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Zamknęłam jedną książkę i zaczynam nową!
- Minęło już prawie 25 lat Pani sołtysowania w Kotliszowicach. Kiedy zaczęła
Pani pełnić tę funkcję?
- Zaczęłam 11 grudnia 1994 r. Pamiętam,
że przede mną przez jedną kadencję sołtysem był Rajmund Cieślik, wcześniej był
nim Jan Gwozdek, a jeszcze wcześniej
Maria Cichoń.
- Ktoś Panią namówił do kandydowania
na sołtysa czy sama Pani chciała zrealizować swoje pomysły na Kotliszowice?
- Człowiek był po prostu młodszy, miał
dużo sił, a mieszkańcy mówili, że jeżeli
zostanę wybrana, to mi pomogą. Nie wahałam się, żeby kandydować.
- Jakie zwyczaje zastała Pani w Kotliszowicach?
- Mieliśmy tradycyjną procesję na dzień
św. Urbana. Szło się od naszej kapliczki
do Goja, później granicami pod piechowy
las, tam był odpoczynek, potem szło się
dalej do wioski i z powrotem do kapliczki. Robiliśmy dość duże koło. Pamiętam,
że starsze babcie miały małe dzwoneczki
i przez całą drogę cicho nimi dzwoniły.
Była to procesja bez księdza, ludzie sami
śpiewali, w Goju odmawialiśmy litanię
do Wszystkich Świętych. Jednak z roku
na rok pojawiało się na tej procesji mniej
dzieci i ludzi młodych, aż doszło do momentu, w którym nie miał kto nieść krzyża. Procesja robiła się coraz krótsza. Starałam się ją utrzymać różnymi sposobami
- robiliśmy więcej odpoczynków, kupowaliśmy dzieciom lody, a mężczyznom
napoje z pianką. Nie udało się jednak tego
zwyczaju zachować.
- Poza tą procesją co było lub jest tradycją mieszkańców Kotliszowic?
- Bardzo zaniedbany był cmentarz choleryczny. Razem z mieszkańcami udało nam się tym zająć - zrobiliśmy, co się
dało. W 1995 zrobiliśmy pierwsze dożynki (wcześniej nie było tej tradycji). Z dożynkami było tak, że kiedyś praktycznie
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każdy w Kotliszowicach
miał gospodarstwo, niewielkie, kilkuhektarowe,
ale jednak. Z tych gospodarstw wielu mieszkańców się utrzymywało,
nawet jeśli praca w polu
była łączona z pracą
zawodową. Po jakimś
czasie, kiedy weszły
w życie unijne dopłaty,
mieszkańcy zaczęli rezygnować z gospodarstw
(emerytura) zaczęły się
wtedy zmieniać zwyczaje dożynkowe - po mszy
w kapliczce, niektórzy wypili tylko kawę
i szli do domu. Na jakiś czas zawiesiliśmy
organizowanie dożynek. Teraz do tego
zwyczaju wróciliśmy.
- Co przez te 25 lat dało Pani najwięcej satysfakcji, a co było największym
zmartwieniem?
- Cieszyłam się zawsze, kiedy udało się
zrobić coś, co było zaplanowane. Np.
w roku 1995 zrobiliśmy tablicę ogłoszeń
- drobiazg, ale bardzo ważny. Wyczyściliśmy rowy i pobocza, wykopaliśmy
wykopy pod przewody telefoniczne - te
wykopy robiliśmy ręcznie, zaczynając od
samego Toszka. Ważnym dokonaniem
było położenie asfaltu na ulicy, którą nazywamy „za obiedrzą”. Tą drogą wielu
mieszkańców jeździło rowerami, np. do
kościoła w Toszku, a było na niej wiele
dziur. Zawarliśmy taki układ z gminą: jeśli mieszkańcy wykopią przy tej drodze
odpowiednie rowy, gmina położy na niej
asfalt. Tak się stało, to było za burmistrza
Janusza Sokoły. Co warto podkreślić?
Były to czasy, kiedy nie było funduszu
sołeckiego - jeśli chcieliśmy coś zrobić,
musieliśmy się na to złożyć. Co do zmartwień, to powiem tak: kiedy coś zdecydowaliśmy, starałam się tak długo szukać

Wybrani sołtysi
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Pani Gertruda Musioł, która przez blisko 25 lat pełniła funkcję sołtysa Kotliszowic (1994 - 2019), zakończyła niedawno urzędowanie. Polecamy podsumowanie ćwierćwiecza sołtysowania pani Gertrudy w krótkiej rozmowie.

sposobów, aż udało się te plany każdego
roku zrealizować. Gdyby się nie udawało,
to byłoby zmartwienie.
- Czy to prawda, że w minionych latach
tylko sołtys miał we wsi telefon?
- Tak, kiedy zostałam sołtysem, telefon został zabrany z domu poprzedniego sołtysa
i przewieszony do mojego. Ale wtedy już
nie było tak źle. Sołtysem zostałam wybrana w grudniu, a z początkiem marca
następnego roku, zaczynaliśmy kopanie
rowów pod kable i telefonizacja wkrótce
dotarła do Kotliszowic. Tylko przez kilka miesięcy z mojego telefonu korzystali
wszyscy, potem każdy mógł już mieć swój
aparat. Tamten pierwszy telefon leży w tej
chwili w szafie w świetlicy, jako pamiątka
z dawnych czasów.
- Czy teraz, kiedy zdała Pani obowiązki
sołtysa, nie będzie się Pani nudzić?
- Nie myślę w ten sposób. Widzę to tak, że
zakończył się jakiś etap życia, a zaczął się
nowy. Zamknęłam jedną książkę i zaczęłam nową.
- Czy nowy sołtys kontaktował się już
z Panią?
- Zapowiedział, że pojawi się u mnie, żeby
o wszystkim porozmawiać. Jestem otwarta na tę rozmowę.

