
 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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To szczególne wyróżnienie z rąk Wojcie-
cha Pomarańskiego – Dyrektora Pol-
skiej Agencji Przedsiębiorczości ode-

brał Grzegorz Kupczyk – Burmistrz Toszka. 
Nagroda jest tym cenniejsza, że gminy nie 
mogły same zgłaszać swoich kandydatur do 
udziału w konkursie. O tym, kto zostanie 
zakwalifikowany oraz czy otrzyma ewentu-
alne odznaczenie decydowała zewnętrzna, 
niezależna kapituła. Warto podkreślić, że 
wśród nagrodzonych znalazły się między 
innymi takie miasta jak: Kraków, Poznań, 
Lublin, Rzeszów czy Łódź, a spośród samo-
rządów z terenu województwa śląskiego tylko 
Mysłowice, Będzin i Toszek. 

Otrzymanie tak zaszczytnego wyróżnienia 
jest z pewnością nobilitacją dla samorządu 
i stanowi niewątpliwie potwierdzenie, że po-
dejmowane działania oraz obrany przez tu-
tejszych włodarzy kierunek jest prawidłowy. 
Sytuacja ta jednocześnie stawia kolejne wyma-
gania i motywuje do jeszcze cięższej pracy na 
rzecz rozwoju gminy Toszek i jej mieszkańców. 

– Podstawowym założeniem pracy w urzę-
dzie jest służba dla innych oraz odpowiedzial-

ność za losy naszej „małej Ojczyzny”. Z tego 
względu na pewno nie spoczniemy na laurach 
i jeśli tylko będzie nam dane, z dodatkowym 
zapałem przystąpimy do realizacji kolejnych 
przedsięwzięć – mówi Grzegorz Kupczyk – 
Burmistrz Toszka.

27 października br. w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się II Polski 
Kongres Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Mi-
nisterstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Patronami 
medialnymi przedsięwzięcia zostali: redakcja Forum Przedsiębiorczości, Dzien-
nik Gazeta Prawna oraz Gazeta Wyborcza. W ramach kongresu odbyła się gala 
wręczenia nagród najlepszym samorządom w Polsce. Głównymi kryteriami, jakie 
decydowały o przyznaniu odznaczenia były wykonane inwestycje i wykorzysta-
nie środków unijnych. Wśród szczęśliwych posiadaczy statuetki „Lider Rozwoju 
Regionalnego 2014” znalazła się gmina Toszek.
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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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 MiLOWY KROK 
iNWEsTYCYJNY 
W sTRONĘ EUROPY 

Gmina Toszek rokrocznie przeznacza 
coraz większe środki finansowe na reali-
zację różnego rodzaju przedsięwzięć inwe-
stycyjnych. Gro z nich współfinansowane 
jest z funduszy zewnętrznych (krajowych 
i unijnych). W obecnej kadencji pozyskano 
dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 
11 mln złotych.

 Pozyskane środki z Podziałem  
na źródła finansowania

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2007–2013 5,6 mln zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013 645 tys. zł

Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013 414 tys. zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007–2013 1,4 mln zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 1,9 mln zł

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 tys. zł

Fundusze krajowe  
(budżet centralny i wojewódzki) 1,2 mln zł

razem 11,18 
mln zł

Milowy krok przypada jednak na rok 2014, 
gdzie na wydatki majątkowe przeznaczono 
prawie 7 mln złotych. W ostatnich 4 latach 
magistrat wydał aż 17,1 mln złotych na in-
westycje. W ramach tej puli wybudowano 
m.in. bezpłatny, ogólnodostępny kompleks 
boisk sportowych Orlik, stworzono nową 

infrastrukturę rekreacyjno-sportową (Tosz-
koland, place zabaw), oddano do użytku 138 
przydomowych oczyszczalni ścieków, przebu-
dowano około 8 km dróg gminnych, dokona-
no licznych remontów mienia komunalnego 
(remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, 
remonty dachów, kominów, instalacji gazowej 
i kanalizacyjnej) na łączną kwotę ponad 600 
tys. złotych oraz rozpoczęto rewitalizację go-
tyckiej wieży zamkowej oraz budynku stajni 
wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 

 CZY TO JUŻ KONiEC?
W zdrowym ciele zdrowy duch

Pomimo zrealizowanych w przeciągu 
ostatnich kilku lat inwestycji związanych 
z budową infrastruktury sportowo-rekreacyj-

nej, w gminie Toszek są jeszcze miejsca, które 
nadal dotyka problem braku alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu. Jednym z nich 
była Paczyna – okolice osiedla przy ulicy 
Pniowskiej. W związku ze zgłaszanymi przez 
mieszkańców postulatami, toszecki magistrat 
pozyskał środki unijne (z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013) 
w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, z przeznaczeniem na budowę 
„Krainy Złotej Kaczki”. Zadanie realizowano 
na przełomie lipca i sierpnia br., co pozwoli-
ło najmłodszym mieszkańcom okolicznych 
bloków jeszcze w ostatnich dniach wakacji 
w pełni korzystać z uroków zabaw na świe-
żym powietrzu. W ramach przedsięwzię-
cia zamontowano m.in. zestaw zabawowy, 
huśtawkę podwójną, kaczkę na sprężynie, 

piaskownicę oraz 2 urządzenia fitness dla do-
rosłych i młodzieży. Tym sposobem wcześniej 
częściowo niewykorzystany i zdewastowany 
teren zyskał nowe przeznaczenie, ku zadowo-
leniu miejscowej społeczności.

Kolejną inwestycją była budowa tzw. 
Street Workout Parku, który jest pierwszym 
tego typu obiektem w powiecie gliwickim. 
To niezwykle innowacyjna infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna skierowana głównie 
do młodzieży. Pozwala ona na wykonywanie 
ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego 
ciała, do których niezbędne są różnego ro-
dzaju drążki i poręcze. Street workout ma 
szerokie zastosowanie jako trening siłowy 
w takich sportach, jak sztuki walki, atletyka 

 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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Street Workout Park

„Kraina Złotej Kaczki”

Wydatki majątkowe gminy Toszek w latach 2007–2014 



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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czy parkour. Dyscyplina ta jest niezwykle 
popularna w krajach Europy Wschodniej 
(głównie Rosja i Ukraina) oraz w USA. 
W Polsce zdobywa ona coraz większą rze-
szę zwolenników ze względu na jej efektow-
ność i wyjątkowość stylu poruszania się przy 
użyciu różnorodnych skoków, salt, obrotów 
i zmodyfikowanych ruchów. 

Toszecka inwestycja została przeprowa-
dzona w sierpniu br. i zlokalizowana jest przy 
ul. Mickiewicza (obok kompleksu sportowego 
Orlik). Zadanie otrzymało dofinansowanie 
z funduszy europejskich, wynoszące 80% 
kosztów kwalifikowanych operacji. Umiej-
scowienie w niedalekiej odległości od szkoły 
podstawowej sprawia, że bezpośrednio po 
zakończeniu zabudowy urządzeń z samym 
początkiem nowego roku szkolnego Street 
Workout Park odwiedzany jest regularnie 
przez amatorów nowych odmian ćwiczeń na 
świeżym powietrzu. Ten stosunkowo niewiel-
ki teren znalazł uznawane miejsce w prze-
strzeni publicznej rejonu ulic Mickiewicza 
i Słowackiego w Toszku. 

