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Strażak-ochotnik ma jasną hierarchię:
na pierwszym miejscu jest pomoc człowiekowi!

- Skąd wziął się pomysł budowy nowej
strażnicy OSP w Toszku?
- Poprzednia remiza toszeckiej OSP została zbudowana bodajże w roku 1881.
Już w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy
budynek liczył sobie ponad 100 lat, zaczynało się mówić nie tylko o potrzebnych remontach, ale także o potrzebie
budowy nowej strażnicy. Pierwsze pismo
dotyczące budowy nowej strażnicy wpłynęło do urzędu w roku 1992. Można więc
powiedzieć, że od 25 lat toszeccy strażacy
zabiegali o budowę nowej remizy. W międzyczasie, mimo różnego rodzaju prac
interwencyjnych, często podejmowanych
przez samych strażaków, stan techniczny
budynku wciąż się pogarszał.
- Czy nowy budynek w pełni odpowie na
wasze oczekiwania?
- Powiem tak: pierwszą osobą, która poważnie pochyliła się na tematem zainwestowania w toszecką straż, był poprzedni
burmistrz, pan Jacek Zarzycki. On rozumiał nasz problem i przymierzał się do
budowy nowej remizy, ale tamte plany nie
doczekały się realizacji, mimo zatwierdzonego gotowego projektu budowy. Cieszy mnie fakt, że zainteresowanie tematami OSP podtrzymał burmistrz Grzegorz
Kupczyk. Skutecznie rozpoczęta i doprowadzona do pomyślnego zakończenia inwestycja, to rezultat jego obecnej kadencji.
- Ze wszystkich jednostek OSP na terenie naszej gminy jednostka toszecka jest
największą, najlepiej wyposażoną i od
teraz - dysponującą najnowocześniejszym budynkiem. Czy może to przeło-
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żyć się na wzrost zainteresowania młodzieży służbą w OSP?
- Straż pożarna składa się z dwóch głównych filarów: pierwszym są ludzie, a drugim sprzęt, wyposażenie i budynki. Obydwa elementy są ważne. Możemy mieć
piękną strażnicę, ale jeśli nie będzie ludzi, którzy chcieliby ochotniczo działać
dla naszej społeczności, to ta remiza na
nic nam nie będzie potrzebna. Z drugiej
strony - tak jest obecnie u nas, mamy
dziewczyny i chłopaków, którzy z chęcią będą angażować się w działania OSP
i dobrze, że będą mieli ku temu lepsze
warunki lokalowe. Jeśli wszystko zostanie
wykonane zgodnie z planem, standardy
w nowej remizie na pewno będą znacznie
lepsze. Nowy budynek jest więc ważny.
Jeśli będzie spełniał nasze oczekiwania,
będziemy z tego bardzo zadowoleni. Panu
Burmistrzowi i Radnym dziękuję za przychylność wobec tej inwestycji. Otwarta
pozostaje kwestia sprzętu. Sprzęt, którym w tej chwili dysponujemy, jest dobry
i sprawny, ale w najbliższych latach i on
będzie wymagał sukcesywnej wymiany.
Mam na myśli m.in. pojazdy. Nie tak daw-
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Rozmowa z kpt. Leszkiem Zabłockim,
dowódcą zmiany w Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej Komendy
Powiatowej PSP w Strzelcach
Opolskich, prezesem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Toszku.

no cieszyliśmy z odnowionego taboru bojowego, jednak trzeba wiedzieć, że nasze
pierwszorzutowe Volvo jest z roku 1993,
Tatra z 1989, a nasza „drabina” z 1973.
Zdaję sobie sprawę z potencjału finansowego naszej gminy, ale jestem też przekonany, że zadania w obszarze bezpieczeństwa wypełniamy prawidłowo i dlatego
dalsza sukcesywna modernizacja naszego
sprzętu i wyposażenia będzie dla gminy
i mieszkańców w dłuższej perspektywie
opłacalna. Przykład? Kiedyś strażacy korzystali z aparatów powietrznych podciśnieniowych (strażak chcąc oddychać
czystym powietrzem musiał powietrze
w nich zasysać z butli). Od kilkunastu
lat zamieniono je na aparaty nadciśnieniowe (strażak może swobodnie w nich
oddychać, odpowiednia ilość powietrza
dawkowana jest przez specjalny reduktor). Pamiętam jak strażacy z Toszka jako
pierwsi w gminie zaproponowali zakup
takich aparatów. Pojawiły się głosy, że jest
to zakup zbyt kosztowny i w zasadzie jest
zbędny. Mimo tych krytycznych głosów,
środki dostaliśmy i w krótkim czasie apadokończenie na str. 2
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Dla naszego samorządu
przełom kwietnia i maja
to przede wszystkim czas
zakończenia długo wyczekiwanej inwestycji,
jaką jest budowa nowej
strażnicy OSP w Toszku.
Jestem przekonany, że
kwota blisko 900.000 zł, wydatkowanych na
to przedsięwzięcie, pozwoli naszym strażakom sprawniej i bardziej komfortowo podejmować zadania na rzecz naszego bezpieczeństwa.
W ostatnim czasie zapadły też ważne decyzje dotyczące organizacji naszego gminnego systemu oświaty. Podkreślam, że zapadły
one - niestety - wbrew stanowisku większości rodziców uczniów klas VI, wbrew
przygotowanym przez Centrum Usług
Wspólnych symulacjom, a także wbrew rekomendacjom moim i całego kierownictwa
urzędu. Większość Radnych zdecydowała,
iż tegoroczni szóstoklasiści z Toszka będą
od września uczyć się w budynku przekształcanego gimnazjum. Jest to rozwiązanie nieoptymalne, które w dłuższej perspektywie skomplikuje sytuację kadrową.
Mam jednak nadzieję, że problem ten, jeśli
będzie narastał, to będzie narastał płynnie
i w ten sam sposób można będzie się z nim
mierzyć.
Wciąż otwarta pozostaje inna ważna dla nas
kwestia społeczna - problem dalszego funkcjonowania tzw. oddziału wewnętrznego
naszego szpitala. Ważna i potrzebna była
wizyta u nas dyrektor Wydziału Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego (piszemy o tym
w wiadomościach). Czekamy na dogodny
termin, aby przekazać na ręce dyrektora
śląskiego NFZ listy z podpisami poparcia
zebranymi przez pracowników szpitala.
Z wielką wdzięcznością i satysfakcją myślę o kolejnej już naszej akcji wsparcia
mieszkańców naszego partnerskiego miasta Olewska na Ukrainie. W sumie ok. 70
różnego rodzaju i różnego rozmiaru paczek
złożyli mieszkańcy Toszka i naszych sołectw, wśród których szczególnie chciałbym
wyróżnić Kotulin. Pomoc trafiła do podopiecznych tamtejszej opieki społecznej
oraz do matek samotnie wychowujących
dzieci. Dziękuję księżom proboszczom za
wsparcie i nagłośnienie naszej akcji, a pomysłodawcom - Towarzystwu Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej - za cenną inicjatywę.
Na koniec pragnę podzielić się dobrą wiadomością o postępach w popularyzacji
osoby i dorobku dr. Ludwiga Guttmanna.
Odbywający się w Polsce (Katowice) tegoroczny kongres Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego, spędzi trochę czasu
także u nas w Toszku. Uczestnicy kongresu
pragną zobaczyć miasto, w którym urodził się twórca ruchu paraolimpijskiego,
co chętnie dla nich zorganizujemy. O tym
wydarzeniu, które zaplanowane jest na 16
czerwca, będziemy jeszcze szczegółowo informować.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Strażak-ochotnik ma jasną hierarchię:
na pierwszym miejscu jest pomoc człowiekowi!
dokończenie ze str. 1
raty zakupiliśmy. Pamiętam, że zaledwie
dzień po zaopatrzeniu się w ten sprzęt,
braliśmy udział w Toszku w akcji, w której
tylko dzięki tym aparatom możliwe było
wejście do silnie zadymionego pomieszczenia i wyniesienie stamtąd człowieka.
Akcja się powiodła, człowiek uratowany.
Od tamtej chwili nie mam wątpliwości,
że jeśli zakup sprzętu może przyczynić się
do uratowania chociaż jednego ludzkiego
życia - warto takie wydatki ponosić.
- Proszę zaprezentować toszecką OSP
w liczbach: ilu macie strażaków, ile razy
w zeszłym roku wyjeżdżaliście do akcji?
Może są jeszcze inne ważne wskaźniki,
które dają obraz waszej jednostki?
- Liczba strażaków jest płynna. Na chwi-

