
 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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Historia toszeckiego „MALUCHA” 
rozpoczęła się wczesną wiosną br. To 
właśnie wtedy włodarze gminy Toszek 
podjęli decyzję o rozpoczęciu starań 
zmierzających do powstania żłobka 
w Toszku. Od początku realizacja przed-
sięwzięcia budziła wiele kontrowersji – 
czy gminę Toszek stać na tego rodzaju 
inwestycję, gdzie ją umiejscowić…

Z pomocą przyszła inicjatywa Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w postaci resor-
towego programu budowy instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3 „MALUCH 2015”. Łączny 
koszt przedsięwzięcia wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposażenia wyniósł 1,8 mln zł,  
z czego ponad 1,4 mln zł stanowi dotacja przeka-
zana z budżetu państwa. Z powyższego źródła 
udało się pozyskać dofinansowanie na poziomie 
80% kosztów budowy żłobka. 

Jednym z wymogów otrzymania dotacji było 
uruchomienie jednostki do końca bieżącego 
roku. Spełnienie tego postulatu wymagało 
ogromnego zaangażowania i bardzo sprawnej 
realizacji zadania. Wiele osób wątpiło w szansę 
osiągnięcia postawionego celu w postaci uru-
chomienia nowej placówki. Jednakże udało 

się. 6 grudnia w „Mikołajki” Burmistrz Toszka 
Grzegorz Kupczyk dokonał oficjalnego prze-
cięcia wstęgi. Podczas uroczystości przekazał 
także klucze do placówki Zofii Śmigielskiej, 
która odpowiedzialna będzie za prowadzenie 
jednostki. Nowo wyremontowany budynek 
zgodnie ze staropolskim zwyczajem został rów-
nież poświęcony przez ks. proboszcza Grzegorza 
Kadziocha. Spotkanie było okazją do obejrzenia 
wyremontowanego obiektu i pierwszej zabawy. 
Dla wszystkich odwiedzających przygotowano 
poczęstunek, a dla najmłodszych wiele atrakcji 

i prezentów. Przybyli goście 
mogli także wypełnić i zło-
żyć formularz zgłoszeniowy 
oraz uzyskać odpowiedzi na 
nurtujące pytania. Najczę-
ściej zadawane dotyczyły 
kosztów pobytu dziecka 
w żłobku oraz czasu jego 
pracy, a także liczby miejsc 
i terminu uruchomienia. 

Placówka obejmie opie-
ką 50 maluchów i będzie 

pracować od 6.30 do 16.30, a zatem 10 godzin 
dziennie, jednakże godziny mogą ulec zmianie 
na wniosek rodziców. 

Koszt pobytu dziecka wygląda następująco: 
czesne ponoszone przez rodziców za opiekę 
nad dziećmi wyliczane będzie na podstawie 
płacy minimalnej w wysokości 23% jej war-
tości obniżone do kwoty 15% za terminowe 
regulowanie opłat. W chwili obecnej koszt 
ten wynosi 277,50 zł; opłaty będą regulowane 
z góry do 5. dnia każdego miesiąca. Uzyska-
nie tak niskich kosztów opieki możliwe jest 
w związku z dotacją gminy Toszek w wyso-
kości 800,00 zł miesięcznie na każde dziecko 
objęte opieką. Całkowita wartość dotacji, jaką 
samorząd przeznaczy na ten cel przez okres 
dwóch kolejnych lat to 1 mln zł. Do tej warto-
ści należy doliczyć także koszty wyżywienia 
ustalanego na podstawie rzeczywistej obecno-
ści dziecka. Rekrutacja do żłobka prowadzona 
jest w trybie ciągłym. Oznacza to, że cały czas 
przyjmowane są formularze zgłoszeniowe i jak 
tylko będzie wolne miejsce, dziecko od razu 
zostanie objęte usługą. 

z nowym rokiem MALuCH pójdzie do żłobka



 # 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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 W kierunku likwidacji 
barier

Jesienią rozpoczęto remonty kilku pomiesz-
czeń w Urzędzie Miejskim w Toszku. W dawnym 
„areszcie” zaadaptowano także 3 pomieszczenia 
na archiwum, gdzie wyremontowano podło-
gi i ściany przy zastosowaniu dopuszczonych 
normami materiałów, dokonano modernizacji 
instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania 
oraz wentylacji, a także zamontowano drzwi 
antywłamaniowe o wymaganym poziome bez-
pieczeństwa. Ponadto pomieszczenia zostały 
wyposażone w system alarmowy z czujnikami 
dymu oraz gaśnice. Wewnątrz zamontowa-
no specjalne regały przesuwne umożliwiające 
zmagazynowanie większej ilości materiałów 
archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, 
posiadające odpowiednie atesty, a także zabez-
pieczenia uniemożliwiające ich wywrócenie 
oraz przytrzaśnięcie osoby pracującej między 
regałami. Realizacja powyższych prac związana 
była z koniecznością dostosowania najpóźniej 
do stycznia 2016 r. lokalu przeznaczonego na 
archiwum do wymogów Rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania ar-
chiwów zakładowych.

Wyremontowano także toaletę na parterze 
magistratu, która do tej pory była wyeksploato-

wana i nieczynna. Toaleta została dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także do-
posażona w przewijak, z którego mogą skorzy-
stać rodzice z małymi dziećmi. W przyszłości 
z myślą o osobach, które mają trudności w po-
ruszaniu się planowany jest montaż platformy, 
która umożliwi swobodny wjazd do Urzędu.

 „Brukowany szlak”
Od roku 2012 magistrat sukcesywnie pro-

wadzi remonty chodników w rejonie toszec-
kiego osiedla Gustawa Morcinka oraz ulic do 
niego przyległych. Prace te zostały podjęte 
ze względu na bardzo zły stan techniczny, 
wynikający z upływu czasu i wpływu róż-
nego rodzaju uszkodzeń związanych z ich 
stałym użytkowaniem. W roku bieżącym 
dzięki oszczędnościom powstałym pod-

czas realizacji innych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych przeprowadzono remont ostatniego 
odcinka chodnika przy ul. Wąskiej o długości 
165 m.b. Wartość zadania opiewała na ponad 
40 tys. zł. Całość kosztów została pokryta ze 
środków własnych gminy. Realizacja przed-
sięwzięcia pozwoliła zarówno na podniesienie 
walorów estetycznych drogi oraz na zwięk-
szenie bezpieczeństwa osób poruszających 
się nowo wybrukowanym szlakiem.

 Nauka i zabawa, czyli 
jak połączyć przyjemne 
z pożytecznym

4 grudnia br. sfinalizowano i uroczyście 
oddano do użytku nowy plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Toszku. Przedsięwzięcie jest efektem współ-
pracy szkolnej Rady Rodziców i samorządu. 
W uroczystości otwarcia wzięli udział: Bur-
mistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Toszku – Krzysztof 
Klonek, Przewodnicząca Komisji Oświaty – 
Sylwia Cebula, Dyrektor Szkoły – Lidia Skow-
ron-Rittau, przedstawiciele szkolnej Rady 
Rodziców – Anna Czub, Beata Kobiernik oraz 
Agnieszka Szalińska – Kierownik Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku. 

Podczas uroczystego przecięcia wstęgi byli 
również obecni przedstawiciele społeczności 
szkolnej. Gmina Toszek sfinansowała bez-
pieczne podłoże, natomiast Rada Rodziców 
zakupiła atestowane elementy zabawowe, 
zbierając fundusze podczas kiermaszu świą-
tecznego, balu charytatywnego czy obchodów 
50-lecia placówki. Koszt zakupu elementów 
do zabawy wyniósł 14 tys. zł, natomiast 
utwardzenie i przygotowanie podłoża oko-
ło 30 tys. zł. 

Uroczystość otwarcia placu zabaw zbiegła 
się z obchodami szkolnych mikołajek. Dzieci 
podczas wspólnego świętowania przygotowa-
ły krótki program artystyczny, a Burmistrz 
Toszka podkreślił wartość tej współpracy 
w celu realizacji wspólnych celów dla dobra 
dzieci. Podziękowania dla władz za pomoc 

 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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Nowe archiwum

Nowa toaleta na parterze Urzędu

Nowy wystrój sekretariatu Urzędu

Koniec roku to nie tylko czas radości sylwestrowej nocy, 
ale również zadumy nad tym, 

co minęło i obawy przed tym, co Nas czeka.
Życzę, aby wraz z ostatnią kartką kalendarza 

każdemu z Państwa udało się zerwać 
wszelkie złe nastroje i przekreślić niewarte pamięci chwile.
Niech Nowy 2016 Rok będzie czasem spełnionych marzeń, 

przyniesie wiele pomyślności w realizacji zamierzonych planów, 
a ewentualne przeciwności losu 

nie wpłyną na utratę optymizmu i wewnętrznej pogody ducha.
Dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości, 

serdeczności i zrozumienia.
Do Siego Roku!

