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Toszecki ORLIK wzbił się w powietrze!
Nadeszła wielkopomna chwila. 25 czerwca o godz. 11.00 uziemiony „NIELOT
2012” wystartował i rozpoczął swój dziewiczy lot. Moment wznoszenia w powietrze zainicjowany został w sposób uroczysty. W jakim kierunku poszybuje
toszecki kompleks boisk? Jak wysoko się wzniesie?...
redakcja

T

twie śląskim – podkreślił pan Bogdan Radoń
– pracownik Wydziału Turystyki i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego, który pogratulował osiągniętego sukcesu.
Po części oficjalnej na murawie odbył się
występ sekcji mażoretek i konkurs żonglerki
zorganizowany przez przedstawicieli Górnika

Moje boisko ORLIK w Toszku

egoroczny Dzień Sportu był dla mieszkańców Toszka dniem szczególnym –
nastąpiło bowiem uroczyste otwarcie
długo oczekiwanego i jedynego w Gminie
kompleksu boisk sportowych. Obiekt powstał
w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”, gdzie Samorząd pozyskał
dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) i województwa
2VWDWQLHJRVLHUSQLD*PLQD7RV]HNRGVWÈSLïDRGXPRZ\ZWU\ELHQDW\FKPLDVWRrobót zmusiło Gminę do odstąpienia od umośląskiego w łącznej wysokości 833 tys. złotych.
wy i naliczenia kary. Wykonawca nie zgadzał
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Do użytku oddane zostały 2 boiska wraz
ZUDPDFKSURJUDPXķ02-(%2,6.225/,.ĵSU]\6]NROH3RGVWDZRZHM się z argumentacją wskazującą na jego winę.
z trybunami dla publiczności: boisko do piłki
Po opuszczeniu placu budowy w Toszku
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# Z Ma³opolski na Œl¹sk

Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
zostanie udzielona 100 inwestorom, wyłośląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpinionym w drodze komisyjnego losowania,
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Po feriach przedszkole
jak z bajki
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65
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ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
Od kwietnia
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materiałów,
gadżetów
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich
w szkoleniach jak
mających
celu zdobycie noreklamowych),
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powyższy cel Magistrat pozyskał
ku prace postępowały naprzód. Sale odmaDo momentu
Urzędu (podziaśrodki
unijne wreorganizacji
wysokości niespełna
50 tys.
lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
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był
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w
100%
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Nowo utworzony
Referat
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2007–2013.Publicznych,
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wraz z przedszkolanką Anetą
Gminy
w spadku
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„pokaźny”kurs
zaW
ramach
projektu
realizowany
Łucją doradzały rodzicom. Wspólniejest
ustalasób
materiałów
promocyjnych
–komputerowe
kilkanaście
prawa
jazdy
kat.
B,
warsztaty
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie
folderów
z 2007
r.,niemieckiego.
książki o historii
Toszka
oraz ładne,
nauka
języka
Największym
tylko
ale i funkcjonalne.
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końcooraz
torby i teczki zcieszy
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Gminy
Toszek.
zainteresowaniem
się
kurs
prawa
jazdy,
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują
Brak
jakichkolwiek
publikacji,
akcesoriów
i gaw
ramach
którego
uczestniczki
mają
sfinanwszystkim za zaangażowanie.
dżetów
promocyjnych
stanowi
poważny
prosowane badania lekarskie, zajęcia teoretyczne

 Inwestycja we
własne umiejętności –
jesteśmy na TAAK!

B. GROCHLA

blem i wymaga budowania strategii promocji
Gminy od podstaw.
Dzięki wsparciu finansowemu lokalnych
przedsiębiorców i zaangażowaniu ludzi dobrej woli w 2011 r. udało się wydać w nakładzie 1000 szt. dwujęzyczny folder promocyjny
Gminy Toszek. Prócz własnych publikacji, nawiązano również współpracę przy tworzeniu
wydawnictw powiatowych,
PNIÓWtakich jak album
historyczny i kalendarz powiatu gliwickiego.
Z akcesoriów i gadżetów reklamowych w ubiegłym roku zakupiono banery promocyjne i kubki z emblematami Gminy. Pozyskano także
sponsora, który ufundował baner promujący
lokalne kluby sportowe i zachęcający do ich dofinansowania poprzez przekazanie 1% podatku.
W ramach akcji „Wspieraj sport w Gminie Toszek” rozpowszechniono także plakaty i ulotki.
Z uwagi na ograniczone środki budżetowe,
podjęto działania zmierzające do pozyskaniai praktyczne
środków zewnętrznych
sfinansowanie
(jazdy) oraz na
opłacony
jeden egzakupu niezbędnych materiałów promocyjzamin. Warsztaty komputerowe odbywają się
nych. W tym celu złożono wniosek aplikadwa razy w tygodniu (po 2 godziny lekcyjne),
cyjny o dofinansowanie z funduszy unijnych
a szkolenie z języka niemieckiego – raz w ty(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) progodniu (180 minut).
jektu obejmującego stworzenie profesjonalTo szósty z kolei gminny projekt dofinannej oferty promocyjnej Gminy Toszek wraz
sowany ze źródeł zewnętrznych, skierowany
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i wyrównującyi ich
szanse
Wniosek
w trakcie
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Śląska
i
rekomendowany
z okazji ich święta.
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śpiewających
townymi
opadami
tych
klamę
w
prasie,
w
Internecie
i
na
organipiosenki.
Swoim domy,
humorem
rozbawiały
skezalane
zostały
budynki
gospodarcze
zowanych
imprezach. W 2011
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# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

 Siła żywiołu…

# A po feriach

 Młodzi gniewni?...

ANNA ZARZECKA

Po troszku o Toszku tXXXUPT[FLQM
Po troszku
o Toszku
• www.toszek.pl
Po troszku
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jąca Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
TOSZEK
powołania powyższego
organu i nadania mu
statutu. Działanie to ma na celu kształtowanie
wśród młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, ale przede wszystkim
możliwość realnego uczestnictwa w życiu publicznym Gminy i w procesie podejmowania
dzieci
decyzji wpływającychWszystkie
na warunki
życiawiedzą,
i rozwo-jak
ważnymi
i
kochanymi
osobaju młodzieży zamieszkującej Toszecką Ziemię.
PRZEDSZKOLE
mi
są
dziadkowie.
Święta
babci
Radni zadbali o to, by młodzież miała taką
i dziadkajak
przypadły
w tymstąd
roku
samą reprezentatywność,
Rada Miejska,
w sobotę i niedzielę,
ale to żaden
zdecydowano o przyznaniu
jej 15 mandatów.
problem
dla przedszkolaków.
Wybory odbyły
się 21 czerwca.
Głosowa20przebiegało
stycznia dzieci
grup „Biedronki”,
nie
w zdwóch
turach – od„Słoneczgodz.
ka”do
i „Tygryski”
dodo
przedszkola
8.00
10.00 i od zaprosiły
godz. 17.00
20.00 tak, swoje
aby
babcie
i dziadków,
a 23 stycznia
zaproszenia
rano
umożliwić
głosowanie
przede
wszystprzekazały
dzieci z przebywającym
grup „Krasnale” w
i „Misie”.
kim
gimnazjalistom
szkoPrzedszkolaki
przygotowały
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swoich
gości
le, a po południu wszystkim tym, którzy nie
wielemożliwości
niespodzianek.
Z okazji
ichwświęta
recytomieli
oddania
głosu
godzinach
wały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Grupa
przedpołudniowych.
„Biedronek”
śpiewała
także
w języku niemiecW większości
okręgów
wyborczych
zgłokim. minimalną
Mali artyściwymaganą
z grupy „Krasnale”
również
szono
liczbę kandydapochwalili
się znajomością
języka
niemieckiego,
tów.
W związku
z tym wyborcy
na karcie
mogli
przedstawiając
bajkę
pt.
„Czerwony
Kapturek”.
zagłosować albo za, albo przeciw wyborowi
Wszystkie
przedszkolaki
przygotowały
władanego
kandydata,
zaznaczając
odpowiednio

# Babcia i dziadek
w przedszkolu

snoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera.

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej
GIMNAZJUM

Fot. z arch. UM w Toszku

znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK”
lub „NIE”. Jedynie w okręgu wyborczym zam
kniętym (Gimnazjum w Toszku) zgłoszono
większą liczbę osób ubiegających się o miejsce
w Radzie. Tym samym w okręgu tym wybór
polegał na zaznaczeniu kandydata(-ów), którego(-ych) się popiera.
W trzech okręgach wyborczych – Kotulin, Proboszczowice (nr 4) oraz Paczyna (5)
=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
i Płużniczka,
Sarnów (7) wybory nie odbyły się,
bowiem nie zgłoszono żadnych kandydatów.
20 stycznia grupa teatralna działająca
Z kolei w okręgu wyborczym nr 3 (Kotliszowiw Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczyce, Wilkowiczki) pomimo zgłoszenia jednego
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
kandydata – nikt z uprawnionych nie zagłosoRduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
wał. Tym samym cztery mandaty nie zostały
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskoobsadzone i przyszła Młodzieżowa Rada Gminy
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
będzie liczyła 11 młodych samorządowców.
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WiePierwsza uroczysta sesja zostanie zwołana
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
wWykonawcy
sierpniu. Przed
młodzieżą stoi nie lada zawystąpili w trzech kategoriach:
danie.
Czy
powstała
Rada zasłuży na miano
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.
„młodych
gniewnych”,
którzy
mimo przeciwZwycięzców wybierało
profesjonalne
jury.
nościUczniowie
losu wykażą
się
ambicją
i
niezłomnością
toszeckiego gimnazjum
zwywciężyli
dążeniu
do zdobycia
założonych
w kategorii
gimnazjów.
Ichcelów?...
przedstaCzy
wywalczą
„lepsze
dla młodego
wienie
odznaczało
się jutro”
pomysłowością
i nopokolenia,
a
dla
władz
samorządowych
staną
watorstwem oraz, oczywiście, świetną
grą
sięaktorską.
głosem nowatorskiego
i kreatywnego
poNa gali 22 stycznia
odebrali nagrodę
dejścia
doMaskę.
ważnych
dla mieszkańców spraw
– Złotą
Gratulacje.
Gminy?...Czas pokaże…
J. FALBORSKA