re wiele zaangażowania, wysiłku i czasu
w poprzednich latach poświęciły dla społeczności lokalnej oraz dla nas przygotowując i szkoląc jako przyszłych strażaków.
- Pytanie o kuchnię strażackiej służby.
Proszę powiedzieć, którą akcję zapamiętał Pan najbardziej? Czy w Pana
dotychczasowej karierze zdarzały się
akcje, podczas których autentycznie
musiał Pan narażać swoje życie bądź
zdrowie ratując innych ludzi lub ich dobytek?
- To jest tak, że można jechać do 99 akcji,
które są w miarę przewidywalne, ale zawsze może zdarzyć się taka akcja, w której może nas coś przerosnąć. Czasem na
miejscu wydaje się, że wszystko jest i będzie pod kontrolą, ale warunki nieraz
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lę obecną, jako jednostka wprowadzona
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, mamy 20 czynnych strażaków,
którzy bezpośrednio mogą brać udział
w akcjach. Średnia ilość wyjazdów rocznie waha się od 70 do 90. Jest co robić.
Do tego dochodzą wyjazdy i zbiórki szkoleniowe. Mamy też młodzież, chłopaków
i dziewczynkę, którzy wyrażają dużą wolę
współpracy i duże zaangażowanie. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Oczywiście
przed dopuszczeniem do akcji bojowych
trzeba spełnić szereg wymagań, przede
wszystkim trzeba mieć ukończone 18
lat, posiadać pełnię praw obywatelskich,
trzeba przejść szereg różnorodnych szkoleń. Dla nas cenny jest taki - mówiąc obrazowo - narybek, który od dłuższego
czasu w działaniach straży pomocniczo
uczestniczy. Mam na myśli młodzież,
która przybiega, kiedy syrena zawyje, bierze udział w ćwiczeniach i szkoleniach,
interesuje się naszą działalnością, pomaga, choć do akcji nie wyjeżdżają - na to
przychodzi czas później. W tym miejscu
chciałbym podziękować tym strażakom,
którzy nie działają już czynnie w naszych
szeregach. Są to mieszkańcy, którym należy się szczególny szacunek. Osoby, któ-

zmieniają się do tego stopnia, że pojawia
się nawet zagrożenie dla życia. Przykładem niech będzie pożar w Kuźni Raciborskiej, do którego strażacy jechali, jak do
zwykłego pożaru lasu, a jak wiemy dwóch
z nich nie wróciło z tej akcji. Prawie każdy pożar niesie poważne zagrożenie. Poważną akcją ratowniczo - gaśniczą, którą wszyscy pamiętamy, był pożar składu
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Ewie Milewskiej
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci
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- Proszę powiedzieć, jak godzi się obowiązki strażackie z życiem rodzinnym?
Strażak zawodowy, którym Pan jest,
pełni służbę, po której ma czas wolny.
Natomiast strażak - ochotnik pozostaje
w gotowości cały czas.
- Faktycznie jest to problem, szczególnie
u mnie, bo akurat wykonuję w ramach
„hobby” to, co normalnie wykonuję zawodowo. Poświęcam więc sprawom straży
stosunkowo dużo czasu i wiem, że dzieje
się to kosztem czasu dla mojej rodziny.
Sam czasami zastanawiam się jak moi bliscy to wytrzymują, gdy niejednokrotnie
w nocy stawiam na nogi cały dom i wyjeżdżam w kierunku remizy. Myślę, że mam
bardzo wyrozumiałą żonę i całą rodzinę,
która potrafi zaakceptować i niejednokrotnie wspierać moje „hobby” i służbę
strażacką. Uważam, że to dobre miejsce
i czas aby moim najbliższym serdecznie
podziękować.
- Dziękujemy za rozmowę!
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