Grzegorz Kupczyk – Burmistrz 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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przy realizacji działania wyraziła także Prze-
wodnicząca Rady Rodziców.

21 grudnia została również otwarta w szko-
le nowa pracownia komputerowa wyposażona 
w 25 stanowisk komputerowych (1 stanowisko 
nauczycielskie i 24 stanowiska uczniowskie). 
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 
50 tys. zł i w całości sfinansowany został ze 
środków budżetu gminy. W nowej pracowni 
zostanie zamontowana również tablica inte-
raktywna. Dzięki nowoczesnej sali uczniowie 
będą mogli w pełni rozwijać swoje informa-
tyczne umiejętności oraz swobodnie korzystać 
z wolnego dostępu do technologii i informacji. 
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby nowo-
czesnej pracowni komputerowej nie tylko pod-
niesie standard nauczania, ale umożliwi także 
organizowanie kół zainteresowań dla uczniów 
i warsztatów dla społeczności szkolnej.

 Nieodpłatna  
pomoc prawna 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 
w styczniu 2016 r. zostaną uruchomione punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej. W gminie Toszek 
niniejszy punkt funkcjonować będzie przy Szkole 
Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, ul. 
Wilkowicka 2. Działania zmierzające do jego uru-
chomienia samorząd podjął wspólnie z powiatem 
gliwickim, podpisując stosowne porozumienie. 
Ze swojej strony gmina przekazała do punktu 
część wyposażenia. Według zapewnień Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach, którego zadaniem  (na 
obecnym etapie) jest podpisanie umów z radcami 
prawnymi i adwokatami, zostanie on uruchomio-
ny od dnia 4 stycznia 2016 r. Został już ustalony 
harmonogram działania punktu:

od poniedziałku do czwartku punkt bę-•	
dzie czynny w godzinach 14.00–18.00 
w piątek od 8.00 do 12.00.•	

Ustawa zakłada, że darmową pomoc praw-
ną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
młodzież do 26. roku życia; osoby fizyczne, 
którym w okresie roku poprzedzającego 
zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej; osoby, które ukończyły 65 lat; 
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Ro-
dziny; kombatanci; weterani; zagrożeni lub 
poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje 
w zakresie: prawa pracy, przygotowania do roz-
poczęcia działalności gospodarczej, prawa cywil-
nego, spraw karnych, spraw administracyjnych, 
ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych.

Woda na młyn?...
Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o. przepro-

wadził w dniu 30 listopada 2015 r.  badanie 
wody uzdatnionej na ujęciach. W wynikach 
badań mikrobiologicznych nie stwierdzono 
obecności jakichkolwiek bakterii.

2 grudnia br. Państwowy  Powiatowy  In-
spektor Sanitarny w Gliwicach (SANEPID) 
przeprowadził badania kontrolne w następu-
jących puntach poboru wody:

– SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Tosz-
ku, kran w kuchni – jednostka posiada własne 
ujęcie wody ze stacją uzdatniania i własną 
instalacją wodociągową, umożliwiającą po-
bór z sieci wodociągowej miejskiej Remondis 
Aqua Toszek Sp. z o. o.

– Urząd Miejski w Toszku, kran w pomiesz-
czeniu socjalnym - toaleta – jednostka pod-
łączona bezpośrednio do sieci wodociągowej 
miejskiej Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.

Wyniki badań wykazały zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne wody do spożycia (obecność 
pojedynczych paciorkowców kałowych).

4 grudnia ponownie w trybie pilnym SA-
NEPID w Gliwicach pobrał próbki do badania 
z następujących punktów poboru wody: Stacja 
Uzdatniania Wody Toszek, SP ZOZ Szpital 
Psychiatryczny w Toszku, Toszek - ul. Chro-
brego i Górnośląska, Pisarzowice, Ciochowice, 
Boguszyce, Sarnów. Próbki pobrano przed 
podjęciem jakichkolwiek działań polegających 
na dezynfekcji i czyszczeniu sieci.

Tego samego dnia SANEPID w Gliwi-
cach wydał Komunikat nr 1/2015 z dnia 
4.12.2015 r. poprzez umieszczenie go na 
swojej stronie internetowej. Informacja ta 
nie została przekazana Burmistrzowi Toszka 
zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Po potwierdzeniu doniesień medialnych, 
Burmistrz podjął natychmiastowe działania 
polegające na zwołaniu sztabu kryzysowego 
i wydaniu poleceń ostrzeżenia mieszkańców 
z terenów objętych zanieczyszczeniem mikro-
biologicznym wody o nieprzydatności wody do 

spożycia. Zamieszczono stosowny komunikat 
na stronie Urzędu Miejskiego w Toszku www.
toszek.pl, powielono komunikat poprzez roz-
plakatowanie, informację przekazywano przez 
megafon z samochodów pożarniczych OSP 
Toszek i Ciochowice. Stosowna informacja 
trafiła również do sołtysów i Parafii pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.

W tym samym czasie Remondis Aqua Toszek 
Sp. z o. o. podjął  stosowne działania w postaci 
czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej 
(podchlorynem sodu) w mieście  Toszek oraz 
sołectwach Ciochowic, Boguszyce, Sarnów, Pi-
sarzowice. Jednocześnie przystąpiono do dys-
trybucji wody konfekcjonowanej (butelkowanej 
i workowanej) oraz wody z beczkowozu. Po-
nadto Burmistrz podjął decyzję o dostarczaniu 
wody do celów gospodarczych samochodami 
jednostek OSP. Z Urzędu Miejskiego w Toszku 
przesłano meldunki sytuacyjne do Centrum 
Ratownictwa w Gliwicach i Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowi-
cach. Ponadto na czas zdarzenia uruchomiony 
został telefoniczny punkt informacyjny w Re-
mondis Aqua Toszek Sp. z o.o. Działania w dniu 
4 grudnia br., polegające na dostarczaniu miesz-
kańcom wody, zakończono ok. godz. 24.00.

Czynności dostawy wody wznowiono 
5 grudnia 2015 r. od godz. 7.00 i uruchomio-
no dodatkowy punkt informacji telefonicznej 
w Urzędzie Miejskim w Toszku. Jednocześnie 
w siedzibie Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. 
była możliwość poboru wody konfekcjonowa-
nej. Ponadto utrzymywano proces dezynfekcji 
i czyszczenia sieci wodociągowej polegający na 
odpuszczeniu wody na końcówkach poprzez 
hydranty. W tym samym dniu, na wniosek 
Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., dokonano 
ponownego poboru próbek wody do badania 
przez SANEPID w Gliwicach oraz Ośrodek 
Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

Czas badania próbek mikrobiologicznych 
trwa 48 godzin. Akcja dowożenia wody dla 
mieszkańców zakończono około godz. 23.00.

W dniu 6 grudnia od ok. godz. 7.00 konty-
nuowano działania z dnia poprzedniego. Około 

godz. 13.00 Prezes Remondis Aqua Toszek Sp. 
z o. o. uzyskał informację z gliwickiego SANEPI-
D-u o wynikach badań próbek pobranych 4 grud-
nia, które nie wykazały żadnego zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego. W konsekwencji SANEPID 
w Gliwicach wydał Komunikat nr 2/2015 z dnia 
6.12.2015 r. o warunkowym nadawaniu się wody 
do spożycia przez ludzi jedynie po przegotowaniu. 
Jednocześnie niezwłocznie zamieszczono sto-
sowną informację na stronie Urzędu Miejskiego 
w Toszku www.toszek.pl, powielono komunikat 
poprzez rozplakatowanie, informację przekazano 
także przez megafon z samochodów pożarniczych 
OSP Toszek i Ciochowice. Stosowna informacja 
trafiła również do sołtysów i toszeckiej parafii. 
Akcja dostarczania wody pitnej z beczkowozu 
została zawieszona, z możliwością dostaw wody 
na indywidualne żądanie zgłoszone w punktach 
informacyjnych. Ponadto dyrektorzy toszeckich 
placówek oświatowych zostali powiadomieni 
o zasadach użytkowania wody z sieci wodocią-
gowej zgodnie z zaleceniami SANEPID-u.

7 grudnia Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o. 
uzyskał wyniki próbek pobranych 2 dni wcze-
śniej, które również potwierdziły brak jakiego-
kolwiek zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
wody dostarczanej z sieci wodociągowej. W na-
stępstwie powyższego gliwicki SANEPID wydał 
Komunikat nr 3/2015 z dnia 7.12.2015 r., iż woda 
z kranu nadaje się już do picia i do wszelkich 
innych potrzeb. Powyższa informacja została 
zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego 
w Toszku www.toszek.pl, powielono komunikat 
poprzez rozplakatowanie na terenie Toszka i so-
łectw, poinformowano odpowiednich sołtysów 
oraz przekazano komunikat toszeckiej parafii 
oraz dyrektorom placówek oświatowych.

