
 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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Obecnie teren gminy Toszek zamieszkuje 
290 dzieci w wieku do lat 3. Pomimo 

rosnącego przyrostu naturalnego nie znajduje 
się tutaj żadna instytucja świadcząca usługi 
opieki dla najmłodszych. Brak żłobka stanowi 
istotny problem oddziaływujący na wiele 
aspektów życia rodzinnego i zawodowego 
rodziców. Są oni zmuszeni szukać miejsca 
w innych instytucjach znajdujących się poza 
terenem gminy, co związane jest z koniecz-
nością dowożenia dziecka, a to z kolei gene-
ruje dodatkowe koszty. Inną alternatywą jest 
opieka niani, ale jak wiadomo usługi tego 
typu nie należą do najtańszych. 

Chcąc rozwiązać istniejący problem na 
początku marca bieżącego roku toszecki ma-
gistrat złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego projekt pn.: „Modernizacja budynku 
gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku 
i adaptacja na potrzeby żłobka w ramach 
programu Maluch 2015” resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH”. Przygotowane 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej działanie umożliwia pozyskanie funduszy 
zarówno na utworzenie żłobka, jak i jego 
funkcjonowanie. 

Z końcem kwietnia z Warszawy dotarła 
informacja, że gmina Toszek zakwalifiko-
wana została do otrzymania dofinansowania 
w wysokości 1 836 000,00 zł. Przyznana 
kwota stanowi około 80% całości kosz-

tów, jakie zostaną poniesienie w związku 
z powstaniem żłobka oraz jego funkcjo-
nowaniem w bieżącym roku. W ramach 
operacji planowana jest modernizacja bu-
dynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a 
w Toszku (dawna siedziba klubu sporto-

wego Zamkowiec Toszek). Nowo powsta-
ły żłobek może objąć opieką do 50 dzieci.  
W chwili obecnej prowadzone są działania 
mające na celu otrzymanie pozwolenia na 
budowę oraz przygotowanie postępowania 
przetargowego w celu wyłonienia wykonaw-
cy inwestycji. Wszelkie informacje związane 
z terminem uruchomienia oraz rekrutacją 
udostępniane będą na bieżąco na stronie 
www.toszek.pl.

Od wielu lat rodziców z gminy Toszek trapił problem związany z brakiem miejsca opieki  
dla najmłodszych. Niedługo ma się to jednak zmienić. Dzięki dotacji uzyskanej 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej istnieje szansa, że jeszcze w tym roku 
bocian przyniesie żłobek i do Toszka.
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„Kinder niespodzianka” –  
Czy bocian przyniesie żłobek do Toszka?



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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 Odblaskowa gmina – 
jestem bezpieczny  
na drodze

W związku ze zmianami w przepisach 
o ruchu drogowym, które weszły w życie 
w ubiegłym roku, każdy pieszy poruszający 
się po zmierzchu po drodze poza obszarem 
zabudowanym, ma obowiązek używania 
elementów odblaskowych. W przypadku 
nieprzestrzegania tego przepisu osobie 
takiej grozi mandat karny w wysokości 
100 zł! Mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców włodarze gminy Toszek wraz 
z policjantami Komisariatu Policji w Py-
skowicach podjęli starania zmierzające do 
podniesienia świadomości lokalnej społecz-
ności odnośnie zagrożeń związanych z po-
ruszaniem się po drodze. Tak oto narodził 
się pomysł kampanii pn.: „Gmina Toszek 
– jestem bezpieczny na drodze”.

W celu realizacji akcji magistrat zakupił 
800 szt. kamizelek oraz 1000 szt. opasek 
odblaskowych przeznaczonych dla miesz-
kańców i przekazał je funkcjonariuszom 
policji, którzy z kolei rozdawali je miesz-
kańcom gminy Toszek podczas spotkań 
sołeckich odbywających się na przestrzeni 
dwóch ostatnich miesięcy. Przy okazji każ-
dego spotkania policjanci przypominali 
podstawowe zasady poruszania się pieszych 
i rowerzystów po drodze. Dzielnicowi asp. 
Adam Ploch oraz asp. Tomasz Białowąs 
w swojej prezentacji podkreślali istotę 
prawidłowego zachowania się na drogach 
oraz przedstawiali uczestnikom spotkań 
najczęstsze przyczyny wypadków pieszych, 
a także rowerzystów. Mundurowi zaak-
centowali, iż noszenie odblasków może 
uratować życie pieszym, rowerzystom i jest 
szczególnie ważne w tych porach, kiedy 
widoczność na drodze znacznie spada. Doj-
rzały rowerzysta czy pieszy dba o siebie, 
zna podstawowe zasady kodeksu drogo-
wego oraz kieruje się rozsądkiem. Reali-
zacja przedsięwzięcia cieszyła się sporym 
zainteresowaniem ze strony przybyłych na 
spotkania, a kamizelki i opaski znikały jak 
przysłowiowe „świeże bułeczki”. 

Podsumowaniem całej kampanii będzie 
impreza Kwitnący Toszek, która odbędzie 
się 30 maja na toszeckim rynku. W przed-
sięwzięciu wezmą także udział służby ra-
townicze tak, by lepiej poznać czyhające 
zagrożenia oraz wiedzieć, jak zareagować 
w trudnej sytuacji.

 Przypomnienie zasad 
poruszania się po drodze

Piesi
•	 	pieszy porusza się po chodniku lub po-

boczu,
•	 	w przypadku braku chodnika lub po-

bocza porusza się lewą stroną drogi, 
jak najbliżej krawędzi jezdni, w razie 
konieczności podczas wymijania przez 
pojazd, pieszy zatrzymuje się i schodzi 
z jezdni,

•	 	piesi, poruszając się po jezdni lub po-
boczu, idą jeden za drugim, a nie obok 
siebie,

•	 	po zmroku pieszy poruszający się poza 
obszarem zabudowanym obowiązkowo 
ma być wyposażony w elementy odbla-
skowe,

•	 	zaleca się noszenie elementów odblasko-
wych, a w szczególności kamizelek o in-
tensywnych barwach poza obszarem za-
budowanym również w porze dziennej.

Rowerzyści
•	 	rowerzysta korzysta z drogi dla rowerów, 

ścieżki rowerowej lub jezdni. Zabrania 
się poruszania rowerem po chodniku,

•	 	rower obowiązkowo musi być wypo-
sażony w lampy: barwy białej z przodu 
i barwy czerwonej z tyłu, same elementy 
odblaskowe w rowerze nie wystarczają. 
Jeżeli rower nie jest wyposażony w lam-
py – nie jest dopuszczony do poruszania 
się po drodze publicznej,

•	 	rowerzyści mogą poruszać się obok 
siebie tylko wtedy, gdy nie utrudniają 
ruchu innym uczestnikom i nie stwa-
rzają zagrożenia,

•	 	dzieci przewozić można na rowerze 
tylko w specjalnych fotelikach monto-
wanych trwale do elementów roweru,

•	 	rowerzysta porusza się jak najbliżej pra-
wej krawędzi jezdni, a w miarę możliwo-
ści, gdy droga wyposażona jest w twarde 
pobocze – po poboczu.

Za niestosowanie się do powyższych 
przepisów (z wyjątkiem ostatniego punktu) 
zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym 
grożą sankcje w postaci grzywny (mandatów 
karnych). asp. Tomasz Białowąs

 W marcu jak w garncu... 
zmian

Od 1 marca br. obowiązują nowe zasady 
wydawania dowodów osobistych i jego nowy 
wzór. Nie oznacza to jednak konieczności 
wymiany wszystkich dotychczasowych do-
kumentów tożsamości, ponieważ dowody 
wydane przed marcem 2015 roku zacho-
wują swoją ważność do daty wskazanej na 
dokumencie. Z wnioskiem o nowy dowód 
osobisty powinny występować jedynie oso-
by, których dane zawarte w dokumencie 
uległy zmianie, termin ważności ich do-
wodu osobistego upłynął, bądź jest to ich 
pierwszy dowód. Dotyczy to także sytuacji 
zgubienia, zniszczenia lub kradzieży. Zgod-
nie z nowymi przepisami wnioski o wydanie 
dowodu osobistego można składać na dwa 
sposoby: 

1) tradycyjny – to złożenie go w formie 
pisemnej w dowolnym urzędzie na terenie 
całego kraju. Wraz z wnioskiem należy do-
starczyć kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 
mm w dobrej ostrości, wykonane na jednoli-
tym jasnym tle. Ma ona odwzorowywać natu-
ralny kolor skóry i obejmować wizerunek od 
wierzchołka głowy do górnej części barków 
– tak, aby twarz zajmowała 70–80% fotogra-
fii. Zdjęcie powinno pokazywać wyraźnie 
oczy – zwłaszcza źrenice i przedstawiać oso-
bę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na 
wprost z otwartymi oczami, nieprzesłonięty-
mi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy 
i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna 
być aktualna – wykonana nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
dowodowego. 

2) przez internet (nowość) – dla osób, które 
posiadają podpis elektroniczny lub podpis po-
twierdzony profilem zaufanym Elektronicz-
nej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP). Do elektronicznego wniosku ko-
nieczne jest dołączenie fotografii w postaci 
pliku o wymiarach 492x610 pikseli i wielkości 
nie przekraczającej 2,5 MB. 

Bez względu na formę złożenia wniosku, 
gotowy dokument trzeba będzie osobiście 
odebrać wyłącznie w tym urzędzie, w któ-
rym został złożony wniosek. Tylko w szcze-
gólnych przypadkach dowód będzie mógł 
odebrać pełnomocnik. 

Format i wymiary dowodu osobistego 
pozostają bez zmian. Nowe dokumenty nie 
zawierają niektórych danych, takich jak: miej-
sce zameldowania, kolor oczu, wzrost. Nie 
ma też zeskanowanego podpisu właściciela 
dokumentu. Pojawia się za to informacja 
o obywatelstwie. Brak informacji na temat 
zameldowania oznacza, że zmiana adresu 

 Lepszy rydz niż nic 
– „schetynówka” 
w Gminie?...