 BEZPiECZNA sZKOŁA
Z końcem września br. zakończono budo-

wę długo wyczekiwanego ogrodzenia wokół 
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcin-
ka w Toszku. Dotychczas teren placówki 
był ogrodzony tylko częściowo, w związku 
z czym osoby postronne miały bezpośredni 
do niego dostęp. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa uczniów toszecki magistrat podjął 
decyzję o wybudowaniu kompleksowego 
ogrodzenia wokół całego terenu szkoły. 
W ramach inwestycji powstało prawie 300 
mb. ogrodzenia, w tym 2 bramy oraz 2 furtki. 
Dodatkowo usunięto 13 sztuk drzew znajdu-
jących się w złym stanie fitosanitarnym oraz 
niespełna 240 m2 krzewów. W ich miejsce 
nasadzono nową roślinność. Teren wokół 
ogrodzenia został wyrównany oraz zasia-
no na nim trawę. Aby poprawić komfort 
uczniów korzystających z transportu, przy 
placówce oświatowej powstała również nowa 
wiata przystankowa, a estetykę otoczenia 

wzbogacono poprzez wybrukowanie tej czę-
ści obiektu.

 CO TERAZ?
Kanalizacja na półmetku

Aktualnie kontynuowane są działania 
w zakresie regulacji gospodarki wodno-ście-
kowej. Wyłoniony w drodze przetargu wy-
konawca od początku sierpnia br. realizuje 
zlecone prace dotyczące uzupełnienia braku-
jących części sieci kanalizacji sanitarnej w re-
jonie sołectwa Sarnów oraz osiedla Oracze. 
Wcześniejsze uzgodnienia z mieszkańcami 
co do przebiegu budowanej infrastruktury 
na terenach prywatnych działek przebiegały 
sprawnie i rzeczowo. Świadczy to o wysokiej 
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
zbieżności ich potrzeb i oczekiwań z kierun-
kami działania władz samorządowych.

Na chwilę obecną roboty przebiegają pra-
widłowo, a ewentualne trudności pojawiające 
się w trakcie realizacji zadania mogą wynikać 
jedynie z faktu, że prace wykonywane są 
na terenach częściowo podmokłych, gdzie 
poziom wód gruntowych jest stosunkowo 
wysoki. Wykonawca deklaruje jednak, że 
w zdecydowanej większości nie ma to istot-
nego znaczenia w procesie inwestycyjnym. 
Jedynie w części zadania wymagane jest do-
konanie szerszych uzgodnień technicznych 
co do określenia dokładnej technologii prze-
prowadzenia prac. Z powodu nadchodzącej 
zimy wszystkim stronom zależy zapewne na 
sprawnym zakończeniu zadania, które usta-
lone jest umownie do końca listopada br. 

 CO DALEJ?
Eko-szaty Oświaty

Na początku przyszłego roku planowana 
jest realizacja inwestycji obejmującej termo-
modernizację Przedszkola w Toszku oraz 
Szkoły Podstawowej w Paczynie. Złożony na 
początku tej kadencji wniosek o dofinanso-
wanie ze środków unijnych doczekał się po-
zytywnego rozpatrzenia przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego. We wrześniu br. toszecki 

magistrat otrzymał informację o przyznaniu 
dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007–2013. Szacowany koszt przedsię-
wzięcia to około 2 mln złotych, z czego 85% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji będzie 
współfinansowane z funduszy unijnych. Na 
początku przyszłego roku planowane jest 
rozpisanie przetargu, wybór wykonawcy, 
a następnie realizacja przedsięwzięcia.

 ZiT-y
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

(ZIT) to narzędzie, które po raz pierwszy 
pojawiło się w przedstawionych przez 
Komisję Europejską aktach prawnych na 
nową perspektywę finansową przypadającą 
na lata 2014–2020. Przy pomocy tego instru-
mentu, partnerstwa jednostek samorządu 
terytorialnego miast i obszarów powiązanych 
z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy 
znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą 
realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące 
działania finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Środki te pochodzić 
będą z tzw. rezerwy programowej oraz z pod-
stawowej alokacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Na listę planowanych inwestycji toszec-
ki samorząd zgłosił dwa komplementarne 
projekty. Pierwszy dotyczy budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i równole-
głej, deszczowej (2,420 km) dla rejonu ulic 
Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale oraz 
Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymon-
ta w Toszku. W ramach tego przedsięwzięcia 
około 150 osób skorzysta z ulepszonej infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej. Przewidzia-
ny koszt realizacji operacji to ponad 2,4 mln zł.

Zakończenie realizacji drugiego projektu 
planowane jest na rok 2018. Wtedy też przy 
obecnym dworcu PKP ma powstać nowo-
czesne i funkcjonalne Toszeckie Centrum 
Przesiadkowe, czyli tzw. Park & Ride o sza-
cowanej wartości 3,6 mln zł. 

Wiata i ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Toszku
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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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 BEZPiECZNA GMiNA
8 października br. Grzegorz Kupczyk – 

Burmistrz Toszka wziął udział w uroczystym 
przekazaniu kluczyków do nowego radiowozu 
marki Kia Ceed, zakupionego dla funkcjo-
nariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach. 
50% kosztów zakupu pokryły gminy: Toszek, 
Wielowieś i Rudziniec. Ten nowoczesny sa-
mochód jest kolejnym krokiem na drodze 
do budowania poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, gdyż będzie wykorzystywa-

ny w służbach patrolowych. Chociaż policja 
zlikwidowała swój posterunek w Toszku, 
tutejsze władze samorządowe przeznaczają 
najwięcej w całym powiecie gliwickim środ-
ków budżetowych na dodatkowe patrole. Od 
początku tego roku policjanci odbyli już 166 
takich służb. To dużo? Czy zawsze są tam, 
gdzie oczekuje tego społeczność lokalna? 
Teraz każdy może mieć wpływ na obszar 
i porę służb patrolowych. Sugestie i uwagi 
należy kierować drogą elektroniczną na adres 
sekretariat@toszek.pl z dopiskiem „POLI-
CJA”. Jeśli tylko będzie możliwe, zostaną 
one uwzględnione w harmonogramie służb 
patrolowych na następny miesiąc.

W ostatnim czasie została także opracowa-
na po raz pierwszy dokumentacja poruszająca 
problematykę zagrożenia przeciwpowodzio-
wego. „Plan operacyjno-techniczny ochrony 
przed powodzią dla Gminy Toszek” zawiera 
m.in. mapę cieków wodnych z obszarami 
potencjalnie zagrożonymi podtopieniami, 
procedury postępowania w przypadku wystą-
pienia wód, czy też oceny strat i przyznawania 
wsparcia, wzory dokumentów, szeroką bazę 
teleadresową, wykazy sił i środków dyspono-
wanych do działań. Burmistrz Toszka posta-
nowił zapoznać z treścią dokumentu wszyst-
kie podmioty współuczestniczące w trakcie 

podtopień. 22 października br. w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Toszku przeprowadzo-
no szkolenie, na które zaproszono przedsta-
wicieli jednostek OSP, sołtysów, dyrektorów 
szkół, przedstawicieli Remondis Aqua Toszek, 
pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku 
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas 
spotkania przedyskutowano ponadto stan 
bieżący cieków wodnych, zauważone nie-
prawidłowości, ustalono wzajemne oczeki-
wania wsparcia podczas prowadzenia akcji 
(OSP – mieszkańcy sołectw) i wymieniono 
się doświadczeniami oraz uwagami. 