www.toszek.pl
• Po troszku
o Toszku
XXXUPT[FLQMtPo
troszku
o Toszku

Pracowicie

# Goœcie
między
sesjami
z Hohenau

# Komputery dla
W okresie marzec–czerwiec odbynaszych
ły się
cztery sesjeuczniów
Rady Miejskiej
w Toszku.
GIMNAZJUM

 MARZEC
Jubileuszowa XXX sesja Rady Miejskiej miała miejsce na Zamku w Toszku.
Gościem honorowym była pani Ludgarda
Buzek – Radna Województwa, która jako
Przewodnicząca Doraźnej Komisji Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego wręczyła na ręce pani
Iwony Ewertowskiej-Mener
odznaczenie
Jeden
komputer na jednego
ucznia...
dla działającego od 20 lat zespołu muzyki
W Gimnazjum
I. Sendler w Toszku
dawnej
„Tibiarum im.
Scholares”.
od kilku
lat działają
dwie
nowoczesne
praW części
roboczej
sesji
radni podjęli
cownie
komputerowe
pozyskane
z
projektu
w szczególności uchwały w sprawie wyodMEN
pt. „Pracownie
komputerowe
dla szkół”,
rębnienia
w budżecie
Gminy na rok
2014
a funduszu
współfinansowane
ze
środków
Europejsołeckiego. Ponadto Rada
zadeskiego
Funduszu
Społecznego.
Zostały
one
cydowała
o zaciągnięciu
pożyczki
w Wojewyposażone
w latachOchrony
2007 i 2008
w sprzęt
wódzkim Funduszu
Środowiska
oiwartości
41 797,44
zł i 41
406,12 zł. na
Gospodarki
Wodnej
w Katowicach
Pewnie
niejeden
pamięta
czasy, Prokiedy
zadanie pn. Realizacja Gminnego
wgramu
szkole Usuwania
lekcje informatyki
odbywały
się
przy
Azbestu. W powyższym
kilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowizakresie uchwalono również zasady i tryb
sku
siedziaładotacji
gromadka
uczniów.
Na szczęście
udzielania
celowej
z budżetu
Gmiminęły
one
bezpowrotnie.
Obecnie
dąży się
ny Toszek dla osób fizycznych na dofinando
stanu: jeden
komputer
na jednego
ucznia.
sowanie
kosztów
demontażu,
zbierania,
W pracowniach
komputerowych
mają
transportu
i unieszkodliwiania
odpadów
miejsce
nie
tylko
lekcje
informatyki,
ale
także
zawierających azbest.
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września 2010 r. w pracowniach realizuje
sięKWIECIEŃ
także część zadań w ramach unijnego
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospotu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
darki Wodnej w Katowicach na realizaczy profilaktyczne.
cję Programu budowy przydomowych
W bibliotece szkolnej istnieje także Interoczyszczalni ścieków na terenie Gminy
netowe Centrum Informacji Multimedialnej,
Toszek na lata 2013–2017 oraz ustalili
które szkoła otrzymała w ramach ogólnozasady i tryb udzielania dotacji celowej
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 komz budżetu Gminy Toszek osobom fizyczputery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
nym oraz wspólnotom mieszkaniowym
które dostępne są dla uczniów w godzinach
na powyższy cel. Rada wyraziła ponadpracy biblioteki.

to intencję przystąpienia do porozumień
J. FALBORSKA
o współpracy w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. W zakresie
pomocy społecznej radni przyjęli głównie: sprawozdania za rok 2012 z realizaSP TOSZEK
cji zadań z zakresu wspierania rodziny
i działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
„DER DIE DAS KENNER”
w
Toszku
z
planem
potrzeb na kolejny rok
to tytuł organizowanego przez
oraz
Ocenę
Zasobów
Pomocy
Społecznej
Wydawnictwo Szkolne PWN
ogólnopolskiego
Gminy
Toszek.
Przyjęto
również
raport
konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego
w Kaz
wykonania
części
Gminnego
Programu
towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap,
Profilaktyki
i RozwiązywaniasięProblemów
do
którego zakwalifikowało
5 uczniów
Alkoholowych
oraz przeciwdziałania
NarSzkoły Podstawowej
w Toszku: Karolina
Bykomanii
w
Gminie
Toszek
w
obszarze
przetomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska,
ciwdziałania
narkomanii.
Artur
Szafraniec
i Szymon Szafraniec. Gratu-

# Der, die,
das kenner

lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!

PRZEDSZKOLE

 MAJ
Rada Miejska w Toszku skierowała 10
projektów uchwał do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami z trzeciego sektora. Radni
zdecydowaną większością głosów przyjęli
Strategię Rozwoju Gminy Toszek na lata
2013–2020. Ponadto podjęto uchwałę
w sprawie realizacji w 2013 r. Programu szczepień profilaktycznych dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom meningokokowym
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
grupy C. Uchwalono również Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
9 grudnia
przedszkole
w Toszkuzwieodwieoraz
zapobiegania
bezdomności
dził Burmistrz
Grzegorz Kupczyk oraz Anna
rząt
w roku 2013.

i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się

CZERWIEC
tradycją,
bowiem co roku przywożą oni świąteczne
upominki
dla toszeckich
przedszkoCzłonkowie Komisji
Rewizyjnej,
po dolaków odstosownych
mieszkańców
partnerskiej
Gminy
konaniu
analiz,
jednogłośnie
Hohenau.
Dzieci
przygotowałyzaopiniodla miłych
podjęli
decyzję
o pozytywnym
gości niespodziankę.
miłe spowaniu
sprawozdania zDziękując
wykonaniazabudżetu
tkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w jęza rok 2012 i wystąpili do Rady Miejskiej
zyku
niemieckim.
z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi

Toszka absolutorium. W odpowiedzi radni
zdecydowaną większością głosów podjęli
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz
udzielenia absolutorium.
SP TOSZEK
W zakresie gospodarki odpadami Rada
uchwaliła:
– górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górne stawki
opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy;
7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
– zarządzenie poboru w drodze inkasa
Zgodnie z harmonogramem działań proopłaty za gospodarowanie odpadami
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
komunalnymi przez właścicieli nie2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstaworuchomości na terenie Gminy Toszek
wej w Toszku spotkało się z przedstawicielaoraz zasad wynagrodzenia za inkaso
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii.
na terenie sołectw;
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
– z mianę sposobu i terminu uiszzamek Drakuli i miasto Braszów, uczestniczania opłaty za gospodarowanie
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre
odpadami.
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
Ponadto
radni
wyraziliWintencję
utwoo swojej szkole
i Toszku.
pamięci
uczestrzenia
i
przystąpienia
do
Związku
Gmin
ników wycieczki pozostanie z pewnością
iwieczór
Powiatów
Subregionu
Centralnegomuzyce
Woprzy
ludowej rumuńskiej
jewództwa
Śląskiego
z
siedzibą
w
Glii gościnność gospodarzy.
wicach.
Rada
przyjęła
także
Gminny
Sacele – miasto w Rumunii, w SiedmiogroProgram
Wspierania
na lata
dzie, w okręgu
Braszów,Rodziny
zamieszkane
przez
2013–2016.
30 tys. mieszkańców.

# Odwiedziny
w Sacele

B.SZPAK
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Oświata

Toszecki ORLIK wzbił się w powietrze!
 dokończenie ze str. 1

Uroczystość została zwieńczona pierwszym rozegranym na boisku meczem, w którym zmierzyły się drużyny Kobiecego Klubu Sportowego Zabrze z „Krawaciarzami”
PACZYNA
(przedstawicielami
Samorządu). Bramki
gospodarzy strzegł sam Burmistrz Toszka.
Po ekscytującej i bardzo wyrównanej grze
(2:2), o losie spotkania zdecydowały rzuty
karne, w których lepsi okazali się „KrawaSzkoła– Podstawowa
Paczynie
stara
się
ciarze”
wygrywając w
3:2.
Drużyna
kobiet

nie odpuści tak łatwo i już zapowiedziała
rewanż.
Toszecki Orlik dostępny jest nieodpłatnie
dla wszystkich chętnych, nieprzerwanie 7
KOTULIN
dni w tygodniu.
Zrealizowana inwestycja z pewnością
wpłynęła na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ale czy
tylko?... Jedyny w gminie wielofunkcyjny
W sobotę
4 lutego, miał miejsce
obiekt
sportowo-rekreacyjny
dajeturniej
miesz-

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

„harmonizować swoje życie z całym istnieniem” poprzez organizowaniePrzed
cyklicznych
przedsięwzięć o charakterze środowiskowym.
W Dniu Seniora, organizowanym z okazji
Dnia Babci i Dziadka, cała społeczność szkolna
spotyka się z nestorami rodzin. Uczniowie wraz
z opiekunami przygotowują dla nich program
artystyczny, konkursy oraz drobne upominki.
Tradycją szkolną stało się już to, że podczas
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.
Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, rozmowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej”
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują
ją jako integralny element swojego środowiska,
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdowskiego, towarzyszyli im, obok trenerów, rodzice. Przyjechało około 100 ministrantów.
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagrody i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze
drużyny:
Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1.
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie:
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd.
Główni sędziowie to Marek Mrozek i Marek Pawłowski, nad całością zaś czuwał proboszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.
B. GROCHLA