27 września Gmina Toszek złożyła wnio-
sek o do�nansowanie remontu ul. Wiejskiej 
w Kotulinie w ramach naboru do kolejnej 
edycji tzw. „schetynówek”. Jest to drugi etap 
„Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój”, dzięki któremu w latach 
2012-2015 będzie �nansowana modernizacja 
i rozbudowa przeszło 13 tys. km dróg lokal-
nych, gminnych i powiatowych w Polsce. 
W pierwszym etapie programu (2008-2011) 
Gmina Toszek nie podjęła prób sięgnięcia 
po środki �nansowe z budżetu państwa. Naj-
wyższy czas przełamać lody! 

Dlaczego właśnie droga w Kotulinie?... 
Argumentów jest kilka. Jednym z nich jest 
fatalny stan jej nawierzchni, co wymusza 
na Gminie coraz większe nakłady �nansowe 
na „łatanie dziur”, a w konsekwencji i tak nie 
przekłada się to na poprawę jakości użytko-
wania. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że ulica Wiejska w Kotulinie (składająca 
się z 3 odcinków) stanowi rodzaj układu ko-
munikacyjnego o łącznej długości aż 2,5 km 
i  traktowana jest jako jeden obiekt techniczny 
ujęty w Ewidencji Dróg Gminnych. 

Samorządy mogą liczyć na do�nansowa-
nie z Programu w wysokości do 30% plano-
wanych kosztów – pozostałe fundusze muszą 
wygospodarować samodzielnie z własnych 
środków. Będzie to spore obciążenie dla przy-
szłorocznego budżetu, ale warto podjąć próbę 
pozyskania dodatkowych środków zewnętrz-
nych, by cieszyć się nowym dwuipółkilome-
trowym odcinkiem drogi w Gminie Toszek.

 Bezpieczny dach nad 
głową i okno na świat

W celu poprawy stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego Gminy Toszek, 
przystąpiono do realizacji podjętej w tym 
roku uchwały Rady Miejskiej dotyczą-
cej m.in. planu remontów na lata 2012-
2013. Chcąc podnieść standard warunków 
mieszkalnych w tym roku wymieniono już 
25 okien, a 3 są jeszcze w planie. W 2013 r. 
przewidziana jest wymiana kolejnych 23. 
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, przy-
szedł też czas na remont 4 dachów. Dbając 
o bezpieczeństwo mieszkańców, zlecono 
wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich 
budynków mieszkalnych, instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

 Ekologiczna 
inwestycja 
na każdą kieszeń

Oczyszczanie ścieków bytowych stanowi 
problem wielu gmin, a skutki zaniedbań 
w tym zakresie można odczuć spacerując 
wzdłuż rowów przydrożnych i w pobliżu 
innych cieków wodnych. Chcąc rozpoznać 
skalę problemu i zainteresowanie miesz-
kańców jego rozwiązaniem, w pierwszym 
kwartale władze zorganizowały spotka-
nia informacyjne z mieszkańcami sołectw 
i rejonów Toszka nieobjętych kanalizacją. 
W wyniku podjętych działań około 170 go-
spodarstw zadeklarowało chęć budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
wsparciu Gminy. Koszt budowy jednej ta-
kiej oczyszczalni dla 4-6. osobowej rodziny 
to kwota ok. 12 tys. zł, która zdecydowanie 
przewyższa możliwości wielu budżetów 
domowych. Władze samorządowe chcąc 
wspomóc mieszkańców w tym ekologicz-
nym przedsięwzięciu planują pozyskać 
w przyszłym roku środki z funduszów 
ochrony środowiska.

Aktualnie opracowywany jest Gmin-
ny Program Budowy Przydomowych 
Oczyszczalni Ścieków, będący podstawo-
wym dokumentem strategicznym, któ-
ry po zatwierdzeniu przez Radę Miej-
ską umożliwi ubieganie się o zewnętrzne  
dofinansowanie.

W przypadku ubiegania się o środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina 
może otrzymać pożyczkę w wysokości 80%, 
a faktyczny wydatek mieszkańca wyniósłby 
20%. Druga możliwość to wsparcie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, gdzie dofinansowa-
nie wynosi 90%, z czego do 45% w formie 
dotacji, a drugie 45% w formie pożyczki. 
Wkład własny mieszkańca stanowiłby je-
dynie 10% wartości inwestycji. 

 Strategiczne 
cele a sztuka 
kompromisu

Władze samorządowe rozpoczęły pro-
ces aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Toszek – najważniejszego dokumentu de-
finiującego kluczowe potrzeby społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe, czyli inaczej 
wizję rozwoju gminy. Działania zmierza-
jące do opracowania nowej wersji strate-
gii są niezbędne, bowiem przez ostatnie 
12  lat nie poczyniono żadnych uaktual-
nień w tym zakresie. Przez najbliższe 2 
miesiące zorganizowane zostaną konwenty 
strategiczne, do których zaproszono już 
przedstawicieli różnych środowisk lokal-
nych, w tym m.in. reprezentantów władz, 
sektora przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych, przedstawicieli oświaty, kultu-
ry, ochrony zdrowia, liderów społecznych 
itp. Ich zadaniem będzie zidentyfikowa-
nie potencjałów, zasobów Gminy Toszek, 
określenie głównych kierunków rozwoju, 
celów strategicznych oraz planów działań 
i ram organizacyjnych na lata 2013-2020. 
Konsultacje społeczne i praca w zespole 
roboczym skupiającym tak różnorodne 
grupy środowiskowe, z których każda stara 
się przechylić szalę wagi na swoją stronę, 
wymaga wzajemnego porozumienia w celu 
dokonania odpowiednich wyborów. Pla-
nowanie strategiczne jest sztuką kompro-
misu w partnerstwie. Jeśli uda się ją opa-
nować – nowa Strategia Rozwoju Gminy 
Toszek będzie obowiązywała od począt-
ku przyszłego roku.

 Współpraca 
na rzecz rozwoju 
podregionu 
gliwickiego

20 września w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów podregionu gliwickiego 
(w tym Toszka), którego celem było omó-
wienie założeń do stworzenia projektu 
predefiniowanego „Budowanie kompeten-
cji do współpracy międzysamorządowej 
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju 
lokalnego i regionalnego”. Powołano m.in. 
zespół projektowy, który opracuje wspól-
ny dokument pn. „Strategia wzmacniania 
atrakcyjności gospodarczej podregionu 
gliwickiego”, umożliwiający ubieganie się 
o grant z Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego. Obejmuje on istotne dla mieszkańców 
regionu gliwickiego obszary, tj. zintegrowa-
ny system transportu, kapitał ludzki, ana-
lizę potencjału inwestycyjnego, promocję 
postindustrialną i produkty lokalne oraz 
odnawialne źródła energii i inteligentną 
specjalizację.
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Ślub na toszeckim zamku 
 Fot. arch. CK „Zamek w Toszku”



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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zameldowania nie będzie stanowiła podstawy 
do wymiany dowodu osobistego.

Od początku marca wprowadzone zostały 
także zmiany związane z rejestracją zdarzeń 
stanu cywilnego, wydawaniem odpisów i za-
świadczeń. Obecnie zadania te realizowane są 
w Systemie Rejestrów Państwowych łączącym 
zbiory aktów z całej Polski z danymi PE-
SEL. Urząd będzie mógł korzystać z danych 
centralnych i wydawać zaświadczenia dla 
zdarzeń z innych miejscowości. W chwili 
obecnej Baza Usług Stanu Cywilnego jest 
jednak „pusta”, będzie na bieżąco uzupeł-
niana i zasilana z aplikacji alternatywnych 
(używanych do tej pory).

Zmiany dotyczą także kwestii nadawania 
imion oraz zawarcia związku małżeńskiego. 
Nowe przepisy zezwalają rodzicom na nada-
wanie dzieciom imion o obcym pochodze-
niu, np. Mercedes, Takahiro czy Liam. Nadal 
obowiązuje przepis mówiący, że można nadać 
maksymalnie dwa imiona, przy ich wyborze 
należy pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, 
uwłaczające, ani ośmieszające. 

W przypadku ślubów główna zmiana 
dotyczy ustawowej możliwości zawarcia 
związku małżeńskiego poza Urzędem stanu 
Cywilnego. Wystarczy złożyć odpowied-
ni wniosek do Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, następnie wybrać miejsce, któ-
re musi gwarantować zachowanie powagi 
i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników. Decyzja o tym, czy 
zaproponowane miejsce spełnia te wymo-
gi, należy ostatecznie do kierownika USC. 
W myśl nowych przepisów za zorganizowanie 
takiej uroczystości przyszli małżonkowie 
będą musieli zapłacić 1000 zł. 

Więcej informacji można uzyskać w Refe-
racie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miejskiego w Toszku pokój 
8 (parter) tel. (32) 237 80 14 lub (32) 237 80 24, 
e-mail: uso@toszek.pl, usc@toszek.pl

 Cyfrowy urząd – 
wirtualne możliwości

Dążąc do świadczenia usług o możliwie 
najwyższej jakości dla mieszkańców oraz ma-
jąc na uwadze ich wygodę, w ubiegłym roku 
uruchomiono specjalną platformę „Wirtu@lny  
Urząd” umożliwiającą realizację wielu spraw 
urzędowych za pośrednictwem internetu, bez 
konieczności wychodzenia z domu. Funkcjo-
nalność platformy pozwala na bieżące śledze-
nie stanu realizacji swoich spraw, składanej 
i otrzymywanej korespondencji, a dzięki peł-
nej integracji z rządową platformą ePUAP 
oraz regionalnym systemem SEKAP, można 
elektronicznie wysyłać wnioski i otrzymywać 
na nie odpowiedzi. Ponadto klient toszeckie-
go Urzędu po zalogowaniu otrzymuje m.in. 
dostęp do swoich informacji spersonalizowa-
nych, tj. danych podatkowych i innych opłat 
(np. dzierżawy, opłaty śmieciowe). Posiada 
także podgląd globalnych kwot należności 

i wpłat, harmonogramu zapłaty, ich realizacji 
oraz kwot przeterminowanych (zaległych). 
Co ważne portal umożliwia także każdemu 
zalogowanemu użytkownikowi dokonywa-
nie płatności internetowych. Korzystanie 
z cyfrowych udogodnień za pośrednictwem 
platformy jest całkowicie bezpłatne i wymaga 
jedynie uwierzytelnienia, tj. założenia konta, 
a następnie logowania się do systemu. W tym 
celu konieczne będzie jednorazowe złożenie 
wniosku o stworzenie konta użytkownika 
w tutejszym magistracie.
NIE MASZ JESZCZE KONTA NA PLAT-
FORMIE WIRTUALNEGO URZĘDU? 