 MZKP W TOsZKU, CZYLi 
KONiEC Z ZAPAŚCiĄ 
KOMUNiKACYJNĄ 
W GMiNiE 

17 lipca br. gmina Toszek stała się formal-
nie członkiem Międzygminnego Związku 
Komunikacji Pasażerskiej (MZKP) z siedzibą 

w Tarnowskich Górach. Tym samym zaraz 
po wakacjach (od 1 września) została ona 
objęta publicznym transportem zbiorowym 
organizowanym przez Związek. 

Na terenie Toszka i sołectw ruszyło 5 linii 
autobusowych, w tym 1 podstawowa:
 207 – linia relacji Toszek – Pyskowice 

Plac Wyszyńskiego (stanowiąca połączenie 
komunikacyjne z Gliwicami w systemie prze-
siadkowym z liną 677)

oraz 4 linie lokalne:

 203 – relacji Płużniczka – Boguszyce

 204 – relacji Proboszczowice – Księży 
Las, która jest skoordynowana z linią 191 
w połączeniach przesiadkowych z Tarnow-
skimi Górami w dwóch kursach rannych 
i dwóch popołudniowych, a równocześnie 
mająca charakter linii lokalnej dla sołectw 
usytuowanych na trasie jej przebiegu
 205 – linia relacji Dąbrówka – Toszek

 206 – linia relacji Ciochowice – Ko-
tliszowice 

Od października rozkłady jazdy uległy 
zmianie. Dostosowano je do obsługi gmin-
nych placówek oświatowych tak, aby zapew-
nić optymalny dowóz dzieci do i ze szkół. 
Ponadto dla mieszkańców sołectw Paczyna, 
Pniów i Srocza Góra uruchomiona została 
dodatkowa linia nr 208 skoordynowana na 
przystanku Pyskowice Wyszyńskiego z linią 
677, a na przystanku Paczyna Ogrodnictwo 
z linią 207 w kursach do i z toszeckiego Gim-
nazjum. W odpowiedzi na zgłaszane przez 
mieszkańców potrzeby z dniem 1 paździer-
nika włączono również do rozkładu jazdy 
połączenia weekendowe na linii Toszek–Py-
skowice.

Obecnie ceny biletów są znacznie tań-
sze, bowiem koszty transportu publicznego 
współfinansuje toszecki samorząd.

 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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Nowy radiowóz policyjny współfinansowany przez gminy: Toszek, Wielowieś, Rudziniec



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 okresie od lipca do października 
Rada Miejska w Toszku obradowała 
na trzech sesjach.

 LiPiEC
W trakcie lipcowej sesji radni, prócz 

zmian w budżecie gminnym oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej, ustalili 
m.in. opłaty za świadczenia pobierane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez 
gminę Toszek. Ponadto w wyniku złożo-
nych wniosków o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, radni podjęli decyzję 
o przyznaniu stosownych dotacji dla:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (w wy-
sokości 14 811,22 zł)

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 
Marcina Biskupa w Paczynie (w wysoko-
ści 15 000,00 zł).

 WRZEsiEŃ
Rada Miejska w Toszku, w związku ze 

zbliżającymi się wyborami samorządowy-
mi, podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania (nr 8) z sie-
dzibą w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku 
oraz wprowadziła zmiany w podziale gminy 
Toszek na okręgi wyborcze, dodając w gra-
nicach okręgu nr 4 nowo utworzoną ulicę 
Świętego Józefa. 

Ponadto radni wyrazili zgodę na zawarcie 
przez gminę Toszek umowy partnerskiej 
o współpracy z miastem Olewsk na Ukra-
inie, która została ostatecznie podpisana 
4 października br. podczas Oktoberferstu. 

 PAŹDZiERNiK
15 października br. na toszeckim zamku 

odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
w Toszku. Pierwsza część poświęcona była, 
jak co roku, na wręczanie nagród oraz listów 
gratulacyjnych dla uczniów z terenu gminy 
Toszek, którzy odnieśli sukcesy w konkur-
sach i turniejach na szczeblu ponadgmin-
nym. Zdobyte osiągnięcia świadczą niewąt-
pliwie o talencie, pasji, ciężkiej pracy dzieci 

i młodzieży oraz stanowią istotny wkład 
w promocję tutejszego regionu. 

W drugiej części sesji radni zatwierdzi-
li m.in. wnioskowane zmiany do budżetu 
i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
przyjęli sprawozdanie z realizacji wyszcze-
gólnionych celów w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w gminie Toszek 
w latach 2006–2015 wraz z przedstawieniem 
wniosków i rekomendacji.

Pracowicie między sesjami

podziękowania

Serdeczne podziękowania dla ludzi dobrego serca, którzy wsparli mnie w trudnej 
sytuacji życiowej, jaką niewątpliwie był pożar mojego domu. Stąd też swoją wielką 
wdzięczność pragnę skierować do następujących osób: Pana Grzegorza Kupczy-
ka – Burmistrza Toszka, Dyrekcji Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, koleżanek ze 
szpitalnej kuchni i z Sekcji Żywienia (oddział V i XII), ks. Mariana Piotrowskiego wraz 
z zespołem Caritas, do Panów Janusza Konopka, Dariusza Bunda, Jana Śmieszek 
i Krystiana Anioł, do firmy ADEX Adrian Pierończyk, Pani Eryki Szwedka, Państwa 
Huberta i Ireny Podkowa, Pana Gerarda Jędrysik oraz do jego córek Stelli i Justyny, 
do moich najbliższych koleżanek (szczególnie Pani Marii Paluch i jej wnuczki Estery), 
do znajomym, sąsiadów, mojej rodziny z Przemyśla, Rzeszowa, Wrocławia, Rzepina, 
Chorzowa, Pyskowic oraz znajomych zamieszkujących w Niemczech, a także do mojej 
córki Beaty i syna Waldemara.
Pragnę również podziękować wszystkim anonimowym darczyńcom oraz wszystkim 
tym, którzy dokonywali wpłat na mój rachunek bankowy.

 Bardzo wdzięczna Maria Zaradzka
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 sPRAWOZDANiE Z DZiAŁALNOŚCi DORAŹNEJ 
KOMisJi Ds. POLiTYKi MiEsZKANiOWEJ 
 KADENCJi 2010–2014

W obecnej kadencji Komisja obradowała na 20 posiedzeniach. Głównymi zagadnieniami, 
z którymi zmagali się jej członkowie to uchwały i zarządzenia z zakresu:
  ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność 

gminy Toszek
 zasad sprzedaży mieszkań w latach 2012–2013
  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Toszek
 Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym gminy Toszek na lata 2012–2016
 odpracowania zadłużenia czynszowego.
Ponadto Komisja: 
 przeprowadziła analizę listy przydziału mieszkań z 2005 r.
 opracowała projekt nowej listy osób oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy
 opiniowała propozycje zasiedlenia wolnych lokali przekazanych do dyspozycji Burmistrza
 opiniowała wnioski osób starających się o rozłożenie zaległości czynszowych na raty
 przeprowadzała wizje lokalne w budynkach mieszkalnych na wniosek najemców
 przeprowadzała rozmowy z najemcami posiadającymi zadłużenie czynszowe
  wielokrotnie wysłuchiwała wnioskodawców starających się o przyznanie mieszkania 

z zasobów gminy lub do remontu na własny koszt najemcy
 rozpatrywała wnioski osób starających się o zamianę mieszkania.