Co? Gdzie? Kiedy?
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PROSTO

Z URZĘDU

Zapraszam do lektury kolejnego wydania gazety samorządowej
„Po
troszku o Toszku”.
W tym numerze piszemy o środkach
z Urzędu Marszałkowskiego, o które
staramy się w ramach
programu
Inicjatywa Sołecka.
Pozwolą nam one zrealizować zadania
inwestycyjne w sołectwach Kotliszowice, Proboszczowice, Sarnów oraz Pisarzowice. W ubiegłym roku pozyskaliśmy
z tego samego źródła środki finansowe
dla sołectw Kotulin, Ciochowice, Płużniczka, Ligota Toszecka, Paczyna.
Realizujemy również projekt dla naszej
jednostki z OSP w Kotulinie. Zostanie ona wyposażona w specjalistyczny
sprzęt, co ułatwi kotulińskim strażakom
ratowanie ludzkiego życia i niesienie
pomocy poszkodowanym, a przy okazji może przybliżyć druhny i druhów
z Kotulina do włączenia ich jednostki
w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Spośród spraw inwestycyjnych warto
podkreślić zakończenie remontu basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie.
Jeszcze w maju obiekt przejdzie kontrolę
sanitarną, po której będzie mógł zostać
na nowo oddany do użytku. W drugiej
połowie kwietnia ruszają prace przy innej
długo oczekiwanej budowie - powstanie
wreszcie nowe boisko przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler. Przygotowujemy też przetarg na prace związane
z rozbudową kanalizacji w Toszku.
Sprawnie przebiegają wybory na sołtysów i rad sołeckich. Mieszkańcy większości sołectw wybrali już swoich liderów społecznych, którzy przez kolejne 5
lat będą dbać o potrzeby swoich mieszkańców i realizację istotnych dla nich
spraw. O wynikach wyborów, które są
znane w momencie złożenia gazety do
druku, piszemy na dalszych stronach.
Na ręce pani Gertrudy Musioł składam
wyrazy uznania za długie lata sprawowania funkcji sołtysa, zaangażowanie i poświęcenie się sprawom wsi Kotliszowice.
Pani Gertruda jest dobrym przykładem
sołeckiego samorządowca, wytrwałego
i sprawnego organizatora wszelkich zadań oraz pobudzania aktywności społecznej.
Dziękuję za zaproszenie do objęcia patronatem Burmistrza Toszka wydarzeń
organizowanych przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne
osoby. Bieg im. Marka Pawłowskiego w
Kotulinie, Dni Historii w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka to przykłady cennych inicjatyw,które z jednej strony przyczyniają się do promocji naszej
gminy i integracji lokalnej społeczności,
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a z drugiej strony same w sobie stanowią
wartościowe inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe.
Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia złożone z okazji moich urodzin. Jeśli przynajmniej część z nich się spełni,
będę miał ogromną satysfakcję!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
W
miesiącu
marcu radni obradowali na 4.
Komisjach RM.
Podczas
tych
posiedzeń były
omawiane
tematy: - Analiza
funkcjonowania
boiska Orlik zarządzanego przez CK Zamek w Toszku,
- Ocena stanu cmentarza komunalnego w Toszku, -Uzyskanie informacji nt.
melioracji w Gminie Toszek oraz spółki
wodnej, Toszecki Budżet obywatelski,
petycja mieszkańca oraz projekty uchwał
przygotowane na sesję RM. Do biura
rady wpłynęła 1. Interpelacja, 3. Zapytania i 1. Petycja.
VI Sesja RM odbyła się 27. marca na której podjęto uchwały: - W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2018 rok
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze
wskazaniem potrzeb; - w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2018 roku
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Toszek na lata
2016-2018; - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik; - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych; - w sprawie określenia warunków i trybu składania za
pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych; - w sprawie
zmian w budżecie Gminy Toszek na rok
2019; - w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Toszek; - w sprawie
podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę
jakości powietrza w Polsce; - w sprawie
przekazania petycji wg właściwości.
Jedną z istotnych uchwał dla mieszkańców była uchwała ustalająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
która to została przyjęta na poziomie:
20zł/osobę (odpady segregowane) i 40
zł/osobę (odpady zmieszane). Nie ukrywam, że była to jedna z trudniejszych
decyzji jaką przyszło podjąć tej Radzie,
co widać było podczas głosowania: 5
Radnych – ZA, 4 Radnych – PRZE-

CIW, 6 – WSTRZYMUJE SIĘ. Wysokość
w/w opłat nie była ustalona przez Radnych, te wartości wynikają z wcześniejszych dwóch przetargów (nierozstrzygniętych zresztą) oraz kilkukrotnego
wzrostu opłaty za tonę śmieci na wysypisku, a z drugiej strony spadku ceny za
skup odpadów segregowanych. W poprzednich latach, kiedy opłata wynosiła
(dla Mieszkańca) 11 zł/osobę i wcześniej
8 zł/osobę Gmina dopłacała do każdego
mieszkańca 3 zł (decyzją RM). Obecna
stawka obowiązująca od 1 maja br. nie
uwzględnia dopłaty z Budżetu Gminy
gdyż z ustawy wynika, że system gospodarowania odpadami powinien się sam
bilansować. Tak drastyczny wzrost opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie
dotknął tylko naszej Gminy, dotyczyć
będzie wszystkich Gmin w momencie
przystąpienia ich do nowego przetargu. Reasumując obecne wysokie opłaty
za „śmieci” pozostaje mieć nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości zostaną przyjęte inne rozwiązania postępowania
z odpadami komunalnymi jak chociażby
budowa spalarni odpadów, co pozwoli znacząco obniżyć opłaty dla naszych
mieszkańców.
Na moje zaproszenie na marcową sesję
RM przybyli przedstawiciele Komisariatu Policji w Pyskowicach (Komendant
i 3. Dzielnicowych), którzy przedstawili
sprawozdanie z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszej
Gminie. Uczniom naszych szkół którzy
niebawem przystąpią do egzaminu życzę osiągnięcia jak najlepszych wyników
oraz trafnego wyboru kolejnej szkoły.
Panu Burmistrzowi, który w kwietniu
obchodzi swoje 40. urodziny w imieniu
Toszeckiego Samorządu życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, realizacji
zamierzeń oraz wiele satysfakcji z wykonywanej pracy i dużo życzliwości od nas
wszystkich. Wszystkim Mieszkańcom na
zbliżający się długi majowy weekend życzę pięknej aury i dobrego wypoczynku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik

z życia gminy

We współpracy siła!
W odpowiedzi na konkurs „Inicjatywa
Sołecka 2019”, organizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, samorząd toszecki złożył cztery projekty. Zaplanowane zostały następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne: „Remont
świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach”, „Renowacja sikawki konnej w Kotliszowicach”, „Remont części elewacji budynku
świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem
ściany frontowej w Sarnowie”, „Wymiana
pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach”. Dziękujemy sołtysom
za dobrą współpracę w przygotowaniu
wniosków aplikacyjnych.
JR
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Bezpłatne szczepienia przeciwko
pneumokokom i meningokokom
Dobra informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek – od 15 marca br. ruszyła
realizacja kolejnej edycji programów darmowych szczepień profilaktycznych przeciwko groźnym bakteriom pneumokokowym
i meningokokowym. Burmistrz Toszka zaprasza do skorzystania
z możliwości bezpłatnej ochrony najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać:
● przeciw pneumokokom – 3-latki (dzieci z rocznika 2016),
● przeciw meningokokom serogrupy C – 5-latki (dzieci z rocznika 2014).
Programy w całości finansowane są ze środków budżetowych
Gminy Toszek.Szczepienia będą realizowane do dnia 20 grudnia
2019 r. w NZOZ Centrum Usług Medycznych AA „Remedium”ul. Gliwicka 26, 44-180 Toszek.
Obecnie coraz więcej rodziców zadaje sobie pytanie „Szczepić,
czy nie szczepić?”. Toszecki samorząd odpowiada – zdecydowanie szczepić! Szczepienia ochronne i profilaktyczne pozwalają na
wyeliminowanie groźnych bakterii z organizmu, a tym samym
zmniejszają odsetek zachorowalności i umieralności. Szczepienia
są najskuteczniejszym narzędziem zapobiegania zachorowaniom
i chroni nie tylko osoby, które się zaszczepiły, ale również tych,
którzy z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepić się
nie mogą. Ryzyko wynikające z zakażenia się groźną chorobą jest
znacznie wyższe niż możliwość wystąpienia ewentualnych powikłań poszczepiennych i w żaden sposób nie zagrażają zdrowiu
człowieka. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 8, parter,
tel. 32 237-80-17 lub 27, e-mail: org@toszek.pl). Najważniejsze
dane dostępne są również na materiałach promocyjnych – plakatach i ulotkach.
SD

Boisko w Sendlerówce
Po świętach Wielkanocnych zaplanowane
jest rozpoczęcie prac przy budowie wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler. Nawierzchnia
asfaltowa zostanie zastąpiona poliuretanem, co znacząco podniesie standardy bezpieczeństwa i komfort grających.
W obrębie placu gry pojawią się: boisko
do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz kort do tenisa. Przy boisku
powstaną też siedzenia dla widzów (50
miejsc) oraz oświetlenie. W związku z koniecznością dwukrotnego przeprowadzenia procedur przetargowych, zakończenie
prac zaplanowano w czasie wakacji.
BC
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Po raz pierwszy na toszeckim Rynku w niedzielę palmową, został zorganizowany
Kiermasz Wielkanocny, który
cieszył się zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszej
gminy. Na wydarzeniu prezentowali się lokalni rękodzielnicy,
cukiernia „Grzybek”, HG Hotel
oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Pisarzowic, Paczyny
oraz Wilkowiczek. W trakcie
trwania kiermaszu było można skosztować wielkanocnych
potraw takich jak żur, pasztet z żurawiną,
białe kiełbaski. Uwagę uczestników kiermaszu zwróciły kolorowe kluski wygląda-
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Zakończył się remont basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie. W ramach
przeprowadzonych robót wymieniono
powierzchnię foliową w niecce basenowej, zmodernizowano szatnie, odnowiono powierzchnię ścian i sufitów, zabudowano instalację wentylacyjną. Łączna
wartość wykonanych prac to ok. 690 tys.
zł. Na początku maja basen przejdzie
kontrole sanitarną, po której będzie mógł
zostać dopuszczony do użytku.
BC

I Kiermasz Wielkanocny

foto: Archiwum UM Toszek

Basen w Paczynie

jące jak pisanki, przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Wilkowiczek.
Atrakcją imprezy był również konkurs na
najpiękniejszą palmę wielkanocną, I miejsce zajęła
Agata Skrzypczak lat 4, II
miejsce Lorena Ociepka lat
9,III miejsce Hania Wierzbicka lat 8.
Organizatorami kiermaszu
byli Gmina Toszek, Parafia
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku, a współorganizatorem i głównym sponsorem nagrody w konkursie
był HG Hotel. Zapraszamy
za rok!
JR
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Oświata