JUŻ DZIŚ ZAŁÓŻ JE I KORZYSTAJ  
Z CYFROWYCH MOŻLIWOŚCI!

 Ciepło, ciepło  
coraz cieplej – czyli 
termomodernizacja 
szkoły w Paczynie 
i przedszkola w Toszku

Pod koniec ubiegłego roku gmina Toszek 
otrzymała informację o dofinansowaniu 
projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez kompleksową termomodernizację 
wraz z wymianą źródła ciepła i montażem 
kolektorów słonecznych w budynkach szko-
ły podstawowej w Paczynie i przedszkola 
w Toszku”. Znajdował się on dotychczas na 
liście rezerwowej. Głównym celem operacji 
jest wymiana elewacji wraz z dociepleniem 
ścian oraz modernizacją ogrzewania pozwa-
lającą na wykorzystanie energii słonecznej 
w budynkach oświatowych. Toszecki magi-
strat niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej 
decyzji Zarządu Województwa przystąpił do 
prac pozwalających na jak najszybsze ogło-
szenie postępowania przetargowego w celu 
wyłonienia wykonawcy przedmiotowej in-
westycji, która obejmuje bardzo szeroki za-
kres prac zarówno ogólnobudowlanych, jak 
i instalacyjno-sanitarnych: 

1) w szkole podstawowej w Paczynie – docie-
plenie ścian, fundamentów oraz stropodachu, 
odwodnienie dachu, modernizację kotłowni 
wraz z wymianą kotłów węglowych, wymianę 
okien i drzwi oraz montaż instalacji solarnej; 

2) w publicznym przedszkolu w Toszku 
– docieplenie ścian, fundamentów oraz stro-
podachu, odwodnienie dachu, modernizację 

instalacji centralnego ogrzewania, wymianę 
okien i drzwi oraz montaż instalacji solarnej 
wraz z wymianą kotła węglowego na gazowy. 
Umowy na wykonanie robót budowlanych 
podpisano na początku kwietnia br., a ich za-
kończenie planowane jest z końcem czerwca 
br. Dla wielu zastanawiającym może być fakt 
prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego, 
jednakże zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
wykorzystania środków unijnych, wszystkie 
projekty współfinansowane w ramach tzw. 
starej perspektywy finansowej (lata 2007–
2013) muszą zostać ukończone do końca 
czerwca i rozliczone w ciągu miesiąca od daty 
ich zakończenia. W ramach dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego pokrytych zostanie 85% 
kosztów kwalifikowanych całej operacji, czyli 
ponad 1 mln zł. Przeprowadzenie inwestycji 

przyczyni się niewątpliwie do poprawy stanu 
technicznego gminnych obiektów oświato-
wych oraz wzrostu ich walorów wizualnych, 
a co najważniejsze, w przyszłości przyniesie 
oszczędności i przyczyni się do poprawy sta-
nu środowiska naturalnego. W chwili obecnej 
wszystkie prace postępują zgodnie z planem, 
co pozwala z optymizmem myśleć o zakoń-
czeniu inwestycji w umownym terminie.

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 31 maja 2015 r.  
od godz. 8.00 do 18.00 odbędą się wybory do Rad Powiatowych

ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ w Urzędzie Miejskim w Toszku

Uprawnionymi do głosowania są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami 
podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej  
oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe.

szkoła podstawowa w paczynie

przedszkole w Toszku



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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 sTYCZEŃ
27 stycznia br. miała miejsce druga tegoroczna sesja 

Rady Miejskiej w Toszku. Na początku obrad Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek 
poprosił przewodniczących komisji stałych o przedstawie-
nie zgromadzonym planu prac poszczególnych komisji 
na rok 2015. Następnie plany działań wszystkich czterech 
komisji stałych zostały poddane pod głosowanie i przy-
jęte jednogłośnie. W takim samym stosunku głosów 
podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych dla Miasta i Gminy Toszek na rok 2015, 
określający maksymalną liczbę osób skierowanych do 
pracy wraz z maksymalną liczbą godzin przeznaczonych 
na wykonanie zadań zleconych.

 LUTY
Podczas sesji odbywającej się w dniu 24 lutego radni Rady 

Miejskiej w Toszku po odczytaniu protokołu z konsultacji 
jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2015 roku”. 
Wyrażono także zgodę na przystąpienie gminy Toszek do 
Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Śląski”

 MARZEC
Sesja marcowa rozpoczęła się od przyjęcia przez rad-

nych sprawozdania za rok 2014 z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2013–2015 wraz ze 
wskazaniem potrzeb oraz raportu z wykonania w 2014 roku 
części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii 
oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014 
w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Następnie radni 
przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 
nadania nowego Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Toszku, który zakładał przemianowanie stanowiska 
Kierownika Ośrodka na Dyrektora. W wyniku głosowania 
2 głosy za, 7 przeciw oraz 5 wstrzymujących się od głosu, 
projekt nie zyskał akceptacji organu stanowiącego. Na 
wniosek Burmistrz Toszka toszeccy radni podjęli za to 
uchwałę dotyczącą zmiany w budżecie gminy na rok 2015, 
co pozwoliło na zabezpieczenie wkładu własnego niezbęd-
nego do otrzymania dotacji na budowę żłobka w Toszku. 
Ważną informacją dla mieszkańców jest przyjęcie zmian 
do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Toszek, która zakłada zmianę Komisji ds. Polityki 
Mieszkaniowej na Społeczną Komisję Mieszkaniową będącą 
organem doradczym przy podejmowaniu decyzji dotyczącej 
najmu lokali komunalnych. Ponadto podjęto także uchwałę 
w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych 
dzieci zamieszkałych na terenie gminy Toszek przeciw 
bakteriom meningokokowym serogrupy C.

* * *
Redakcja czasopisma „Po troszku o Toszku” bardzo 

przeprasza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku 
Pana Krzysztofa Klonka za niezamierzoną omyłkę pisar-
ską w jego nazwisku, która zaistniała na str. 4 (Nr 1/2015) 
niniejszej gazety.

Pracowicie między sesjami
 w dniu 31 marca br. Rada miejska w Toszku podjęła Uchwałę  

Nr Vii/32/2015 w sprawie przyjęcia programu szczepień profilaktycznych 
dzieci zamieszkałych na terenie gminy Toszek przeciw bakteriom 
meningokokowym serogrupy C. 
Oznacza to, że i w tym roku kontynuowane będą szczepienia 
profilaktyczne przeciw meningokokom dzieci 5-letnich.
informacja o rozpoczęciu realizacji programu i możliwości nieodpłat-
nego zaszczepienia dziecka ukaże się na stronie www.toszek.pl  
w II kwartale br. Zakup szczepionek zostanie w całości sfinansowany 
z budżetu gminy Toszek. 
Bakterie meningokokowe serogrupy C stanowią jedną z głównych 
przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie. szczepienia 
profilaktyczne są najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania 
zachorowaniom na tę groźną chorobę. Należą one do zalecanych 
w programie szczepień ochronnych, jednakże nie są finansowane 
przez państwo.
Realizacja programu rozpocznie się w czerwcu br. 

* * *
 zgodnie z Uchwałą Nr XLV/494/2014 Rady miejskiej w Toszku z dnia 

28 maja 2014 r. do dnia 15 września br. można składać wnioski do 
Burmistrza Toszka o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, które będą realizowane w przyszłym 
roku (2016).
Dotacja może finansować nakłady obejmujące:
1. sporządzenie ekspertyz konserwatorskich,
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych,
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4. prowadzenie prac lub robót budowlanych mających na celu:
a) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
b)  zabezpieczenie konstrukcyjne części składowych zabytku lub 

ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego 
zabytku;

c)  odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych 
albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej 
dla tego zabytku kolorystyki;

d)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie 
to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

e)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic 
i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia 
dachowego, rynien i rur spustowych;

f)  remont lub wymianę instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych 
lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna 
część składowe i przynależności;

g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytku drewnianym;
h)  montaż instalacji przeciwpożarowej i odgromowej w zabytku 

drewnianym, w tym zakup materiałów konserwatorskich 
i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót 
budowlanych”.

Finansowaniem mogą zostać objęte prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub 
nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1. znajduje się na stałe na obszarze gminy Toszek,
2. jest w złym stanie technicznym,
3.  posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe 

dla mieszkańców gminy Toszek,
4. jest wpisany do rejestru zabytków.

więcej informacji można uzyskać w Referacie organizacyjnym Urzędu 
miejskiego w Toszku, pokój nr 12 ( i piętro) lub telefonicznie pod 
numerem tel. (32) 237-80-17 lub 27.

Łamanie i dRUk:
Wydawnic two i drukarnia Świętego krzyża, 
ul. katedralna 6, 45-007 Opole 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141
drukarnia: www.drukujunas.eu

Redakcja zastrzega sobie prawo  
do dokonywania zmian i skrótów 
w nadesłanych listach i artykułach.
nadesłane materiały nie będa  
zwracane.
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wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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nowi SoŁTYSi

BOgUSZYCE

Krystyna Miozga
56 lat. 35 lat mieszkam z mężem 
i dziećmi w Boguszycach gdzie 
prowadzimy gospodarstwo 
rolne. Z zawodu jestem tech-
nikiem-rolnikiem. Sołtysem 
jestem od 1999 r. już 16 lat 
Radna Rady miejskiej w Toszku, 
kadencja 2006–2010. jestem 
w stowarzyszeniu sołtysów 
Województwa Śląskiego. Od-
znaczona medalem zasłużony 
dla rolnictwa – 2013 r.