Ponadto w tym samym dniu dwutorowo 
dokonano ponownego poboru próbek wody 
do badań z tych samych punktów – wyniki 
badań również nie potwierdziły występowania 
jakichkolwiek bakterii.

Burmistrz Toszka 
Grzegorz Kupczyk

Prezes Remondis
AQUA TOSZEK Sp. z o.o.

Bartosz Straszak



 # 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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Pracowicie między sesjami
 WRZEsiEŃ – 29 września w sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku od-
była się druga w tym miesiącu sesja Rady 
Miejskiej w Toszku. 

Tematem obrad były wybory na ławni-
ków na kadencję 2016–2019. W tym celu 
powołano Komisję Skrutacyjną. Następnie 
uchwalono regulamin i przystąpiono do 
tajnego głosowania. Po przedstawieniu wy-
ników przez Przewodniczącą Komisji Skru-
tacyjnej, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Toszku poddał pod głosowanie uchwałę 
dotyczącą wyboru ławnika do Sądu Rejo-
nowego w Gliwicach do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy, która została 
podjęta jednogłośnie. Ponadto w trakcie 
obrad większością głosów podjęto decy-
zję o przedłużeniu terminu rozpoznania 
skargi na działalność sołtysa wsi Pawło-
wice. Zgromadzeni radni zdecydowali 
także o przekazaniu pomocy finansowej  
w wysokości 2.000,00 zł na organizację 
Dnia Seniora.

 PAŹDZiERNiK – 27 października 
w Sali Petrswaldskiej toszeckiego zamku 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Toszku. Pierwsza część obrad została 
poświęcona na wręczanie nagród i listów 
gratulacyjnych dla uczniów, którzy re-
prezentowali  gminę Toszek w konkur-
sach, olimpiadach przedmiotowych lub 
zawodach sportowych w roku szkolnym 
2014/2015 i odnieśli znaczące sukcesy na 
szczeblu ponadgminnym. Łącznie wyróż-
niono 108 osób. W części właściwej sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał 
przedłożone informacje o oświadczeniach 
majątkowych radnych oraz burmistrza, 
z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarb-
nika gminy, kierowników jednostek orga-
nizacyjnych gminy, osób zarządzających 
i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu burmistrza. 

Następnie podjęto decyzję o zatwierdze-
niu do konsultacji programu współpracy 
gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, a także przyjęto 
informację Burmistrza Toszka o stanie re-
alizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu 
i egzaminu gimnazjalnego. 

Na koniec radni zajęli się sprawą doty-
czącą rozpatrzenia skargi na działalność 
sołtysa wsi Pawłowice. 

W wyniku głosowania większością gło-
sów skargę uznano za zasadną.

 LisTOPAD – Listopadowa sesja 
Rady Miejskiej w Toszku odbyła się ostat-
niego dnia miesiąca, a radni podczas obrad 
podjęli wiele ważnych decyzji mających 
bezpośredni wpływ na życie mieszkań-
ców gminy. Najważniejsza z nich dotyczy 
zmiany wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie gminy Toszek, 
które średnio wzrosły o 1, 2 grosze. Ważną 
informacją dla wszystkich osób posiadają-

cych „czteronożnych pupili” jest zniesie-
nie opłaty za posiadanie psa, która do tej 
pory wynosiła 20 zł. Ponadto uchwalono 
wysokość opłaty targowej na rok kolej-
ny, którą pozostawiono na dotychczaso-
wym poziomie. Zwiększeniu natomiast 
uległ podatek od środków transporto-
wych – średnio o 4 zł. Radni zatwierdzili 
również wzory formularzy podatkowych. 
W trakcie obrad radni głosowali także 
nad zatwierdzeniem taryf cen i stawek 
opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Toszek oraz ustalenia wy-
sokości dopłaty do taryfy za odprowadze-
nie ścieków na rok 2016, której wartość 
od roku 2013 pozostaje bez zmian. Rada 
Miejska w Toszku podjęła ponadto decyzję 
w sprawie zasad przyznawania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowej prze-
wodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych gminy Toszek. 
Na mocy powyższej uchwały sołtysom 
oraz Przewodniczącemu Zarządu Osiedla 
Oracze przysługuje obecnie zryczałtowana 
miesięczna dieta w wysokości 250,00 zł, 
która jest zwiększona o dodatkowe 100,00 
zł za każdą obecność na sesji w danym 
miesiącu. Poza tym radni przyjęli Pro-
gram współpracy gminy Toszek w roku 
2016 z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Toszek. 

Burmistrz Toszka wraz ze współorgani-
zatorami składają serdeczne podziękowania 
dla darczyńców, którzy przyczynili się do 
wsparcia Toszeckiego Jarmarku Adwentowe-
go 2015. Dodatkowe podziękowania należą 
się firmie GAZ-SYSTEM, która w znaczą-
cy sposób wsparła organizację niniejszego 
przedsięwzięcia. 

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strate-
giczną dla polskiej gospodarki, odpowie-
dzialną za przesył gazu ziemnego oraz 
zarządzanie najważniejszymi gazocią-
gami w Polsce. W chwili obecnej spółka 
rozpoczyna realizację strategicznego ga-
zociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg 
– Kędzierzyn-Koźle o długości ok. 43 km  
i średnicy 1000 mm, na terenie woj. śląskiego 

i opolskiego. Efektem projektowanej inwe-
stycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa 
i niezawodności przesyłu gazu ziemnego 
w rejonie Górnego Śląska i Opolszczyzny. 
Gminy, na terenie których zlokalizowany 
będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpły-
wy finansowe w postaci odprowadzanego 
corocznie przez inwestora podatku od nie-
ruchomości w wysokości 2% wartości od-
cinka gazociągu zlokalizowanego na terenie 
danej gminy. Będzie to kwota regularnie 
wpływająca do budżetu gminy, którą moż-
na przeznaczyć na potrzeby mieszkańców 
i społeczności lokalnych. Gazociąg relacji 
Tworóg–Kędzierzyn-Koźle będzie stano-
wić ważny element Korytarza Gazowego 
Północ–Południe. Komisja Europejska 
w październiku 2013 roku przyznała inwe-

stycji  status „Projektu o znaczeniu wspól-
notowym” („Project of Common Interest”). 
Więcej informacji o inwestycji i znaczeniu 
statusu PCI dla rozwoju infrastruktury 
przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz 
w broszurze poświęconej projektom PCI 
zamieszczonych na stronie internetowej 
GAZ-SYSTEM S.A.http://www.gaz-system.
pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-prze-
sylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/. Budowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg 
– Kędzierzyn-Koźle planowana jest także 
do współfinansowania przez Unię Euro-
pejską. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są 
prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i systemów zabezpieczeń oraz 
z poszanowaniem środowiska naturalnego 
i praw wszystkich interesariuszy.

Podziękowania dla darczyńców
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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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Pomoc Społeczna

JakUb JaNiak

19 listopada na toszeckim zamku odbył 
się Dzień Pomocy Społecznej, zorga-
nizowany z okazji 25. rocznicy dzia-
łalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Toszku. Spotkanie było okazją do 
podsumowania ćwierć wieku pracy 
jednostki.

Kierownik placówki, po uroczystym 
otwarciu zaprosił wszystkich gości do 

wysłuchania przygotowanych prelekcji te-
matycznych w formie paneli szkoleniowych 
z zakresu problematyki profilaktyki zdrowia. 
Dzięki podjętej współpracy z terapeutami, 
zaprezentowano pełną ścieżkę możliwości 
wsparcia mieszkańców gminy Toszek w pro-

blemach uzależnień – począwszy od środ-
ków psychoaktywnych po dostępną ofertę 
wsparcia służb:

–  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych,

–  Oddziału Odwykowego Alkoholowego 
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku,

– Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
Uroczystość uświetnili swą obecnością 

Burmistrz Toszka, Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Wojewódz-
kiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy, Komendant Komisariatu Policji 
w Pyskowicach, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, 
byli kierownicy OPS, radni Rady Miejskiej, 
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, dyrektorzy 
gminnych szkół.

Na ręce Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej dla pracowników jednostki prze-
kazano wiele ciepłych życzeń. Nie zabrakło 
kwiatów, pamiątek i awansów. Spotkanie pod-
sumowano uroczystym poczęstunkiem.