„Wpływ pozycji biosocjalnej oraz wieku drzew na kształtowanie się dynamiki twardzielowania oraz udział drewna
bielastego i twardzielowego w strzałach
świerka pospolitego Picea abies (L.)
Karst.” Tak brzmiał temat rozprawy doktorskiej pana Grzegorza Kupczyka obronionej w kwietniu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Panu doktorowi
serdecznie gratulujemy uzyskania stopnia
naukowego i życzymy kolejnych!
PK

Komisja
antymobbingowa

Zakończyła swoje prace komisja antymobbingowa powołana przez burmistrza Toszka dla wyjaśnienia zarzutów
sformułowanych w anonimowym piśmie
rozpowszechnionym pod koniec grudnia wśród radnych Rady Miejskiej oraz
niektórych mieszkańców. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim stylu pracy pani
sekretarz, ale także kierownictwa urzędu;
zawierały również oceny sytuacji ogólnej
gminy Toszek. Komisja przeprowadziła
rozmowy z 32 pracownikami urzędu. Scenariusz rozmów był oparty o zarzuty sformułowane w anonimowym piśmie. Dużej
części rozmówców sprawiało trudność
odniesienie się do konkretnych zarzutów
(sformułowanych w anonimie). Częstą
praktyką było prezentowanie informacji
o sytuacjach związanych ze stylem pracy pani sekretarz, które były znane pracownikom z własnych doświadczeń. Sytuacje te rzadko lub luźno nawiązywały
do zarzutów z anonimowego pisma. Do
większości tych zarzutów pracownicy nie
odnosili się, odnosili się sporadycznie
lub odnosili się zaprzeczając im. Zaprotokołowane wypowiedzi pracowników
wskazują na kilka sytuacji problemowych
związanych ze stylem pracy pani sekretarz. Zostały one opisane w protokole,
który jest dostępny na stronie toszek.pl.
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W podsumowaniu Komisja stwierdziła,
że w świetle przeprowadzonych z pracownikami urzędu rozmów, nie uprawdopodobniono występowania mobbingu.
Niektórzy pracownicy mieli jednak uwagi
do stylu pracy pani sekretarz. Zdaniem
Komisji, niektóre zaprezentowane przez
pracowników uwagi mogą wymagać
działań zaradczych. Komisja zaproponowała panu burmistrzowi m.in. wymierzenie pani sekretarz kary porządkowej,
zobligowanie pracowników urzędu do
odbycia szkoleń w zakresie doskonalenia
relacji interpersonalnych oraz powołanie
w urzędzie pełnomocnika pracowników
ds. przeciwdziałania mobbingowi. Burmistrz Toszka może także, wg własnego
uznania, zastosować inne - dodatkowe
środki zaradcze, które bardziej skutecznie
będą mogły zaradzić zidentyfikowanym
sytuacjom problemowym, zwłaszcza jeśli
zaproponowane przez Komisję działania
okazałyby się nieefektywne.
PK

Wybrani sołtysi!
Większość mieszkańców naszych sołectw
wybrali swoich liderów – sołtysów oraz
rady sołeckie, którzy przez następną kadencję będą sprawować ważną dla naszej
gminy funkcję społeczną. Przed nami
jeszcze wybory w sołectwach: Proboszczowicach, Płużniczce oraz w Wilkowiczkach.
Nowym wybranym sołtysom i radom sołeckim życzymy samych sukcesów w wypełnianiu powierzonych obowiązków,
wytrwałości i powodzenia w codziennych
wyzwaniach podejmowanych dla dobra
sołectwa i jego mieszkańców.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Krystyna Miozga – sołtys Boguszyce, Erhard Fitzon – sołtys Ciochowic, Mariusz
Rak – sołtys Kotliszowice, Izabela Majcher-Dorobisz – sołtys Kotulina, Jakub Krzykawski – sołtys Ligoty Toszeckiej, Adam
Wochnik – sołtys Paczynki, Jan Szpunar
– sołtys Pawłowic, Monika Błażytko – sołtys Pisarzowic, Ewelina Tarnowski – sołtys Pniowa, Anna Rutka –sołtys Paczyny,
Gabriela Ziaja – sołtys Sarnowa, Augustyn
Maciończyk - Przewodniczący Zarządu
Osiedla Oracze.
JR

Oświata

Strajk w oświacie
Rozsądnym i łagodnym przebiegiem charakteryzuje się ogólnopolska akcja protestacyjna nauczycielskich związków zawodowych na terenie szkół naszej gminy.
Wolą większości pracowników do protestu włączyły się obydwie podstawówki
z Toszka oraz szkoła w Paczynie, natomiast w proteście nie uczestniczą szkoły
w Kotulinie, w Pniowie oraz przedszkole w Toszku. Strajk w żaden sposób nie
skomplikował sytuacji gimnazjalistów
ani ósmoklasistów zdających egzaminy - wszystkie odbyły się bez zakłóceń.

W momencie oddawania do druku tego
numeru informatora, w Warszawie trwają
rozmowy na temat warunków zakończenia akcji protestacyjnej, na chwilę obecną
nasze szkoły wygasiły protest.
PK
Przedszkole w Toszku

Tradycje na wesoło

foto: AA

Dr inż.
Grzegorz Kupczyk

Wielką atrakcją dla przedszkolaków były
odwiedziny Zajączka Szaraczka, który
przygotował dla dzieci wiele niespodzianek. Podczas pogadanki z Zajączkiem
dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat tradycji i zwyczajów związanych
ze Świętami Wielkanocnymi. Aktywnie
uczestniczyły w konkursach sprawnościowych przygotowanych przez Zajączka, rozwiązywały zagadki i układały „pisankowe” puzzle. Wiele radości sprawiło
przedszkolakom poszukiwanie ukrytych
przez gościa w salach prezentów oraz sesja zdjęciowa z Zajączkiem Szaraczkiem.
AA
Szkoła w Paczynie