Po feriach przedszkole
jak z bajki

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

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

1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
ERKDWHURZLH]EDMHN

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont.
W tygodniu poprzedza- Znalazły się fundusze i zakupiono nowe mejącym Niedzielę Palmową ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
uczniowie i nauczyciele że pomieszczenia są już brudne i zakurzone.
Szkoły Podstawowej w Pa- Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich
czynie od 6 lat przygotowują właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice
Godziny otwarcia
boisk
„Orlik”ww swoje
Toszkuręce. Kto tylko mógł,
wielkanocne
palmy,kompleksu
które wzięli
sprawę
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroosiągają wysokość około trzech metrów.
W roku szkolnym (za wyjątkiem okresu zimowego)
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji ku prace postępowały naprzód. Sale odmaśląskiej,
jak i małopolskiej. Z jednej
strony8.00–15.00
bowiem wpi- lowano, stare
wykorzystano
jeszcze
poniedziałek–piątek
w godz.
dlaszafki
uczniów
ze szkół
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska w kuchni, a na ścianach powstały piękne porw godz.
16.00–22.00
dla wszystkich
chętnych
– są wponiedziałek–piątek
nich różne krzewy w liczbie
co najmniej
pięciu, trety bajkowych
postaci. Pani
dyrektor Anna
w tym sobota,
jeden z nich
ma kolce
(jak cierniowa
korona Pawłowskadlawraz
z przedszkolanką
Anetą
niedziela
w godz.
12.00–22.00
wszystkich
chętnych
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustalaW wakacje (lipiec,
sierpień)
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.
li drobne
szczegóły, by przedszkole było nie
Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod- tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końcoponiedziałek–niedziela w godz. 12.00–23.00
dla wszystkich chętnych
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują
W okresie
będzie obowiązywał
odrębny
harmonogram
można oglądać
już od 1listopad–marzec
kwietnia.
wszystkim za
zaangażowanie.
AGNIESZKA KURAL
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kańcom szanse na ciekawe spędzanie
wolnego czasu, integrację środowiskową i stworzenie iście lokalnego centrum
aktywności. To wspólne dobro wymaga
PNIÓW – mieszkańców,
dbałości nas wszystkich
by kompleks mógł spełniać swoje sportowe
i społeczne funkcje jak najdłużej. To jednak, jak wysoko poszybuje toszecki Orlik
i jaki będzie kierunek jego lotu – zależy
wyłącznie od nas samych…

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam
Po

Tymi słowami przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość
z okazji ich święta.
Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szkole gościli seniorzy zaproszeni na akademię
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych
recytujących piękne wiersze i śpiewających
piosenki. Swoim humorem rozbawiały skecze w wykonaniu uczniów ze starszych klas.
Najwięcej zabawy było jednak podczas konkursów, w których udział wzięli dziadkowie
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zadania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
gości przygotowano również słodki poczęstunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
otrzymali przepiękne prezenty. Były to prace wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
opuszczając salę.
W czasie ferii… szkoła również tętniła
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe,
Fot. z arch. UMkomw Toszku
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
- zręcznościowe.

# A po feriach

Po raz kolejny przyjechał do szkoły teatrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy
w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczucha” ukazali perypetie sieroty z niesforną krową, która kłamała, ale jak wiadomo – kłamstwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia
uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.
ANNA ZARZECKA

Po troszku
o Toszku
• www.toszek.pl
Po troszku
o Toszku
tXXXUPT[FLQM
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Lato
dla młodych
# Babcia i dziadek
# Komputery dla
Piotr Koziol

w ażnym
przedszkolu
aspektem oświatowym

W

Wszystkie dzieci
wiedzą, jak
dzieci i młodzieży
jest wspieranie
ważnymi
i
kochanymi
osobaich poprzez innowacyjną edukaPRZEDSZKOLE
mi
są
dziadkowie.
Święta
babci
cję opartą o doświadczanie, naukę poprzez
i dziadka
przypadłytalentów,
w tym roku
zabawę, odkrywanie
i rozwijanie
w sobotę i niedzielę,
to żaden
rozbudzanie kreatywności,
pracę ale
w grupie
problem
dla siebie
przedszkolaków.
oraz wzmacnianie
pewności
młodego
20 styczniaDlatego
dzieci zZespół
grup „Biedronki”,
„Słoneczpokolenia.
Obsługi Placówek
ka” i „Tygryski”
zaprosiły
do przedszkola
swoje
Oświatowych
(ZOPO)
w Toszku,
odpowiababcie
i
dziadków,
a
23
stycznia
zaproszenia
dając na powyższe potrzeby młodzieży,
przekazałyzaprasza
dzieci z grup
„Krasnale”
„Misie”.
serdecznie
osoby
w wiekui od
15
Przedszkolaki
przygotowały
dla
swoich
do 25 roku życia z terenu Gminy Toszekgości
do
wiele niespodzianek.
okazji ich święta
recytoprogramu
pt. LetniaZAkademia
Młodych.
wały
wiersze, śpiewały
i tańczyły.
Grupa
Zastanawiasz
się copiosenki
robić latem?
Chcesz
„Biedronek”się,
śpiewała
także ukryte
w językutalenty?
niemiecdowiedzieć
jakie masz
kim. Mali
artyści
„Krasnale”
Chcesz
rozwijać
się,z grupy
aktywnie
spędzićrównież
czas?
pochwalili
się
znajomością
języka
niemieckiego,
Rozważasz – czy zdobyć certyfikat
Letniej
przedstawiając
bajkę pt.
„Czerwony
Kapturek”.
Akademii
Młodych?
Jeżeli
na któreś
z tych
Wszystkie
przedszkolaki
przygotowały
włapytań odpowiedź jest twierdząca, to program
snoręcznie
upominki
dla
swoich
dziadków.
Były
ten jest właśnie dla Ciebie! Więcej informacji
życzenia
i całusy, zgłoszeniowe
miłe rozmowy, słodkie
co nieco
oraz
formularze
i inne dokui bardzo
serdeczna,
radosna
atmosfera.
menty
dostępne
są na
stronie
internetowej
www.toszek.pl. Możliwy jest również kontakt z kierownikiem ZOPO osobiście, telefonicznie (nr tel. 32 237 80 24) lub mailowo:
kierownik-zopo@toszek.pl.

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

naszych uczniów

ZOPO w Toszku aktywnie uczestniczy
również w projekcie dotyczącym wykorzystania gier terenowych, spacerów multimedialnych
i fotografii w projektach młodzieGIMNAZJUM
żowych. Zajęcia realizowane były w Stoczku
Łukowskim. Dla uczestniczących w operacji
przygotowane są m.in. granty na realizację
działań na terenie Gminy Toszek. Projekt ten
realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WIZAWI.
Chcesz dowiedzieć się, jak zorganizować grę
terenową lub spacer multimedialny z młodzieżą
lub/i dla młodzieży? Jak wykorzystać zdjęcia do
stworzenia
ciekawegona
projektu?
Jakucznia...
zrobić to
Jeden komputer
jednego
wszystko, by rozwijać kompetencje społeczne
W Gimnazjum
im. I.szansę
Sendler
w Toszku
młodzieży?
Chcesz dostać
pozyskania
od kilku
lat działają
nowoczesne
pragrantu
na swój
pomysł dwie
dotyczący
gier terenocownie
komputerowe
pozyskane
z
projektu
wych, spacerów multimedialnych lub wykorzyMEN zdjęć
pt. „Pracownie
komputerowe
dla szkół”,
stania
w działaniach
młodzieżowych?...
a
współfinansowane
ze
środków
EuropejJuż w wakacje szykuje się kolejna niesamowita
skiego
Funduszu
Społecznego.
Zostały
one
inicjatywa dla młodzieży, podjęta przez ZOPO
w latach
2007Projekt
i 2008 organiw sprzęt
i wyposażone
stowarzyszenie
WIZAWI.
o wartości
41ramach
797,44 zł
i 41 406,12
zowany
jest w
konkursu
na zł.
projekty
Pewnie
niejeden
pamięta
czasy,
kiedy
modelowe – replikacje w ramach programu
w
szkole
lekcje
informatyki
odbywały
się
przy
„Równać Szanse” współfinansowanego przez
kilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowiPolską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków
sku siedziała gromadka Fundacji
uczniów. Na
szczęście
Polsko-Amerykańskiej
Wolności.