Ogółem w okresie kadencji przypadającej na lata 2010–2014 Doraźna Komisja ds. Polityki 
Mieszkaniowej rozdysponowała 30 wolnych mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia bądź 
do remontu na własny koszt najemcy.

TADEuSZ KOBIERNIK – PRZEWODNICZąCy DORAźNEJ KOMISJI DS. POLITyKI MIESZKANIOWEJ



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.
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Kultura

 Kultura
Bawić, uczyć, wychowywać i rozwijać ta-

lenty – to cel zajęć prowadzonych przez Cen-
trum Kultury ,,Zamek w Toszku”. Od wielu 
lat sekcje zainteresowań cieszą się wielkim 
powodzeniem. Młodzi artyści wyjeżdżają na 
warsztaty, podczas których zdobywają umie-
jętności i nowe doświadczenia. „Bogatsi” 
biorą następnie udział w konkursach i prze-
glądach, przywożąc liczne wyróżnienia i splen-
dor towarzyszący zajęciu miejsca na podium.  
Przez ostatnich kilka lat wśród młodych miesz-
kańców Toszka udało się znaleźć wiele perełek, 
które pod bacznym okiem instruktorów po 
dzień dzisiejszy nabierają blasku. A możliwości 
jest wiele… 

Przy Centrum Kultury działa dwanaście 
sekcji zainteresowań dla dzieci oraz dwie sekcje 
dla dorosłych. Niedawno reaktywowana została 
sekcja modelarska, którą prowadzi pan Ewald 
Stawinoga. Już teraz może się ona poszczy-
cić Mistrzem Polski Szybowców Sterowanych 
Mechanicznie F1E w kategorii juniorów młod-
szych, którym został Jakub Blajsz. 

W ofercie pojawiły się również nowe propo-
zycje, a wśród nich sekcja łucznicza prowadzona 
przez pana Grzegorza Kamińskiego, która zdo-
bywa imponujące sukcesy w kraju i za granicą, 
a także sekcja mażoretek, która w Kotulinie 

działa pod opieką pań Marzeny Gruszka 
i Agaty Chlodek. 

Z myślą o najmłodszych powstały zaję-
cia muzyczno-ruchowe dla milusińskich, 
którzy ukończyli trzeci rok życia. Prowadzi 
je pani Małgorzata Pollok-Nwachukwu.  
Międzynarodowym sukcesem może 
pochwalić się także zespół muzy-
ki dawnej Tibiarum Scholares, który 
zdobył I miejsce na Europejskim Fe-
stiwalu Młodych Talentów w Belgii.  
Dumą napawają również inne sekcje 
działające przy Centrum Kultury ,,Za-
mek w Toszku”, bo kogo nie zachwyca 
występ sekcji hip-hop czy break dance? 
Kogo nie poruszają przygotowane przez 
sekcję wokalną występy czy spektakle 
słowno-muzyczne?

W galerii kawiarni Colonna swoje 
prace prezentuje sekcja plastyczna, któ-
rej uczestnicy z sukcesami biorą udział 
w licznych konkursach. Nie należy rów-
nież zapominać o instrumentalistach 
z sekcji keyboardu i gitary, która prezen-
tuje swoje umiejętności na koncertach, 
czy też tancerzach z sekcji tańca towarzy-
skiego – rozgrzewających parkiet w tań-

cach latynoamerykańskich i standardowych. 
Nie można również nie wspomnieć o perełce, 

jaką jest chór TRYL prowadzony przez panią 
Marię Garbal. W tym roku chór nagrał płytę 
z muzyką ludową, którą zaprezentuje w Ame-
ryce pod koniec tego roku.

Liczne sukcesy nie byłyby jednak możliwe 
bez zaangażowania instruktorów i pracowników 
instytucji. Szczególne jednak podziękowania 
należą się rodzicom, którzy poprzez oferowaną 
pomoc codziennie wkładają wiele pracy w roz-
wój artystyczny swoich dzieci. 

 Rozrywka
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” jest 

inicjatorem wielu imprez, które w minionych 
latach cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Każdego roku w prawie 50 wydarzeniach kul-
turalnych uczestniczy około 15 tys. osób. Wiele 
z nich udaje się zorganizować przy wsparciu 
środków zewnętrznych. Najlepszym tego przy-
kładem są toszeckie Brewerie, które od paru 
lat zyskują dofinansowanie unijne z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

 Edukacja
Gminna Biblioteka w minionym roku zwięk-

szyła swoją atrakcyjność, co dało ogółem ponad 
45 tys. wypożyczeń. Dzięki środkom unijnym 

pozyskanym przez Urząd Miejski w Toszku 
zakupiono 10 laptopów z bezpłatnym dostępem 
do Internetu, co poszerzyło ofertę zamkowej 
czytelni. 

 sztuka
Galeria Gaschina i Colonna gościła 12 wy-

staw amatorskiego ruchu artystycznego. Łączna 
liczba uczestników wystaw i wernisaży w mi-
nionym roku to 1.500 osób. 

 sport i rekreacja
W zarządzie instytucji jest również kompleks 

boisk sportowych Orlik. Od momentu otwarcia 
obiekt jest użytkowany od wczesnych godzin 
porannych przez toszeckie szkoły, do późnych 
godzin wieczornych przez pozostałych zaintere-
sowanych. Już w pierwszych sześciu miesiącach 
Orlik odwiedziło ok. 9,5 tys. osób. 

 inwestycje
Działania Centrum Kultury ,,Zamek w Tosz-

ku” skierowane są także na realizację przedsię-
wzięć inwestycyjnych. Przy pozyskanym dofi-
nansowaniu z funduszy unijnych zrealizowano 
m.in. projekt „Remont i uroczyste otwarcie stud-
ni toszeckiego zamku”. Z kolei dzięki wsparciu 
Powiatu Gliwickiego oraz gminy Toszek udało 
się wyremontować bramę przejazdową wraz 
z zabytkowym portalem. 

Wielkim wydarzeniem okazało się pod-
pisanie w ubiegłym roku umowy o dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013 projektu „Rewitalizacja Gotyckiej 
Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum 
Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku 
oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z za-
gospodarowaniem otoczenia”. W ramach tej 
inwestycji zostaną wykonane m.in. następujące 
prace budowlane: 

–  renowacja i aranżacja gotyckiej wieży 
zamkowej 

–  renowacja dachu budynku stajni 
–  renowacja i konserwacja elewacji budynku 

stajni wraz z portalem
–  odtworzenie instalacji wod-kan. i central-

nego ogrzewania w wieży zamkowej 
–  wymiana instalacji elektrycznej i oświe-

tlenia wieży. 
Zakończenie zadania zaplanowano na 

czerwiec przyszłego roku. W projekcie prze-
widziane zostały rozwiązania przyjazne dla 
osób niepełnosprawnych, a niewykorzystane 
dotąd powierzchnie wieży zyskają nowe funkcje 
użytkowe.