Spotkanie
z kosmonautą

foto: Agnieszka Kural

z życia gminy

„Jeżeli nie mamy marzeń, to nasze życie
jest szare. Tylko marzenia pozwalają nam
dokonać rzeczy, które przekraczają marzenia!” - takie przesłanie przekazał licznie
zgromadzonej grupie młodych generał Mirosław Hermaszewski. Ten, który
marzył, by spotkać kiedyś kosmonautę, a sam jedynym polskim kosmonautą
został! Podczas spotkania z cyklu "Ludzie Niepowszedni", zorganizowanego
w MOKiS w Pyskowicach, zaprezentował
historię spełniania się marzenia człowieka o oderwaniu się od ziemi. Tę opowieść
przeplatał nasz kosmonauta nie mniej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Wielkanocnie!

foto: Agnieszka Kural

Okres przedwielkanocny obfitował
w wiele artystycznych aktywności.
Przyniosły
one
nagrody naszym
w y c h ow a n k o m .
Miło nam poinformować, że w IV
Konkursie Wielkanocnym zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Ludzie Miasta oraz MOKiS
w
Pyskowicach
III miejsce przyznano Julii Dutkiewicz
(kategoria 6 – 8 lat), II miejsce przypadło
Magdalenie Wojdak, a wyróżnienie Julii
Mocek (kategoria 12 -14 lat). Pierwsze
miejsce zdobyła praca Wanesy Prymuli
(kategoria 15 – 18 lat). W oczach jurorów
konkursu plastycznego na jajko wielkanocne "Kroszonki 2019" uznanie zyskały
prace aż 6 naszych wychowanków! W tej
jego edycji wśród wyróżnionych prac
w poszczególnych kategoriach wiekowych znalazły się dzieła: Melanie Białasik (II miejsce), Mileny Brzank (I miejsce), Eli Kural (III miejsce), Magdaleny
Wojdak (II miejsce), Wanesy Prymuli
(I miejsce), Mai Waniczek (III miejsce).
W szkolno – lokalną tradycję wpisało się
przygotowanie przez szkołę palm wielkanocnych, które są niesione w procesji
Niedzieli Palmowej. Zdobią one potem
kościół parafialny p.w. św. Marcina w Paczynie.
Agnieszka Kural

foto: Sabina Paździor

Dobrze Cię widzieć

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła
bierze udział w ogólnopolskiej kampanii
społecznej „Dobrze Cię widzieć” realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna
droga”. Celem akcji jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów. Uczniowie
kl. I - VI uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W trakcie zajęć wykorzystano serię krewww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Projekt z klasą
Dzięki udziałowi w konkursie
„Projekt z klasą” nasza szkoła
znalazła się w elitarnym
gronie
placówek, które
w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych
swoich uczniów
i została uhonorowana tytułem
„Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły”. To
znak, że szkoła podchodzi do edukacji
w sposób nowoczesny, jest otwarta na
uczniowskie inicjatywy, tworzy dobre
warunki do rozwijania pasji i wspierania
talentów, jest także atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci
szkoły inspirującej i twórczej.
Karina Jarmułowicz-Łozińska

W drodze do
niepodległości

foto: Robert Krzemiński

SP im. G. Morcinka w Toszku

skówek, które pokazywały jak właściwie
należy zachowywać się na drodze oraz
zachęcały do używania elementów odblaskowych po zmroku. Wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz
„ściągawkę” w formie planu lekcji, informującą pieszych o podstawowych zasadach zachowania się na drodze.
Sabina Paździor

W kwietniu odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”. Wystawa - nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych
- miała na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Projekt był częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Niepodległa”. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tadeusz Kobiernik - przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, p. Magdalena Krzepisz, przewodnicząca Rady

Rodziców Szkoły, p. Aleksandra Osadnik, Przedstawiciel IPN w Katowicach, p.
Adam Lisek oraz dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy Toszek.
Organizacji wystawy towarzyszyły konkursy historyczne związane z tematyką
odzyskania niepodległości, śpiewy pieśni
legionowych w wykonaniu chóru szkolnego, przedstawienie „Żołnierze wyklęci”, prezentacji inicjatyw podjętych przez
SP im. G. Morcinka w Toszku z okazji
odzyskania niepodległości oraz prelekcja
pracownika IPN pt.: „Ojcowie Niepodległości”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Grzegorz Kupczyk.
Robert Krzemiński

„Od srebrnika do blika”

foto.: Aneta Gola

barwną historią swego życia. W spotkaniu wzięli udział zainteresowani tematyką lotów kosmicznych uczniowie klas VI
- VIII. Było ciekawie, pouczająco, inspirująco!
Agnieszka Kural

W ramach konkursu „Dobry Pomysł”
rozpoczęliśmy realizację projektu wolontariackiego. Z inicjatywy pani Grażyny
Kopytko – pracownika Banku Śląskiego ING oraz we współpracy z dyrekcją i nauczycielami naszej szkoły, panią
Aleksandrą Kupczyk i panią Anetą Golą,
w listopadzie 2018 roku powstał projekt
„Od srebrnika do blika”, który po wygranym konkursie został całkowicie sfinansowany przez Fundację ING Dzieciom.
W ramach tego projektu w poniedziałek
8 kwietnia odbyły się zajęcia z wolontariuszami Banku ING, na których uczniowie klas dwujęzycznych 4c, 5c i 6c mieli
okazję poznać formy oszczędzania, przybliżyć tematykę bankowości, zaprojektować i wykonać kartę do bankomatu oraz
zaplanować swój budżet domowy. Na
zakończenie każdy z uczestników spisał
swoje prywatne propozycje oszczędzania, a ostatniego dnia szkoły będzie mógł
sprawdzić, co z założeń udało mu się zrealizować. W kwietniu w ramach drugiego dnia projektu została zorganizowana
wycieczka do Tarnowskich Gór. Uczniowie w towarzystwie wychowawców oraz
wolontariuszy Banku ING mieli okazję
zwiedzić Kopalnię Srebra, która w roku
2017 wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedziliśmy
również Sztolnię Czarnego Pstrąga, czyli
podziemną Wenecję, gdzie na głębokości
30 m pod ziemią przy świetle lamp karbidowych mieliśmy okazje przepłynąć
łodziami najdłuższy w Polsce odcinek
600 metrów oraz podziwiać podziemny
świat tarnogórski. Projekt „Od srebrnika
do blika” okazał się strzałem w dziesiątkę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do jego powstania.
Aleksandra Kupczyk
Aneta Gola
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foto.: Waldemar Pigulak