minęły one bezpowrotnie. Obecnie dąży się
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.
W pracowniach komputerowych mają
GIMNAZJUM
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września
2010 r.
w pracowniach
Zorganizowany w dniach 2–9 czerwca wyjazd
do Finlandii
okazał
się dla 14realizugimje się także
część zadań
w ramach
unijnego
nazjalistów nie lada wyzwaniem. Musieli bowiem
przełamać
bariery,
otworzyć
się
projektu
pn.
„Dobry
start
dobra
przyszłość
i zacząć rozmawiać w obcym języku. Zadanie dość trudne, ale do pokonania.
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Agata Cieślik, uczennica III klasy Gimnazjum w Toszku
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
ielka wyprawa zaczęła się w niektórzy opowiedzieli o swojej pracy. Dzień
czy profilaktyczne.
dzielę na lotnisku w Balicach, skąd
zakończył się pobytem nad Jeziorem Jarvitalo,
W bibliotece szkolnej istnieje także Intero 21.00 gimnazjaliści wystartowali
gdzie uczestnicy mogli spróbować wędkowanetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
ostatnim samolotem do stolicy Finlandii –
nia, kajakarstwa, pływania, gry w siatkówkę.
które szkoła otrzymała w ramach ogólnoHelsinek. Dla wielu z nich był to pierwszy
Prócz tego gospodarze przygotowali specjalną
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
w życiu lot samolotem.
niespodziankę – rywalizację w fińskiej grze
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
Na miejscu wszystkich zaskoczyła pogopolegającej na zbijaniu drewnianych kołków
20 stycznia grupa teatralna działająca które dostępne są dla uczniów w godzinach
da. Panował upał, a podczas tygodniowego
wodą pod dużym ciśnieniem.
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy- pracy biblioteki.
pobytu uczestnikom towarzyszyło bezŚroda upłynęła pod znakiem zwiedzacielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
J. FALBORSKA
chmurne niebo. Na lotnisku w Oulu denia rowerami Oulu – największego miasta
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
legację przywitali gospodarze i rówieśnicy
w okolicy, stolicy północnej Finlandii. Nie
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskoz Finlandii oraz ich nauczyciele. Już tego
zabrakło również czasu na plaży nad Morzem
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
samego dnia na przybyłych czekało wiele
Bałtyckim. Tego dnia toszeccy gimnazjaliści
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WieSP TOSZEK
atrakcji – m.in. zwiedzanie zabytkowego
mieli także okazję skosztować osobliwego
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
drewnianego
kościoła oraz tradycyjnej fińprzysmaku,
jakim jest zupa z renifera!
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
„DER DIE DAS KENNER”
skiej
farmy,
wspólne
ustalanie
regulaminu
W
czwartek
wszyscy przygotowywali
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. to tytuł organizowanego przez
międzynarodowego
obozu.
Każdy
dzień
był
w
dwóch
grupach
tradycyjne
polskie
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury.
Wydawnictwo Szkolne
PWNpotrawy
ogólnopolskiego
przepełniony
programem.
i
fińskie.
Finowie
zaserwowali
zupę
z
łososia
Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy- konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego
w KaWtorek
rozpoczął
się
wizytą
w
fińskim
i
pieczone
placki
ziemniaczane,
natomiast
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta- towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap,
domu
starców,
gdzie goście
z Polski pogłębili
nauczyli
ich smażenia karbinadli
oraz
wienie
odznaczało
się pomysłowością
i no- Polacy
do którego
zakwalifikowało
się 5 uczniów
swoją
wiedzę
na
temat
Fińskiego
Czerwonego
przygotowywania
mizerii.
Jeszcze
tego
samewatorstwem oraz, oczywiście, świetną grą Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina ByKrzyża
i wNa
mieszanych
parach
polsko-fińdnia uczniowie
z Toszka poznali
zasady
aktorską.
gali 22 stycznia
odebrali
nagrodę go
tomska,
Wiktoria Bytomska,
Julia Słotwińska,
skich
spacerowali
wraz
ze
staruszkami.
Kolejnarodowego
fińskiego
sportu,
bardzo
– Złotą Maskę. Gratulacje.
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec.popuGratunym punktem było spotkanie ze strażakami,
larnego
tych terenach
J. FALBORSKA
lujemy ina
trzymamy
kciukibaseballu.
w finale!!! Resztę
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# Der, die,
das kenner

www.toszek.pl
• Po troszku
o Toszku
XXXUPT[FLQMtPo
troszku
o Toszku

# Goœcie
z Hohenau

PRZEDSZKOLE

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
stworzył stronę internetową – „Edukacja
Toszek”, tak zwany „fanpejdż” na bardzo
popularnym portalu społecznościowym
www.facebook.com. Zespołowi zależy na
współtworzeniu oferty edukacyjnej w Gminie
Toszek i dlatego serdecznie zaprasza uczniów,
nauczycieli i rodziców do współtworzenia
strony, do dyskusji na temat oświaty w Gminie, jak również szeroko pojętej edukacji.
Na stronie dostępna jest m.in. informacja
o letnich inicjatywach ZOPO dla młodzieży,
ankieta dotycząca wniosku na projekt dot.
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
edukacji ekonomicznej, który będzie składany
w najbliższym czasie. Zachęcamy do oddania
9 grudnia
swojego
głosu!przedszkole w Toszku odwiedziłZOPO
Burmistrz
Grzegorz
Kupczyk
Anna
w Toszku
rozpoczęło
w oraz
ostatnim
iczasie
Johann
Seidl.
Odwiedziny
państwa
Seidl
bliższą współpracę z Powiatowym
w
okresie
Świąt
Bożego
Narodzenia
stały
się
Urzędem Pracy w temacie staży i praktyk.
tradycją,
bowiem
co
roku
przywożą
oni
świąStaż lub praktyka to bardzo ciekawa forma
teczne upominki
dla toszeckich
przedszkowejścia
młodej osoby
na rynek pracy,
zdolakówdoświadczenia,
od mieszkańców
partnerskiej
Gminy
bycia
wiedzy
i umiejętności,
Hohenau.
Dzieci przygotowały
dlarozwoju
miłych
które
z pewnością
zaprocentują w
gości
niespodziankę.
Dziękując
za
miłe
spowłasnej kariery.
tkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w
jęJesteś zainteresowany możliwością odzyku
niemieckim.
bycia stażu czy praktyk, ZOPO zaprasza do
kontaktu.

# Odwiedziny
w Sacele

SP TOSZEK

dnia młodzież spędziła nad Jeziorem Pyhanta,
bawiąc się i dyskutując przy ognisku.
W ostatnim dniu zorganizowana została
piesza wędrówka po Parku Narodowym Rokua, ściśle chronionym obszarze, gdzie rośnie
naturalnie szczególnie wrażliwy na wszelkie
zanieczyszczenia
powietrza, chrobotek reni7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
ferowy. Półtorej godziny przed kolacją gimnaZgodnie z harmonogramem działań prozjaliści spędzili czas na pływaniu i w saunie na
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
terenie Rokua Spa. Wieczorem gimnazjaliści
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawoudali się wraz z nowymi, fińskimi przyjaciółwej w Toszku spotkało się z przedstawicielami do ich domów, gdzie spędzili cały weekmi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii.
end, aż do wyjazdu w niedzielę po południu.
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
Koniec tygodnia był czasem podekscyzamek Drakuli i miasto Braszów, uczestnitowania
i smutku w związku ze zbliżającym
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre
się
wyjazdem.
Każdy odjeżdżał pełen pozyzwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
tywnych
wrażeń.
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczestW czasie
wizyty
w Finlandii
toszeccy
ników
wycieczki
pozostanie
z pewnością
gimnazjaliści
mieli
szansę
zetknięcia
się
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce
zi gościnność
zupełnie inną
kulturą,
zwyczajami
i
stygospodarzy.
lemSacele
życia,–spróbowania
fińskich
przysmamiasto w Rumunii,
w Siedmiogroków,
ale
przede
wszystkim
poznania
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkanewielu
przez
sympatycznych
ludzi, z którymi kontakt
30 tys. mieszkańców.
utrzymują do dziś.
B.SZPAK
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Oświata
# Babcia i dziadek
Oświata

# Komputery dla
naszych uczniów

Oświata
w przedszkolu

z Hohenau

Wszystkie dzieci wiedzą, jak
ważnymi i kochanymi osobaGIMNAZJUM
PRZEDSZKOLE
mi są dziadkowie. Święta babci
i dziadka przypadły w tym roku
w sobotę i niedzielę, ale to żaden
problem dla przedszkolaków.
paczyna
PACZYNA
KOTULIN
PNIÓW
20
stycznia
dzieci
grup
„Biedronki”,
PACZYNA
KOTULIN
PNIÓW
Słoneczna pogoda, atrakcjezdla
dzieci
i do- „Słoneczka” i „Tygryski”
zaprosiły
przedszkola
swoje
# do
Szko³a
- integracyjny
Mistrzostwa Ministrantów Dzieci#uczyły
Babciu,
dziadku,
rosłych, występy
artystyczne,
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umiesię również
dbać o bezpieDekanatu Ujazdowskiego
babcie i dziadków,
a 23 stycznia
zaproszenia
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nożnej,
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oszczędności
w dam
programie edukaelement Twojego œrodowiska
có¿
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„Krasnale”
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i ogromna
dobrego
Podstawowa
w Paczynie stara się
W sobotę 4 lutego, miał miejscecyjnym
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dla swoich
gości
„harmonizować
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z całym istnieministrancki wktóry
piłce nożnej.
Do naszej szkoły
humoru – tak
w wielkimprzygotowały
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można
Wżycie
mijającym
roku szkolnym,
MEN
Bezpieczeństwo to również dobry klimat
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cyklicznych
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okazji
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Oświata
Z trzeciego sektora