ARTuR CZOK, BARBARA SKAWIńSKA

Dla każdego coś dobrego…
Wszystkie działania podejmowane przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” mają na 
celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej zamku, a co za tym idzie rozszerzenie oferty 
nie tylko na województwo śląskie czy województwa ościenne, ale i pozyskanie zaintere-
sowania turystów z zagranicy. Obecnie toszecki obiekt odwiedzają w ramach wycieczek 
szkoły podstawowe, przedszkola i świetlice. Od przyszłego roku taką możliwość będą 
również miały gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Atrakcyjniejsza stanie się także oferta 
dla turysty indywidualnego, który przez cały rok będzie mógł zwiedzać wyremontowaną 
zamkową wieżę. A co już dziś czeka na turystę i mieszkańca na toszeckim zamku?



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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Uzyskanie zewnętrznego wsparcia fi-
nansowego na rozpoczęcie działalności 

spółdzielni okazało się niemożliwe, ponie-
waż proces rejestracji przebiegał w I półro-
czu 2014 r., kiedy już nie było możliwości 
skorzystania z programów wsparcia unijnego 
realizowanych w okresie 2007–2013. Z kolei 
nowe programy dofinansowania ze środków 
unijnych przewidziane na lata 2014–2020 

zostaną udostępnione najwcześniej w dru-
giej połowie 2015 r. Uwarunkowania prawne 
uniemożliwiły także otrzymanie wsparcia 
z Funduszu Pracy poprzez PUP w Gliwicach. 
Rozpoczęcie działania było więc możliwe wy-
łącznie przy ogromnym wsparciu lokalnych 
władz samorządowych i Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz determinacji zarządu spół-
dzielni, co pozwoliło w efekcie końcowym 

na znalezienie i wyremontowanie siedziby, 
rekrutację pracowników, użyczenie podsta-
wowych sprzętów, a co najważniejsze – po-
zyskanie pierwszych zleceń. 

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 5 pra-
cowników spośród osób długotrwale bezro-
botnych, zamieszkujących na terenie gminy 
Toszek. Realizuje głównie zlecenia w zakresie 
prac gospodarczych i porządkowych oraz pie-
lęgnacji terenów zielonych. Zadania związane 
z koszeniem trawników czy też karczowaniem 
nieużytków realizowane są przez osoby posia-
dające spore doświadczenie z wykorzystaniem 
profesjonalnego sprzętu. Osoby zatrudnione 
w spółdzielni, zgodnie z ideami spółdzielczo-
ści, dbają o swoje miejsce pracy i przyczyniają 
się do rozpowszechniania jej dobrej marki. 
Każde zlecenie prac porządkowych na tere-
nie gminy to dla spółdzielni cenna okazja do 
ugruntowania swojej pozycji na lokalnym ryn-
ku, a zarazem poprawy wizerunku otoczenia. 

Misja spółdzielni – stworzenie miejsca 
pracy dla osób długotrwale bezrobotnych 
i umożliwienie im reintegracji zawodowej – to 
właśnie się realizuje.

Cel spółdzielni – pozyskanie dotacji ze 
środków unijnych na zakup środków trwa-
łych umożliwiających rozszerzenie prowa-
dzonej działalności i zatrudnienie kolejnych 
pracowników – to wyzwanie na 2015 r.

Zachęcamy mieszkańców, wspólno-
ty mieszkaniowe i podmioty gospodarcze  
z terenu gminy Toszek do nawiązania współ-
pracy ze spółdzielnią w zakresie utrzymania po-
rządku wokół posesji, sklepu czy siedziby firmy.

Spółdzielnia socjalna

Dać wędkę zamiast ryby…, czyli  
„Wsparcie Na Starcie” w gminie Toszek
PREZES ZARZąDu SPółDZIELNI SOCJALNEJ „WSPARCIE NA STARCIE” EWA NIEWIEJSKA

7 lutego br., po wielomiesięcznym poszukiwaniu partnera oraz pracach przygoto-
wawczych, gmina Toszek i Pilchowice powołały do życia pierwszą na terenie powiatu 
gliwickiego spółdzielnię socjalną osób prawnych „Wsparcie Na Starcie” (z siedzibą 
w Toszku przy ul. Gliwickiej 15/8). Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność od 
lipca br., ale efekty jej pracy można zauważyć już dziś. Aby mieszkańcom Toszka 
żyło się przyjemniej, codziennie pracownicy spółdzielni, w charakterystycznych 
„smerfnych” kamizelkach, dbają o czystość ulic, chodników, terenów zielonych 
i obejść nieruchomości miejskich, a także pielęgnują tereny zielone.

Oświata

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane 
przez rodziców i uczniów od września 

br. powstały w Szkole Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Toszku dwie klasy dwujęzyczne 
mniejszościowe (pierwsza i czwarta) oraz klasa 
integracyjna. 

Klasa dwujęzyczna daje możliwość pełniejszej 
edukacji w dwóch językach (w Toszku w polskim 
i niemieckim). Znacznie poprawiają się zatem 
kompetencje językowe, ponieważ więcej lekcji 
odbywa się w języku obcym. Dodatkowo cztery 
przedmioty prowadzone są dwujęzycznie. 

PIOTR KOZIOL

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty. W gminnej oświacie pojawiły się rów-
nież nowe wyzwania i obiecujące inicjatywy…

Prezentacja gminnych inicjatyw edukacyj-
nych na Śląskim Forum Oświaty Samorządo-
wej wzbudziła ogromne zainteresowanie osób 
kierujących oświatą z całego województwa! 
Wiele z tych działań nie udałoby się zreali-
zować bez pozyskania środków zewnętrz-
nych. W ostatnich 3 latach rozpisano projek-
ty i otrzymano dofinansowanie ze środków 
unijnych i innych źródeł pozabudżetowych na 
łączną kwotę ponad 600 tys. zł. Do najważniej-
szych operacji należą Program Comenius oraz 
projekty realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – 
„E-Edukacja w Gminie Toszek – kompetencje 
nauczycieli do kształcenia multimedialne-
go”, „Wspieramy uczniów naszej gminy”, czy 
„Spróbujmy inaczej E-learning w procesie 
kształcenia”. 

Z kolei zajęcia w klasie integracyjnej pozwa-
lają na pełniejsze włączenie osób z dysfunkcja-
mi oraz uczą pełniejszej otwartości, tolerancji 
i akceptacji w praktyce. 

Wiele gmin obserwuje dokonania w to-
szeckiej oświacie z podziwem. Doceniają to, że 
gminna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzie-
ży staje się coraz bogatsza. Dodatkowo dzięki 
wspólnym działaniom zainteresowanych osób 
w ramach inicjatywy Wspieramy Talenty dzieci 
i młodzież mają szansę jeszcze bardziej rozwinąć 
skrzydła. 