foto.: Waldemar Pigulak

Egzaminy: stary i nowy

foto.: Waldemar Pigulak

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w szkole
przy ul. Dworcowej odbył się ostatni już
egzamin gimnazjalny. Towarzyszyły mu
wielkie emocje - to ostatni egzamin tego
typu w murach dawnego gimnazjum i odbywał się on w okresie ogólnopolskiego
protestu nauczycieli. Do egzaminu przystąpiło 63 ostatnich toszeckich gimnazjalistów. W dniach 15-17 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku
odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty. Przystąpiło do niego 46 uczniów z 3

Rocznik Toszecki
Ukazał się kolejny
numer
Rocznika
Toszeckiego. Tym
razem w projekcie udział wzięło
22 autorów, którzy
na ponad 240 stronach opublikowali
17 tekstów. Są one
poświęcone przede
wszystkim dziejom
miasta i gminy Toszek. Obejmują także
cenne osobiste wspomnienia oraz relacje
z ważnych wydarzeń. Rocznik Toszecki
(tegoroczny i wydania poprzednie) można nabyć na Zamku w cenie 16 zł.
PK

Festiwal im. ks. Mariana
Piotrowskiego
W maju rozpoczyna się kolejny
Toszecki Festiwal
Muzyki Organowej
i Kameralnej. Organizatorzy (gmina
i parafia) postanowili dopełnić nazwę festiwalu, dedykując go świętej
pamięci Księdzu
Prałatowi Marianowi Piotrowskiemu.
Dzięki jego staraniom doszło do długo
wyczekiwanego remontu organów, on też
zorganizował później pierwsze koncerty.
Koncerty odbywać się będą w kościele
w Toszku w niedziele 12 maja, 9 czerwca, 8 września i 6 października zawsze
o godz. 19:00. Zapraszamy!
PK

Między liturgią
a teatrem

Foto: Ks. Joachim Leszczyna

SP im. Ireny Sendler w Toszku

KULTURA

Misterium Męki Pańskiej w Kotulinie ma
swoją wieloletnią tradycję. Pierwsze odbyło się w 1998 roku. Jego inicjatorami
byli ówcześni licealiści, a obecnie księża:
ks. Joachim Leszczyna MSF i ks. Roman
Swoboda SJ. Misterium odgrywano kilka

Foto: Ks. Joachim Leszczyna

Oświata

Wieczór z UNESCO
WYDAWCA:
GMINA TOSZEK
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

foto.: Waldemar Pigulak

REDAKTOR NACZELNY:
Piotr Kunce

klas. W tym trudnym okresie ogólnokrajowych zawirowań wokół oświaty wszyscy pracownicy, a zwłaszcza nauczyciele,
sprostali wyzwaniom przeprowadzając
tak ważne dla uczniów egzaminy. Szkoła,
wrośnięta swoimi korzeniami w środowisko naszej gminy, pisze kolejne karty
swojej historii.
Waldemar Pigulak
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Gościem majowego spotkania w ramach
„Zamkowych wieczorów z kawą i kulturą”
będzie Zbigniew Pawlak, szef Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Stowarzyszenie to, wraz z sojusznikami,
sfinalizowało w zeszłym roku wieloletnie
starania o wpis kompleksu Zabytkowej
Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach
i obiektów towarzyszących na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Porozmawiamy m.in. o okolicznościach tego prestiżowego wpisu. Zapraszamy 13 maja,
w poniedziałek o godz. 18.00 do Kawiarni
Colonna na Zamku w Toszku.
PK
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lat, później nastąpiła przerwa.
W 2017 roku przedstawiciele
młodzieży postanowili wznowić
tę piękną praktykę. Również
i w tym roku odegrali ostatnie
chwile Jezusa, by przybliżyć
każdemu z uczestników ogromne cierpienie i ból poniesione
dla odkupienia każdego z nas.
Trzydziestu młodych ludzi, po
ciężkich próbach, w Niedzielę
Palmową o godzinie 15:00 wraz
z liczną rzeszą wiernych wybrało się w Drogę Krzyżową wzdłuż
ulicy Gliwickiej. Wszyscy,
w czasie rozważań kolejnych
stacji, mogli zatrzymać się na
chwilę, aby odpowiedzieć sobie
na nurtujące pytania związane
z wiarą. Misterium zakończyła
scena Ukrzyżowania Chrystusa. Wierni przez dłuższą chwilę
w zadumie stali pod krzyżem,
później część z nich rozeszła się
do swoich domów, inni skorzystali z zaproszenia młodzieży,
by wziąć udział w poczęstunku,
przygotowanym z pomocą pań
z parafialnego Caritas. Był to
czas na podzielenie się refleksjami. Młodzi aktorzy usłyszeli
wiele podziękowań od wzruszonych uczestników. Szczególne podziękowania skierował
do nich proboszcz ks. Lucjan
Gembczyk.
Karolina Wycisk