Byłaś serca biciem,
czyli Fete de la Musique 2013
Zarząd TPZT

PACZYNA

KOTULIN

PNIÓW

Jimmy Page, gitarzysta Led Zeppelin, w jed-
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# Z Ma³opolski na Œl¹sk
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Musicalowa wersja „Śpiącej Królewny” w wykonaniu toszeckich gimnazjalistów
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artystów scen śląskich. W tym roku toszecka
być celebrowane, Zarząd TPZT składa serzabawypodziękowania.
było jednak podczas konpubliczność miała okazję wysłuchać koncertu Najwięcej
deczne wyrazy
kursów, w których udział wzięli dziadkowie
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zadania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
gości przygotowano również słodki poczęstunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
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otrzymali przepiękne prezenty. Były to praERKDWHURZLH]EDMHN
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
W czasie, kiedy dzieci odpoczywały nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. opuszczając salę.
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe meW czasie ferii… szkoła również tętniła
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, komwłaśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroku prace postępowały naprzód. Sale odmaTradycją kotulińskich festynów stał się
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystlowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
Imitation
Party
Show.
Tym
razem
wystąpiły
kim
uczestnikom Festynu Rodzinnego za
w kuchni, a na ścianach powstały piękne porPo raz kolejny przyjechał do szkoły te„Heidi
und
Antonia
aus
Tirol”
w
pięknych,
wspólną
zabawę, zartystom
wolontariutrety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna atrzyk kukiełkowy
Nowegooraz
Sącza.
Aktorzy
bawarskich
strojach
oraz
zagrano
utwory
szom
za
pracę,
poświęcony
czas
zaangażoPawłowska wraz z przedszkolanką Anetą w swoim wystąpieniu pt. „Krowa iKłamczuzespołu
Weekend.
GwiazdąWspólnie
festynu okazał
się cha”
wanie.
Podziękowania
również
dla strażaków
Łucją
doradzały
rodzicom.
ustalaukazali
perypetie sieroty
z niesforną
kroKabaret
Kafliki
–
twórca
hitu
„Cila”.
Zabawza
udostępnienie
terenu
i
współpracę.
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłamne piosenki
i dialogi,
sceny „zEfekt
życiakońcowzięte” stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia
tylko
ładne, ale
i funkcjonalne.
i
szałowe
stroje
zdobyły
serca
publiczności.
Fotorelację
z imprezy
możnaazobaczyć
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują uczniowie
byli bardzo
aktywni,
na koniecna
Niesamowita
frekwencja
dopisała
wieczorem,
stronie
internetowej
www.kotulin.com.pl
wszystkim za zaangażowanie.
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

Po feriach przedszkole
jak z bajki

dę – sołtysa, wraz z Radą Sołecką oraz
W tygodniu poprzedzaStowarzyszeniem „Razem dla Kotulina”.
jącym Niedzielę Palmową
W sobotę swoje święto obchodziły dzieuczniowie i nauczyciele
ci, dla których Stowarzyszenie WIZAWI
Szkoły Podstawowej w Paprzygotowało liczne gry, zabawy i konkursy
czynie od 6 lat przygotowują
z nagrodami. Ze względu na niesprzyjającą
wielkanocne palmy, które
aurę, frekwencja nie była porywająca, lecz
osiągają wysokość około trzech metrów.
Ci, którzy przybyli z pewnością nie żałoSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
wali. Uśmiechom i zabawie nie było końca.
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpiWieczorem zgromadzonych do tańca porwał
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
zespół Decybell. Niestraszny okazał się nawet
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
padający deszcz.
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
W drugim dniu festynu każdy gość mógł
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
znaleźć
coś dla
siebie. Pokaz
tańca
Bella Dani szarfy z bibuły
nawiązują
do tradycji
małopolskiej.
ceEfekty
ze skrzydłami,
występ
mażoretek
Kotegorocznej pracy uczniów SzkołyzPodtulina,
które
już
od
roku
pilnie
ćwiczą
pod
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie
okiemoglądać
instruktorek
Jagusz i Marzeny
można
już od 1Agaty
kwietnia.
Sprancel – to tylko niektóreAatrakcje.
GNIESZKA KURAL
68

# A po feriach

podczas zabawy z zespołem Pago.
B.

GROCHLA

w zakładce „Galeria” oraz naA NFacebook-u.
NA ZARZECKA

Po troszku
o Toszku
• www.toszek.pl
Po troszku
o Toszku
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Fot. P. Jaruszowic

Festyn Rodzinny w Kotulinie

TOSZEK

„# …a
swego nie#znacie”
Babcia i dziadek
Komputery dla
w przedszkolu

Dorota Matheja

8 czerwca już po raz szósty
miał miejsce Rajd Wszystkie
Szlakiemdzieci wiedzą, jak
ważnymi
i kochanymi osobaZabytków Ziemi Toszeckiej,
PRZEDSZKOLE
mi
są
dziadkowie.
Święta babci
organizowany corocznie
przypadły w tym roku
przez toszeckiei dziadka
Koło DFK.
w sobotętakże
i niedzielę, ale to żaden
Niezmienny pozostał
problem
dla przedszkolaków.
cel projektu, czyli
przedsta20 stycznia
dzieci z grup
„Biedronki”, „Słoneczwienie
uczestnikom
miejsc
i „Tygryski”
zaprosiły
do przedszkola swoje
i ka”
obiektów,
które
związane
babcie
i
dziadków,
a
23
stycznia
zaproszenia
są z dziejami tutejszego reprzekazały
dzieci
z
grup
„Krasnale”
i „Misie”.
gionu, a mimo to pozostają
Przedszkolaki
przygotowały
dla
swoich
gości
mało znane lokalnej społeczwiele niespodzianek. Z okazji ich święta recytoności.
wały
wiersze, śpiewały
piosenki
Popularność
imprezy,
któ- i tańczyły. Grupa
śpiewała się
także
ra„Biedronek”
na trwałe wpisała
jużw języku niemieckim.
Mali
artyści
z
grupy
„Krasnale” również
w kalendarz miłośników hipochwalili
się
znajomością
języka
storii, nie słabnie. 50 uczest- niemieckiego,
przedstawiając
bajkę trasę
pt. „Czerwony
Kapturek”.
ników
przemierzyło
na
Wszystkie
przedszkolaki
przygotowały
włarowerach, kolejnych 30 – ausnoręcznie
upominki
dla
swoich
dziadków.
Były
tobusem. Wiek podróżujących
życzenia
całusy,
rozmowy, słodkie co nieco
wahał
się iod
3 domiłe
90 lat.
i bardzo
radosna atmosfera.
Jedną zserdeczna,
perełek tegorocznej
trasy okazał się pierwszy odwiedzany obiekt
– pałac Strachwitzów w Kamieńcu. Obecne
znajduje się w nim sanatorium dla dzieci
i tym samym jest on na co dzień niedostępny
dla zwiedzających, ale kryje w sobie wiele
tajemnic historycznych.

naszych uczniów

GIMNAZJUM

Jeden komputer na jednego ucznia...

W Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku
od kilku lat działają dwie nowoczesne pracownie komputerowe pozyskane z projektu
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,
a współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostały one
wyposażone w latach 2007 i 2008 w sprzęt
o wartości
797,44 zł i szóstej
41 406,12
zł. rajdu
Tematem 41
przewodnim
edycji
Pewnie
niejeden
pamięta
czasy,
kiedy
były przede wszystkim miejsca i obiekty zwiąw
szkole
lekcje
informatyki
odbywały
się
przy
zane z ludzką pracą i rozwojem gospodarkilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowiczym regionu. Ich historię jak zawsze barwnie
sku siedziałaks.
gromadka
uczniów.–Na
szczęście
przedstawiał
dr Piotr Górecki
archiwista
minęły
one
bezpowrotnie.
Obecnie
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Na dąży
ponadsię
do
stanu:
jeden
komputer
na
jednego
ucznia.
50-kilometrowej trasie znalazły się zatem
W pracowniach komputerowych mają
GIMNAZJUM
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września 2010 r. w pracowniach realizuje się także część zadań w ramach unijnego
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
Koło Pszczelarzy w Toszku zrzesza obecnie
wiejskiej
w Wilkowiczkach i są one otwarte
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
48 członków w różnym wieku – począwszy
dla
wszystkich sympatyków pszczelarstwa.
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
od 22 do 85 lat. W ubiegłym roku odbyła
Pomimo ogromnego zaangażowania i trutu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
się jubileuszowa uroczystość 50-lecia istniedu włożonego w prowadzenie pasieki, członczy profilaktyczne.
nia. Członków Koła cechuje zamiłowanie,
kowie Koła nieraz zostają „użądleni” przez
W bibliotece szkolnej istnieje także Interfascynacja i wręcz życiowa pasja do pszczół.
osoby nieprzestrzegające przepisów prawa
netowe Centrum Informacji Multimedialnej,
Pomimo tego, że życie każdego pszczelarza
w zakresie ochrony roślin i zwierząt. Niektórzy
które szkoła otrzymała w ramach ogólnona co dzień obfituje w znakomity miód, to
w środku dnia spryskują trującymi środkapolskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
jednak nie zawsze jest ono słodkie…
mi kwitnącą, miododajną plantację, zabijając
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
Pierwsze wzmianki o istnieniu toszeckiego
wszystkie owady wokoło. Nie ma co prawda
20 stycznia grupa teatralna działająca które dostępne są dla uczniów w godzinach
Koła pochodzą z 1926 r., które działało także
środka ochrony roślin, który byłby w pełni
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy- pracy biblioteki.
w czasie II wojny światowej. Działalność Koła
bezpieczny, ale czynności oprysku winno wycielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
J. FALBORSKA
została reaktywowana po wojnie 15 kwietnia
konywać się w porze dnia poza lotami pszczół,
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
1962 r., co stwierdzono na podstawie archiczyli wcześnie rano lub wieczorem po 19.00.
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowalnego protokołu sprawozdawczego ZarząZetknięcie się bowiem pszczoły z preparatem
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
du Koła za okres 15.04.1962 r.–28.02.1969 r.
skutkuje jej natychmiastową śmiercią lub skaz Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WieSP TOSZEK
Na przestrzeni ostatnich 50. lat władzę w Kole
żeniem środowiska wewnętrznego ula, jeśli
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
sprawowało
5 prezesów. Od 2011 r. funkcję tę
zakażony
owad zdoła dotrzeć do gniazda.
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
„DER DIE DAS KENNER”
piastuje
pan
Ludwik
Smaruń.
Najdłużej,
bo
Pszczoła
jest
przyjacielem, nie wrogiem rolprzedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. to tytuł organizowanego przez
ażZwycięzców
33 lata, Prezesem
Zarządu
był
pan
Werner
nika
–
zapylając
rośliny przyczynia
się przede
wybierało profesjonalne jury.
Wydawnictwo Szkolne
PWN ogólnopolskiego
Pollok.
Największą
liczbę
członków
odnotowszystkim
do
wzrostu
plonów.
Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy- konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Kawano
w roku
1983 (110
osób). Ich przedsta- towicach
Znaczenie
pszczół
w życiu człowieka
doceciężyli
w kategorii
gimnazjów.
odbył
się wojewódzki,
ostatni
etap,
Pszczelarzy
cechuje
silne
poczucie
więzi.
nił
już
znany
noblista
Albert
Einstein.
Stwierwienie odznaczało się pomysłowością i no- do którego zakwalifikowało się 5 uczniów
Na
organizowanych
on, Podstawowej
iż człowiek i w
świat
istnieją
i istnieć
watorstwem
oraz,spotkaniach,
oczywiście, imprezach,
świetną grą dził
Szkoły
Toszku:
Karolina
Bywycieczkach
zawsze
dopisuje
wysoka
frebędą
dopóty,
dopóki
żyją
pszczoły.
Po ich
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska,
kwencja.
Zebrania
członków Koła odbywają
wyginięciu
w przeciągu
dwóch
lat wyginie
– Złotą Maskę.
Gratulacje.
Artur Szafraniec
i Szymon
Szafraniec.
Gratusię co najmniej raz w miesiącu wJ . świetlicy
populacja
ludzka
na
kuli
ziemskiej.
FALBORSKA
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