Nowy rok szkolny rozpoczęty



Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej 
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły 
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdow-
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w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. 
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe me-
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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-
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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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Rekordowo niska stopa bezrobocia 
Jednym ze znaczących czynników, który 

wpłynął na zmniejszenie się stopy bezrobocia 
w gminie Toszek do 4,03% (w 2013 r.) jest dzia-
łalność toszeckiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(OPS) i Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w ra-
mach zawartego porozumienia o współpracy. 
Aktywna i zdeterminowana praca socjalna 
świadczona klientom OPS przy wykorzystaniu 
możliwości ustawowych, nowo wprowadzonej 
polityce przyznawania świadczeń takich narzę-
dzi jak kontrakt socjalny czy prace społecznie 
użyteczne (PUP) – wszystko to doprowadziło 
do ogólnego spadku klientów Ośrodka poprzez 
ich usamodzielnianie się. To z kolei odbiło się 
pozytywnym echem w gminnych statystykach. 
Obecnie osiągnięty poziom stopy bezrobocia 
rejestrowanego jest najniższy na terenie całego 
powiatu gliwickiego! 
Zwiększenie efektywności „Funduszu 
Korkowego”

Włączenie przez Urząd Miejski w Toszku 
do struktur OPS potocznie zwanego „Fundu-
szu Korkowego”, czyli Gminnego Programu 
Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Narkomanii 
oraz Przemocy w Rodzinie przyczyniło się do 
zwiększenia na terenie gminy liczby placówek 
wsparcia dziennego (dawniej świetlic opiekuń-
czo-wychowawczych). Jeszcze w 2012 r. było 
ich pięć, a obecnie działa już osiem w miej-
scowościach: Toszek, Boguszyce, Pniów, Sar-
nów, Kotulin, Płużniczka, Ligota Toszecka 
oraz Paczyna. 

W trakcie zajęć proponuje się dzieciom 
w szczególności udział w programie profilak-
tycznym wypełnionym atrakcyjnymi formami 
spędzania czasu wolnego, dodatkowej pomocy 
w nauce szkolnej oraz innych zajęć o charakterze 

profilaktycznym, artystycznym, poznawczym, 
a także ekologicznym. 

Co roku organizowane są dla dzieci i mło-
dzieży półkolonie letnie, które cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem (w 2011 r. – sko-
rzystało z nich 88 osób, w 2012 r. – 131, w 2013 r. 
– 160, a w tym roku – 164). 

Celem „odciążenia” gminnego budżetu, 
Ośrodek corocznie składa wnioski o dofinan-
sowanie projektów, które ubogacają ofertę placó-
wek. Do tej pory w latach 2011–2014 pozyskano 
na ten cel ponad 330 tys. zł. 

Od tego roku przekazano dyrektorom 
gminnych szkół do własnej dyspozycji środ-
ki finansowe na szkolne programy profilak-
tyczne – w łącznej wysokości (za cztery lata)  
prawie 27 tys. zł, co pozwoliło na dopasowanie 
oferty do potrzeb uczniów poszczególnych pla-
cówek w zakresie działań profilaktycznych.

Utworzono również Punkt Pomocy Ro-
dzinie. Udostępnia on możliwość bezpłatnego 
skorzystania z porady prawnej, konsultacji ze 
specjalistą terapii uzależnień dla osób uzależ-
nionych oraz członków ich rodzin, jak również 
rodzin uwikłanych w problem przemocy do-
mowej oraz pedagogiem (m.in. trening umie-
jętności wychowawczych, przeżywane kryzysy 
lub problemy). Zakres działalności punku jest 
systematycznie dostosowywany do zgłaszanych 
przez mieszkańców potrzeb.
Przeciwdziałanie przemocy

W 2011 r. został powołany do życia Zespół 
Interdyscyplinarny Miasta i Gminy Toszek. 
Jest to organ, którego zadania wyznaczają 
rodziny, których dotyczy problem przemocy. 
W ramach działania zespołu nawiązana została 
stała współpraca pomiędzy przedstawicielami 
poszczególnych instytucji tak, by do działań dla 
dobra rodziny zaangażować wszystkie osoby, 

które mają z nią kontakt. Są to najczęściej: pra-
cownik socjalny, dzielnicowy, pedagog lub wy-
chowawca, przedstawiciel ochrony zdrowia itp. 
Pozyskiwanie dodatkowych środków 
pozabudżetowych

Stałym „repertuarem” działalności OPS 
w Toszku jest pozyskiwanie na jego działalność 
dodatkowych środków pozabudżetowych po-
przez realizację projektów współfinansowanych 
przez Unię Europejską, budżet wojewódzki czy 
budżet centralny. Projekty te ukierunkowane są 
na wspieranie rozwiązywania takich problemów 
jak: ogólna trudna sytuacja rodzin, profilaktyka, 
aktywna integracja, zmniejszanie bezrobocia 
i wykluczenia społecznego mieszkańców gminy. 
Łączna kwota otrzymanych dla OPS dodat-
kowych dofinansowań oraz dotacji wyniosła 
w latach 2010–2014 – ponad 1,1 mln zł.
Profesjonalizacja usług opiekuńczych 

Od 2013 r. Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Toszku zostało przydzielone nowe zadanie – 
usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych 
i niepełnosprawnych. Na przestrzeni bieżące-
go roku odnotowano znaczący wzrost godzin 
świadczonych usług (o 62%), co może świadczyć 
o stale rosnącym zapotrzebowaniu, jak i coraz 
większym zaufaniu społecznym mieszkańców 
wobec instytucji pomocy społecznej. Jednocze-
śnie nowym udogodnieniem dla mieszkańców 
gminy jest wprowadzenie możliwości skorzy-
stania ze specjalistycznych usług opiekuńczych 
w postaci usług rehabilitacyjnych, konsultacji 
psychologicznej i terapii zajęciowej.
Wprowadzenie nowego zadania – 
asystenta rodziny

Asystent rodziny to osoba, która wspoma-
ga rodziny w wypełnianiu przez nich funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, pomaga w zorga-
nizowaniu obowiązków domowych, załatwie-
niu spraw urzędowych oraz gospodarowaniu 
pieniędzmi, tworząc tzw. budżet rodzinny. 
Asystent jest także osobą, która w pierwszym 
kontakcie jest w stanie pomóc i wesprzeć całe 
rodziny podczas pojawiających się trudności 
życiowych. Asystenci po raz pierwszy pojawili 
się w połowie 2012 r. i wtedy objęli pomocą 15 
rodzin, w 2013 r. było ich 18, a obecnie asystent 
rodziny współpracuje z 14 rodzinami. Na ten 
cel pozyskano dodatkowe środki z budżetu cen-
tralnego w wysokości około 58 tys. zł.
Wspieranie rodzin wielodzietnych

Nowością ostatnich miesięcy jest Karta Dużej 
Rodziny, która wprowadzona została w gminie 
Toszek Uchwalą Rady Miejskiej w Toszku Nr 
XLIV/480/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz 
rządowy program dla rodzin wielodzietnych, 
obowiązujący na mocy Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych. Celem 
Karty stało się wprowadzanie udogodnień dla 
rodzin wielodzietnych, w tym zastępczych, 
na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim 
w zakresie komunikacji miejskiej, turystyki, 
dokonywania zakupu towarów lub usług po 
obniżonych cenach. Na dzień 15 października 
OPs w Toszku wydał łącznie 189 kart (w pro-
gramie rządowym).

Czas zmian
Ośrodek Pomocy Społecznej

ZESPół PRACOWNIKóW OŚRODKA POMOCy SPOłECZNEJ W TOSZKu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ostatnich czterech latach przechodził sze-
reg zmian, które niewątpliwe wpłynęły na profesjonalizację świadczonych usług oraz 
poszerzenie jego oferty dla wszystkich mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak 
i najstarszych, znajdujących się w szczególnej sytuacji materialnej, czy też życiowej.