23 lutego 2017r.,
jak
co
roku
w Tłusty Czwartek, w Sali Peterswaldskiej
toszeckiego zamku odbyła się finałowa gala VI
edycji plebiscytu
Człowieka Roku
Ziemi Toszeckiej.
Do grona zacnych laureatów
lat poprzednich
dołączyła kolejna
kobieta – Dorota Matheja, analityk medyczny w laboratorium Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, przewodnicząca
toszeckiego koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (DFK).
Już po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej zorganizowało plebiscyt Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej.
Głosowanie odbywało się tym razem na
przełomie grudnia i stycznia, a głosy - na
oryginalnych kuponach zamieszczonych
w informatorze samorządowym - można
było składać w wyznaczonych punktach
na terenie gminy.
Nazwisko Doroty Matheja od pierwszej
edycji pojawiało się wśród nominowanych przez mieszkańców finalistów. Do
tegorocznego ścisłego finału, oprócz
laureatki, zakwalifikowali się również:
ks. Sebastian Bensz, proboszcz toszeckiej parafii, Aleksandra Garbal, toszecka
kompozytorka, Krystian Kiełbasa, radny
sejmiku województwa śląskiego oraz Reinhard Morawiec, prezes klubu sportowego „Przyszłość” Ciochowice. Toszeckie DFK pod przewodnictwem laureatki
podejmuje aktywne i kreatywne działania
o charakterze edukacyjnym, społeczno-kulturalnym oraz integracyjnym. Rajd
Rowerowy „Szlakiem zabytków Ziemi
Toszeckiej”, „kursy sobotnie”, warsztaty
plastyczne i teatralne, młodzieżowa grupa
wokalna „Con Colore”, promowanie dziejów i historii miasta Toszka oraz popularyzacja wybitnych osobowości – to tylko
niektóre inicjatywy laureatki, która w tym
roku zapisała się na kartach historii Toszka zostając Człowiekiem Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2016.
Aleksandra Kupczyk

Dary dla Olewska
Kilkadziesiąt różnego rodzaju, rozmiaru i różnej zawartości paczek przekazali mieszkańcy Toszka i całej Gminy dla
potrzebujących w Olewsku. Dary trafiły
do rodzin objętych wsparciem tamtejszej opieki społecznej, w szczególności
do najuboższych oraz do matek samotnie wychowujących dzieci. Za wsparcie
i nagłośnienie tej szlachetnej inicjatywy
dziękujemy także Księżom Proboszczom

fot. Natalia Drozd

Człowiek Roku Ziemi
Toszeckiej A.D. 2016

parafii na terenie naszej gminy: w Toszku,
Kotulinie, Paczynie i Sierotach (Pniów).
Wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania paczek z darami, kupując odpowiednie produkty lub dzieląc się tym, co
posiadają, serdecznie dziękujemy! PK

Rocznik Toszecki
Ukazał się pierwszy numer „Rocznika
Toszeckiego”. Książka jest rezultatem wielomiesięcznej współpracy zespołu kilkunastu autorów. „Rocznik” obejmuje teksty tematyczne, biografie, wspomnienia,
wywiady poświęcone dziedzictwu Ziemi
Toszeckiej. Spotkanie promocyjne odbyło
się 29 marca na w Sali Posadowskiej naszego zamku. Niektórzy być może chcieli,
ale nie mogli (np. ze względu na brak czasu) włączyć się w prace redakcyjne pierwszej edycji „Rocznika”, inni być może nie
mieli wystarczająco sprecyzowanego tematu albo jeszcze inne przeszkody uniemoż-
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- Jak ocenia Pan zdolność bojową jednostki OSP w Toszku? Jakie czynniki
wpływają na podniesienie i obniżenie
tej zdolności? Czy nowa strażnica coś tu
wnosi?
- Od naszej jednostki, jako włączonej
w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, wymaga się nieco więcej niż od typowej jednostki gminnej. My
możemy być zadysponowani na terenie
nie tylko całego województwa, ale też całego kraju o każdej porze dnia i nocy. Przy
okazji chciałbym podziękować wszystkim
naszym strażakom za to zaangażowanie.
Kiedy jestem na służbie i dostaję wiadomość, że w mojej miejscowości zawyła syrena, jestem spokojny, że zbiorą się
ludzie i udzielą pomocy. Potwierdza to
wydarzenie z ostatnich dni. Kiedy wezwana do Toszka jednostka pogotowia
ratunkowego, ze względu na warunki
atmosferyczne przybyła na miejsce ze
znacznym opóźnieniem, to właśnie nasi
strażacy z Toszka udzielili szybkiej i skutecznej pomocy poszkodowanym. Ale
cieszę się też, że kończy się etap budowy
nowej remizy. Chcę jednak podkreślić, że
z tego faktu nie powinni się cieszyć tylko
strażacy. Owszem, my mamy dzięki temu
większą motywację, większą satysfakcję
z działania na rzecz społeczności, a to się
przekłada na większą efektywność. Z nowej inwestycji cieszyć powinni się także
mieszkańcy - dzięki niej mają prawo czuć
się bardziej bezpieczni.