Jubileusz 25-lecia ośrodka Pomocy społecznej w toszku

Spółdzielnia socjalna

Ewa NiEwiEJska spółdziElNia socJalNa  
„wsparciE Na starciE”

Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na star-
cie” od ponad roku dba o czystość i po-
rządek na terenie gminy Toszek. Udało 
się posprzątać z odpadów wiele ścieżek. 
Wszyscy zgodnie przyznają, że w czystym 
mieście żyje się lepiej i chętniej pójść na 
spacer ścieżką, na której nie ma śmieci.

Największą determinację pracownicy 
spółdzielni wykazują w usuwaniu od-

padów wielkogabarytowych z podmiejskich 
ulic. Niestety niektórzy bez skrupułów po-
trafią się ich pozbyć poprzez wrzucenie do 
rowu, parku lub lasu. Wśród znalezisk, które 

pracownicy Spółdzielni musieli posprzątać, 
są krzesła, stoły, wiadra, opony, materace, 
odpady budowlane itp. 

Poniżej zdjęcia z ostatnich dni – popularna 
spacerowa aleja kasztanowa (droga do Grabi-
ny), gdzie prace porządkowe realizowane były 
8 grudnia i to samo miejsce 9 grudnia.

Każdy, kto w ten sposób pozbywa się śmie-
ci powinien być świadomy, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, kto wyrzuca 
śmieci w miejsca na ten cel nie przeznaczone, 
podlega karze grzywny nawet do 5 tys. zł.

Zazwyczaj takie znaleziska są nieco odda-
lone od posesji zamieszkałych, a zatem ktoś, 
kto je wywozi, czyni to jakimś środkiem np. 
wózkiem lub samochodem.

Dlaczego więc nie można wywieźć tych 
odpadów w miejsce do tego przeznaczone?

Odpady wielkogabarytowe BEZ OPŁAT 
i BEZ OGRANiCZEŃ iLOŚCi można 
wyrzucać CODZiENNiE do kontenerów 
postawionych na terenie Remondis Aqua 
Toszek sp. z o.o z siedzibą w Toszku przy 
ul. Górnośląskiej 2.

Ponadto 2 razy w roku odpady wielkogaba-
rytowe zabierane są bezpośrednio sprzed posesji 
lub z podstawionych kontenerów w wyznaczo-
nych miejscach zgodnie z harmonogramem 
dostępnym na stronie www.toszek.pl w zakładce 
„Dla Mieszkańca / Gospodarka odpadami”.

Zapytaj swoich sąsiadów i znajomych 
mieszkających na terenie gminy Toszek, czy 
wiedzą, gdzie można zawsze i za darmo 
pozostawić odpady wielkogabarytowe?

Może poprzez skuteczne szerzenie infor-
macji następnym razem duży odpad „wylą-
duje” we właściwym miejscu.

odpady wielkogabarytowe – to dla ciebie problem?
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popularna spacerowa aleja kasztanowa, (droga do Grabiny), 
gdzie prace porządkowe realizowane były 8 grudnia .

to samo miejsce następnego dnia 9 grudnia

Lokale na sprzedaż
Burmistrz Toszka zachęca do nabycia 

mieszkań z zasobów mieszkaniowych gminy 
Toszek. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 
w Toszku nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 
2012 r. najemcy posiadającemu umowę naj-
mu zawartą na czas nieokreślony Burmistrz 
Toszka udziela niebagatelnej bonifikaty od 
wartości sprzedawanego lokalu mieszkalnego, 
ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Fakt ten znacznie przybliża mieszkańców do 

podjęcia decyzji o zakupie lokalu, zmniejszając 
tym samym wkład własny, który musieliby 
zainwestować w ten zakup.

Wysokość bonifikaty uzależniona jest od 
liczby lokali w budynku, w którym znajduje 
się konkretny lokal. Aktualnie obowiązują 
trzy stawki udzielanych bonifikat:

70% dla lokali sprzedawanych w bu-•	
dynkach, w których znajduje się 1 lokal 
mieszkalny,
80% dla lokali sprzedawanych w budyn-•	
kach, w których znajduje się od 2 do 4  
lokali mieszkalnych,

90% dla lokali sprzedawanych w budyn-•	
kach, w których znajdują się więcej niż 4 
lokale mieszkalne.

Wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalne-
go można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku 
(parter, pok. 6).

Wszelkie informacje na temat proce-
dury sprzedaży mieszkań można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 
32 237 80 28). 



 # 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
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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 
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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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Szkoła Podstawowa w Toszku wzięła 
udział w konkursie organizowanym przez 
MEN pt.: „Książki naszych marzeń”. Na 
potrzeby konkursu uczniowie wraz z na-
uczycielami nakręcili film pt.: „Zawiedzione 
marzenia”, którego celem było przekona-
nie komisji o potrzebie otrzymania nowych 
i wspaniałych książek do biblioteki szkol-
nej. W procesie tworzenia filmu zaanga-
żowano uczniów klas: IId, IIIa, Va, VIa, 
nauczycieli oraz ucznia klasy VIc – Błażeja 
Krzemińskiego. 

* * *
Równocześnie toszecka podstawówka 

realizuje w tym roku inny program MEN, 
dzięki któremu otrzymała 2170 zł na zakup 
książek do biblioteki szkolnej w celu promocji 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz 
rozwijania ich kompetencji i zainteresowań 
czytelniczych. Za pieniądze z programu bi-
blioteka miała możliwość zakupić publikacje 
wybrane przez uczniów podczas zorganizo-
wanych w ubiegłym roku „Ogólnopolskich 
Wyborów Książek”, a więc opracowań, 

którymi czytelnicy są autentycznie zainte-
resowani.

W ramach programu szkoła zobowiązana 
jest zorganizować konkursy, imprezy, wy-
darzenia czytelnicze, mające służyć przede 
wszystkim popularyzacji i promocji czytel-
nictwa. Część z nich już się odbyła.

Z kolei w październiku uczniowie klas 
IV–VI mieli okazję spotkać się z 17-letnim 
toszaninem Tomkiem Sobanią, który opowie-
dział im, jak w wieku 17 lat można napisać 
książkę, a następnie ją wydać. Uczniowie 
słuchali Tomka z wielkim zaciekawieniem, 
zadawali wiele pytań, a na koniec ustawiła 
się kolejka po autograf. aUtor i fot. adam Nowak

* * *
„Czytam sobie w bibliotece” to pomysł 

Centrum Edukacji Obywatelskiej na promo-
cję czytelnictwa, skierowany do najmłodszych 
czytelników – dzieci w wieku 5–8 lat. Biblio-

teka szkolna zgłosiła swój udział 
w projekcie i znalazła się w gronie 
900 bibliotek, które otrzymały komplet dzie-
więciu książek z serii „Czytam sobie” Wy-
dawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami 
do zajęć z dziećmi. Na podstawie tych ma-
teriałów zostały zorganizowane warsztaty, 
na których dzieci w twórczy sposób zinter-
pretowały literaturę, korzystając z różnych 
form przekazu.

* * *

Toszecka placówka przystąpiła również do 
ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czy-
telników”, skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych. Jego celem jest tworzenie 
mody na czytanie wśród rodzin. Podczas 
etapu szkolnego uczniowie muszą przeczytać 
10 książek i rozwiązać do każdej z nich test. 
Najlepsi uczestnicy pojadą na półfinały do 
Katowic.  aUtor/fot. JoaNNa wróblEwska

 # 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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gimnazjum
Wyróżnienie dla zespołu uczniów z Gimnazjum im. ireny sendler 

w ogólnopolskim konkursie historycznym!
W czerwcu Ośrodek KARTA w Warszawie ogłosił XVIII edycję 

konkursu „Historia Bliska” pod hasłem: „Historia bliska – nieodkryta, 
nieopowiedziana, niewysłuchana...”.

Formuła konkursu narzuciła określone reguły, zasady i liczbę uczest-
ników zespołu. Poszukując odpowiedniego tematu pracy konkursowej, 
nauczyciele i gimnazjaliści, rozmawiając z mieszkańcami Toszka, doszli 
do wniosku, że warto opisać historię klasztoru i upamiętnić niezwykłą po-

stać siostry Sigisberty. Praca polegała na zebraniu informacji 
o początkach klasztoru w źródłach historycznych, dokumen-
tach, rozmowach ze świadkami historii, czyli ludźmi, którzy 
jeszcze pamiętają siostry. Mieszkańcy Toszka chętnie dzielili 
się swoimi wspomnieniami, udostępniali uczniom fotografie z rodzin-
nych albumów. Opowieść o toszeckim klasztorze i działalności sióstr ze 
Zgromadzenia Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, czyli boromeuszek, 
została przygotowana przez zespół w składzie: Joanna Bulla – kl. IIa, Jakub 
Bunda – kl. IIIb, Marta Czech – kl. IIIb, Natalia Grabowska – kl. IIIb, 
Natalia Kaczmarska – kl. IIIb, Izabela Pondo – kl. III b, Maciej Steindor – 
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V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała 

ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. 
Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Z tej 
okazji uczniowie szkoły przygotowali plakaty, układali rymowanki, a także zmierzyli się 
z tabliczką mnożenia, walcząc o tytuł Eksperta tabliczki mnożenia (MP Expert).

Swoją wiedzę z zakresu tabliczki mnożenia sprawdzali również nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Nad całą akcją czuwały organizatorki tego przedsięwzięcia – Sabina Pażdzior i Iwona 
Krzemińska. EwEliNa woJEwodzic



 # 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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Echa Jesieni
We wrześniu uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Paczynie uczyli się samorządności 
z CEO, uczestnicząc w akcji „Samorządy 
mają głos”. Zorganizowano wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego, prowadzono kam-
panię wyborczą, poznając zasady demokracji 
w praktyce. 

* * *
Szkoła zainaugurowała także rok arty-

styczny Internetowy Teatr TVP dla Szkół. Nie 
zawsze można udać się do teatru tak często, 
jakby się tego chciało. Na szczęście dzięki pro-
jektowi ITeatr TVP, może przyjechać on do 
szkoły. Uczniowie paczyńskiej podstawówki 
oglądnęli od początku roku szkolnego trzy 
sztuki transmitowane na żywo: O krasnolud-
kach i sierotce Marysi, Świat Garmanna oraz 
Historię Śnieżki.

* * *
W placówce obchodzono również wrze-

śniowy Europejski Dzień Języków, podczas 
którego uczniowie mieli okazję zobaczyć 
prezentację dotyczącą kultury Wielkiej Bryta-
nii i Niemiec oraz dyskutować o tym, jak waż-
na jest znajomość kilku języków obcych. Tło 
dla rozważań językowych stanowiły plakaty 
przygotowane przez dzieci. Na wszystkich 
uczestników językowego spotkania – przed-
szkolaków i uczniów – czekał poczęstunek 
w angielsko-niemieckim stylu.

* * *
W październiku i listopadzie nie za-

brakło inicjatyw związanych z promocją 
zdrowego stylu życia oraz bezpiecznych 
zachowań. 

Pierwszą z nich były warsztaty „Projektu 
Zdrowo jem, jestem aktywny- kodeks dobrych 
praktyk” . O zdrowym stylu życia rozmawiali 
podczas nich z uczniami kl. III–VI przedsta-
wiciele Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży z Cukrzycą w Gliwicach. Natomiast 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje 
moc”, uczniowie klas I–III przygotowywali 
wspólnie zdrowe śniadanie.

* * *
16 listopada z Wielką Orkiestrą Świą-

tecznej Pomocy uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Paczynie bili rekordy w jednocze-
snym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo 
oddechowej! 

Przez 30 minut dzieci powtarzały 
schemat udzielania pierwszej pomocy. 
Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał 
od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy apteczkę wyposażoną w nie-
zbędne do udzielenia pierwszej pomocy 
elementy.

* * *
Udało się również zorganizować warsz-

taty dla rodziców, dotyczące motywowania 
dzieci do pracy oraz wspomagania terapii 
logopedycznej.

* * *

Z kolei grudzień, tradycyjnie rozpoczęła 
Inwazja Mikołajów. Cztery szkolne Mikołajki 
i Mikołajowie, ubrani w czapki mikołajowe, 
zawitali do paczyńskich domostw. Składali 
życzenia świąteczne i pozostawiali drobne, 
przygotowane własnoręcznie, dekoracje 
świąteczne.

* * *
Odbyły się także dni: Sprzątania Świata, 

Roweru, Spódnicy, Postaci z Bajek, Kredki, 
Pluszowego Misia, Praw Dziecka, Tradycji 
katarzynkowo-andrzejkowych. Zaintere-
sowanych tym, jak placówka obchodziła 
te dni, zaprasza się na www.paczynasp.
edupage.org.

Dzieciństwo  
bez Próchnicy

Oddział przedszkolny szkoły Podsta-
wowej w Paczynie zakwalifikował się do 
projektu „Dzieciństwo bez Próchnicy”, 
współfinansowanego przez szwajcarię, 
a realizowanego we współpracy z polski-
mi uniwersytetami medycznymi.

W ramach projektu szkolenie odbyła na-
uczycielka oddziału Barbara Blaszczyk. Or-
ganizatorzy przekazali placówce atrakcyjne 
materiały, pomocne w prowadzeniu zajęć dla 
rodziców i przedszkolaków z zakresu profilak-
tyki próchnicy oraz zestawy higieniczne, które 
po zajęciach zostały przekazane dzieciom.

Celem głównym projektu jest obniżenie 
częstotliwości występowania próchnicy zębów 
wśród dzieci w wieku 0–5 lat, poprawa zdrowia 
jamy ustnej dzieci w wieku 3–5 lat oraz wzrost 
świadomości i utrwalenie prawidłowych na-
wyków w zakresie higieny jamy ustnej.

Spotkanie barbórkowe 
4 grudnia, z okazji Dnia Górnika, od-

wiedził przedszkolaki górnik Krzysztyniak. 
Opowiedział on dzieciom, na czym polega 

praca górnika i jak działa kopalnia. Przed-
szkolaki podczas zajęć rozmawiały o śląskim 
czarnym złocie – węglu – jego znaczeniu, 
sposobach pozyskiwania i zastosowaniach. 
Wykonywały prace plastyczne związane 
z omawianą tematyką.

tEkst/foto: aGNiEszka kUral

paczyna

kl. IIIb, Dominika Skawińska– kl. Ic, Dominika Badura– kl.-Ib, Dominik 
Kobiński– kl. Ia. Opiekunkami były: Donata Podkowa – nauczycielka 
historii i Gizela Popek – katechetka toszeckiego gimnazjum. Dnia 1 
grudnia Jury XVIII Konkursu „Historia bliska...” ogłosiło swój werdykt 
– praca znalazła się wśród 10 wyróżnionych i nagrodzonych kompletem 
30 książek dla szkoły! W konkursie brało udział 170 zespołów z całej 
Polski, tylko 50 prac spełniło wymagania konkursowe.

doNata podkowa – NaUczyciElka historii

Listopad miesiącem profilaktyki
Zajęcia profilaktyczne odbywają się w toszeckim Gimnazjum 

bardzo często głównie w ramach lekcji wychowawczych, ale listopad 
okazał się miesiącem szczególnym pod tym względem. 

Wszyscy uczniowie szkoly zostali objęci warsztatami profilaktycz-
nymi. Klasy I brały udział w zajęciach pt. „Wygrać z agresją”, klasy II 
i III „Nie dopalaczom”, klasy I i II -Program NOE. Działania te zostały 
podsumowane apelem w dniu 26 listopada, kiedy to miały miejsce 
prezentacje klas na temat uzależnień i zdrowego trybu życia. Odbyły 
się także konkursy wiedzy o szkodliwości uzależnień oraz plastyczny 
„Promocja zdrowego stylu życia”. W pierwszym z nich szczególnie 
wykazały się Paulina Florian z kl. II a, Natalia Swientek z kl. II a oraz 
Wiktoria Gawlas z kl. II c, a w drugim – Natalia Magiera z kl. III c, 
Julia Somorowska z kl. III c oraz Marta Czech z kl. III b i Wiktoria 
Bytomska z kl. III b.

JoaNNa falborska

 # 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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Znowu święta... 
znowu święta, taki 
miły sercu czas...

Tradycyjnie, jak co roku, szkoła Podsta-
wowa w Pniowie zorganizowała i w sposób 
wyjątkowy przeżywała imprezy o charak-
terze bożonarodzeniowym.

5 grudnia w świetlicy wiejskiej odbył się 
kolejny już kiermasz świąteczny. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz – Burmistrza Tosz-
ka z małżonką, Kierownika ZOPO, licznie 
przybyłych na tę okoliczność mieszkańców 
Pniowa, Paczyny i Sroczej Góry. 