Letni objazdowy teatr
– wakacyjna oferta dla dzieci!
Trzy mieszkanki naszej gminy, w składzie Katarzyna
Muszyńska, Grażyna Wallus,
Magdalena Krzepisz, złożyły wniosek jako grupa nieformalna pn. „Animatorki
Dziecięcej Kultury” i otrzymały mikrogrant w konkursie „Śląskie Lokalnie 20182019”. W ramach naboru
złożono 452 wnioski, z czego
53 zostały skierowane do dofinansowania, a wśród nich
wniosek naszych lokalnych
animatorek i działaczek.
Dzięki pozyskanym środkom na realizację projektu
„Letni objazdowy teatr!” zostaną zorganizowane w Kotulinie, Pniowe i Sarnowie

cykliczne warsztaty teatralne połączone z wyjazdami
do Opolskiego Teatru Lalki
i Aktora w Opolu oraz Filharmonii Opolskiej. Udział
jest bezpłatny! „Zapoznamy
dzieci z trzema rodzajami
teatru – w Kotulinie z japońskim teatrzykiem pudełkowym kamishibai, w Sarnowie z teatrem pacynkowym,
a w Pniowie z teatrem cieni.
Zadanie oparte jest na idei
teatru objazdowego, który dociera do małych miejscowości
o utrudnionym dostępie do
kultury. Przygodę z teatrem
rozpoczniemy od wyjazdu
do teatru. Zorganizujemy
również spotkania z logope-

dą i rysownikiem” – mówi
autorka projektu, Katarzyna
Muszyńska.
Cykl spotkań teatralnych
będzie skierowany do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Nabór rozpocznie się 6
maja i potrwa do 14 maja.
O udziale w projekcie będzie
decydować kolejność zgłoszeń. Informacje o możliwości wzięcia udziału pojawią
się na na funpage’u projektu
pn. Letni objazdowy teatr,
wśród sołtysów, w szkołach
oraz na plakatach. Projekt
dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Katarzyna Muszyńska

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Nie taka codzienność straszna

Trudno się wraca do codzienności. Szczególnie jeśli świeżych przeżyć jest całe
mnóstwo, jeśli jednego dnia wciąż jeszcze
wiele się dzieje, a następnego wszystko się
zatrzymuje z gwałtownym szarpnięciem,
jakby ktoś nagle wcisnął przycisk „stop”.
Nie byłem na to przygotowany. Gdy
opłynęliśmy Półwysep Helski, a z Gdyni
wypłynął nam na powitanie ORP Ślązak
i zagrał Mazurka Dąbrowskiego, moje
wnętrze ścinęło przeogromne wzruszenie. Wreszcie w Polsce, już za kilka dni
zejdziemy na ląd i wrócimy do domu
- takie myśli miałem w głowie i nigdy
bym się nie spodziewał, że tak naprawdę
całym sercem nie chcę powrotu. Uświadomił mi to dopiero moment, gdy po raz
ostatni zszedłem z pokładu Daru Młodzieży i dotarło do mnie, że… nie będzie
następnego portu. Jakaś część mnie cały
czas była przekonana, że w Gdyni postoimy kilka dni, a potem znów wypłyniemy
na szerokie wody mórz i oceanów.
Od początku wszystko w Polsce wydawało mi się inne od tego, co zostawiłem dwa
i pół miesiąca wcześniej. Jadąc pociągiem
na Śląsk, patrzyłem za okno i myślałem:
ani to Panama, ani Stany… Co to za
kraj? To samo było, kiedy późnym wiewww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

czorem dotarłem do Toszka. Poszedłem
na pierwszy spacer z psem i znów przekonałem się, że to miejsce nie jest takie
samo jak przed wyjazdem. A może to ja
się zmieniłem? Jednego tylko byłem pewien – tęsknię za statkiem i nie umiem
sobie wyobrazić funkcjonowania w normalnym świecie.
Na szczęście tego typu stany przechodziłem już kilka razy wcześniej, najczęściej
po rekolekcjach młodzieżowych na Górze św. Anny. Wtedy też miałem wrażenie, że po tak cudownym czasie nie będę
w stanie normalnie funkcjonować i może
dzięki temu doświadczeniu jakoś udało mi się przetrwać pierwsze dni. Szybko doceniłem codzienność, do której
w trakcie kryzysów na statku tak bardzo
tęskniłem. Wreszcie mogłem poruszać się
na większej przestrzeni niż pokład statku,
mogłem zasnąć, wykąpać się i zjeść bez
bujającego się w tę i z powrotem gruntu
pod nogami. To już na Darze Młodzieży
uświadomiło mi, że szara rzeczywistość
wcale nie jest taka zła, choć czasem powrót do niej wiele kosztuje.
Żeby się o tym przekonać, nie trzeba lecieć na drugi koniec świata. Przecież powrót do pracy po Świętach to też niemałe

wyzwanie. Nagle kończy się błogi czas,
a trzeba wrócić do rzeczywistości. Cała
ta ponad dwumiesięczna podróż nauczyła mnie pewnej ważnej rzeczy – trzeba
cieszyć się z tego, co jest. To takie proste,
ale… nie ma innej opcji. Jeśli ktoś nie potrafi być szczęśliwy w swojej codzienności, to na drugim końcu świata też znajdzie powód do narzekania.
Dla mnie cała ta przygoda jest wielkim
powodem do wdzięczności. Dziękuję
Bogu, że mnie w tak wspaniałą podróż
zabrał i spełnił w ten sposób prośbę, którą zanosiłem do niego setki razy przez
trzy lata liceum. Marzyłem wtedy o dalekich podróżach, ale zawsze brakowało
na nie czasu i pieniędzy. Wreszcie zapomniałem o mojej prośbie. A po dwóch latach od zakończenia liceum wyjechałem
z domu na 75 dni, postawiłem stopy na
trzech kontynentach, odwiedziłem sześć
państw i przepłynąłem Ocean Atlantycki.
I dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że
choć ja zapomniałem, Bóg nie zapomniał
o mojej prośbie. On nigdy nie zapomina
próśb swoich dzieci. Może więc warto Go
o coś poprosić?
Tomasz Sobania
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Długi
Majowy
Weekend