CIOChOwICE

Marcin stolarczyK 
Urodzony 30.10.1973, miej-
sce urodzenia katowice, lat 
41, żonaty, dwoje dzieci: syn 
michał lat 10, córka maria 8 
lat. absolwent z roku 2002 
Wydziału nauk o Ziemi, Uni-
wersytet Śląski, kierunek geo-
grafia. Pracuje: dombud Beton 
Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie 
ul. Budowlana 4 na stanowisku 
Zastępcy kierownika ds. Pro-
dukcji. Hobby: pszczelarstwo, 
turystyka rowerowa.

PawłOwICE

Jan szPUnar
Zawodowo związany jestem 
z rolnictwem. Z wykształcenia 
mgr inż. agronomii. absolwent 
akademii Rolniczej w krakowie. 
Prywatnie jestem mężem i oj-
cem. Zainteresowania: ekologia 
i nauki przyrodnicze. jako sołtys 

moim celem jest, by sołectwo 
Pawłowice było przyjazne dla 
mieszkańców i odwiedzających 
gości. 
kontakt ze mną: tel. 669 218 
161; e-mail. j.szpunar61@gmail.
com lub osobiście.

KOTLISZOwICE 

gertrUda MUsioł
mieszkam w kotliszowicach 
40 lat, jestem mężatką, mat-
ką trzech córek, babcią dwóch 
wnuków. Od 20 lat pełnię funk-
cję sołtysa w naszym sołectwie. 
lubię kwiaty i w każdym czło-
wieku chcę widzieć człowieka.

KOTULIN

albert osManda
lat 66, emerytowany nauczy-
ciel i wieloletni dyrektor szkoły. 
dziękuję wszystkim za zaufanie 
i wybór na kolejną kadencję. li-
czę na Waszą pomoc i wsparcie 
w pracy sołtysa i Rady Sołeckiej.
Priorytety w działalności 
między innymi:  staranie 
o poprawę stanu technicznego 
dróg w sołectwie,  czynie-
nie starań o wyremontowanie 
budynku przy ul. Świbskiej 
i jego adaptację na świetlicę 
wiejską,  wspieranie dzia-
łalności wszystkich organizacji 
lokalnych w ich pracy na rzecz 
środowiska lokalnego.

LIgOTa TOSZECKa

robert sczendzina
Urodzony w Strzelcach Opol-
skich, wychowałem się w Płuż-
nicy Wielkiej, mam 32 lata. Z li-
gotą Toszecką związany jestem 
od 5 lat, kiedy wraz z rodziną 
zakupiłem gospodarstwo rolne i 
rozpocząłem budowę domu.
jestem absolwentem Uni-
wersytetu ekonomicznego 

w katowicach i Uniwersytetu 
nottingham Trent, posiadam 
stopień magistra w zakresie 
finansów i finansów między-
narodowych. W swojej dzia-
łalności jako sołtys chciałbym 
położyć szczególny nacisk na 
poprawę stanu infrastruktury 
drogowej w ligocie Toszec-
kiej, w tym skomunikowanie 
z sąsiednimi miejscowościami, 
poprawę bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym oraz większą 
aktywizację mieszkańców 
w życiu społecznym miejsco-
wości. W celu ochrony walorów 
turystyczno-krajobrazowych li-
goty Toszeckiej będę dążył do 
ograniczenia lokalizacji uciąż-
liwych inwestycji na terenie 
sołectwa.

ORaCZE

aUgUstyn MacionczyK
Urodzony 7.06.1947, żonaty trój-
ka dzieci i sześcioro wnucząt. 
Rolnik, od trzech lat na emery-
turze. dwa lata pełniłem funk-
cję przewodniczącego zarządu 
Osiedla Oracze w Toszku w 2015 
r. ponownie zostałem wybrany 
na kolejną kadencję.

PaCZYNa

anna rUtKa
39 lat, mężatka, 2 dzieci. Z za-
wodu jestem pielęgniarką, 
pracuję w Szpitalu Psychia-
trycznym w Toszku. jestem 
osobą aktywną i potrafiącą 
wykorzystać swoją aktywność 
w pracy społecznej. Uważam, 
że sołtysem zostaje się z po-
trzeby serca, bo rozum często 
podpowiada, iż nie warto 
dodawać sobie o wiele więcej 
obowiązków, często kosztem 
rodziny i wolnego czasu. Za-
mierzam skutecznie i godnie 

realizować obowiązki zawarte 
w statucie sołectwa.

PaCZYNKa

adaM WochniK

PISaRZOwICE

MoniKa błażytKo
Wiek 53, mężatka i matka sied-
miorga dzieci. mam wykształ-
cenie średnie. moim celem jest 
poprawa życia mieszkańców 
wsi Pisarzowice. Traktuję ludzi 
z szacunkiem i jestem pełna 
optymizmu.

PŁUżnicZka

radosłaW  
MaKoWczyńsKi

Sołtys Płużniczki 30 lat, wy-
kształcenie wyższe, Stosunki 
międzynarodowe o specjalności 
dyplomacja. Wybrany na drugą 
kadencję. Od urodzenia miesz-
kaniec sołectwa Płużniczka. 
cele na nową kadencję to kon-
tynuacja modernizacji budynku 
świetlicy wiejskiej oraz podjęcie 
próby stworzenia stowarzysze-
nia sołectwa Płużniczka.

PNIów

sylWia cebUla
mieszkam w Pniowie, mam 
38 lat, jestem mężatką, mat-
ką dwójki dzieci. Z zawodu 
– technik ekonomista, z pasji 
– animator społeczno-kul-
turalny. Od trzech lat jestem 
sołtysem Pniowa. moje atuty: 

jestem pełna optymizmu we 
wszystkim co robię, traktuję 
ludzi z szacunkiem i liczę się 
z ich zdaniem, jestem blisko 
ich problemów.

PROBOSZCZOwICE

anna zaJąc
Zootechnik i nauczyciel. Obecnie 
na emeryturze. Od 1982 roku 
życie związane z Proboszczo-
wicami. jestem miłośnikiem 
i hodowcą psów. lubię podró-
żować, a wieczory spędzać nad 
dobrą książką. chciałabym, aby 
spokojne Proboszczowice były 
dobrym, bezpiecznym i cieka-
wym miejscem do życia dla ludzi 
w każdym wieku.

SaRNów

adaM Konieczny
mam 34 lata. kawaler. W 2007 
roku ukończyłem studia licen-
cjackie w Wyższej Szkole ekono-
mii i administracji w Bytomiu na 
kierunku administracja Gospo-
darcza. Zawodowo od 2010 roku 
prowadzę własną działalność 
gospodarczą . Od 4 lat jestem 
Partnerem w Fundacji Spichlerz 
Górnego Śląska oraz członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Toszeckiej.

wILKOwICZKI

inga PotKoWa
iii kadencja sołtysa w Wilko-
wiczkach. moim priorytetem 
w sołectwie jest: remont drogi 
Osiedlowej i Górnej, odnowienie 
kapliczki.



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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Spółdzielnia socjalna

Marzec 2015 dla Zespołu Obsługi Placó-
wek Oświatowych w Toszku rozpoczął się 
pracowicie. 2 marca nowym kierownikiem 
Zespołu została, wyłoniona w drodze kon-
kursu, Agnieszka szalińska – dotychczas 
wicedyrektor ds. liceum w ZsO Nr 4 im. 
Piastów Śląskich w Gliwicach. 
agNieszka szaLińska

24 marca br. w ramach współpracy z po-
wiatem gliwickim przedstawiciele gminy 
Toszek wzięli udział w spotkaniu z poseł 
Krystyną Szumilas. Spotkanie odbyło się 
w pyskowickim magistracie, gdzie omawiano 
tematy związane z dotacją na podręczni-
ki, kryteriami podziału rezerwy subwencji 
oświatowej oraz wykorzystania subwencji 
oświatowej w zakresie realizacji zadań wy-
magających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 
W Ministerstwie Edukacji Narodowej złożo-
no więc wniosek o dofinansowanie doposaże-

nia w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawo-
wych z terenu gminy Toszek prowadzących 
tzw. edukację włączającą. Środki finansowe 
na potrzebny sprzęt mogą być wygenerowane 
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok 2015. Pozostaje mieć nadzieję, że zosta-
ną one przyznane gminnym placówkom. 

ZOPO planuje złożenie kolejnych wnio-
sków, m.in. o dofinansowanie w sprzęt stołó-
wek w szkołach podstawowych i gimnazjach 
oraz dofinansowanie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej oraz pomocy przedmedycznej 
w tych placówkach, które mają zagwarantowa-
ne godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek.

Mając na uwadze wysoką jakość usług 
oświatowych 14 kwietnia br. w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Toszku odbyło się spo-
tkanie naczelników wydziału oświaty oraz 
dyrektorów i kierowników obsługi ekono-
miczno – administracyjnej szkół i placówek 
gmin powiatu gliwickiego. Samorządowcy 

dyskutowali 
o nurtujących ich tematach, w tym o noweli-
zacji ustawy o systemie oświaty, czy rekrutacji 
do szkół i przedszkoli.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
w Toszku aktywne współpracuje ze szkołami, 
czego przykładem jest udział przedstawiciela 
organu prowadzącego w takich przedsięwzię-
ciach jak: ,,Dzień Talentów” zorganizowany 
w marcu w szkole podstawowej w Pniowie, 
,,Finał Powiatowego Konkursu Recytatorskie-
go” zorganizowany w kwietniu przez szko-
łę podstawową w Toszku przy współpracy 
z Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku”, czy 
,,Międzywojewódzki Turniej w Siatkówce 
Dziewcząt pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Toszka” zorganizowany w kwiet-
niu przez szkołę podstawową w Kotulinie. 
Burmistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk był 
głównym fundatorem dyplomów konkursu 
powiatowego oraz pucharów i medali roz-
grywek sportowych.

Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie Na 
Starcie” działa na terenie gminy Toszek 
od lipca ubiegłego roku, realizując zle-
cenia w zakresie prac gospodarczych 
i porządkowych oraz pielęgnacji tere-
nów zielonych. 
ewa Niewiejska  
pRezes spółDzieLNi soCjaLNej „wspaRCie Na sTaRCie”

Pracownicy wkładają wiele zapału w wy-
konywane zadania, ale tylko dzięki po-

mocy mieszkańców ich praca będzie doce-
niona i trwale widoczna. Ważne, aby każdy 
dbał o czystość w parkach, na skwerach, 
chodnikach i podwórkach. Tereny publiczne 
wyposażone są w dostępne i na bieżąco czysz-
czone kosze na śmieci, a gospodarka śmiecia-
mi umożliwia wszystkim w zorganizowany 
sposób pozbyć się odpadów komunalnych. 
Skąd zatem wciąż tyle śmieci trafia pod nogi? 

Każdy śmieć wrzucony do kosza, posprzą-
tanie po swoim pupilu, czy też aktywne spę-
dzenie czasu na toszeckim podzamczu czy 
polnych ścieżkach bez „gubienia śmieci” – to 
duży wkład do estetycznego wyglądu otocze-
nia. Piękne tereny rekreacyjne gminy Toszek 
należy umiejętnie wykorzystywać do space-
rów, biegania, uprawiania Nordic Walking. 
Wiele osób mieszkających w uprzemysłowio-
nych aglomeracjach zapewne zazdrości takiej 
okolicy, urozmaiconych ścieżek z pięknymi 
widokami na zamek i zabytki Toszka oraz 
szerokich wachlarzy możliwości spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. 

Niestety wciąż wiele miejsc w najbliższej 
okolicy „straszy” mieszkańców stertami 
śmieci, dzikimi wysypiskami, czy też gąsz-
czem zarośli. Niektóre tereny publiczne zo-
stały w ciągu ostatnich miesięcy gruntownie 
posprzątane przez pracowników Spółdzielni 
(m.in. ścieżki w parku na podzamczu, ścieżki 
parkowe w okolicy cmentarza, droga rowero-
wa od ul. Wielowiejskiej na Oracze), jednak 
miejsca te szybko wracają do poprzedniego 
zaśmieconego wyglądu. Z osobami rzuca-
jącymi śmieci pod własne nogi borykają się 
także właściciele prywatnych nieruchomości 
na terenie gminy, którzy zgodnie z prawem 
odpowiadają za wygląd otoczenia własnej 
posesji. Zgodnie bowiem z postanowieniami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest utrzymać czystość i po-
rządek na chodnikach położonych wzdłuż 
nieruchomości, m.in. poprzez uprzątnięcie 
błota, śniegu i innych nieczystości. Ewen-
tualną konsekwencją niewywiązywania się 
z tego obowiązku są przewidziane prawem 
kary. Zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń 
„Kto, mając obowiązek utrzymania czystości 
i porządku w obrębie nieruchomości, nie 
wykonuje swoich obowiązków” podlega m.in. 
karze grzywny do 1500 zł. 

Wesprzyj działania spółdzielni socjalnej 
i zwróć uwagę na własną kulturę osobistą. 
Bądź wzorem dla innych i ucz własnym 
postępowaniem prawidłowych zachowań!

W trosce o czyste miasto

wiadomości z

Fot. Ewa Niewiejska



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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 Ku mecie

Prace budowlane i konserwatorskie w ra-
mach inwestycji: „Rewitalizacja Gotyckiej 
Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na 
Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek 
w Toszku oraz rewitalizacja budynku staj-
ni wraz z zagospodarowaniem otoczenia” 
współfinansowanej przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007–2013 oraz gminę Toszek zostały 
zakończone. 

W chwili obecnej trwa doposażenie pięknie 
odnowionych wnętrz wieży w meble i sprzęt 
elektroniczny. Sala audiowizualna jest już 
w pełni gotowa do goszczenia mieszkańców 
Toszka i oczywiście turystów. W maju zostaną 
ukończone prace nad nową makietą zamku, 
która będzie umieszczona na 3. piętrze wieży. 
Pozostaje mieć nadzieję, że obecny wygląd 
i sposób aranżacji wieży spotka się z zainte-
resowaniem i pozytywnym zaskoczeniem ze 
strony zwiedzających.

Teraz trwa już tylko odliczanie czasu do 
otwarcia wieży, które planowane jest jeszcze 
przed wakacjami. Szczegóły będą zamiesz-
czone na stronie zamkowej zamekwtoszku.pl  
i funpagè u na Facebooku i G+.

BaRTłomiej woźNiak

 Bieg o Złotą Kaczkę – 
pierwsze zawody biegowe 
w Toszku

9 maja Centrum Kultury „Zamek w Tosz-
ku” i Starostwo Gliwickie zorganizowały 
zawody biegowe i Nordic Walking. 

W programie odbyły się biegi, nordic wal-
king dla dzieci, młodzieży oraz dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej, dla dorosłych, 
niepełnosprawnych i bieg dla służb mundu-
rowych. Często osoby niepełnosprawne są 
wykluczane z udziału w tego typu imprezach, 
dlatego Organizator wyciągnął pomocną dłoń 
w ich kierunku.

Patronat honorowy objęli Waldemar  
Dombek – Starosta Gliwicki i Grzegorz Kup-
czyk – Burmistrz Toszka.

Burmistrz Toszka ufundował specjalne na-
grody dla najszybszych i najstarszych miesz-
kańców gminy Toszek (kobieta i mężczyzna) 
w biegu głównym i Nordic Walking.

Trasa przebiegała ulicami Toszka, ścieżka-
mi parkowymi i drogami polnymi w kierun-
ku wzgórza Sylwii. Dystans ok. 8 km. 

Pomysłodawcą biegu był Bartłomiej 
Woźniak (kierownik marketingu i instruk-
tor Nordic Walking), który w odpowiedzi 
na pytanie, skąd pomysł na zorganizowanie 
imprezy, odpowiedział: – Od wielu lat widzę, 
że mieszkańcy Toszka coraz częściej spędzają 
aktywnie wolny czas. Praktycznie w każde 
popołudnie widać całe rodziny biegające, 
jeżdżące na rowerach. Mamy piękną okolicę, 
gdzie można biegać i co najważniejsze, jest 
sporo amatorów sportu w każdym przedziale 
wiekowym. Mam nadzieję, że zawody na stałe 
wpiszą się w toszeckie kalendarium.

BaRBaRa skawińska i BaRTłomiej woźNiak

 Gminne Prezentacje 
Artystyczne 

To już kolejne Gminne Prezentacje Arty-
styczne na toszeckim zamku pod honorowym 
patronatem Burmistrza Grzegorza Kupczyka, 
które umożliwiły młodym zdolnym muzy-
kom zaprezentowanie swych możliwości. 
W tym roku pod bacznym okiem jury za-
prezentowało się 27 wykonawców ze szkół 
z Pniowa, Kotulina, Paczyny, Tosz-
ka i toszeckiego przedszkola. Jury 
w składzie: Sabina Olbrich-Szafra-
niec, Grażyna Studzińska-Cavour 
oraz Karina Kupczyk miały nie lada 
problem z wyborem zwycięzców. 
Ostatecznie jury zdecydowało, że: 

W kategorii przedszkola
I miejsce WESOŁE SKRZATY 

– przedszkole z Paczyny (opiekun 
grupy Barbara Blaszczyk)

I miejsce TRIO CZAROWNIC 
– przedszkole z Paczyny (opiekun 
grupy Barbara Blaszczyk)

III miejsce SŁONECZKA – przed-
szkole z Toszka (opiekun grupy Joan-
na Kamińska).

W kategorii klas i–iii
I miejsce klasa Ic SP Toszek – (opie-

kun grupy Agata Kostrzewska)
II miejsce GWIAZDKI SP Ko-

tulin – opiekun grupy Małgorzata 
Powrósło

III miejsce Duet SP Pniów – opie-
kun Iwona Ewertowska-Mener 

Wyróżnienie Magdalena i Oliwer 
SP Pniów opiekun Iwona Ewertow-
ska-Mener

W kategorii klas iV–Vi
I miejsce RAZ DWA TRZY SP Kotulin – 

opiekun grupy Magdalena Powrósło i Barbara 
Walczak. 

II miejsce Ada i Aneta Brumer SP Toszek 
– opiekun Regina Buchta

III miejsce Dominika Skawińska SP To-
szek – opiekun Regina Buchta

Wyróżnienie dla Agaty Szewczyk SP Ko-
tulin – opiekun Magdalena Powrósło 

Wyróżnienie dla Klaudii Kamieniorz SP 
Pniów – opiekun Iwona Ewertowska-Me-
ner.

W kategorii gimnazjaliści
I miejsce Modern Bend, gimnazjum 

w Toszku – opiekun grupy Renata Cibis
II miejsce Magdalena Bytomska gimna-

zjum w Toszku – opiekun Renata Cibis
III miejsce Karolina i Wiktoria Bytom-

skie, gimnazjum w Toszku – opiekun Renata 
Cibis.

Wyróżnienie – Klaudia Woźniak i Wikto-
ria Jałmużniak gimnazjum w Toszku, opiekun 
Renata Cibis. 