Z ŻYCIA GMINY

fot. Andrzej Morciniec

gumy w Toszku. Jako jednostka z Toszka
byliśmy na miejscu pierwsi i uczestniczyliśmy w akcji do samego końca. I co
jest ciekawe? Mimo, że pożar trwał cały
tydzień, niektórzy z naszych strażaków
brali urlopy, by nasza jednostka do samego końca uczestniczyła w działaniach.
A to dlatego, że się utożsamiamy z naszą
miejscowością. Ktoś inny powie, że nie
ma czasu, ma pracę, ma życie prywatne,
że był ostatnio albo że ma akurat obiad.
Strażak - ochotnik ma jasną hierarchię:
na pierwszym miejscu jest pomoc człowiekowi.

liwiły im włączenie się w przygotowanie
tekstów. Jeśli w przyszłorocznej edycji uda
się te przeszkody przezwyciężyć, już dziś
zapraszamy do współpracy – podkreślił
Piotr Kunce, współredaktor „Rocznika”.
Publikację można nabyć na Zamku w cenie 16 zł. 			
JR
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Dalsze funkcjonowanie Rządowa reforma
oddziału
oświaty w naszej
wewnętrznego
Gminie

fot. Archiwum UM Toszek

sze funkcjonowanie toszeckiego oddziału
wewnętrznego. W grę wchodzi dodatkowy konkurs ukierunkowany na zabezpieczenie jego dalszego funkcjonowania. Na
ostateczne decyzje trzeba będzie jednak
poczekać do jesieni.
PK

fot. Archiwum UM Toszek

Na zaproszenie przewodniczącego Rady
Miejskiej Krzysztofa Klonka w sesji
w dniu 27 marca udział wzięła dyrektor
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Barbara Daniel. W obradach uczestniczyła także dyrektor toszeckiego szpitala Anna Rusek
oraz szef Rady Społecznej szpitala – Krystian Kiełbasa. Barbara Daniel obszernie
i szczegółowo poinformowała zebranych
o procedurach, w ramach których możliwe będzie ubieganie się o środki na dal-

nowali radnym zorganizowanie dodatkowych konsultacji z zainteresowanymi
rodzicami. O niepodejmowanie kontrowersyjnej uchwały zaapelował do radnych także Burmistrz Grzegorz Kupczyk.
Ponieważ sprawa wzbudzała emocje, głosowanie poprzedzone zostało dodatkową
przerwą na naradę. Po wznowieniu obrad, większością głosów (7 – za, 6 – przeciw, 2 – wstrzymujące się) radni zdecydowali, że obecni uczniowie klas VI szkoły
podstawowej przy ul. Wilkowickiej będą
kontynuować naukę w klasach VII i VIII
w budynku obecnego gimnazjum przy ul.
Dworcowej.
PK

Podczas sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o miejscu, w którym obecni
szóstoklasiści z Toszka będą realizować
obowiązek szkolny od września. Zgodnie z przepisami, mogą oni kontynuować
naukę w szkole przy ul. Wilkowickiej lub
w przekształcanym gimnazjum przy ul.
Dworcowej. Przepisy pozwalają na obydwa rozwiązania. Decyzja w tej sprawie
może spoczywać w rękach rodziców,
którzy mogą składać wnioski o przyjęcie
dziecka do klasy VII do dyrektora szkoły
powstającej z przekształcenia gimnazjum.
Decyzję w tej sprawie mogą też podjąć
sami radni, podejmując uchwałę, w której odgórnie określają miejsce realizacji
obowiązku szkolnego 6-klasistów. Obecni
na sesji przedstawiciele rodziców zdecydowanie sprzeciwiali się obligatoryjnemu
przenoszeniu od września 6-klasistów do
budynku obecnego gimnazjum, propo-

Nowe podmioty
gospodarcze
Nowa restauracja i hotel (wkrótce rozpocznie działalność) przy toszeckim rynku, stacja kontroli pojazdów oraz market
(w sąsiedztwie innego marketu) - to nowe
podmioty gospodarcze, które w najbliższym czasie rozwiną swoją działalność
w naszej gminie. Z pewnością napiszemy
o nich więcej. Cieszy fakt, że przedsiębiorcy znajdują u nas sprzyjające warunki do
realizacji swoich biznesowych pomysłów
stwarzając jednocześnie miejsca pracy
dla mieszkańców. Co do nowego marketu
- wg naszych przewidywań jego lokalizacja przesądza, że będzie on konkurencją
głównie dla marketu położonego po drugiej stronie ulicy.
PK

Frontem do petenta

Lp.

Nazwa realizowanego zadania

Kwota
udzielonej
dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy
„Przyszłość” Ciochowice

„Ciochowicki festyn
sportowo-rekreacyjny”

8.000,00 zł

2.

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
Województwa Śląskiego, Koło
Toszek

„Rosenmontag - odrobina Nadrenii
w Toszku”

2.500,00 zł

3.

Klub Łuczniczy A3D Toszek*

„A3D Toszek na Grand Prix Europy
2017”

2.000,00 zł

4.

Orkiestra Dęta Toszek

„Ognisko muzyczne projekt nauczania gry
na instrumentach dętych”

3.456,00 zł

5.

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec
Ziemi Gliwickiej

Gra Miejska
„Szlakiem toszeckich tajemnic”

1.540,00 zł

RAZEM:

17.496,00 zł

* dotacja została zwrócona ze względu na obiektywne okoliczności

Szanowni Rodzice klas pierwszych!
Przypominamy, że istnieje możliwość zapisania dzieci do
klasy I dwujęzycznej w dwóch szkołach podstawowych w Toszku.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w poszczególnych placówkach oświatowych.
4

fot. Archiwum UM Toszek

Zestawienie „małych grantów” udzielonych do dnia 20 kwietnia 2017 r.
Nazwa podmiotu, któremu
udzielono dotację w trybie
pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”)

Mając na uwadze dobro i wygodę naszych
mieszkańców, głównie osób starszych
i niepełnospawnych, których dotyka problem z poruszaniem się z dniem 10 kwietnia 2017 r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych został przeniesiony na parter
budynku i obecnie mieści się w pokoju
nr 9 i 10. W celu ułatwiania kontaktu telefonicznego mieszkańcom naszej gminy z pracownikami Referatu Miejskiego
w Toszku uruchomił dodatkowy numer
telefonu stacjonarnego. W związku z powyższym aktualnie do Państwa dyspozycji pozostają trzy numery telefonów, tj.:
(032) 237-80-11 (dotychczasowy numer)
oraz (032) 237-80-13 (nowy numer),
a także (032) 237-80-39 (do kierownika
referatu)
JR
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