U NAS

U NASZYCH SĄSIADÓW
1 Maja

●Rozpoczęcie pleneru malarskiego na Zamku
w Toszku
●„Granica” - wystawa w CEH Zamek w Toszku
(od godz. 11:00)
●Mecz Przyszłość Ciochowice - Jedność 32
Przyszowice (godz. 17:00, Ciochowice)

●Jarmark Cysterski w Jemielnicy
(9:00 - 19:00)
●Piknik Europejski w Gliwicach
(godz. 12:00, Park Chopina)

2 Maja
●„Granica” - wystawa w CEH Zamek w Toszku
(od godz. 11:00)
● Prezentacje fotograficzne z okazji Święta
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (Profile
społecznościowe Centrum Kultury Zamek
w Toszku i Miasto i Gmina Toszek)

●Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
w Strzelcach Opolskich
(godz. 8:00, Plac Żeromskiego)

3 Maja
●Konkurs wiedzy na temat powstań śląskich
(godz. 11:00 - 18:00, Sala Rycerska, Zamek
w Toszku)
●12:00 pierwsza emisja Hejnału Toszka autorstwa
Aleksandry Garbal (zegary na wieży Ratusza)
●Turniej o puchar Burmistrza Toszka z okazji
Święta 3-Maja (godz. 10:00 - 14:00)

●Zawody Strzeleckie z okazji Święta Konstytucji
3-Maja w Pyskowicach (godz. 14:00, strzelnica
w Dzierżnie)

4 Maja
●Konkurs wiedzy na temat powstań śląskich
(godz. 11:00 - 18:00, Sala Rycerska, Zamek
w Toszku)
●13:00 60-lecie kościoła w Pniowie
●15:30 Uroczysta msza św. w intencji strażaków
jednostek OSP Gminy Toszek z okazji
wspomnienia św. Floriana (kościół w Toszku)

●Dzień Strażaka - msza św. i przejazd kolumny
pojazdów ratowiczo - gaśniczych ulicami Gliwic
(godz. 11:00, kościół św. Barbary)
●Mecz MKS Zaborze - Zamkowiec Toszek (godz.
17:00, Zabrze, ul. Wyciska)

5 Maja
●Zakończenie pleneru malarskiego na Zamku
w Toszku (godz. 12:00).

KULTURA

Sąsiedzi. Wystawa
o jednej z najtrwalszych
granic w Europie.
Do 31 maja br. w Centrum Ekspozycji
Historycznych toszeckiego Zamku na
I piętrze można zobaczyć wystawę Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic. Bogate ilustracje przedstawiają dzieje
wschodniej granicy Śląska oddzielającej
go od Królestwa Polskiego, zaboru rosyjskiego i odradzającej się II RP. Wystawa
ukazuje historię miast, które dzięki granicy zyskały swoją popularność (Mysłowice, Sosnowiec) oraz codzienne życie ich
mieszkańców. Serdecznie zapraszamy. BS

śniowe spotkanie zatytułowane: ,,Toszeckie Duchy Opowieści z dreszczykiem
i przymrużeniem oka.’’ Na dziedzińcu
zamku odbędą się ponadto warsztaty
plastyczne. Dla wszystkich uczestników
oferujemy atrakcje w postaci gier i zabaw średniowiecznych, pokazu tańców
średniowiecznych aż po kowalstwo artystyczne czy też zwiedzanie CEH w towarzystwie rycerzy. W planie wydarzeń
mamy również otwarcie wystawy poplenerowej. Zainteresowani będą mogli
posłuchać wykładów na temat średniowiecznych strojów i potraw. Serdecznie
zapraszamy - do zobaczenia!
BS

Spektakl dla
najmłodszych
XIV Brewerie Toszeckie. mieszkańców naszej
IV Noc Muzeów na
Gminy
Toszeckim Zamku
Co roku grupa teatralna Deja Vu
18 maja zapraszamy na XIV Brewerie
Toszeckie czyli IV Noc Muzeów. Impreza
rozpocznie się o godzinie 17:00 koncertem zespołu Stonehenge. Dla młodszych
uczestników główną atrakcją będzie ba8

pod
opieka Pani Agaty Przewieźlik przygotowuje dwa spektakle teatralne. W tym roku
powstał pomysł aby w okresie wiosennym
przygotować premierę jeszcze jednego
spektaklu przeznaczonego dla przedszkolaków. Powstał więc spektakl ,,Justynka

w krainie emocji”, który bardzo spodobał
się nawet 3 latkom które z przejęciem go
oglądały. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia przez nasze grupy przedszkolne
i zapewniamy, że ten spektakl jeszcze nieraz zaprezentujemy na toszeckim zamku!
BS

Promocja toszeckiego
zamku
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
uczestniczył w Jubileuszowych 25 Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach. Stoisko odwiedziło
ponad 8000 zwiedzających, którzy wykazywali duże zainteresowanie toszeckim
zamkiem i ofertami z nim związanymi.
Część turystów z uśmiechem wspominało
Białą Damę czy też Złotą Kaczkę! Ponadto CK „Zamek w Toszku” promował się
również na Międzynarodowych Targach
Turystyki, których motywem przewodnim była Grecja. Przysłuchując się ,,Zorbie’’ turyści odwiedzali stoisko Centrum
Kultury i dzielili się refleksjami na temat
zamku. Z niecierpliwością wyczekujemy
turystów, których zachęcaliśmy na wycieczkę do Toszka.
Barbara Skawińska
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