GRAND PRIX IV Gminnych Prezenta-
cji Artystycznych otrzymała Anna Labus 
z przedszkola w Toszku (opiekunem Ani 
jest Agata Abraszek-Konopka). Wszystkim 
wykonawcom i opiekunom serdecznie gra-
tulujemy i zapraszamy w przyszłym roku. 
Wszyscy wykonawcy wystąpią ponownie na 
toszeckim zamku podczas DNI TOSZKA. Już 
dziś serdecznie zapraszamy

TeksT: BaRBaRa skawińska, FoTo: aRTUR Czok

Ciekawostki 
z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

Kultura

Fot. B. Woźniak



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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Na zaproszenie wójta i radnego p. Andrzeja Szołtyska, 19 lutego br. 
w Poniszowicach uczniowie klasy 5c szkoły podstawowej w Toszku 
wzięli udział w Towarzyskim Turnieju Piłki Nożnej. Każda drużyna, 
która uczestniczyła w rozgrywkach, otrzymała pamiątkowy puchar. 
25 lutego br. chłopcy i dziewczyny z toszeckiej podstawówki zajęli II 
miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej w Kotulinie. 26 marca 
br. – III miejsce dziewcząt w Turnieju Powiatowym w Piłce Ręcznej 
w Pilchowicach.  kaRiNa jaRmUłowiCz-łozińska

* * *
16 kwietnia br. w Sali Peterswaldskiej toszeckiego zamku odbył 

się już po raz XIV finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez p. Renatę Swolany i p. Reginę Buchtę – nauczy-
cielki szkoły podstawowej w Toszku oraz Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku”. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych 
powiatu gliwickiego z następujących gmin: Gierałtowice, Sośnicowice, 
Rudziniec, Toszek oraz Knurów i Pyskowice. Występy uczestników 
oceniało jury w składzie: Agnieszka Nalepka, Zofia Brzezińska, Joan-
na Falborska i Adam Wójcik, który w tym roku przewodniczył jury. 
Uczennica szkoły podstawowej w Toszku, Dominika Skawińska, zajęła 
I miejsce, a wyróżnienie zdobył Marek Gmiński. moNika poNDo

* * *

W dniu 24 marca br. uczniowie klas 4–6 SP Toszek wzięli 
udział w gminnym etapie konkursu j. niemieckiego. Aż czworo 
uczniów zakwalifikowało się do etapu międzygminnego, zajmu-
jąc kolejno: I miejsce – Justyna Janoszka; III miejsce – Emilia Weis;  
IV miejsce – Aleksandra Golombek i Dominik Kobinski.

* * *
19 marca br. w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” odbyły się 

Gminne Prezentacje Artystyczne. Uczniowie klasy Ic zdobyli I miejsce 
w swojej kategorii. agaTa kosTRzewska

# Szlachetne zdrowie
„Tydzień Zdrowia” – pod 

takim hasłem odbywało się 
wydarzenie społeczne zorga-
nizowane w toszeckim gim-
nazjum przez nauczycielkę 
biologii i jednocześnie die-
tetyka iwonę Zmysło w ra-
mach programu Winiary 
„Żyj smacznie i zdrowo”. 

Zanim akcja wyszła poza 
mury szkoły, przeprowadzo-
no wśród uczniów ankietę do-
tyczącą zdrowego odżywiania. Młodzież w ramach promocji przygo-
towywała kanapki i sałatki, którymi częstowała kolegów, informując 
jednocześnie, źródłem jakich składników są owe smakołyki oraz 
za co te składniki w organizmie odpowiadają. Nie obyło się też bez 
konkursów. By zaangażować w przedsięwzięcie społeczność lokalną, 
gimnazjaliści przygotowali zdrowe minikanapki, do których dołą-
czono zaproszenia wraz z harmonogramem „Tygodnia Zdrowia”. 
Uczniowie i nauczyciele, wraz z zaproszonymi podczas „kanapkowej 
akcji” mieszkańcami Toszka, uczestniczyli w imprezie promującej 
zdrowy styl życia. Głównym jej punktem było przedstawienie „Kró-
lewna Śnieżka XXI wieku”, w którym zła Macocha otruła Śnieżkę 
i Krasnoludki niezdrową żywnością, a Książę pomógł wrócić do 
zdrowia dzięki żywności zdrowej. Odbyła się także prelekcja za-
proszonego specjalnie na tę uroczystość dietetyka oraz prezentacja 
nagrodzonych prac konkursowych. W ramach „Tygodnia Zdrowia” 
odbywały się również zajęcia z Nordic Walkingu i aerobiku dla 
uczniów gimnazjum i mieszkańców Toszka, bezpłatne konsultacje 
dietetyczne oraz zbiórka żywności dla potrzebujących. Ze względu 
na zainteresowanie społeczności lokalnej „Tygodniem Zdrowia”, 
organizatorzy zamierzają kontynuować promowanie zdrowego stylu 
życia oraz powtórzyć wydarzenie w przyszłym roku.

iwoNa zmysło, joaNNa FaLBoRska

# W małym ciele duuuży talent
19 marca br. Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zorga-

nizowało po raz kolejny Gminne Prezentacje Artystyczne. 
Podczas tegorocznego wydarzenia toszeckie przedszkole 
reprezentował zespół wokalny „Słoneczka” pod kierunkiem 
pani Joanny Kamińskiej oraz solistka Anna Labus, którą do występu 
przygotowała pani Agata Abraszek-Konopka. „Słoneczka” zaśpiewały 
piosenkę pt. „Jarzynowy wóz” zdobywając III miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Solistka Ania zaśpiewała piosenkę „Przedszkolaczek” zdo-
bywając nagrodę GRAND PRIX Gminnych Prezentacji Artystycznych 
2015. Małym artystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 
 agaTa aBRaszek-koNopka

* * *
8 kwietnia br. 

w toszeckim przed-
szkolu odbyło się 
uroczyste ogło-
szenie wyników II 
Edycji Konkursu 
Literackiego „Ba-
jeczki dla dzieci”, 
organizowanego 

w ramach realizacji założeń Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne 
przedszkole”. W konkursie uczestniczyli rodzice i dzieci uczęszczające 
do placówki. Ich autorskie bajki zawierały treści dotyczące zdrowego 
stylu życia, ekologii, sportu, zdrowego odżywiania itp. Wszystkie 
utwory zawierały ciekawą, pobudzającą wyobraźnię czytelnika fabułę 
oraz „barwne” i pouczające opisy przygód dbających o środowisko 
i propagujących zdrowy styl życia bohaterów bajek.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Piotr Wycisk i mama Katarzyna
II miejsce – Nina Wiśniewska i mama Ksenia
III miejsce – Kinga Godula z siostrą i rodzicami
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców! Podziękowania dla wszyst-

kich uczestników. agaTa aBRaszek-koNopka

oświata

 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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# Sięgając po sukces



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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kotulin

# Witanie wiosny
W tym roku uczniowie szkoły pod-

stawowej w Kotulinie witali wiosnę 
w ciekawym towarzystwie i wyjąt-
kowych okolicznościach… 20 marca 
miało bowiem miejsce częściowe zaćmienie słońca. 

Pogoda do obserwowania nieba była optymalna. Szkolne boisko 
zamieniło się więc w punkt obserwacyjny, pojawił się na nim pro-
fesjonalny sprzęt: teleskop i luneta, a wszystko za sprawą lokalnego 
pasjonata astronomii – pana Franciszka Swobody – emerytowanego 
górnika. Pod Jego czujnym okiem dzieci mogły obserwować postę-
pujące zjawisko. Uczniowie usłyszeli wiele ciekawostek i otrzymali 
wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. 

Tego samego dnia szkołę odwiedziła również malarka i pisarka 
– pani Danuta Bula. W trakcie warsztatów omówiła własne obrazy, 
zaprezentowała wiersze i opowiadania. Po pożegnaniu gości koloro-
wym korowodem wyruszono do sąsiadującego ze szkolnym boiskiem 
parku, by pożegnać zimę. Wszyscy z niecierpliwością czekają już 
na ciepłe, wiosenne dni, dlatego bez żalu spalono marzannę. Dzień 
okazał się wyjątkowo udany, pełen wrażeń, co w dużym stopniu 
stało się zasługą gości. Uczniowie i nauczyciele składają serdeczne 
podziękowania pani Danucie Buli i panu Franciszkowi Swobodzie 
za poświęcony czas i wizytę w szkole.  BeaTa gRoChLa

pniów

# Dzień Talentów
Talent to kawałek szlachetnego, lecz surowego metalu. Dopiero pilna 

praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje. s. sTasziC

W pierwszym tygodniu marca uczniowie 
szkoły podstawowej w Pniowie uczestniczyli 
w cyklu warsztatów propagujących tradycje 
śląskie. Organizatorem przedsięwzięcia był 
spichlerz Górnego Śląska. 

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie zetknęli 
się z gwarą śląską – dla niektórych skądinąd znaną. 
Otrzymali przepisy na najpopularniejsze potrawy 
śląskie, poznali górnośląskie obrzędy 
i zwyczaje, a także mieli okazję uczyć 
się podstawowych kroków ludowego 
tańca – trojaka. Zwieńczeniem pracy 
uczestników warsztatów było śpiewanie 
piosenek śląskich pod bacznym okiem 
animatorów i członków zespołu ,,Kar-
lik”. Prezentacje pozostałych umiejętności i zdolności uczniów miały 
miejsce nieco później, mianowicie… pierwszego dnia wiosny. Tradycją 
szkoły stało się organizowanie w tym czasie Dnia Talentów. W po-
przednich latach pniowska podstawówka gościła ,,wielkich ludzi małej 
miejscowości”, czyli utalentowanych mieszkańców Pniowa, następnie 
niezwykłe (ze względu na swoje pasje) osoby spoza gminy Toszek. 
W tym roku talenty zaprezentowali absolwenci placówki. Można było 
posłuchać śpiewu operowego i wysłuchać gry na skrzypcach, zobaczyć 
wytwory rękodzieła oraz oklaskiwać występ uczniowskiego kabaretu. 
Prócz absolwentów wystąpili również obecni uczniowie; gimnastyka, 
śpiew, gra na instrumentach muzycznych (fletach, flażoletach), recytacja 
poezji i prozy, to tylko niektóre ich pasje. Na zakończenie tak obfitują-
cego w doznania duchowe dnia nastąpił ,,zdrowy poczęstunek”, czyli 
wiosenne kanapki i sałatki przygotowane przez uczniów. Zapachniało 
wiosną, która obudziła radość w sercach i na twarzach uczestników 
Dnia Talentów, a pokłady energii i możliwości twórczych ponownie 
odżyły! maRioLa kałUska

oświata

paczyna

# Projektowo
W ramach pro-

jektu „Razem dla 
Rozwoju aktywna 
Edukacja Globalna 
w szkołach” 23 marca 
uczniowie klas I–VI 
uczestniczyli w zaję-
ciach z okazji Świa-
towego Dnia Wody. 
Rozmawiali o tym, 
jakie znaczenie od-
grywa woda w życiu 
człowieka. Dowie-
dzieli się, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu jej bra-
ku, gdyż jedynie 3% wód na świecie nadaje się do picia. Dlatego też 
należy mądrze gospodarować wodą, dbać o to, by jej nie marnować. 
Uczniowie wykonywali plakaty, na których pokazywali, jak każdy 
może oszczędzać to cenne źródło. 