POMOC SPOŁECZNA i ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dla naszych seniorów

fot. Bożena Ziarnik

Ceremonia przy pomniku usytuowanym
w miejscu masowych pochówków (ul.
Wielowiejska) rozpocznie się o godz.
10.30. Natomiast o 14.00 w toszeckim
kościele parafialnym odprawione zostanie nabożeństwo ekumeniczne połączone z koncertem żałobnym. Zarówno
uroczystości przedpołudniowe, jak i popołudniowa wspólna modlitwa przeprowadzone zostaną w całości dwujęzycznie. Organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców Toszka i okolic
do wspólnego pochylenia się nad grobami ofiar tragedii, która rozegrała się – już
po zakończeniu wojny – w naszym mieście.
Dorota Matheja

Program profilaktyczny dla Seniorów
w Kotulinie, zwany potocznie Klubem
Seniora, z jeszcze większą niż w poprzednim roku energią wszedł w 2017 rok!
Uczestnicy chętnie i systematycznie pojawiają się na spotkaniach, mając przy tym
okazję do spotkania się ze znanymi sobie
osobami, wymiany informacji i opinii na
różnorakie tematy oraz pobycia w grupie
rówieśników.
W pierwszym kwartale 2017 roku średnia
frekwencja na spotkaniach klubu wyniosła ponad 23 osoby! Jest to niebagatelny
sukces, zatem Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, któremu przypadło w zaszczycie organizowanie tego przedsięwzięcia ma powody do dumy.
Chcąc jak najlepiej wypełniać swoje zobowiązanie, wspólnie z uczestnikami spotkań ustalono plan działania na ten rok.
Seniorzy zaproponowali zorganizowanie
spotkania z policjantem – dzielnicowym
Kotulina, co wydarzyło się już w lutym
bieżącego roku. W planach jest jeszcze
wycieczka do teatru, wycieczka do parku
wodnego, zajęcia artystyczne.
Tak, jak w poprzednim roku spotkania
klubu odbywają się raz w miesiącu i trwają 3 godziny. Serdecznie zapraszamy
wszystkich seniorów, którzy jeszcze nie
mieli okazji uczestniczyć w takich spotkaniach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Ikona nie jest zwykłym obrazem religijnym, a dawniej jej powstawanie było czynnością świętą. W Polsce ikony powstawały głównie w XV-XVI wieku na ziemiach
wschodnich i południowo-wschodnich.
Współcześnie takimi aktywnymi ośrodkami pisania ikon na Śląsku jest między
innymi Opole, Zabrze i Tarnowskie Góry
(Strzybnica).

fot. Henryk Krupa

DFK Tost upamiętnia
ofiary obozu NKWD –
Lager Tost

W blasku ikon

fot. Archiwum UM Toszek

13 maja br. po raz kolejny toszeckie koło
DFK oraz reprezentująca rodziny byłych
więźniów Initiativgruppe NKWD-Lager
Tost (Grupa Inicjatywna Obóz NKWD
w Toszku) organizują uroczystości upamiętniające ofiary
obozu utworzonego przed 72 laty na
terenie szpitala. Od
maja do listopada
1945 roku śmierć
poniosło w nim ok.
3300 internowanych
– ponad 70% spośród pochodzących
głównie z Saksonii,
ale także z Dolnego
i Górnego Śląska
oraz Czech więźniów.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Mieszkańcom naszej Gminy chcemy
przybliżyć temat pisania (bo Ikony się pisze – nie maluje). Stąd pomysł skromnej
wystawy pod nazwą „W BLASKU IKON”
zorganizowanej przez TPZT i CK Zamek
w Toszku na przełomie maja i czerwca
w czytelni Biblioteki na Zamku. Wernisaż
wystawy odbędzie się 26 maja, natomiast
sama wystawa będzie trwała do 23 czerwca, a prace można oglądać w godzinach
otwarcia Biblioteki. Dwie Panie (z naszej
Gminy i z Pyskowic): Beata Posłuszna
i Barbara Guziakiewicz pokażą swoje prace, które powstały podczas warsztatów na
Ukrainie i w szkole pisania ikon w Tarnowskich Górach. Na wystawie, oprócz
ikon pisanych znajdą się też inspirowane
ikoną prace ręcznie haftowane. Zatem zapraszamy do zapoznania się z tematyką
ikonografii na tej wystawie, która trwać
będzie cały miesiąc.
Zarząd TPZT

GOSPODARKA

Nowe stawki opłat
targowych
Referat Podatków i Opłat Lokalnych informuje, iż dnia 27 lutego 2017 r. Rada
Miejska w Toszku podjęła uchwałę Nr
XXXI/239/2017 w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2017. uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Wprowadzona
zmiana dotyczy opłaty przy sprzedaży na
powierzchni handlowej za każdy rozpoczęty 1 m², która wynosi 2,50 zł, i zmienia wcześniejsze przedziały opłat za powierzchnie handlowe. Efektem tego jest
znaczne obniżenie opłat dla osób handlujących. Czy wpłynie to na zwiększenie
ich liczby? Czas pokaże.
JW

Zalegasz z czynszem?
Trafisz do
Krajowego Rejestru
Długów

Nasza Gmina podpisała umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA w sprawie
zamieszczania w rejestrze nierzetelnych
płatników. Lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy uporczywie nie płacą
czynszu, będą trafiać do Krajowego Rejestru Długów. Czeka to osoby fizyczne,
których dług wynosi minimum 200 zł
(w przypadku przedsiębiorców - 500 zł),
a okres zalegania z płatnościami wynosi
co najmniej 60 dni. Przed umieszczeniem danych dłużnika w rejestrze długów osoby zalegające z opłatami otrzymają wezwanie do zapłaty. Czym może to
skutkować? Dłużnicy mogą mieć utrudniony dostęp do kredytów bankowych
oraz niektórych usług (telefon w abonamencie, telewizja kablowa, dostęp do internetu). Nowa regulacja dotyczy włącznie uporczywych dłużników, nie dotyczy
natomiast osób w sytuacjach losowych,
które uniemożliwiają wniesienie opłat.
W takich sytuacjach można złożyć wniosek o przesunięcie terminu płatności lub
rozłożenie zadłużenia na raty.
PK
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fot. Archiwum CK „Zamek w Toszku”