Uczniowie pniowskiej podstawówki przy-
gotowali program artystyczny pt. ,,Wielki 
człowiek – biskup Mikołaj”, utrzymany 
w tonacji poważnej, momentami podniosłej. 
Natomiast w sposób humorystyczny przed-
stawili działania Mikołaja i jego zatroska-
nie o podarki dla wszystkich, a zwłaszcza 
grzecznych dzieci, w inscenizacji pt. ,,Pro-

blemy w Laponii”. Występy uczniów zostały 
nagrodzone gromkimi brawami, a Mikołaj 
podczas kiermaszu obdarował wszystkie 
dzieci paczkami ze słodkościami. Na scenie 
pojawiły się także zaproszone przez Sołtys 
Pniowa, a tak entuzjastycznie witane przez 
najmłodszych, Minionki. Swoim montażem 
słowno-muzycznym towarzyszyły uczestni-
kom kiermaszu, wprawiając ich w doskonały 
humor. Nie zabrakło pachnących pierników, 

kartek, ozdób i stro-
ików świątecznych, 
które bardzo szybko 
znalazły nabywców. 
Atmosferę zbliżają-
cych się świąt przy-
bliżył koncert kolęd 
w wykonaniu zespo-
łu ,,DUO CORAL”. 

Z kolei 22 grud-
nia wszyscy ucznio-

wie, począwszy od klasy I, a skończywszy na 
klasie VI wystąpili w bajkowych jasełkach. 
Po raz pierwszy wcielili się w role bohate-
rów, którzy z różnych stronic baśni i bajek 
spieszyli, aby pokłonić się małemu Jezusowi. 
Baśniowa sceneria, kostiumy, rekwizyty oraz 
śpiew kolęd sprawiły, iż już na krótko przed 
narodzeniem Pana można było poczuć ma-
giczną moc świąt…

mariola kałUska
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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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Dzieje ostatnich 
miesięcy

W kotulińskiej podstawówce w ostat-
nich miesiącach miało miejsce wiele 
ciekawych wydarzeń. Warto wspo-
mnieć o kilku. 

We wrześniu najstarsze klasy wraz z wy-
chowawcami: Markiem Pawłowskim i Bar-
barą Walczak wybrały się na 3-dniową wy-
cieczkę do Wrocławia i Karpacza. Zwiedzili 
manufakturę „Słodkie czary mary” oraz zoo, 
gdzie szczególnie zachwycili się Afrykarium. 
W Karpaczu wyprawa w góry – żółtym szla-
kiem obok Dzikiego Wodospadu aż do Strze-
chy Akademickiej, następnie do schroniska 
w Samotni i do Kościółka Wang. W drodze 
powrotnej zwiedzili jeszcze Park Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach oraz 
Kopalnię Złota w Złotym Stoku. 

Kolejna wycieczka to wizyta w Powiatowej 
Bibliotece w Strzelcach Opolskich i poznanie 
tego miejsca „od kuchni”. Z kolei wyprawa na 
sztukę teatralną do Gliwic została połączona 
z wizytą w Palmiarni i zwiedzeniem Zamku 
Piastowskiego.

W listopadzie została zorganizowana 
wycieczka do Gliwic, w której zaplanowano 
zwiedzanie przez grupę dzieci Palmiarni, 
Centrum Kultury Studenckiej ,,Mrowisko”, 
a także Zamek Piastowski. Pierwszym etapem 
wyprawy kotulińskich uczniów było zwie-
dzanie gliwickiej palmiarni. Dzieci obejrzały 
sześć różnorodnych działów tematycznych, 

dzięki którym była okazja zaobserwować 
f lorę i faunę całego globu. Przewodnik, 
prawdziwy pasjonat, opisywał po kolei każ-
dy okaz. Palmiarnia dostarczyła bezcennego 
doświadczenia oraz wielu ciekawych przeżyć. 
Kolejnym etapem wycieczki było przedsta-
wienie w „Mrowisku” pt. ,,W Krainie Narnii”, 
a zwieńczeniem podróży po Gliwicach było 
zwiedzenie zamku piastowskiego, w którym 
znajdowały się m.in. prehistoryczne kości 
mamuta, przedmioty codziennego użytku 
naszych przodków. Okazało się również, że 
gliwicka cytadela była kiedyś katownią. 

* * *
W sporcie, który jest mocną stroną ko-

tulińskiej placówki również dużo się działo. 
11 listopada uczniowie wraz z nauczycielami 
uczestniczyli w Biegu Niepodległości w Lu-
blińcu. Wszyscy pokonali trasę 2,5 kilome-
tra, otrzymali medale, krówki komandosa 
i drobne nagrody rzeczowe. W listopadzie 
w szkole odbyły się Mistrzostwa Ministranc-
kie Dekanatu Ujazdowskiego, przybyło około 
70 ministrantów. W kategorii szkół podstawo-
wych I miejsce zdobył Kotulin. W kategorii 
gimnazjów I miejsce przypadło parafii Płuż-
nica, a w kategorii szkół średnich I miejsce 
zajęła Centawa. Dla wszystkich były dyplomy, 
nagrody i słodycze. 

O bezpieczeństwo zadbali strażacy z OSP 
Kotulin, głównym sędzią był Marek Pawłow-
ski, a nad wszystkim czuwał ks. proboszcz 
z Kotulina, Lucjan Gembczyk. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotuli-
nie uczestniczyli również w Turnieju „Z Po-

dwórka na Stadion” – dziewczęta 
U8 awansowały do finału woje-
wódzkiego. 

* * *
3 listopada uczniowie klas I–III (Karolina 

Walczak, Julia Szewczyk, Aleksandra Pieruch, 
Agata Powrósło, Szymon Jarzyński, Emilia 
Pallus) oraz klas IV–VI (Agata Szewczyk, 
Wiktoria Pancherz, Katarzyna Pieruch) wzięli 
udział w X Jubileuszowym Festiwalu Gwary 
Śląskiej w Wielowsi. W kategorii „Piosenka” 
uczniowie wykonując pieśń ,, Od buczku do 
buczku”, zdobyli zaszczytne II miejsce, zaś 
w kategorii „Scenka” – miejsce III.

* * *
Ostatnim doniosłym wydarzeniem był 

XIII Dzień Regionu. W tym roku, po wy-
stępach dzieci, prezentację o misjach na 
Madagaskarze przedstawił gość specjalny 
uroczystości – absolwent kotulińskiej szkoły 
ks. Joachim Leszczyna. Na koniec przybył 
św. Mikołaj, by wszystkie dzieci obdarować 
prezentami.
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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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Wiadomości z zoPo

aGNiEszka szalińska

Rodzice podczas wywiadówek do
wiadują się o osiągnięciach swoich dzieci, 
a radni, co roku, podczas sesji z raportem 
o stanie oświaty, zawierającym podsumo-
wanie najważniejszych danych. Istotne 
jest jednak to, że ocena roku szkolne-
go nie jest dokonywana w charakterze 
„lepszy czy gorszy”, gdyż każdy obfituje 
zarówno w sukcesy, jak i porażki.

I tak w roku szkolnym 2014/2015 działalność 
edukacyjną prowadziło 6 placówek publicz-

nych (1 przedszkole, 4 szkoły podstawowe 
z oddziałami przedszkolnymi i 1 gimnazjum). 
Z opieki przedszkolnej w Toszku korzytało 116 
dzieci, natomiast w oddziałach przedszkol-
nych szkół podstawowych 132 wychowanków. 
W gminnych szkołach podstawowych przeby-
wało i uczyło się 482 dzieci, a w gimnazjum 227 
uczniów. W sumie gminna oświata składała 
się z 51 oddziałów, a roczny koszt utrzymania 
ucznia wyniósł ponad 12 tys. zł. Zorganizowa-
no ponadto dowóz uczniów do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Pyskowicach na kwotę ponad 
76 tys. zł, do Szkoły Podstawowej w Pniowie 
w wysokości ponad 14 tys. zł oraz przewóz 
dzieci na zajęcia basenowe w kwocie ponad 8 
tys. zł. Z biletów miesięcznych korzystało 135 
uczniów gimnazjum oraz 146 uczniów szkół 
podstawowych w Kotulinie i Toszku na łączną 
kwotę ponad 14 tys.

Wyniki nauczania były porównywalne 
z rokiem ubiegłym. Ważne jest to, że w wielu 
przedmiotach uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum osiągają wyniki powyżej średniej 
wojewódzkiej. We wszystkich szkołach pod-
stawowych odnotowuje się tendencję wzro-
stową w zakresie wyników sprawdzianu po 
VI klasie. Świadczyć to może o skuteczności 
wprowadzonych przez placówki programów 
naprawczych oraz doskonalących najsłabiej 
zdiagnozowanych umiejętności uczniów. 
W roku szkolnym 2014/2015 najlepszy wynik 
osiągnęła Szkoła Podstawowa w Kotulinie. 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego są zado-
walające. Najlepiej uczniowie radzili sobie z j. 
obcymi, j. polskim, historią, słabiej z matema-
tyką i przedmiotami przyrodniczymi.