Z miłości do pszczół

# Der, die,
das kenner

www.toszek.pl
• Po troszku
o Toszku
XXXUPT[FLQMtPo
troszku
o Toszku

# Goœcie
z Hohenau

PRZEDSZKOLE

Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada”
w Karchowicach, skansen kolejowy w Pyskowicach i – wprawdzie nie zabytkowy, ale
nie mniej interesujący – Zakład Ogrodniczy
„Paczyna”. Przy okazji wizyty w Pyskowicach
uczestnicy rajdu poznali historię dawnego
Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego, w którego siedzibie mieści się obecnie
Liceum Ogólnokształcące. Tam też miejscowy
historyk Błażej Kupski zaprosił podróżujących do odwiedzenia cmentarza żydowskiego
i przedstawił historię miejscowej społeczności
żydowskiej oraz jej wpływu na życie gospo3DPLďWNRZH]GMĝFLH
darcze miasta. Wreszcie w samym Toszku
ostatni rozdział opowieści poświęcony został
9 grudnia
przedszkole
w Toszkuktórego
odwiedziejom
Szpitala
Psychiatrycznego,
dził
Burmistrz
Grzegorz
Kupczyk
oraz
Anna
powstanie w końcu XIX w. stanowiło jeden
iz Johann
Seidl.
Odwiedziny
państwa
Seidl
najważniejszych impulsów rozwojowych
w
okresie
Świąt
Bożego
Narodzenia
stały
się
miasteczka.
tradycją,
bowiem
co
roku
przywożą
oni
świąMimo iż na ostatnim odcinku między
teczne upominkiadla
toszeckich
przedszkoWilkowiczkami
Toszkiem
peleton
rowelaków oddopadła
mieszkańców
partnerskiej
Gminy
rzystów
wyjątkowo
obfita ulewa,
Hohenau. Dzieci
przygotowały
dlana
miłych
pierwszym
pytaniem,
jakie padło
megości
niespodziankę.
Dziękując
za
miłe
spocie, była trasa na rok 2014. Póki co plany
tkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w
jęsą takie, by start VII Rajdu miał miejsce
zyku
niemieckim.
w jedną z czerwcowych sobót przyszłego
roku w Sławięcicach, a trasa powiodła przez
Ujazd, Niezdrowice, Chechło i Poniszowice
– do stolicy Ziemi Toszeckiej!

# Odwiedziny
w Sacele

SP TOSZEK
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Zgodnie z harmonogramem działań projektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Toszku spotkało się z przedstawicielaKoła Pszczelarzy
miZarząd
szkół partnerskich
w SacelewwToszku
Rumunii.
Toszanie
tamtejszą
szkołę, miasto,
pragniezwiedzili
serdecznie
podziękować
zamek
Drakuli i miasto
Braszów,
uczestniBurmistrzowi
Toszka,
Przewodczyli
w
szkolnych
zajęciach,
poznali
niczącemu Rady Miejskiej, niektóre
pani
zwyczaje
ale oraz
również
opowiedzieli
Indze regionu,
Potkowie
wszystkim
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczesttym, którzy wspierają rzemiosło,
ników wycieczki pozostanie z pewnością
jakim jest pszczelarstwo.
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce
Jednocześnie
członkowie Koła
i gościnność
gospodarzy.
apelują
do
rolników,
bywopryskiSacele – miasto w Rumunii,
Siedmiogrowali
pola
w
taki
sposób,
by nie
dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane
przez
zatruwać
pszczół.
30 tys. mieszkańców.
B.SZPAK
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Oświata
Kultura
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Ciekawostki

z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013.

 Koncert operetkowo-musicalowy
III
IV
V
VI
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VII

20 lipca o godz.
21.00 Centrum
 Kultury
 zaprasza
 serdecznie
 na
 TibiarumPACZYNA
Scholares nagrodzone w BelgiiToszek
KOTULIN
PNIÓW
koncert Operetkowa kraina miłości, w którym
wystapią soliści polskich
62â(&7:$
Katarzyna Przybyła, Marta Schnura oraz Paulina Schnura
wchoscen muzycznych. Wydarzenie odbędzie się w sali Peterswaldskiej
dzące w skład zespołu Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares Boguszyce
zdobyły
toszeckiego zamku.
są w
Centrum
Kultury 
„Zamek
Bilety dostępne

I miejsce na 61. Europejskim Festiwalu Młodych Muzyków w Neerpelt
w Toszku” w cenie 5 zł.
&LRFKRZLFH





(Belgia). Zespół prowadzony jest przez panią Iwonę EwertowskąDominika Witkowska
SzkołaWPodstawowa
w Paczynie stara
się 3000 W
sobotę
4krajów
lutego, miał miejsce turniej
Mener.
festiwalu uczestniczyło
ponad
osób
z 21Kotliszowice




„harmonizować
swoje
życie
z całym istnie- ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły
europejskich oraz
Egiptu
i Chin.

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

Kotulin
niem” poprzez organizowanie cyklicznych przybyli ministranci
z Dekanatu Ujazdow-
przedsięwzięć
o charakterze
im,
obok trenerów, ro-
 Poznajmy
Alaskęśrodowiskowym. skiego, towarzyszyli
Ligota Toszecka
W
Dniu
Seniora,
organizowanym
z
okazji
dzice.
Przyjechało
około
100 ministrantów.
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” serdecznie zaprasza uczniów
Paczyna
Dnia
i Dziadka, cała
Była ciepła
herbata,
szkółBabci
podstawowych
naspołeczność
spotkanie szkolna
z Sebastianem
R. Bielakiem
– pyszne bułki i pączki
spotyka
się z nestorami
rodzin. Uczniowie
wrazi przyrodnikiem,
dla wszystkich,
mnóstwo emocji oraz nagro-
podróżnikiem,
fotografikiem
amatorem
który
Paczynka
zspędził
opiekunami
przygotowują
dla nichzwiedzając
program Półwysep
dy i dyplomy
dlaoraz
najlepszych. Oto najlepsze
trzy miesiące
na Alasce,
Kenai

artystyczny,
konkursy oraz
drobnePobyt
upominki.
drużyny:
Wyżynę Środkowego
Jukonu.
ten wiązał
się z jego 3DZãRZLFH
stażem
Tradycją
szkolną
stało
się
już
to,
że
podczas
Szkoły
podstawowe:
1.
Ujazd,
2.
Ligota
naukowo-badawczym w trzech parkach: Kenai, Koyukuk i Nowitna,
Pisarzowice

3. na
Kotulin;
wszystkich
imprez zebrani
gromadzą
się, jak Toszecka,
w których zdobywał
praktyczne
doświadczenie
oraz wiedzę
temat szkoły gimnazjalne: 1.
3ãXŭQLF]ND