Wyśpiewane
i roztańczone talenty
na toszeckim zamku

Z inicjatywy dyrektora Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” Artura Czoka już
po raz szósty na toszeckim zamku zorganizowane zostały Gminne Prezentacje
Artystyczne. Wydarzenie z roku na rok
cieszy się rosnącą popularnością a tegoroczna konwencja GPA została poszerzona o prezentacje taneczne.W sumie
w prezentacjach wzięło udział 150 dzieci
i młodzieży z terenu naszej gminy.
Zmagania muzyczne i taneczne oceniało
jury w składzie: Danuta Czok, Grażyna
Studzińska-Cavour, Piotr Kunce - w prezentacjach muzycznych, zaś w tanecznych - Anna Kokot, Joanna Rosikoń, Adrian Mrozek.
To bardzo dobra okazja na to aby dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności i pasje nie tylko w szkole ale także poza szkołą.
Tegoroczne Gminne Prezentacje odbyły się przy współpracy z Centrum Usług
Wspólnych z Toszka oraz pod honorowym patronatem Burmistrza Toszka
Grzegorza Kupczyka. Patronat medialny:
Telewizja TVT i Strzelec Opolskich.
Oto wyniki Dnia Tańca i Dnia Muzyki
Dzień Muzyki:
•W kategorii przedszkola:
I miejsce - Anna Labus z Przedszkola
Publicznego z Toszka,
6

III Toszecki Festiwal
Muzyki Organowej
i Kameralnej 2017
Już 21 maja serdecznie zapraszamy melomanów oraz osoby dla których muzyka
organowa stanowi źródło artystycznych
przeżyć na III Toszecki Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej organizowany

pod honorowym patronatem Burmistrza
Toszka Grzegorza Kupczyka we współpracy z Rzymskokatolicką Parafią pw.
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku. Przedsięwzięcie organizowane jest w
dniach 21 maja, 11 czerwca, 9 lipca, 20
sierpnia, 17 września w kościele parafialnym w Toszku o godz.19.00. Szczegółowy
program będzie dostępny w folderach,
na plakatach, stronie Gminy Toszek oraz
portalu społecznościowym Facebook.
JR

Ks. dr Johannes
Chrząszcz duszpasterz, człowiek
nauki i pióra, badacz
śląskich dziejów

W 2017 r. przypada 160 rocznica
urodzin ks. Johannesa Chrząszcza,
pyskowickiego
proboszcza, jednego z założycieli
Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, społecznika,
a przede wszystkim znakomitego
historyka śląskiego. Jest on autorem książki pn.
„Historia miast
Pyskowice i Toszek”. Z tej okazji Muzeum
w Gliwicach wraz z Gminą Toszek będzie
organizować wystawę czasową poświęconą postaci tego zasłużonego dla Górnego
Śląska duchownego. Wystawa zlokalizowana będzie na zabytkowej płycie toszeckiego rynku od 26 kwietnia br. do 26 maja
włącznie.
JR

Zbiory Muzeum w Gliwicach

Trwa cykl spotkań z ludźmi szeroko pojętej kultury, które w każdy drugi poniedziałek miesiąca organizowane są
w zamkowej Kawiarni Colonna. Ostatnio
gościliśmy pisarza Wojciecha Kuczoka
(marzec) oraz chórmistrza prof. Krystynę Krzyżanowską-Łobodę (kwiecień).
W kolejnych miesiącach naszymi gośćmi
będą reżyser i choreograf Rafał Urbacki
(maj) oraz pisarz i felietonista Tomasz Sobania (czerwiec). W lipcu i sierpniu spotkania nie będą organizowane - wrócimy
z tą ofertą od września. W drugie-poniedziałkowe wieczory każdego miesiąca zapraszamy na Zamek w Toszku!
PK

II miejsce - Filip Osadnik z Przedszkola
Publicznego z Toszka,
III miejsce - TYGRYSKI z Przedszkola
Publicznego z Toszka,
Wyróżnienie - Krzysztof Pańkowski
z Przedszkola Publicznego z Toszka.
•W kategorii klas I-III:
I miejsce - Justyna Mikosz ze Szkoły
Podstawowej z Toszka,
II miejsce - Julia Skandy (przygotowana
przez panią Aleksandrę Garbal),
III miejsce - Zespół Żaki ze Szkoły
Podstawowej z Pniowa.
•W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Agata Szewczyk ze Szkoły
Podstawowej z Kotulina,
II miejsce - Zespół Wokalnoinstrumentalny ze Szkoły Podstawowej
z Pniowa,
•W kategorii Gimnazjum:
I miejsce - Agata Czampik z Gimnazjum
w Toszku
II miejsce - Emilia Weis i Maciej
Donerstag z Gimnazjum w Toszku.
Dzień Tańca:
•W kategorii przedszkola:
I Miejsce - Zerówka przy Szkole
Podstawowej w Paczynie „Zerówkowicze”
II Miejsce - Oddział Przedszkolny Szkoły
Podstawowej w Paczynie „Skrzaty”
•W kategorii klas IV-VI:
I Miejsce - Agencja Artystyczna wymiar
X Zespół „Na luzie” klasyIV
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Toszku
duet „Polish Girls”
Barbara Skawińska

SPORT

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
Gratulujemy drużynie dziewcząt, które w turnieju wojewódzkim pn.: „Z Po-

fot. Kamil Ozimina

Zamkowe wieczory
z kawą i kulturą

dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
organizowanego przez Polski Związek
Piłki Nożnej w dniu
28.03.2017r. w Sosnowcu zajęły w finale
IV miejsce. Drużyna
wystąpiła w składzie:
Oliwia
Hynowska,
Aleksandra Hynowska,
Magdalena Dworczyk,
Izabella
Falborska,
Natalia Triska, Julia
Wypich, Alicja Guzdek, Justyna Mikosz,
Maja Szkobel. Więcej
na stronie Śląskiego
Związku Piłki Nożnej.
Robert Krzemiński
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