Częścią projektu Razem dla… było także spotkanie zorganizo-
wane dla uczniów kl. IV–VI, a związane ze Światowym Dniem 
Dzieci Ulicy. Dotyczyło ono wielkości problemu dzieci bezdom-
nych oraz zagrożeń, na jakie są narażone maluchy niemające domu. 

Od stycznia do kwietnia br. realizowano również program 
„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”. Wprowadził on 
uczniów w świat bezpiecznej elektryczności. Podczas zajęć eduka-
cyjnych, prowadzonych przez pracownika TAURONU, uczniowie do-
wiedzieli się, czym jest i skąd bierze się prąd. Uczyli się prawidłowych 
zachowań w sytuacjach, w których występuje zagrożenie związane 
z awarią sieci elektrycznej czy urządzeń elektrycznych.

# Dziecięce Spotkania Teatralne

XXI Dziecięce Spotkania Teatralne w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym już za nami. Na afiszu znalazło się m.in. przedstawienie pt.: 
„Bajka o deszczowej kropelce i tęczy”. Na oczach widzów – w tym 
przedszkolaków z oddziału przedszkolnego w Paczynie – główna 
bohaterka, mała kropelka deszczu, dojrzewała, stając się odpowie-
dzialna za przyjaciół. Przedstawienie o tym, że należy pomagać 
innym niewątpliwie spodobało się młodym teatromanom. Teraz 
z niecierpliwością oczekują na kolejny wyjazd do teatru!
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 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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Rok 2015 uchwałą sejmiku Województwa 
Śląskiego ustanowiony został Rokiem Pa-
mięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej z roku 
1945. W zaplanowanych na najbliższe mie-
siące działaniach DFK Toszek kilkakrotnie 
nawiązywać będzie do dramatycznych wy-
darzeń sprzed 70 lat.

Już w kwietniu jednym z punktów na 
trasie uczestników tegorocznej wycieczki 
było Centrum Dokumentacji Deportacji Gór-
noślązaków. Zostało ono otwarte 14 lutego 
br. w budynku dawnego dworca kolejowego 
w Radzionkowie i prezentuje losy cywilnych 
mieszkańców naszego regionu wywiezionych 
do niewolniczej pracy w Związku Radzieckim. 

Z kolei w ramach tegorocznego Rajdu Szla-
kiem Zabytków Ziemi Toszeckiej (13 czerwca) 
zaplanowane zostało odwiedzenie cmentarza 
w Płużnicy, na którym pochowany został ks. 
Emil Kutz, zamordowany przez żołnierzy 
Armii Czerwonej 1 lutego 1945 r.

Jednak najważniejszym akcentem Roku 
Pamięci była uroczystość upamiętniająca 

ofiary toszeckiego obozu NKWD, ale także 
internowanych Górnoślązaków, którzy nie 
powrócili z powojennych łagrów. Niniejsza 
uroczystość odbyła się w sobotę 16 maja, 
niemal dokładnie w 70 lat od daty utwo-
rzenia obozu. O godzinie 12.00 rozpoczęła 
się ceremonia przy pomniku usytuowanym 
w miejscu pochówku ofiar przy ul. Wielo-
wiejskiej. 

W trakcie uroczystości głos zabrali zapro-
szeni goście, złożone zostały wieńce i kwiaty, 
zapalono znicze.

Natomiast o 15.30 w kaplicy św. Barbary 
na cmentarzu katolickim odprawiono eku-
meniczne nabożeństwo żałobne połączone 
z koncertem. Nabożeństwo poprowadził 
ks. dr Robert Chudoba, dyrektor Centrum 
Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II w Gli-
wicach, zaś w ramach uroczystego koncertu 
wystąpił kwartet smyczkowy „Camerata 
Impuls” pod kierownictwem muzycznym 
Małgorzaty Kaniowskiej oraz Sabina Ol-
brich-Szafraniec – sopran i Mieczysław 
Błaszczyk – baryton. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa po-
święcona toszeckim miejscom pamięci, która 
została przygotowana przez młodzież pod 
kierunkiem nauczycieli gimnazjum w Toszku 
– Donaty Podkowy i Anny Badury.

W spotkaniu nad grobami ponad 3300 
ofiar udział wzięli potomkowie więźniów 
toszeckiego obozu ze współautorką publi-
kacji poświęconej jego historii Sybille Krägel 
na czele.

Zarówno ceremonia przy pomniku, jak 
i nabożeństwo prowadzone były po polsku 
i po niemiecku. Chociaż nikt z nas nie ponosi 
winy za tragiczne wydarzenia z przeszłości, 
to wspólnie niesiemy odpowiedzialność za 
zachowanie pamięci o nich.

DoRoTa maTheja

Z trzeciego sektora

Dolina Neli
Czym są śmieci? Dla 

jednych są materiałem 
trudno zbywalnym, dla 
innych narzędziem, 
dzięki któremu mogą 
uczynić coś dobrego. 

Od roku, Stowarzy-
szenie Hubertus prowa-
dzi zbiórkę elektrośmieci (lodówki, telewizory, 
sprzęt AGD i RTV oraz płyty CD i DVD oraz 
baterie), makulatury i złomu. Dzięki pozyska-
nym funduszom członkowie mogli działać nie 
tylko na rzecz dobra Stowarzyszenia, ale przede 
wszystkim dla spełniania marzeń tych, którzy 
o jeździe konnej myślą od dawna. To, co dla 
Ciebie jest problemem, dla Hubertusa może stać 
się okazją do dalszego finansowania działalno-
ści. Wszystko, co trudne do utylizacji, możesz 
oddać w siedzibie Stowarzyszenia „Hubertus” 
w Toszku przy ul. Harcerskiej 3. Warto najpierw 
uprzedzić telefonicznie 797 271 034. 

Jednym z celów, jakie organizacja pragnie 
zrealizować w najbliższym czasie jest to VI 
Konna pielgrzymka do Goja. Wyruszy ona 
z Doliny Neli – to miejsce pomiędzy dawnymi 
kortami a „Lindą”. 2 sierpnia br. o godz. 11.30. 
Po powrocie z Goja zapraszamy do wspólnej 
biesiady przy ognisku. 

Dlaczego Dolina Neli? Nela to klacz Pana 
Józefa Dzwonowskiego, który – można tak po-
wiedzieć – jest „dziadkiem Pielgrzymki”, a tym 
samym Stowarzyszenia. Wśród wartości, które 
przekazał, był szacunek do koni. Nela służyła 
Panu Józefowi długie lata. Na tejże polanie, 
pracowała i pasła się. Od chwili, kiedy Stowa-
rzyszenie otrzymało to miejsce w użyczenie, 
zaistniała potrzeba nadania jej jakiegoś imienia. 
Fakt, że Pan Józef, jako „przyszywany dziadek” 
Prezesa, tam pracował, w miejscu tym Ks. Rafał 
stawiał swoje pierwsze jeździeckie kroki oraz 
uczył się powożenia, członkowie Stowarzyszenia 
postanowili, iż nazwa DOLINA NELI będzie 
adekwatna.

 ks. RaFał pRzyByła 
 pRezes sTowaRzyszeNia hUBeRTUs

Dzieje się, dzieje…
Od samego początku roku toszeccy harcerze wzięli się ostro do 

pracy. Zuchy zdobyły kolejne dwie sprawności: Eskimosa i Ekolud-
ka. W międzyczasie toszeckie zuchowe zbiórki odwiedzili harcerze 
z Gliwic oraz gość specjalny – leśniczy p. Krzysztof Wiśniewski, 
któremu wszyscy serdecznie dziękują. Dh. Marta Bryzik i dh Paweł 
Kałuża ukończyli Kurs Drużynowych Gromad Zuchowych, pogłę-
biając tym samym swoją wiedzę na temat metodyki zuchowej.

Harcerze również nie próżnują. Nie sposób zliczyć i wymienić 
wszystkich nowch sprawności, jakie pojawiły się na prawych rękawach 
tych odważnych, młodych ludzi. Zmierzyli się oni z wielką grą plan-
szową o założycielach harcerstwa, licznymi symulacjami, udzielając 
pierwszej pomocy poszkodowanym oraz szlifowali swój aktorski talent. 

W dn. 24–26 kwietnia druhny z 10 TDH reprezentowały Szczep 
w Rajdzie św. Jerzego organizowanego przez Hufiec Ziemi Gliwickiej. 
Warto również wspomnieć, że dh. Marta Bulla i dh Jacek Rotkegel również 
poszerzyli swoją metodyczną wiedzę, kończąc Kurs Drużynowych Har-

cerskich. Harcerze Starsi zorganizowali w lutym z kolei grę terenową dla 
HS z Hufca „Bieg po Złotego Łosia 2015”. Wędrownicy, jak sama nazwa 
wskazuje, wędrują. Odwiedzili musical w Gliwickim Teatrze Muzycznym, 
Koncert Szopenowski oraz marsze na orientację w Szymiszowie. Już po 
raz kolejny Harcerze Starsi i Wędrownicy, pod wodzą dh. Tomasza Pod-
brożnego zorganizowali sztab WOŚP w Toszku. Zebrali 10962,68zł oraz 
9 euro, parę rzadko spotykanych walut i nominałów oraz pierścionek. 
Cały Szczep spotkał się dwa razy: z okazji harcerskiego święta – Dnia 
Myśli Braterskiej oraz corocznej gry terenowej z okazji pierwszego dnia 
wiosny. W chwili obecnej z zakasanymi rękawami przygotowują się do 
Harcerskiej Akcji Letniej wraz z zaprzyjaźnionym Szczepem „Uroczy-
sko” z Gliwic kolonię zuchową i obóz harcerski. W planach była także 
organizacja gry miejskiej „Na szlakach przygody” w maju br., ale ze 
względu na ilość wcześniej rozpoczętych projektów ZHP jest zmuszona 
przełożyć jej termin na jesień. Jednak już teraz toszeccy harcerze pragną 
wszystkich Państwa zaprosić do udziału w tym wydarzeniu, w czasie 
którego każdy będzie mógł spróbować swoich sił, spędzić miło nie-
dzielne popołudnie oraz dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i mieście.