Udzielono wsparcia materialnego w po-
staci stypendiów szkolnych (38 osób), zasił-
ków szkolnych (1 osoba), dofinansowania 
posiłków w szkole (26 osób) oraz zakupu 
podręczników (49 osób). Dodatkowo na 
podstawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Toszek przyznano stypendia szkolne. W tym 
celu wydano 48 pozytywnych decyzji na kwo-

tę ponad 47 tys. zł oraz przyznano 3 zasiłki 
na kwotę 1.272,00 zł.

Dofinansowano również kształcenie mło-
docianych pracowników na łączną kwotę po-
nad 125 tys., z czego 17 osób uczyło się zawodu, 
a 1 osoba była przyuczana do zawodu.

Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, to 
w szkołach i placówkach zatrudnionych 
było 87 nauczycieli. Największą grupę sta-
nowią nauczyciele dyplomowani. Rozwiązano 
umowy z 4 nauczycielami i z 1 nauczycielem 
w oparciu o art. 26 Karty Nauczyciela, a 2 
nauczycieli przeszło na emeryturę.

Subwencja oświatowa dla wszystkich pla-
cówek wyniosła ponad 8 mln zł. Dodatkowo 
pozyskano środki finansowe z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej. Fundusze zosta-
ły wydane na: „edukację włączającą” dla dzieci 
z różnymi dysfunkcjami: 10 000 zł, doposaże-
nie stołówek szkolnych: 16.789 zł, doposażenie 
gabinetów lekarskich: 5622 zł. W sumie udało 
się pozyskać ponad 32 tys. zł

Oświata żyła sprawami związanymi z re-
montami. Wykonano m.in. pełną termomo-
dernizację w ramach realizacji projektu pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez komplek-
sową termomodernizację wraz z wymianą źró-
dła ciepła i montażem kolektorów słonecznych 
w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie 
i Przedszkola w Toszku” na łączną kwotę po-
nad 1,1 mln zł Ugruntowano teren dla placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej w Toszku oraz 
zmodernizowano w placówce pracownię kom-
puterową na 25 stanowisk. Brak dodatkowych 
środków finansowych nie pozwala jednak na 
zaspokojenie pełnych oczekiwań remonto-
wych dyrektorów placówek, dlatego też będą 
czynione starania pozyskania innych źródeł 
finansowania najpilniejszych potrzeb.

Sukcesem i wyzwaniem było także wdroże-
nie 7 innowacji pedagogicznych. Gminne szkoły 
realizują programy zatwierdzone przez Kurato-
rium Oświaty w Katowicach, które przyczyniły 
się do podniesienia jakości kształcenia.

Dodatkowo w ramach programu Minis-
terstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych 
marzeń” pozyskano dofinansowanie bibliotek 
szkolnych w książki w szkołach podstawo-
wych w Toszku, Pniowie i Paczynie. Przy 
minimalnym wkładzie własnym szkoły zy-
skały 4170 zł dotacji.

PODSUMOWANIE ROKU 2015  
W GMINNEJ OŚWIACIE

Pluszowy Miś

Moda na pluszowe misie nie przemija. 
25 listopada przedszkolaki uczestniczyły 
w obchodach Światowego Dnia Pluszowego 
Misia. 

Tego dnia każde dziecko przyszło do 
przedszkola ze swoim ukochanym „przytu-
lasem”. Duże, małe, kolorowe, do przytula-
nia zawsze gotowe. Uroczysty dzień minął 
w atmosferze zabawy w „Krainie Pluszowe-
go Misia. Dzieci poznały historię powsta-
nia zabawki, uczestniczyły w konkursach 
sprawnościowych, zgadywankach, degustacji 
miodku, słuchały bajki „O Niedźwiadkach 

Niejadkach”, nauczyły się także „misiowej” 
rymowanki. Podczas zabawy przy piosence 
„Jadą, jadą misie”, każdy przedszkolak miał 
możliwość zaprezentowania swojego plu-
szowego przyjaciela kolegom i koleżankom. 
Chcąc rozwijać zainteresowania czytelnicze 
dzieci odwiedziły „misiową bibliotekę”, gdzie 
poznały wiele utworów literatury dziecięcej, 
których bohaterami są misie. 

Andrzejki 
w przedszkolu

Andrzejkowa zabawa pełna magii, wróżb 
i tajemniczości to okazja do zapoznania 
przedszkolaków z ludowymi zwyczajami 
i obrzędami związanymi z obchodami an-
drzejkowego święta. Podczas zabawy dzieci 
poznały historię obchodów święta, uczest-
niczyły w konkursach sprawnościowych, 
wróżbach, a swoje talenty taneczne pokazały 
podczas andrzejkowej dyskoteki. Atrakcją 
zabawy było pojawienie się Wróżki Ali, dzięki 
czemu andrzejkowe spotkanie zachowało 
swój tajemniczy urok i magię.

tEkst i fot. aGata abraszEk-koNopka

przedszkole
Nowa pracownia komputerowa w sp w toszeku
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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.

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

 spotkania i rozmowy  
na szczycie wieży

W sali multimedialnej powstałej dzięki 
realizacji projektu „Rewitalizacja Gotyc-
kiej wieży zamkowej z przeznaczeniem na 
Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek 
w Toszku oraz rewitalizacja budynku staj-
ni wraz z zagospodarowaniem otoczenia” 
(współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007–2013) odbyły się 
pierwsze dwa spotkania w ramach cyklu 
„Spotkania i rozmowy na szczycie wieży”. 
W listopadzie zamek gościł dr Przemysława 
Nocunia – archeologa, wykładowcę Uni-
wersytetu Jagiellońskiego z prelekcją „O po-
czątkach zamków murowanych na Śląsku”. 
Rozpoczynała ją i kończyła muzyka dawna 
w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Ti-
biarum Scholares. 

Drugie spotkanie to podróż po Czerwonej 
Wyspie widzianej oczyma misjonarza św. 
Rodziny ks. Joachima Leszczyny. Pochodzący 
z Kotulina ksiądz od 2008 r. pracuje na Mada-
gaskarze, pomaga w budowaniu szkół, uczy, 
sprawuje funkcję ekonoma kurii diecezjalnej 
w Morombe. Obydwa spotkania cieszyły się 
dużą frekwencją.

Spotkania i rozmowy na szczycie wieży 
będą organizowane raz w miesiącu, a bilety 
wstępu to symboliczne 5 zł. Można je nabywać 
w kasie Centrum Kultury „Zamek w Tosz-
ku” od momentu opublikowania informa-
cji o wydarzeniu. Bilety można także kupić 
w dniu wydarzenia w Centrum Ekspozycji 
Historycznych. Zapowiedzi nadchodzących 
wydarzeń będą publikowane na www.ceh.
zamektoszek.eu i na www.zamektoszek.eu

 Newsletter Centrum 
Kultury „Zamek 
w Toszku”

Na stronie www.zamektoszek.eu można po-
przez podanie swojego adresu e-mail dołą-
czyć do grona osób, które będą otrzymywały 
zamkowego newslettera. 

 Przystanek historia. 
Zamek rozszerza 
współpracę 
z katowickim iPN-em

Jeszcze przed remontem wieży zamko-
wej można było zwiedzać wystawy czasowe, 
których autorami byli pracownicy katowic-
kiego oddziału Instytut Pamięci Narodo-
wej. Współpraca jak do tej pory odbywała 
się w sposób okazjonalny. 

Od stycznia 2016 rusza projekt współ-
pracy partnerskiej pomiędzy instytucjami 
pod nazwą „Przystanek historia”. W ramach 
stałej współpracy w Centrum Ekspozycji Hi-
storycznych Zamek w Toszku będą organizo-
wane spotkania z historykami pozostającymi 
w kręgach historii najnowszej. Wszystkie 
spotkania będą bezpłatne. 

 Promocja Centrum 
Ekspozycji 
historycznych Zamek 
w Toszku (CEh)

Do tej pory turyści przybywali na toszecki 
zamek głównie wiosną i latem. W tym okresie 
można było też zwiedzać zamkową wieżę. 
Dziś, kiedy w wieży działa Centrum Ekspo-
zycji Historycznych, obiekt można zwiedzać 
przez cały rok. Codziennie, prócz poniedział-
ków, istnieje taka możliwość w godzinach od 
9.00 do 15.30. W dni powszednie wystarczy 
przyjść do biura Centrum Kultury i zakupić 
bilet, z kolei w weekendy bilety można nabyć 
w CEH-u u przewodnika. W soboty, niedziele 
i święta zapraszamy w godzinach od 11.30 do 

16.30 (ostatnie wejście).
Wszystkie aktualności 

dotyczące wystaw czaso-
wych, organizowanych 
wydarzeń, opis ekspozy-
cji stałych, znajdują się na 
www.ceh.zamektoszek.eu 
W biurze Centrum Kul-
tury jest dostępna nowa 
ulotka promująca CEH.