KULTURA

Projekt "HAUSbesuche - spotkania DOMowe" ma na celu przybliżanie tematyki wspólnej, polsko-niemieckiej historii
Górnego Śląska oraz prezentację dokonań w przestrzeni kultury i sztuki zarówno niemieckiej, jak i polskiej. Gościem
majowego spotkania jest Hans Bollinger,
muzyk, pedagog, dyrektor szkoły, piosenkarz folkowy podróżujący od dobrych 40
lat po Polsce.
Serdecznie zapraszamy do udziału w moderowanym spotkaniu autorskim organizowanym w dniu 5 maja (piątek) o godz.
18.00 na którym będzie można przekonać się o tym, co łączy autora z Zamkiem
w Toszku oraz posłuchać historii człowieka, który po swoich niezliczonych podró-

żach do wschodniego sąsiada Niemiec
napisał książkę „Unterwegs in Polen”.
Książka ta stała się bardzo osobistym wyznaniem wielkiego uczucia autora do Polski. Na Górnym Śląsku Bollinger ma okazję zmierzyć się z faktami historycznymi
na temat własnego kraju, kiedy zostaje
skonfrontowany z historią deportowanych i mordowanych przez żołnierzy SS
Żydaów. Spotkanie odbędzie się w języku
niemieckim i będzie tłumaczone symultanicznie na język polski. Uwaga! Ograniczona ilość słuchawek. Wstęp bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie obecności
(e‑mailem: emilia.socha@haus.pl, bądź
telefonicznie 32 461 20 70) do dnia
2 maja 2017.

ORGANIZATOR:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Cisi bohaterowie
Chodzi do pracy na osiem albo więcej
godzin, zarabia przeciętne pieniądze, ma
żonę, dzieci… A jednak jest coś, co odróżnia pracę strażaka od każdej innej.
Zdecydowanie jest to fakt, że niewielu
pracowników musi trwać w gotowości do
narażenia w każdej chwili swojego zdrowia i życia. A z tym musi liczyć się każdy, kto wstępuje do straży pożarnej. Staje
się wtedy jednym z ludzi, którzy wchodzą
do budynków, z których inni uciekają.
W kombinezonie, który nie wytrzyma
wszystkiego, z butlą tlenu, który szybko
może się skończyć i w hełmie, który tylko
złagodzi skutki uderzenia.
Zapytany, dlaczego to robi, strażak odpowiada: bo inni potrzebują mojej pomocy.
Gotowość do pomocy jest tak duża, że gdy
zawyje syrena, niektóre zastępy straży pożarnej opuszczają remizę w dwadzieścia
sekund. Przyznam szczerze, chciałbym to
kiedyś zobaczyć na własne oczy. Gdybym
był wtedy trochę starszy, może zobaczyłbym własnego tatę w akcji. Przez wiele lat
pracował w Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich, a kiedyś powiewww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Patronat honorowy wydarzenia:
Burmistrz Toszka

fot. H. Schwarz

HAUSbesuche - spotkania DOMowe:
Spotkanie autorskie z Hansem Bollingerem

PARTNERZY:
Konsulat Republiki Federalnej
Niemiec Opole
ifa Institut für
Auslandsbeziehungen
Centrum Kultury „Zamek
w Toszku“

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON
dział mi, że praca strażaka to nie tylko zastrzyk adrenaliny i gaszenie ognia hektolitrami wody. Do końca życia nie zapomni
pierwszego wypadku, w którym ofiarą
śmiertelną było dziecko czy widoku rzędu
ułożonych obok siebie czarnych worków.
Za takie przeżycia nie ma premii, wtedy
nie było też wizyt u psychologa ani klepania po ramieniu. Strażak musi być mężczyzną. Cichym i odważnym. Bo niedługo
znów ktoś może go potrzebować.
U nas, w Toszku, mamy prężnie działający oddział strażaków ochotników. Należy
do nich mój brat i to dlatego tak dobrze
wiem, co się dzieje, gdy przychodzi wezwanie do pożaru. Nieważne, środek nocy
czy południe, Wojtek zrywa się i wybiega
na zewnątrz w butach i tym, co akurat
miał na sobie, a później odpala samochód
i w minutę dociera do remizy. Stamtąd
droga prowadzi do zwalonych drzew,
zmiażdżonych samochodów i płonących
mieszkań. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby
na nią wyjechać. Ale gdyby nie ludzie tacy
jak on, jak mój brat, pewnie nikt z nas nie
czułby się do końca bezpiecznie.
Strażacy jak mało kto zasługują na uznanie. Pewnie nie każdy dostanie medal

i uściśnie ważną dłoń, ale każdy może się
poczuć doceniony. Wystarczy, że ja i ty
o to zadbamy. No, to do roboty.
Tomasz Sobania
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OŚWIATA

W marcu nasi gimnazjaliści startowali
w różnych konkursach na poziomie wojewódzkim i powiatowym, a o to sukcesy
młodzieży:
• W Knurowie drużyna chłopców naszej szkoły zajęła III miejsce, a drużyna
dziewcząt II miejsce w powiecie gliwickim.
• Jakub Dziuba zajął II miejsce w wojewódzkich eliminacjach konkursu recytatorskiego Mały OKR w Katowicach.
• Gimnazjaliści pod opieką Pani Joanny Morciniec pojechali do Bytomia na
półfinał wojewódzki w badmintonie
drużynowym. Dziewczęta zdobyły III
miejsce, a chłopcy-I. przechodząc do
finałów wojewódzkich.
• Joanna Bulla i Szymon Cichoń reprezentowali naszą szkołę w X edycji
Konkursu Wiedzy o Śląsku organizowanym przez Zespół Szkół im. Marii
Konopnickiej w Pyskowicach. Joanna
Bulla zdobyła I miejsce w konkursie
literacko - historycznym oraz wyróżnienie w konkursie historycznym Społeczeństwo Górnego Śląska i Zagłębia
w walce z władzami komunistycznymi
w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.
Joanna Falborska

ludziom stało się życiowy. celem i wartością nadrzędną. Po takim wydarzeniu,
nasuwa się refleksja: Dobrze, że ludzie
potrafią odnaleźć w sobie to ,,coś”, co nadaje sens, smak każdemu kolejnemu dniu
i poczucie spełnienia.
Mariola Kałuska