WYKORZYSTAJMY SKUTECZNIE SZANSE DLA ŚLĄSKA
 

Województwo śląskie jest obszarem o dużym wewnętrznym potencjale w oparciu, o który winien 
realizować się jego rozwój gospodarczy. Szczególne miejsce w tym procesie zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które stanowią o sile i konkurencyjności gospodarki.
Przed nami wyzwania kolejnego okresu �nansowania z funduszy unijnych, a zarazem ostatniego, w którym 
województwo śląskie i śląskie �rmy będą mieć tak dużą pulę środków do wykorzystania.
 Rozwój gospodarczy jest procesem ciągłym. Krótkowzroczna polityka szybkich korzyści, realizowanych 
tylko dla celów wizerunkowych decydentów, w długiej perspektywie jest nieekonomiczna i szkodzi gospodarce 
regionu. Ważne, by efekty były długofalowe i trwałe oraz dawały perspektywy dalszego rozwoju. Decyzje w tym 
zakresie powinny być oparte o wiedzę i doświadczenie ekspertów.

 Od 15 lat pracuję w instytucji, której misją jest wsparcie rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego 
regionu. Uczestnicząc w procesie pozyskiwania funduszy unijnych widzę, jak bardzo zmieniło się podejście do 
przedsiębiorczości na przestrzeni lat. Pierwsze środki przeznaczane były w dużej mierze na tworzenie warunków 
dla rozwoju �rm. Wsparcie, które uzyskiwali przedsiębiorcy rzadko podnosiło ich konkurencyjność w skali 
ponadregionalnej. Obecnie �rmy chcące skorzystać ze środków unijnych powinny skupić się na innowacyjności 
i wykorzystaniu nowych technologii.  Do tego niezbędna jest współpraca między sferą biznesu i nauki oraz 
skoordynowane działanie władz na każdym szczeblu samorządu. Osobiście przez wiele lat pomagam w budowaniu 
tegoż dialogu, a dzięki temu znam ich problemy, potrzeby i oczekiwania. 

 
Innym ważnym aspektem jest wspieranie postaw przedsiębiorczych już na etapie szkoły średniej. 

Konieczne  jest wypracowanie takiego modelu kreowania przedsiębiorczości, gdzie kluczowy będzie udział 
praktyków i wieloletnich biznesmenów, którzy mogą nauczyć młodych ludzi w jaki sposób należy patrzeć na 
kwestie zakładania �rmy i zarządzania nią. W moim przekonaniu dopiero połączenie wiedzy książkowej 
 z praktyką może przynieść oczekiwane efekty.  

 

Dołóżmy wszelkich starań by do 2020 roku jak najefektywniej wykorzystać środki unijne. Aby to 
osiągnąć postawmy na ekspertów. 

Sylwia Rudek-Matuszczak
Prokurent w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Sylwia
Rudek-Matuszczak

Postaw na eksperta



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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Pełny program komitetu wyborczego  dostępny na łamach  
Gazety Lokalnej oraz na spotkaniach wyborczych  

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Mieszkańców

Twoja gmina, Twoje miasto, wspólna przyszłość
Szanowny Wyborco! Prosząc o Twój głos, czynię to z pełną odpowiedzialnością za program, 
który mam nadzieję znajdzie u Ciebie uznanie. Czynię to także ze względu na to, by 
polityka lokalna stała się ludzka, przejrzysta i zrozumiała dla zwykłego człowieka. By służyła 
nam wszystkim, a każdy z wyborców, głosując na tę czy inną osobę, miał jasność, komu 
powierza swój los. Kandyduję także po to, by zasady, jakie przyświecają samorządności 
lokalnej ponownie zagościły w toszeckim magistracie…



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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Andrzej Kurek, lat 58, 
lekarz weterynarii 

Elżbieta Kołodziej, lat 61, 
lekarz pediatra

Anna Zarzecka, lat 42, 
nauczycielka

Jedna z tras rowerowych – które zostały zmoder-
nizowane i oznakowane dzięki wspólnemu pro-
jektowi powiatu i gmin, w tym Toszka – wiedzie 
na nasz Zamek.

RADNy RADy POWIATu  
GLIWICKIEGO ANDRZEJ KuREK 

W ciągu minionych czterech lat powiat 
jako lider – wspólnie z wszystkimi 

ośmioma gminami wchodzącymi w jego 
skład – zrealizował dwa duże projekty unijne. 
Toszek był jednym z partnerów tych przedsię-
wzięć. Dały one konkretne, wymierne rezul-
taty. Dzięki projektowi „Zaplecze aktywnej 
turystyki rowerowej dla mieszkańców za-
chodniej części Subregionu Centralnego” 
zmodernizowanych zostało około 50 km 
tras rowerowych, a oznakowanych – ponad 
211 km. Chętnie jeżdżą po nich rowerzyści, 
poznając uroki naszego powiatu, w tym 
Toszka i jego okolic. Dzięki drugiemu pro-
jektowi – „PIAP-y dla mieszkańców ziemi 
gliwickiej” – powstała z kolei sieć publicznych 
punktów dostępu do internetu. Oba projek-
ty były naszymi największymi wspólnymi 
przedsięwzięciami od początku funkcjono-
wania Powiatu Gliwickiego. Ich łączna war-
tość wyniosła ok. 4,5 mln zł, z czego ponad 
3,4 mln zł stanowiły środki unijne.

Były też liczne, skromniejsze finanso-
wo, ale nie mniej ważne inwestycje. Wśród 
nich warto wymienić np. dofinansowanie 
przez powiat remontu zabytkowego kościo-
ła w Toszku oraz kościółka w Paczynie. Ze 
wsparcia powiatu korzystały również orga-
nizacje pozarządowe na naszym terenie – 
m.in. organizatorzy Święta Muzyki „Fete de 
la Musique”, INTEGRY Toszeckiej, czyli In-
tegracyjnej Spartakiady im. dr. L. Guttmanna 
oraz Powiatowego Festiwalu Chórów, który 
corocznie odbywa się na Zamku. To ciekawe 
imprezy, w których chętnie uczestniczą nie 

tylko mieszkańcy Toszka. Powiat organizu-
je też szereg konkursów i konferencji oraz 
zawodów sportowych o szerszym zasięgu, 
jak choćby turnieje skata, tenisa stołowego 
czy siatkówki. 

Nie sposób tu również nie wspomnieć 
o inwestycjach i przedsięwzięciach drogo-
wych, które zawsze są pożądane przez miesz-
kańców i kierowców. Zarząd Dróg Powia-
towych w Gliwicach zajmuje się bieżącym 
utrzymaniem dróg i poboczy w należytym 
stanie. W tej kadencji nastąpiło dokończenie 
najdłuższej inwestycji drogowej w dziejach 
powiatu – zakończenie budowy chodnika 
przy ul. Kolejowej w Kotulinie, po którym 
piesi mogą wreszcie bezpiecznie dojść na 
pociąg. Chodnik także budowany jest w Pa-
czynie. Z kolei ul. Ludowa w Toszku została 
wyremontowana wraz z chodnikiem, a droga 
łącząca Ciochowice z Boguszycami zyskała 
utwardzoną nawierzchnię. 