phm. moNika mRzygłóD ho, komeNDaNTka szCzepU

Trudna rocznica

Fot. Michał Matheja



 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

 # Szkó³ka Pi³karska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła Podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
Piłkarskiej Nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 

uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
 

- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na pro�lu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

 # Marzenia siê 
spe³niaj¹...

Zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę Pod-
stawową w Pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. Nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeñstwo 
- najwa¿niejsze

Zaplanowane w Szkole Podstawowej 
w Paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 

.
Spokojne i bezstresowe wchodzenie 

w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu 

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.
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Ciężka praca + zaangażowanie  
+ wytrwałość = SUKCES

W Kotulinie, miejscowości zamieszkiwanej przez ponad 1000 mieszkań-
ców brakowało miejsca, gdzie można by czynnie uprawiać sport na świeżym 
powietrzu. istniejące boisko było w fatalnym stanie, zaniedbana murawa 
funkcjonowała raczej jako łąka. Z bramek schodziła farba, skarpa, na której zamontowane były ławki 
pozarastała chwastami, same ławki spróchniały i nie nadawały się do użytku. Obiekt stwarzał zagro-
żenie dla kibiców i innych użytkowników. stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” postawiło sobie za cel 
przywrócenie temu miejscu dawnej świetności.

Od sierpnia ubiegłego roku organizacja realizowa-
ła projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” – poprawa 
funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku sportowym 
w Kotulinie. Działanie było dofinansowane w kwocie 
4 tys. zł przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolno-
ści z programu „Działaj Lokalnie VIII”. W projekcie 
udział wzięło blisko 40 osób w wieku od 12 do 65 lat, 
które przepracowały w sumie 3340 godzin. W ramach 
operacji udało się odnowić ławki dla kibiców oraz 
poprawić wygląd i funkcjonalność skarpy, na której 
stoją. Pomalowano również bramki oraz zakupiono 
i zamontowano jeden piłkochwyt o wymiarach 25x6m, a także wyrównano murawę i zadbano o teren wokół 
boiska. Po zakończeniu wszystkich prac 25 stycznia br. odbyło się ognisko dla wolontariuszy oraz ich rodzin. 
Była to forma podziękowania za włożony trud i zaangażowanie. Pogoda w tym dniu dopisała, a wspólnym 
zabawom dzieci i dorosłych na śniegu nie było końca. Podsumowaniem projektu jest 2,5-minutowy filmik 
zatytułowany „Bo chcemy grać w piłkę!”, który bierze udział w konkursie „Opowiedz…”. 

Stowarzyszenie sięgnęło również po środki w wysokości ponad 24 tys. zł w ramach projektu „Kotulińska 
oaza – poprawa estetyki i funkcjonalności małej architektury rekreacyjno-turystycznej przy boisku sportowym 
w Kotulinie” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach „Małych 
projektów”. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup wiaty parkowej, która posłuży mieszkańcom 
oraz turystom. Powstało również boisko do siatkówki plażowej. Obok altanki znalazły się tablice informacyjne 
o atrakcjach turystycznych wszystkich 12 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego 
Śląska”. Tym sposobem nie tylko poprawiono estetykę miejscowości, ale również stworzono atrakcyjne miejsce 
wypoczynku dla turystów. 

Kolejny projekt, który pomógł Stowarzyszeniu „Razem dla Kotulina” poprawić funkcjonalność kotuliń-
skiego boiska to wygrana w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” zorganizowanym przez Fundację Banku 
Zachodniego WBK S.A. W ramach tego ogólnopolskiego konkursu napłynęło blisko 3 tys. wniosków, z czego 
dofinansowano tylko 247. Łączna pula nagród wyniosła 1,5 miliona złotych. Wygrana pozwoliła na zakup 
8 koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. 

Głównym celem, jakim kierowało się Stowarzyszenie przy realizacji wymienionych projektów było zapew-
nienie mieszkańcom Kotulina dostępu do miejsca, gdzie w bezpiecznych warunkach można uprawiać sport. 
Pośrednio zintegrowano sporą grupę mieszkańców. Przywrócenie zaniedbanego obiektu do dobrego stanu 
zajęło kilka tygodni ciężkich prac, w które zaangażowali się mieszkańcy. Sukces nie byłby jednak możliwy bez 
całej rzeszy wolontariuszy, którym z tego miejsca Stowarzyszenie serdecznie dziękuje. Należy mieć nadzieję, że 
to miejsce będzie chętnie odwiedzane przez mieszkańców i stanie się centrum życia kulturalnego i sportowego 
Kotulina. Wszystkie działania Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina” można śledzić na facebookowym profilu.
 

zaRząD sTowaRzyszeNia „Razem DLa koTULiNa” 

Z trzeciego sektora

OSP Wilkowiczki
Od roku 2012 przez okres 3 lat pomieszczenie po 

„byłej” bibliotece stało puste. Strażacy nie dysponowali 
szatnią do przechowywania mundurów strażackich 
oraz świetlicą, gdzie mogliby się spotykać. Wystąpiono 
zatem do Burmistrza Toszka – Grzegorza Kupczyka 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku – Ire-
neusza Kokoszki z prośbą o przekazanie Ochotniczej 
Straży Pożarnej Wilkowiczki tego pomieszczenia. 
Wniosek spotkał się z akceptacją władz samorządo-

wych. Przystąpiono zatem do oczyszczenia pomiesz-
czenia i wybielenia ściany. 

W ubiegłym roku zwrócono się z kolejną prośbą 
o przekazanie z budżetu gminy środków pieniężnych 
z przeznaczeniem na remont. Z otrzymanych 8 tys. zł 
zakupiono niezbędne materiały budowlane. W czynie 
społecznym wykonano prace polegające na wymianie 
okien, podłogi, instalacji elektrycznej, CO, tynków. 
Wyremontowano również pomieszczenie na szatnie. 
Strażacy uporali się z remontem, co sprawiło, że zebra-
nie sprawozdawcze odbyło się już w nowym pomiesz-
czeniu, zaoszczędzając przy tym kwotę około 10 tys. zł. 

Prezes OSP Wilkowiczki pragnie serdecznie 
podziękować Burmistrzowi Toszka – Grzegorzo-
wi Kupczykowi, Zastępcy Burmistrza – Zdzisławie 
Mrózek, byłemu Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej w Toszku – Ireneuszowi Kokoszce, straża-
kom OSP Wilkowiczki oraz Panu Romanowi Kru-
pie i Sebastianowi Stranczyk. waLDemaR poTkowa 
 pRezes osp wiLkowiCzki

17 marca br. grono laureatów 
powiększyło się o zwycięzcę kolejnej 
edycji plebiscytu „człowiek roku ziemi toszeckiej”. Po raz 
pierwszy człowiekiem roku została wybrana kobieta – Maria 
garbal, w toszeckim życiu kulturalnym człowiek-instytucja, 
twórca i dyrygent chóru „tryl”.

iV edycja konkursu rozpoczęła się jak zwykle zgłaszaniem 
kandydatur. 28 lutego po otwarciu urn organizatorzy z satysfakcją 
skonstatowali, że zarówno liczba wypełnionych kuponów, jak i pro-
ponowanych kandydatów w porównaniu do lat poprzednich wyraźnie 
wzrosła. Okazało się, że najczęściej pojawiającymi się nazwiskami 
były – w kolejności alfabetycznej – maria Garbal, krystian kiełbasa, 
Grzegorz kupczyk, dorota matheja i Weronika Szczasny.

3 marca na Zamku spotkali się członkowie kapituły, w której 
skład weszli trzej dotychczasowi laureaci, czyli Stanisław dielehner, 
józef musielok i ks. marian Piotrowski oraz przedstawiciele środowisk 
lokalnych i organizacji – Piotr jaruszowic jako przedstawiciel Stowa-

rzyszenia „Razem dla kotulina”, ernest kocem z ramienia Oddziału 
miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, arkadiusz 
Łuków z Toszeckiej Grupy kolarskiej, józef Widło jako reprezentant 
Rady Parafialnej Parafii Toszek, daria Winicka z toszeckiego koła 
Towarzystwa Społeczno-kulturalnego niemców, Rafał Wycisk z Or-
kiestry dętej Toszek, wreszcie Radosław makowczyński z Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.

Uroczystość ogłoszenia wyników ich głosowania rozpoczął – 
jakżeby inaczej – występ chóru „Tryl”. autorem laudacji był józef 
musielok, jak sam wspomniał „urodzony w odległości około trzystu 
metrów i ośmiu miesięcy” od laureatki. We wzruszającej przemowie 
przedstawił postać marii Garbal, podkreślając jej wytrwałość i praco-
witość. W imieniu władz samorządowych gratulacje złożył laureatce 
Grzegorz kupczyk – Burmistrz Toszka.

kolejna edycja plebiscytu zamknięta, a przed TPZT następne 
zadania związane z rosnącą popularnością drogi św. jakuba prze-
biegającej przez teren gminy Toszek. 16 maja Górnośląski klub 

Przyjaciół camino zorganizował pielgrzymkę na odcinku Toszek – 
Góra Św. anny. Z kolei na 13 czerwca zaplanowane zostało przejście 
odcinka Zbrosławice-Toszek. najpoważniejsze wyzwanie to jednak 
udział w toczących się obecnie działaniach nad opracowaniem 
przebiegu odcinka Toszek-Sośnicowice-Rudy, stanowiącego fragment 
drogi jakubowej prowadzącej przez Bramę morawską w kierunku 
Pragi. Po jej oznakowaniu Toszek stanie się miastem leżącym na 
skrzyżowaniu szlaków św. jakuba. TpzT

Z działalności 
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