Wiosenne
Inspiracje Teatralne
i „Międzynarodowy
Dzień Teatru”
w przedszkolu
Przedszkole Publiczne w Toszku realizuje koncepcję pracy „Jesteśmy aktorami”.
Celem realizacji tej koncepcji jest dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych
w kontaktach ze sztuką oraz tworzenie warunków do podejmowania przez
dziecko zabaw twórczych.
Toszeckim Przedszkolakom nie zabrakło
okazji do obcowania ze sztuką teatralną.
Dzieci obejrzały przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
w Toszku pt. „Pali się”. Następnie odbył
się niecodzienny spektakl w wykonaniu
„Amatorskiego Teatru Rodziców” (dzieci

foto: Iwona Kałmuk

Jak co roku, tak i tym razem nie zabrakło
ludzi, dla których pasja, rozwijanie talentu, stało się sposobem na życie; szczęśliwe, nietuzinkowe, pełne wyzwań. Ten
wspaniały Dzień uświetnił występ dzieci
z klas III- VI, które piosenką i wierszem
wprowadziły do Szkoły powiew wiosny,
zapach kwiatów i śpiew ptaków.
Swoje życiowe pasje odsłonili przed zebraną publicznością trzej utalentowani
mężczyźni: Roman Krupa (prezes zarządu Klubu Łuczniczego A3D Toszek,
autorytet dla wielu młodych łuczników,
między innymi reprezentantów kadry

Polski!), Krzysztof Piwowarski - absolwent Szkoły Podstawowej w Pniowie,
wielokrotny mistrz Śląska, reprezentant
Gminy Toszek w zawodach na szczeblu
powiatu, województwa, a nawet Polski
w tenisie stołowym oraz Marcin Ignacy (strażak Ochotniczej Straży Pożarnej
w Toszku, dla którego pomaganie innym
8

foto: Ewelina Wyrwa

Człowiek z pasją

z grupy Krasnali) pt. „Czerwony Kapturek”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a sporo emocji wzbudziło
oglądanie rodziców w roli aktorów. Do
placówki przybyli również harcerze ze
Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku
z przedstawieniem pt. „Wioska Smerfów”. Z okazji przypadającego w marcu
Międzynarodowego Dnia Teatru maluchy wszystkich grup wiekowych stali się
również małymi aktorami i na deskach
przedszkolnej sceny wystawili inscenizację bajek i wierszyków znanych polskich
pisarzy Brzechwy, Tuwima oraz Usenko. W tym dniu drzwi przedszkola były
otwarte, więc każdy spektakl w wykonaniu najmłodszych cieszył się dużą widownią oraz gromkimi brawami.
Zabawy teatralne to świetna okazja do
rozwijania wyobraźni, doskonalenia
mowy i płynności ruchów oraz zwiększania poczucia własnej wartości. Mając na
uwadze wiele walorów jakie niesie sztuka
oraz predyspozycje dzieci w wieku przedszkolnym do ekspresji twórczej, nie przestaniemy „bawić się w teatr”.
Ewelina Wyrwa

Powitaliśmy
wiosnę śpiewająco
i widowiskowo

foto. Barbara Walczak

Gimnazjaliści
na podium

W marcu w Zespole Szkół nr 10 im. Prof.
J. Groszkowskiego w Zabrzu – Mikulczycach odbył się XXV Konkurs Piosenki
Niemieckiej, gdzie zespół „Eins, zwei,
drei” z kotulińskiej podstawówki w kategorii wokalno-instrumentalnej bezapelacyjnie zdobył I miejsce. Uczniowie:
A. Szewczyk, K. Krzysztyniak, A. Powrósło, K. Mirkowska, A. Pieruch, Sz. Jarzyński zaprezentowali utwór „Donau so
blau” do melodii „Nad pięknym modrym
Dunajem” Straussa.
Uczniowie naszej szkoły wraz z przedszkolakami, wychowawcami i opiekunami pojechali do Opola, aby uczestniczyć w przedstawieniu znanym na całym
świecie „Moskiewskiej rewii na lodzie”.
Widowisko dla dzieci, oparte zostało na
motywach baśni Andersena, które zostało wyreżyserowane przez mistrzynię
jazdy figurowej na lodzie Olgę Kondraszową. W imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego dziękujemy Radzie Rodziców
za zasponsorowanie usługi transportowej
na tak fantastyczne wydarzenie.
Beata Grochla

Mój przyjaciel Koka
W marcu toszecką podstawówkę odwiedzili niezwykli goście Pani Agnieszka
Filipkowska - nauczycielka języka niemieckiego, która porusza się na wózku inwalidzkim oraz jej asystujący pies – Koka.
Nauczycielka przedstawiła nam historię
życia Koki i jej dorastanie, a także etapy
jego szkolenia. Pies asystujący, potrafi wykonać wiele czynności i poleceń, między
innymi: podnosi upuszczone przez opiekuna przedmioty, otwiera drzwi, a nawet
zapala światło na przejściu dla pieszych.
Takie wyszkolone zwierzę nie wolno głaskać ani w inny sposób absorbować jego
uwagi, gdyż ciągle pracuje i jest skupiony
na potrzebach swojego opiekuna.
W trakcie prezentacji pomimo dużej ilości słuchaczy asystent prelegentki był bardzo spokojny.Takie zachowanie wynika
z tego, że towarzyszy Pani Agnieszce w
codziennej pracy szkole. Uwieńczeniem
spotkania była możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nasuwających się pytań. Każda z klas otrzymała na pamiątkę
książkę autorstwa Agnieszki Filipkowskiej pt.: „O psie do zadań specjalnych.
Przygody Koki–psa asystującego”.
Agata Zawadzka
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