Bardzo ważna była w mijającej kadencji 
dobra współpraca władz powiatu, naszych 
gmin i radnych. Jednym z jej najbardziej 
wymiernych przykładów jest remont drogi 
wojewódzkiej Niewiesze–Toszek i Toszek–
Wielowieś. Dzięki licznym, trwającym dwie 
kadencje interwencjom Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, burmistrza Toszka, wójta Wielowsi, 
radnych powiatu tych gmin udało się dopro-
wadzić do tego, iż Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach wreszcie zadbał o bardzo 
zdegradowaną nawierzchnię tej drogi. 

Powyżej udało mi się opisać zaledwie część 
zadań wykonanych przez powiat dla miesz-
kańców gminy Toszek. Pozostałe to przede 
wszystkim dbałość o szkoły ponadgimnazjal-

ne w Pyskowicach, gdzie uczniowie w Zespole 
Szkół im. Marii Konopnickiej mają dostęp do 
zadbanych, dobrze wyposażonych i zarzą-
dzanych placówek, w których realizowane są 
liczne projekty unijne zapewniające bezpłatne 
zajęcia pozalekcyjne. To także szpital w Py-
skowicach, który w ostatnim czasie został 
przekształcony w spółkę, a wielomilionowe 
dotacje powiatu na jego modernizację po-
zwalają nam optymistycznie patrzeć w przy-
szłość, gdyż placówka będzie miała możliwość 
dostosowania się do wymogów narzuconych 
przez sanepid i ministra zdrowia.

Warto przypomnieć, że duży udział 
w wielu powyższych działaniach mieli radni 
z gminy Toszek. Złożyli oni na ręce prze-
wodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego 
ogółem 75 interpelacji. Ich tematyka była 
bardzo różnorodna i dotyczyła całego szeregu 
spraw, w większości zgłaszanych nam przez 
mieszkańców. Krystian Kiełbasa (który za-
stąpił w Radzie Mariusza Poloczka, gdy ten 
złożył rezygnację na początku br.) zgłosił 
ich 10, Mariusz Podbrożny – 24, a ja – 41. 
Wszystkie te interpelacje, ich treść oraz od-
powiedzi można znaleźć na BIP-ie Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach.

Wspólnie z powiatem
Mijająca kadencja samorządowa jest dobrą okazją do podsumowania tego, co 
udało się nam zrobić wspólnie z Powiatem Gliwickim na rzecz mieszkańców 
naszego miasta i gminy. A jest tego naprawdę wiele.

Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda i Przyszłość

Kandydaci do Rady Powiatu
Kandydat do Rady Miejskiej 

w Toszku okręg nr 7  
Płużniczka-Sarnów

Radosław Makowczyński, lat 29,  
sołtys Płużniczki



Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Toszecka

Kandydaci do 
Rady Miasta: Okręg Wyborczy

Jan Bem 1 Boguszyce, Pawłowice, Ligota Toszecka

Inga Potkowa 2 Kotliszowice, Wilkowiczki

Ewald Laksa 3 Pisarzowice, Ciochowice

Jan Sopała 4 Paczyna ul. Astrów, Klasztorna, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Plac Drzewny, Różana, Szeroka, Wiejska, 
Wiejska PGR, Wrzosy

Elżbieta Kozak 5 Paczyna ul. Pniowska, Polna

Marcin Kwaśniok 6 Paczynka, Pniów

Adam Konieczny 7 Sarnów, PŁużniczka

Gabriela Wróbel 8 Kotulin ul. Dolna, Kolejowa, Nogowczycka, Szklarnia, Wiejska
Proboszczowice

Herbert Kocur 9 Kotulin ul. Gliwicka, Krótka, Nakło, Ogrodowa, o. Henryka Henkla, Osiedlowa, Piaskowa, Skalna, Skały, 
Świbska

Joachim Hlubek 10 Osiedle Oracze

Anna Zwiorek-Rotkegel 11 ul. Gliwicka, Ludowa, Tarnogórska, Wielowiejska, WilkowickA

Tadeusz Kobiernik 12 ul. Dzierżonia, Miarki, Wąska, ks. Johannesa Chrząszcza, Reymonta, Mickiewicza, Eichendorffa, 
Curie-Skłodowskiej, Słowackiego, Głowackiego, Poprzeczna, Krasińskiego, Kolejowa

Andrzej Morciniec 13 ul. Morcinka

Rudolf Bartela 14 ul. Poddworcowa, Leśna, Polna, Boczna, Dworcowa, Górnośląska, Parkowa, Strzelecka, Miła, 
dr. Ludwiga Guttmanna, ks. Jana Twardowskiego

Dorota Matheja 15 ul. Bolesława Chrobrego, Kilińskiego, Boguszycka, Stary Młyn, Powstańców, Kościuszki, Wolności, 
Ratuszowa, Limanowskiego, Szewska, Piastowska, Szpitalna, Zamkowa, Kościelna, Krótka, Rynek
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Dorota Matheja 15 ul. Bolesława Chrobrego, Kilińskiego, Boguszycka, Stary Młyn, Powstańców, Kościuszki, Wolności, 
Ratuszowa, Limanowskiego, Szewska, Piastowska, Szpitalna, Zamkowa, Kościelna, Krótka, Rynek

INFRASTRUKTURA  
i KOMUNIKACJA
  Rozwój komunikacji zbiorowej 

poprzez utworzenie bezpośred-
nich połączeń autobusowych do 
Gliwic

  Rozbudowa i modernizacja sieci 
dróg i chodników 

  Poprawa infrastruktury i bu-
dowa nowej służącej lokalnym 
przedsiębiorcom

  Inwestycje ekologiczne
BIZNES I MIEJSCA PRACY
  Umacnianie lokalnych przed-

siębiorców poprzez stworzenie 
dla nich asystentów inwestora

  Utworzenie Rady Przedsiębior-
ców jako ciała doradczego dla 
Burmistrza

  Dążenie do utworzenia przy 
pomocy instrumentów finan-
sowych i instytucji finansowych 
funduszu pożyczkowego dla lo-
kalnych przedsiębiorstw

  Pozyskanie inwestorów ze-
wnętrznych

GMINA TOSZEK TO LUDZIE
  Budowa pierwszego w Toszku 

żłobka

  Miejskie „becikowe”, ulgi bu-
dowlane dla rodzin wielodziet-
nych

  Dopracowanie miejskiej „Karty 
Dużej Rodziny” z rozbudowa-
nym systemem ulg

  Szczególna opieka nad najstar-
szymi, utworzenie Dziennego 
Domu Pobytu oraz Klubu Se-
niora

BUDŻET OBYWATELSKI
  Stworzymy mieszkańcom moż-

liwość bezpośredniego wpły-
wu na decyzje o przeznaczeniu 
części budżetu publicznego na 
przedsięwzięcia zgłoszone bez-
pośrednio przez obywateli

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Ujazdowskiego

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

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

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

B.  GROCHLA

Po feriach przedszkole 
jak z bajki

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

B.  GROCHLA

KOTULIN

 # Babciu, dziadku, 
có¿ wam dam

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

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

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

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

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

ANNA ZARZECKA 

PNIÓW

Oświata

 # Szko³a - integracyjny 
element Twojego œrodowiska

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

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

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

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

 # Z Ma³opolski na Œl¹sk
Kto chce podziwiać 

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

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

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

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

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

AGNIESZKA KURAL

PACZYNA
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