2. Jaryszów,
podczas
spotkań rodzinnych
- przy wspólnym
funkcjonowania
systemu ochrony
przyrody wKotulin,
tej części
Ameryki3. Ujazd; szkoły średnie:
1. Kotulin,
2. Kenai
Jaryszów,
stole.
O to, aby
dla rozkoszujących
się ucztąpt.
dlaOstoja
Północnej.
Prezentacja
multimedialna
Przyrody
– 3. Ujazd.
3QLyZ

ducha
pokarmu
dbają
Alaskaniewzabrakło
miniaturze
składadla
sięciała,
ze 130
slajdów. Główni
Oprócz sędziowie
fotografiito Marek Mrozek i MaProboszczowice
Pawłowski,
nad całością zaś czuwał pro-
niezawodne
Mamy
z Rady Rodziców.
prezentujących
krajobrazy,
florę i faunę orazrek
mieszkańców
połuboszcz
Kotulina
ks. Lucjan Gembczyk.
Wspólne
przeżywanie,
zabawa,
śpiew,
roz6DUQyZ

dniowej Alaski zawiera mnóstwo ciekawostek i danych dotyczących
B. GROCHLA
mowa
bez
wątpienia
sprzyjają
zbliżaniu
się
tamtejszej przyrody, problemów ekologicznych oraz codziennego
Wilkowiczki

do
siebie.
Wtedy także rodzi
się pojęcie
„naszej”się w sierpniu Dokładna
życia
mieszkańców.
Spotkanie
odbędzie
szkoły,
które powoduje,
iż mieszkańcy,
nawet
data zostanie
podana na
stronie www.zamektoszek.pl.
Prace fotoniezwiązani
bezpośrednio
ze
szkołą,
traktują
graficzne Sebiastana Bielaka będą eksponowane od 5 lipca do końca
jąsierpnia
jako integralny
elementzamkowej
swojego środowiska,
w kawiarence
Colonna oraz w6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
bibliotece.
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe
QFPKGTWEJQOQħEKRQFCVMW
otoczenie,
zależy bez
wątpienia każdej szkole.
 „Epizody
toszeckie”
TQNPGIQRQFCVMWNGħPGIQ

# Babciu, dziadku,
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# A po feriach
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# Z Ma³opolski na Œl¹sk

B. GROCHLA





Po feriach przedszkole
jak z bajki
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Tymi
słowami
przedszkolaki
i uczniowie Szkoły
Podstawowej
w
Pniowie
powitali




babcie i dziadków przybyłych na uroczystość
 święta.


z okazji ich
Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szkole gościli seniorzy zaproszeni na akademię
z okazji
Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej
6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
poQFħTQFMÎYVTCPURQTVQY[EJ
brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych
recytujących piękne wiersze i śpiewających
3
ϔ RGDWHNRGőURGNyZWUDQVSRUWRZ\FK
piosenki.
Swoim humorem rozbawiały skedr Jana F. Lewandowskiego
QTC\RQFCVMWđæE\PG
SãDWQ\MHVWZGZyFKUDWDFKSURSRUFMRcze
w
wykonaniu
uczniów ze starszych klas.
W maju Centrum Kultury „Zamek w Toszku” \QDQYKæ\CPKGRKGPKúľPG
podpisało umowę
QDOQLHGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NXSRNajwięcej
zabawy
było jednak podczas konz Samorządem Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.
GDWNRZHJRZWHUPLQLHFQNWVGIQ
QUQD[ſ\[E\PGZUDWDFKSURSRU- kursów,
w których udział wzięli dziadkowie
Kto chce podziwiać
„Epizody toszeckie” – zbiór felietonów historycznych
dotyczących
Ō+TCVCFQYT\GħPKCŌ++TCVC
FMRQDOQ\FKGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NX
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zapiękne, wysokie palmy
toszeckiego zamku i okolicy.
W ramach operacji zostanie
opublikopodatkowego -FQOCTECOCLC dania
,GľGNKLGFPCMQDQYKæ\GM
nie musi wybierać
okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
wany zbiór felietonówwcale
dr Jana
F. Lewandowskiego.
Książkę będzie
YT\GħPKCKNKUVQRCFCTQMWRQRQFCVMQY[RQYUVCđ
się na południe Polski czy
walczyli
do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
można zakupić w kawiarni Colonna. Projekt współfinansowany
FCVMQYGIQjest
 SROXW\PDSU]HGZU]HőQLDGDna Kurpie... Od Niedzieli
gości
przygotowano również słodki poczęQHJRURNXSRGDWHN]DWHQURNSãDWQ\
Palmowej aż do końca
stunek.
A na koniec – babcie i dziadkowie
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
MHVWZGZyFKUDWDFKSURSRUFMRQDOQLH
okresu wielkanocnego
otrzymali
przepiękne prezenty. Były to praERKDWHURZLH]EDMHN
QFPKGTWEJQOQħEK
GRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NXSRGDWzaproszenie
podziękowanie
wystarczy odwiedzić
ce wykonane
przez dzieci. „Dawno się tak
NRZHJRZWHUPLQLH
QUQD[RTCYPG
i jednostki
organiza- nie bawiłem”
kościół parafialny p.w.
W
czasie, kiedy dzieci
odpoczywały
– powiedział jeden z dziadków
ZFLďJXGQLRGGQLDSRZVWDQLDRERF\MQHQLHPDMďFHRVRERZRőFLSUDZQHM
opuszczając
salę.pragnę serdecznie
Marcina w Paczynie. w szkole,
w przedszkolu
odbywał
się remont. Gminy
...na Dożynkiśw.Gminne
W
imieniu
władz
samorządowych
Toszek
ZLď]NXSRGDWNRZHJR²+TCVC
ZW\PVSyãNLQLHSRVLDGDMďFHRVRERZRőFL
się fundusze i zakupiono nowe meW tygodniu poprzedza- Znalazły
W czasie ferii… szkoła również tętniła
GRZU]HőQLDGDQHJRURNX²++TCVC
wszystkim
Straży
w Toszku,
SUDZQHM]DSRV]F]HJyOQHPLHVLďFHZUDjącym Niedzielę Palmową ble.podziękować
W trakcie rozbiórki
starych Strażakom
okazało się, Ochotniczej
życiem.
Duża
grupaPożarnej
uczniów przychodziła
Serdecznie
 RGZU]HőQLDGDQHJRURNXSRGDWHN
WDFKSURSRUFMRQDOQ\FKGRF]DVXWUZDQLD
Kotulinie,
Ciochowicach,
Pniowie
i
Wilkowiczkach
oraz
Mieszkańcom,
uczniowie i nauczyciele że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. na zajęcia
organizowane przez nauczycieli.
MHVWSãDWQ\MHGQRUD]RZRZWHUPLQLH
RERZLď]NXSRGDWNRZHJRYVGTOKzapraszamy
Szkoły Podstawowej w Pa- Szkoda
byłoby
ustawiać nowe
meble wi takich
Odbywały
się
in. zajęcia
sportowe,
komktórzy
pośpieszyli
z pomocą
brali czynny
udział
wm.akcji
usuwania
skutków
GQLRGGQLDSRZVWDQLDRERZLď]NX
PKGFQFPKCMCľFGIQOKGUKæEC
czynie od 6 lat przygotowują właśnie
salach. Po krótkiej
naradzie
rodzice
puterowe
oraz
różne
gry
i 11
zabawy
ruchowo
podatkowego
gwałtownych
podtopień,
które
miały
miejsce
w
nocy
z
10
na
czerwca
na
wszystkich Mieszkańców
C\CUV[E\GēFQUV[E\PKC
wielkanocne palmy, które wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
Gminy Toszek
terenie Pniowa, Pisarzowic, Paczynki i Wilkowiczek.
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroosiągają wysokość około trzech metrów.
Grzegorz Kupczyk
do wspólnego uczczenia
Burmistrz Toszka
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji ku prace postępowały naprzód. Sale odmaŚwięta Plonów.
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi- lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
Dożynki
odbędą
się Szołtyska w kuchni, a na ścianach powstały piękne
sują
się w modelGminne
śląski, opisany
przez Marka
porPo raz kolejny
przyjechał do szkoły te0#-Đ#&HJ]HPSODU]\
9;&#9%#
Wydawca:
Łamanie i druk:
8U]ďG0LHMVNLZ7RV]NX
22
września
w
Kotulinie.
5-Đ#&3UDFRZQLD*UDÀF]QD
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, trety bajkowych postaci. Pani dyrektor
Anna
z Nowego
Sącza. Aktorzy
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i Drukarnia
XO%ROHVãDZD&KUREUHJR
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Jankowski,
ul. Anetą
Bolesława Chrobrego
Świętego
Krzyża,
ul. Katedralna
6,
uroczystości
7RV]HN
w tym Początek
jeden z nich ma
kolce (jak cierniowa korona Pawłowska wraz z przedszkolanką
w swoim2 wystąpieniu
pt.
„Krowa
KłamczuLQIR#JUDϞDQHWWHO
44-180 Toszek
45-007 Opole
-106#-6&14'&#-%,+
o godz.
13.30zaś– ich
uroczysta
Chrystusa),
z drugiej
wysokość oraz kwiaty Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie
ustalacha”
ukazali
perypetie
sieroty
z
niesforną
kroRedakcja
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dokonywania
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77 44
17 140,
17 141
Redaktor Naczelny:
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Drukarnia:
i szarfy z bibuły
nawiązują
do tradycji małopolskiej. li drobne szczegóły, by przedszkoleHPDLOJD]HWD#WRV]HNSO
wą, która kłamała,
ale jakwww.drukujunas.eu
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Toszka
stawowej w Paczynie – dwie piękne Burmistrz
palmy – będzie
wy – imponujący. Pracownicy szkołytel.:
dziękują
uczniowie
byli bardzo
aktywni,
na koniec
nywania zmian
i skrótów a
w nadesłanych
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listach i artykułach.
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Sport
TOSZEK

