyk – Burmistrz Toszka, który 
również udzielał odpowiedzi na zapytania. 

Obecni na zebraniu otrzymali do wypeł-
nienia wnioski o wydanie warunków przy-
łączenia do sieci. Po ich oddaniu możliwe 
będzie podpisanie umowy przyłączeniowej, 
w której określone zostaną warunki oraz 
termin realizacji zadań zarówno po stro-
nie mieszkańców (tj. projekt instalacji we-
wnętrznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, 
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej), 
jak i po stronie PSG (tj. budowa gazociągu, 
przyłącza, oraz licznik). 

Okres realizacji określać będzie umowa, 
jednak ze względu na uzyskanie wszyst-
kich pozwoleń przewidywany termin to rok 
2015/2016. Koszt związany z przyłączeniem 
do sieci wynosi 2.260,25 zł brutto, tj. opłata 
ryczałtowa za budowę przyłącza w warun-
kach standardowych do 15 m.b., w tym szaf-
ka gazowa przy ogrodzeniu. Istnieje również 
możliwość zapłaty w dwóch ratach. 

Mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli 
w czerwcowym spotkaniu, a również wyka-
zują zainteresowanie złożeniem ankiety lub 
wniosku o wydanie warunków przyłączenia 
do sieci gazowej, proszeni są o kontakt z Ta-
deuszem Kobiernikiem – radnym Rady Miej-
skiej w Toszku pod nr tel. 695-428-553.

Sport

Zabawa w kolarstwo
Jan łukóW

Zakończenie roku szkolnego skłania do podsumowania dotychczasowego sezonu 
w kolarstwie szosowym kolarzy Toszeckiej Grupy Kolarskiej.

Rozbudowa sieci gazowej w Toszku

Poglądowy schemat podłączenia gazu