Pracownicy Zamku 
będą wdzięczni miesz-
kańcom gminy za pomoc 
w promowaniu wspólnego, 
wartościowego i pięknego 
dziedzictwa. Wycieczka 
z bliskimi na zrewitalizo-
wany zamek to ciekawy 

pomysł na wspólne spędzenie wolnego czasu. 
Zapraszamy. 

 Wyśpiewane trzecie 
miejsce 

Już po raz kolejny na deskach pyskowic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w IX Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Zimowych „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi”, 
uczestniczyły dziewczęta sekcji wokalnej 
działającej przy Centrum Kultury ,,Zamek 
w Toszku” pod opieką Adama Wójcika. 
Udział w konkursie wzięły: Ada i Aneta Bru-
mer, Krystyna Koprek i Dominika Skawińska. 
Ada, Aneta i Dominika wyśpiewały trzecie 
miejsce. Gratulacje!

 „Kraszewski – Komputery 
dla Biblioteki”

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” – 
Dział Bibliotek złożył wniosek do Instytutu 
Książki o dofinansowanie zakupu dwóch 
zestawów komputerowych dla biblioteki 
w Toszku oraz laptopa dla Filii Bibliotecz-
nej w Paczynie. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie – z Instytutu Książki otrzymano 
13 430 zł, a z budżetu gminy Toszek 15% 
wkładu własnego (2 370 zł).

Dzięki tym zakupom będzie możliwe 
utworzenie nowoczesnego zautomatyzo-
wanego Centrum Informacji o zbiorach bi-
bliotecznych, a czytelnicy szybciej dotrą do 
informacji o zbiorach bibliotecznych.

aNNa kaNia, barbara skawińska,  
domiNika witkowska 

Kultura
CiEkAwostki 
z Centrum Kultury
„zamek w toszku”
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cykl wydarzeń spotkania i rozmowy na szczycie wieży 
i wykłady w ramach tworzonego z katowickim oddzia-
łem ipN przystanku historia będą się odbywały w sali 
multimedialnej mieszczącej się w centrum Ekspozycji 
historycznych zamek w toszku. serdecznie zachęcamy 
do udziału. salę można również wynająć na spotkanie, 
seminarium, konferencję. polecamy



 # 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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2 grudnia minęło 15 lat od powrotu har-
cerzy na toszecką ziemię. inicjatorem tego 
wydarzenia był ówczesny nauczyciel języka 
angielskiego – Grzegorz Puch, który zapro-
sił harcerzy z hufca Ziemi Gliwickiej w celu 
reaktywacji drużyny harcerskiej.

Na czele nowo powstałej drużyny stanął 
druh phm Grzegorz Rudnik HR, a na 

pierwszą zbiórkę w 2000 r. przyszło ponad 70 
osób. Od tego czasu drużyna przyjęła nazwę: 
10. Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień” 
im. Stanisława Broniewskiego „ORSZY”. 

Przez ostatnie 15 lat środowisko harcer-
skie bardzo się rozwinęło. Z jednej drużyny 
powstał Szczep, w którego skład wchodzi 
gromada zuchowa i 3 drużyny harcerskie. 

Toszeccy harcerze to aktywni młodzi lu-
dzie, działający w lokalnym środowisku i na 

szczeblu hufca. Mogą pochwalić się wieloma 
osiągnięciami, o których już nieraz można 
było przeczytać na łamach lokalnych gazet. 

W pierwszy weekend grudnia, w harcer-
skim gronie, cały Szczep IGNIS obchodził 15. 
urodziny 10 TDH. Ten zacny jubileusz stał się 
okazją nie tylko do wspomnień wielu harcer-
skich przygód, ale również do planowania ko-
lejnych wyzwań. Przed harcerzami stoi po raz 
kolejny organizacja sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Toszku, w kwietniu – 
hufcowego rajdu, a latem – tradycyjnie koloni 
zuchowej oraz obozu dla harcerzy. 

Zapraszamy do śledzenia dalszych losów to-
szeckich harcerzy na facebooku – wystarczy wy-
szukać „Szczep Harcerski IGNIS w TOSZKU”.

Z okazji Nowego Roku wszyscy człon-
kowie Szczepu IGNIS życzą mieszkańcom 
gminy Toszek samych szczęśliwych chwil 
i spełnienia marzeń.

arkadiUsz łUków

Z wyścigu na wyścig, w tygodniu jeden 
dzień regeneracji i cztery dni treningu. Tak 
w skrócie można opisać sezon kolarstwa 
przełajowego.  

Za  Toszecką Grupą Kolarską Super Puchar 
Polski w Kolarstwie Przełajowym w Go-

ścięcinie w listopadzie oraz dwa dni ścigania 
w Sławnie koło Opoczna. 

Rozgrywany w Gościęcinie wyścig Bryksy 
Cross ma bardzo długą tradycję i jest jedynym 
wyścigiem w Polsce rangi UCI (Międzynaro-
dowa Organizacja Kolarska). W wyścigu tym 
rywalizowali kolarze z Toszeckiej Akademii 
Kolarskiej oraz licencjonowani zawodnicy 
z Toszeckiej Grupy Kolarskiej. 

W kategorii dzieci szkolne I-III bezkon-
kurencyjny okazał się Wojtek Pondo, a Do-
minik Rakowski był 3. , Dawid Bytomski 5. 
Wśród dziewcząt w tej samej kategorii wie-
kowej Martyna Kowalewska zajęła 2. miejsce. 
W starszej kategorii wiekowej klasa IV-VI 
Zuzanna Stokłosa uplasowała się na miej-
scu 4. Wśród zawodników licencjonowanych 
w kategorii „żak” Jan Łuków był 7., a Kacper 

Kozioł 9. W kategorii „młodzik” Antoni Łu-
ków przyjechał na metę jako 8. zawodnik 
Super Pucharu Polski, a Dawid Zadrożny 
był 20., Izabela Pondo (juniorka młodsza) 
przyjechała na punktowanym 18. miejscu. 

Tydzień później rozegrano dwa wyścigi 
w Sławnie. W wyścigu klasy A, który odbył 
się w sobotę 5 grudnia Antoni Łuków był 5., 
a podczas niedzielnego Pucharu Polski zajął 
8. miejsce. Przed zawodami w Ełku (12 grud-
nia)  oraz Białymstoku (13 grudnia)  Antonio 
zajmował  6. miejsce w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski. 

Do Ełku Toszecka Grupa Kolarska jechała 
w bojowych nastrojach, aby powalczyć o ko-
lejne punkty do klasyfikacji Pucharu Polski. 
W Ełku na trudnej siłowej trasie Antoś po 
pięknej walce wjechał na metę jako 4. zawod-
nik i to jest dotychczas jego najlepszy wynik 
w sezonie przełajowym. Niedziela przywita-
ła zawodników typowo przełajową pogodą - 
deszcz, śnieg wiatr i temperatura 0,5°C. Antoś 
źle wystartował i do pierwszego zakrętu jechał 
na 12. pozycji. Walczył dzielnie i mówiąc po 
kolarsku na „dużym zagięciu”. Wystarczyło 

to na 5. miejsce, choć oczekiwania Antosia 
i trenera były większe. 

Przed Toszecką Grupą Kolarską w styczniu 
czekają 79. Mistrzostwa Polskie w Kolarstwie 
Przełajowym. W międzyczasie możliwie sze-
roką kadrą TGK będzie się ścigać w Pucha-
rze Polski w Katowicach (3 stycznia) i na 
zakończenie sezonu przełajowego w dniach 
16-17 stycznia odbędzie się Finał Pucharu 
Polski i Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Kolarstwie Przełajowym. W sumie 
zawodnicy UKS Toszecka Grupa Kolarska 
wezmą udział w 24 zawodach sezonu prze-
łajowego.  Następnie tylko 7 dni odpoczyn-
ku…i początek budowania formy do sezonu 
szosowego.

sezon kolarstwa przełajowego

15-lecie harcerstwa w toszku
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wydawnictwo i drukarnia Świętego krzyża, 
ul. katedralna 8a, 45-007 opole 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141
drukarnia: www.drukujunas.eu
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Zmiany  
w płatnościach podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ulegną zmianie 
przepisy ordynacji podatkowej, które dotyczyć 
będą dokonywania płatności kartą płatniczą. 
Z przepisów wynika, iż prowizją za korzystanie 
z kart bankomatowych i kredytowych zostanie 
obciążony podatnik. Zmianie ulegnie również 
termin płatności podatku – w momencie gdy 
kwota podatku nie przekroczy 100 zł, w takim 
przypadku kwotę należy uregulować w termi-
nie płacenia pierwszej raty.
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