Środek
sezonu kolarskiego
# Babcia i dziadek
# Komputery dla
w przedszkolu

# Goœcie
z Hohenau

PRZEDSZKOLE

naszych uczniów

Kolarze Toszeckiej Grupy Kolarskiej (TGK) mają za sobą udział w prawie połowie
zaplanowanych na ten sezon startów. Uczestniczyli w 11 zawodach, rozgrywanych
Wszystkie
dzieci(czyli
wiedzą,
jak a także w wyścigach szosowych. Ścigali
głównie na rowerach
górskich
MTB),
ważnymi i kochanymi osobaGIMNAZJUM
się PRZEDSZKOLE
z zawodnikami klubów o wieloletniej tradycji
kolarskiej z całej Polski.
mi są dziadkowie. Święta babci
i dziadka przypadły w tym roku
i niedzielę,
aleKolarto żaden
becnie w
w sobotę
Toszeckiej
Grupie
problem
dla przedszkolaków.
skiej jest
4 zawodników
posiada20 stycznia
dzieci
z grup „Biedronki”,
„Słoneczjących
licencje
Polskiego Związku
ka” i „Tygryski”
zaprosiły
do iprzedszkola
swoje
Kolarskiego
– Michał
Gabryś
Antoni Łuków
babcie
i
dziadków,
a
23
stycznia
zaproszenia
– kategoria Żak, Bartek Zabłocki – kategoria
przekazały
z grup
„Krasnale”
i „Misie”.
Młodzik
orazdzieci
Szymon
Zabłocki
– kategoria
Przedszkolaki
przygotowały
dla
swoich
gości
Junior młodszy. Trenują również Klaudia Powiele
niespodzianek.
Z okazji
ich święta
recytopek,
Martyna
Kowalewska,
Mateusz
Bielecki,
wały wiersze,
śpiewały
piosenki
i tańczyły.
Grupa
Kacper
Materla
oraz Jan
Łuków.
W dotych„Biedronek”
śpiewała
takżeŁuków
w języku
niemiecczasowych
startach
Antoni
zajmował
Maliw artyści
z grupy
„Krasnale”
również
2.kim.
miejsce
kryterium
kolarskim
w Szczekopochwalili
się
znajomością
języka
niemieckiego,
cinach w Mistrzostwach Orzesza w kolarstwie
przedstawiając
bajkę pt.
„CzerwonySosnowca
Kapturek”.
górskim
i Pucharze
Prezydenta
Wszystkie
przedszkolaki
przygotowały
wław MTB. Na najniższym stopniu podium stasnoręcznie
upominki
dla
swoich
dziadków.
Były
wał w kryterium kolarskim w Rudzie Śląskiej
życzenia
i całusy, miłe
rozmowy,
słodkie
co nieco
oraz
Łąkocinach,
a ostatnim
razem
przyjmoi bardzo
serdeczna,
radosna atmosfera.
wał
gratulacje
od Ryszarda
Szurkowskiego
Arkadiusz Łuków

O

za zajęcie 6. miejsca podczas ogólnopolskich
zawodach w kolarstwie szosowym w Miliczu.
Michał Gabryś był trzeci podczas Mistrzostw
Orzesza w kolarstwie górskim, piąty w kryterium kolarskim w Szczekocinach i trzeci
w Pucharze Prezydenta Sosnowca w MTB.

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

GIMNAZJUM

Z życia sołectw

Bartek Zabłocki stanął z kolei na 3. miejscu
podium w kryterium kolarskim w Poznaniu,
był piąty w kryterium kolarskim w Łąkocinach oraz jedenasty w kryterium kolarskim
w Rudzie Śląskiej.
Najbardziej udane dla zawodników Toszeckiej Grupy Kolarskiej – jeśli chodzi
o zajmowane
miejscana
– jednego
okazały się
zawody
Jeden komputer
ucznia...
w Rudzie Śląskiej, gdzie oprócz wspomniaGimnazjum
im.i Bartka
I. Sendler
w Toszku
negoWAntoniego
Łuków
Zabłockiego
od kilku lat działają
nowoczesne
prabezkonkurencyjni
bylidwie
Jan Łuków,
zajmując
cownie
komputerowe
pozyskane
z
projektu
1. miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz
pt. „Pracownie
dlaKlauszkół”,
wMEN
kategorii
dzieci do 10komputerowe
lat, jak również
a
współfinansowane
ze
środków
Europejdia Popek, która przyjechała na metę jako
skiegoMartyna
Funduszu
Społecznego.
Zostały
one
druga.
Kowalewska,
która
debiutowyposażone
w TGK
latach
i 2008tejwrangi,
sprzęt
wała
w barwach
i w2007
zawodach
o wartości na
41 metę
797,44jako
zł i piąta.
41 406,12 zł.
przyjechała
Pewnie
niejeden
pamięta
czasy, 2013
kiedy
Kalendarz startów TGK w sezonie
w
szkole
lekcje
informatyki
odbywały
się
przy
obejmuje udział w 25 wyścigach kolarskich
kilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowiróżnego rodzaju, począwszy od kolarstwa
sku siedziała
gromadka
uczniów.
Na szczęście
szosowego,
przez
górskie,
do przełajowego.
minęły
one
bezpowrotnie.
Obecnie
dąży
Sezon startów zakończy się w grudniu.
Za-się
do
stanu:
jeden
komputer
na
jednego
ucznia.
interesowanych treningiem Toszecka Grupa
W pracowniach komputerowych mają
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września 2010 r. w pracowniach realizuje się także część zadań w ramach unijnego
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
czy profilaktyczne.
W bibliotece szkolnej istnieje także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
które szkoła otrzymała w ramach ogólnopolskiego programu w 2005 r. Są to 4 komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
które dostępne są dla uczniów w godzinach
pracy biblioteki.

3DPLďWNRZH]GMĝFLH
9 grudnia przedszkole w Toszku odwiedził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl
na Narodzenia
podium
wToczecka
okresieGrupa
ŚwiątKolarska
Bożego
stały się

tradycją,
bowiem co roku przywożą oni świąteczne upominki
dla
toszeckich przedszkoKolarska
zaprasza w
poniedziałek,
środę oraz
laków oodgodz.
mieszkańców
partnerskiej
Gminy
piątek
16.30, zbiórka
przy głównym
Hohenau.
miłych
wejściu
do Dzieci
Szkołyprzygotowały
Podstawowej dla
w Toszku.
gości niespodziankę.
Dziękując
za miłe pod
spoSzczegółowe
informacje
można uzyskać
tkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w
jęnr. tel. 515 680 134. Najbardziej aktualne
zyku
niemieckim.
dane, wyniki, zdjęcia oraz filmiki dotyczące

Toszeckiej Grupy Kolarskiej dostępne są pod
adresem www.facebook.com/profile.php?id=100003863808913&ref=tn_tnmn.

# Odwiedziny
w Sacele

SP TOSZEK

VII Festyn Kościelny w Paczynie
W ostatni majowy weekend odbył
się VII Festyn Kościelny w Paczynie.
Organizatorzy po raz kolejny zbierali
fundusze na potrzeby parafialne. Sporo
=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
prac
udało się już wykonać, ale wiele
pozostaje
jeszcze
do teatralna
zrobienia…
20 stycznia
grupa
działająca
Sławomir
Zarzecki
w Gimnazjum

w Toszku pod opieką nauczycielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
J. FALBORSKA
dniach 25–26 maja swój finał znaRduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
lazły zmagania i trudy związane
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskoz organizacją festynu. W tym roku
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
aura okazała się łaskawsza i nawet niska jak na
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WieSP TOSZEK
tę porę temperatura powietrza nie przeszkoszowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
dziła
w świetnej zabawie. Występy zespołów
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
„DER DIE DAS KENNER”
potrafiły
rozgrzać prawie każdego. Gościnprzedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. to tytuł organizowanego przez
nie
wystąpiła wybierało
m.in. grupa
gimnazjalistów
Zwycięzców
profesjonalne
jury.
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego
z Toszka
oraz
artystyczny
zespół
z Kotulina
Uczniowie toszeckiego gimnazjum
zwy- konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka„IMITATION
PARTY
SHOW”. Ich
Goście
jak
ciężyli w kategorii
gimnazjów.
przedstatowicach odbył się wojewódzki, ostatni etap,
zwykle
nie
zawiedli
i
przybyli
nawet
z
bardzo
wienie odznaczało się pomysłowością i no- do którego zakwalifikowało się 5 uczniów
daleka.
Swoją obecnością
zaszczycili
również
watorstwem
oraz, oczywiście,
świetną
grą Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina Bywłodarze
Gminy
z
Burmistrzem
na
środków
finansowych,
które
aktorską. Na gali 22 stycznia odebraliczele.
nagrodę większą
tomska, część
Wiktoria
Bytomska,
Julia Słotwińska,
Dzięki
sponsorom
i
ofiarności
uczestni– Złotą Maskę. Gratulacje.
Artur
Szafraniec
Frekwencja
dopisałai Szymon Szafraniec. Gratuków festynu, tym razem udało Jsię
zebrać
. FALBORSKA
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!

W

www.toszek.pl
• Po troszku
o Toszku
XXXUPT[FLQMtPo
troszku
o Toszku

# Der, die,
das kenner

przeznaczone zostaną na odnowę kościelnej
posadzki.
Organizatorzy z całego serca dziękują wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
uświetnili imprezę. Bardzo ważne są ciepłe
słowa,
które motywują do pracy, ale równie
7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
cenna jest konstruktywna krytyka, która
Zgodnie z harmonogramem działań propozwala na dopracowanie organizacji tego
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
przedsięwzięcia.
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły PodstawoZapraszamy za rok!

wej w Toszku spotkało się z przedstawicielami szkół partnerskich w Sacele w Rumunii.
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestniczyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczestników wycieczki pozostanie z pewnością
wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce
i gościnność gospodarzy.
Sacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogrodzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez
30 tys. mieszkańców.
B.SZPAK
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Grudzień

Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 7.00–19.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Obsługa Punktu znajduje się w sekretariacie firmy REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o., tel. 32 233 43 97 wew. 21.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się na bazie firmy REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o., ul. Górnośląska 2, Toszek
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Płużniczka
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Harmonogram odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach

