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Od alienacji do e-integr@cji
W przyszłym roku 30 gospodarstw domowych z gminy Toszek otrzyma bezpłatnie
sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do Internetu. Na Zamku w Toszku
zostanie ponadto utworzony punkt, w którym każdy, bez żadnych opłat będzie
mógł skorzystać z dostępu do sieci.

G

mina Toszek, w odpowiedzi na
z oprogramowaniem, urządzenie wieloogłoszony nabór z Programu Opefunkcyjne oraz szerokopasmowy dostęp
racyjnego Innowacyjna Gospodarka
do Internetu. Z powstałego punktu będą
(działanie 8.3.), złożyła w marcu dokumentamogli korzystać nieodpłatnie zarówno
cję aplikacyjną dla projektu pn. „Od alienacji
do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia
cyfrowego w gminie Toszek”. W ramach konkursu ogólnopolskiego wpłynęło łącznie 618
wniosków, z czego tylko 26% (165 wniosków)
zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym projekt toszeckiego magistratu.
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domowych z gminy Toszek, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
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powierzonych zadań,
nie podejmując sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji
W
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stworzona
i
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i
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końcowez technologii IT/ICT.
turyści.
nawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej go powinno było nastąpić najpóźniej ostatnieDodatkowo zamkowa biblioteka zoProjekt opiewa na kwotę ponad 400 tys.
wykonywania wskazywało, że termin ukoń- go sierpnia. Na ten dzień firma zrealizowała
stanie wyposażona w 10 laptopów wraz
zł i w całości dofinansowany jest ze środków
czenia zadania może być zagrożony. Inwe- niecałe 20% inwestycji i nie było możliwe,
stor kilkakrotnie informował o tym fakcie, by ukończyła je w terminie. Brak podstaw
wzywając do przyspieszenia robót i zmiany prawnych do przedłużenia realizacji zadania
Oświata
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8
sposobu ich realizacji.
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu

unijnych. Aktualnie Samorząd przekazał Instytucji Wdrażającej wszystkie niezbędne dokumenty oczekując na podpisanie umowy.
Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w pierwszym półroczu przyszłego
roku. Wtedy ruszy też akcja promocyjna
przedsięwzięcia w postaci ulotek, plakatów
oraz ogłoszeń w serwisie internetowym
gminy Toszek i lokalnej prasie. Już dziś

Moje boisko ORLIK w Toszku

„NIELOT” 2012?...
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Wsparcie na starcie

Rozmaitości

Zajęcia dla dzieci i dorosłych
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robót zmusiło Gminę do odstąpienia od umowy i naliczenia kary. Wykonawca nie zgadzał
się z argumentacją wskazującą na jego winę.
Po opuszczeniu placu budowy w Toszku
zawrzało od plotek! Wiele z nich wskazywało
na nieudolność urzędników w prowadzeniu
inwestycji. „Jestem zdumiony reakcjami niektórych mieszkańców dotyczącymi naszej decyzji.
W zaistniałej sytuacji mając na uwadze interes
Gminy, odstąpienie od umowy nie jest prawem,
ale obowiązkiem inwestora” – mówi Grzegorz
Kupczyk – Burmistrz Toszka. „Proceder opóźniania i nienależytego wykonywania robót publicznych w Polsce jest procesem nagminnym
i nagannym. W naszym przypadku kontynuowanie współpracy z Wykonawcą przez kolejne miesiące nie dałoby nam żadnej gwarancji
szczegółowych
informacji
zasięzakończenia inwestycji,
co można
doprowadziłoby
gnąć w Referacie Zamówień Publicznych,
do utraty dofinansowania i narażenia Gminy
Rozwoju i Promocji gminy (tel. 32 237-80na straty. Październik jest ostatnim realnym
30, e-mail: zrp@toszek.pl).
terminem, w którym jesteśmy w stanie wyłonić
i wprowadzić na plac budowy kolejną firmę”.

Z trzeciego sektora
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Dwa języki, podwójna szansa
Sport
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terenie jeden Wykonawca i całkowity koszt
wyniósł 168 691,64 zł. „Akcja zima” obejmowała tzw. „akcję czynną” i „akcję bierną”.
Pierwsza polegała na wykonywaniu czynności
związanych z utrzymaniem przejezdności poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości,
druga zaś na utrzymywaniu sprzętu w stanie
gotowości w warunkach niewymagających
odśnieżania. ZaKOTULIN
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zaoszczędziła ponad 100 tys. złotych.
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PACZYNA
bezcenny!
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- integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
19 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie Dekanatu Ujazdowskiego
element Twojego œrodowiska

TOSZKOLAND-u – zmodernizowanego
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 Dwa światy – jeden
realny, drugi
wirtualny

Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
W celu poprawy atrakcyjności turystyczśląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpinej
i inwestycyjnej toszeckiej ziemi, „przesują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
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Po feriach przedszkole
jak z bajki

J Zastali promocję
drewnianą, a zostawią
murowaną?...

Budżet Gminy Toszek w poprzednich latach
zakładał wydatki na promocję na poziomie
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
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w eleganckim
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na
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dżetów
promocyjnych
stanowi
poważny
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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.
Fot. Arch.
UM w Toszku
Z uwagi na ograniczone środki
budżetowe,
podjęto działania zmierzające do pozyskaniaceśrodków
na sfinansowanie
związanezewnętrznych
z pielęgnacją zieleni
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zakupu niezbędnych materiałów promocyjobsadzenie kwietników oraz trawników).
nych. W tym celu złożono wniosek aplikaWartość projektu zamknęła się w kwocie
cyjny o dofinansowanie z funduszy unijnych
prawie 600 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało zre(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) proalizowane dzięki pozyskanym na ten cel środjektu obejmującego stworzenie profesjonalkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów
nej oferty promocyjnej Gminy Toszek wraz
Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwaliz mobilnym
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informacji turystycznej.
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Dla
najmłodszych
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tywne
puzzle
i
kolorowanki.
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aplikacja
dycha” ukazali perypetie sieroty z niesforną kroimprezy
Kwitnący
Toszek,nabędącej
zwieńczenamiczna,
pozwalająca
ciągłą
aktualizację
wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłamniem
projektu, którego
celem jest ukwiecenie
i rozszerzanie
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danych.
stwo
ma krótkie nogi.
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płytyWirtualny
toszeckiegospacer
rynkuoraz
i promocja
lokalnych
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informacji
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# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

# A po feriach

ANNA ZARZECKA
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 TreningTOSZEK
czyni mistrza

6 września o godz. 16.00 na terenie Toszka, Kotulina, Ciochowic, Pniowa i Wilkowiczek rozbrzmiała syrena alarmowa. Do
akcji ruszyły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy (OSP). Nad
Wszystkie
dzieci
wiedzą,
Szkołą Podstawową
w Toszku
widać
byłojak
ważnymi
i
kochanymi
osobaunoszący się dym. Po przybyciu na miejsce
PRZEDSZKOLE
miwsąaparatach
dziadkowie.
Święta babci
służby
ratownicze
oddechowych
i dziadka
przypadły wdrabiny
tym roku
weszły do budynku,
z rozstawionej
sobotę i niedzielę,
ale to żaden
rozpoczęto akcjęwgaśniczą.
Kolejne jednostki
problemwody
dla przedszkolaków.
zabezpieczyły dostawę
– uruchomiły
20 stycznia
dzieci zzewnętrzne,
grup „Biedronki”,
„Słoneczobydwa
hydranty
zbudowały
ka” iwodne
„Tygryski”
przedszkola
swoje
linie
i zazaprosiły
pomocą do
kurtyn
wodnych
babcie
i
dziadków,
a
23
stycznia
zaproszenia
zabezpieczyły pozostałe „niepalące” się części

# Babcia i dziadek
w przedszkolu

 Nie od razu Kraków
zbudowano
Infrastruktura drogowa w gminie Toszek
wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych na jej utrzymanie i modernizację. Ze
względu na ograniczone możliwości budżetowe, nie jest możliwe wykonanie wszystkich
zakładanych
GIMNAZJUMremontów dróg w krótkim okresie czasu. Samorząd rokrocznie podejmuje
jednak działania mające na celu poprawę
jakości gminnych ulic. W tym roku zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ponad pół
mln złotych i oddano do użytku trzy odcinki,
które zostały gruntownie przebudowane.
Pierwszą z nich była droga łącząca sołectwa Kotulin i Ligota Toszecka, biegnąca
przez przysiółek Laura i nosząca tę samą nazwę.
Otrzymała
ona nową
nawierzchnię
bituJeden
komputer
na jednego
ucznia...
miczną na podbudowie z kruszywa. Zadanie
W Gimnazjumjest
im.wI. 49%
Sendler
w Toszku
współfinansowane
z Funduszu
od kilkuGruntów
lat działają
dwie nowoczesne
praOchrony
Rolnych.
Przebudowano

# Komputery dla
naszych uczniów

również ul. Ogrodową w Paczynie, której
remont został zainicjowany w 2011 r. przez
PRZEDSZKOLE
tamtejszą Radę Sołecką. Ostatnie realizowane
przedsięwzięcie dotyczyło remontu odcinka
ul. Wiejskiej w Kotulinie. W ubiegłym roku
Magistrat złożył wniosek o dofinansowanie
przebudowy tej drogi w Urzędzie Wojewódzkim, w ramach tzw. schetynówek. Projekt ten,
mimo znaczenia dla społeczności lokalnej,
przegrał konkurencję z wielkimi inwestycjami drogowymi powiatów i miast województwa śląskiego i został zakwalifikowany
na listę rezerwową. Włodarze gminy, mając
na uwadze zły stan techniczny ul. Wiejskiej,
postanowili w tym roku wykonać choć jeden
z trzech odcinków drogi przewidzianych do
remontu. Dzięki podjętym działaniom już
dziś można korzystać z nowej nawierzchni od
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
ul. Kolejowej do końca zabudowań. Pozostałe
dwa odcinki ul. Wiejskiej zostały ponownie
9 grudnia
przedszkoleo w
Toszku odwiezgłoszone
z wnioskiem
dofinansowanie
dziłrok
Burmistrz
na
2014. Grzegorz Kupczyk oraz Anna

# Goœcie
z Hohenau

przekazały dzieci z grup „Krasnale” i „Misie”.
Przedszkolaki przygotowały dla swoich gości
wiele niespodzianek. Z okazji ich święta recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Grupa
„Biedronek” śpiewała także w języku niemieckim. Mali artyści z grupy „Krasnale” również
pochwalili się znajomością języka niemieckiego, cownie komputerowe pozyskane z projektu i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl
przedstawiając bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”, w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się
Wszystkie przedszkolaki przygotowały wła- a współfinansowane ze środków Europej- tradycją, bowiem co roku przywożą oni świąsnoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były skiego
Funduszu
Społecznego.
Zostały
oneDożynki
teczne
upominki
dla toszeckich
W drugą
niedzielę
września odbyły
się XV
powiatu
gliwickiego.
LokalnyprzedszkoSamorząd
laków
od mieszkańców
partnerskiej
Gminy
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco reprezentował
wyposażone w
latach 2007
i 2008
w zsprzęt
Burmistrz
Toszka
wraz
Zastępcą.
Przepiękną
koronę dożynkową
przygotoDzieci przygotowały
dla miłych
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera.
o wartości
41Wilkowiczki.
797,44 zł i 41Nie
406,12
zł. równieżHohenau.
wało
sołectwo
zabrakło
stoiska promocyjnego
gminy Toszek.
Prócz
Pewnie zbóż
niejeden
pamiętaprzez
czasy,
kiedy
gości niespodziankę.
Dziękując
za miłe spokompozycji
przekazanej
Stację
Doświadczalną
Oceny Odmian
w Pawłowicach,
tkanie i prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w jęw szkole lekcje
informatyki
odbywały
się przy
wystawiono
warzywa
podarowane
przez
Grupę Producentów
Owoców
i Warzyw
Klimowicz
zyku
niemieckim.
kilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowiSp. z o.o. w Paczynie oraz rzepak i ziemniaki z Gospodarstwa Rolnego Kotulin (Aleksander,
sku siedziała
gromadka
uczniów.
Na szczęście
Roman,
Krystian
Czyżowicz).
Sporym
powodzeniem cieszyły się także publikacje promocyjne
minęły
one
bezpowrotnie.
Obecnie
i gadżety reklamowe gminy Toszek. dąży się
do stanu: jeden komputer na jednego ucznia.
W pracowniach komputerowych mają
GIMNAZJUM
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także
SP TOSZEK
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września 2010 r. w pracowniach realizuje się także część zadań w ramach unijnego
szkoły. Przeszukano również pomieszczenia
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
placówki i ewakuowano kilku rannych (wraz
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
z udzieleniem pomocy medycznej). Całością
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
działań kierował Ireneusz Giemza – Prezes
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
Gminnego Zarządu OSP.
czy profilaktyczne.
Na szczęście nie był to prawdziwy pożar,
W bibliotece szkolnej istnieje także Intera jedynie gminne ćwiczenia jednostek stranetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
żackich, mające na celu koordynację dziaktóre szkoła otrzymała w ramach ogólnołań ratowniczo-gaśniczych przy zdarzeniu
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
masowym, z udziałem dużej liczby poszkoputery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
dowanych. Wybór terenu przeprowadzenia
7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
20 stycznia grupa teatralna działająca które dostępne są dla uczniów w godzinach
akcji nie był przypadkowy. Obiekty szkół
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy- pracy biblioteki.
Zgodnie z harmonogramem działań proto bowiem miejsca, gdzie na co dzień przecielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
J. FALBORSKA
bywa dużo osób i w przypadku koniecznoRduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawości udzielenia pomocy, stawiają one spore
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowej w Toszku spotkało się z przedstawicielawyzwania przed służbami ratowniczymi.
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii.
Sprzedaż
Działania przebiegły sprawnie, bez więkz Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WieToszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
SP TOSZEK
szych uwag. Ćwiczenia takie mają za zadanie
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestniwypracowanie
nie tylko zasad współpracy
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ!
Wykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
„DER DIE DAS KENNER”
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre
ratowników
będących członkami różnych
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. to tytuł organizowanego przez
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
Burmistrz Toszka informuje, że w październiku ogłoszono przetargi na sprzedaż
jednostek
OSP,wybierało
ale stanowią
także element
Zwycięzców
profesjonalne
jury.
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczestnieruchomości położonych w Toszku przy ulicach Głowackiego, Wielowiejskiej
szeroko
pojętej toszeckiego
edukacji społecznej.
Każdy
Uczniowie
gimnazjum
zwy- konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka- ników wycieczki pozostanie z pewnością
i Twardowskiego. Wadium należy wpłacać do końca października. Przetargi
bowiem
powinien
wiedzieć,
jak
należy
zachociężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta- towicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce
7 listopada br. się
w budynku
Miejskiego.
wać
się
podczas
zagrożenia,
a
administratorzy
wienie odznaczało się pomysłowością i no- doodbędą
któregosięzakwalifikowało
5 uczniówUrzędu
i gościnność
gospodarzy.
obiektów
dostrzec,
jak
ważnym
elementem
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą Szkoły
Podstawowej
w Toszku:
By- urzędowych
Sacele – miasto
Rumunii,
SiedmiogroOgłoszenia
dostępne
są Karolina
w gablotach
orazwna
stroniewwww.bip.
jest
prawidłowo
przeprowadzona
ewakuacja
aktorską.
Na gali
22 stycznia odebrali
nagrodę tomska,
Wiktoria
Bytomska,informacje
Julia Słotwińska,
dzie,
w okręgu
Braszów,Nieruchomości,
zamieszkane przez
toszek.pl.
Szczegółowe
można
uzyskać
w
Referacie
osób
przebywających
w budynku.
– Złotą
Maskę. Gratulacje.
Artur
Szafraniec
i SzymonŚrodowiska
Szafraniec. GratuRolnictwa
i Ochrony
(pokój nr30
29)tys.
lubmieszkańców.
pod nr telefonu 32 237 80 28.
Kolejne ćwiczenia już za rok. J . F A L B O R S K A lujemy
B.SZPAK
i trzymamy kciuki w finale!!!

 Z wizytą na Powiatowym Święcie Plonów

# Odwiedziny
w Sacele

Fot. Arch. UM w Toszku

Fot. Przemek Gołąbek

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

# Der, die,
das kenner

www.toszek.pl
• Po troszku
o Toszku
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o Toszku
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Oświata

 LIPIEC

PACZYNA
W związku
z przejęciem przez Centrum
Kultury „Zamek w Toszku” zadania związanego z administrowaniem obiektu sportowym ORLIK, nastąpiła konieczność uzupełnienia zapisów statutowych jednostki, stąd
Szkoła Podstawowa
w Paczynie stara
się
podjęto
uchwałę w powyższym
zakresie.
„harmonizować
z całym
istniePonadto, wswoje
trosceżycie
o poprawę
stanu
bezniem”
poprzez organizowanie
cyklicznych
pieczeństwa
mieszkańców gminy,
Rada
przedsięwzięć
o
charakterze
środowiskowym.
Miejska w Toszku zaprosiła na wspólne
W Dniu Seniora,
organizowanym
z okazji
posiedzenie
komisji
stałych Komendanta
Dnia
Babci i Dziadka,
cała
szkolna
Komisariatu
Policji
w społeczność
Pyskowicach.
Przyspotyka
się z nestorami
rodzin. Uczniowie
były Zastępca
Komendanta
wysłuchałwraz
uwag
z opiekunami
przygotowują
dla nich ciszy
program
radnych dotyczących
zakłócania
i poartystyczny,
konkursy oraz drobne
rządku. Podinspektor
Maciej upominki.
Hereźniak
Tradycją szkolną
stałopod
się już
to, żestatystyki,
podczas
stwierdził,
że biorąc
uwagę
wszystkich
imprez
zebrani
gromadzą
się, jak
Toszek jest drugą po Wielowsi najbezpodczas
spotkań
rodzinnych
przy
wspólnym
pieczniejszą gminą – korzysta ze służb dostole.
O to, aby dla
rozkoszujących
dla
datkowych,
a ponadto
dwa razysięwucztą
miesiącu
ducha
niejest
zabrakło
pokarmu
dla ciała, dbają
objęta
działaniami
prewencyjnymi.
Nieniezawodne
Mamy zzgłoszone
Rady Rodziców.
mniej wszystkie
przez radnych
Wspólne
przeżywanie,
zabawa, śpiew,
rozuwagi Podinspektor skrupulatnie
zanotował
mowa
bez
wątpienia
sprzyjają
zbliżaniu
się
w celu rozeznania sposobu ich załatwienia.

dzielni socjalnej. Radni podjęli ponadto
uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Toszku oraz Gimnazjum im.
Ireny Sendler wKOTULIN
Toszku. Zatwierdzono także
do konsultacji projekt uchwały o zmianie
wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej”
szkoły,
które powoduje, iż mieszkańcy, nawet
 SIERPIEŃ
niezwiązani
bezpośrednio
ze szkołą,
traktują
Rada Miejska
wyraziła
zgodę na
powoją jako
integralny
element
swojego
środowiska,
łanie wspólnie z gminą Pilchowice spóła na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

W WRZESIEŃ
sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej

ministrancki
w piłce
nożnej. Do
naszej szkoły
Wspierając
inicjatywę
Młodzieżowej
przybyli
ministranci
z
Dekanatu
UjazdowRady Gminy w Toszku, radni przeznaczyli
skiego,
towarzyszyli
im,
obok
trenerów,
rokwotę 5 tys. zł na opracowanie dokumendzice.
Przyjechało
około
100
ministrantów.
tacji projektowej niezbędnej do aplikowaByła
herbata,
bułki Rozwoju
i pączki
niaciepła
o środki
unijnepyszne
z Programu
dlaObszarów
wszystkich,
mnóstwo
oraz
nagroWiejskich
naemocji
zadanie
związane
dyzi budową
dyplomyStreet
dla najlepszych.
Oto najlepsze
Workout Park.
Ponaddrużyny:
to przyjęto dotację celową w wysokości
Szkoły podstawowe:
1. nowego
Ujazd, 2.
Ligota
56.800,00
zł na realizację
projektu
Toszecka,
3.
Kotulin;
szkoły
gimnazjalne:
1.
„Spróbujmy inaczej – e-learning w proceKotulin,
2.
Jaryszów,
3.
Ujazd;
szkoły
średnie:
sie kształcenia”, który będzie prowadzony
1. przez
Kotulin,
2. Jaryszów,
3. Ujazd.
szkołę
podstawową
w Paczynie w laGłówni
sędziowie
to Marek
Mrozek
i Matach
2013–2015.
Rada
Miejska
w Toszku
rekpodjęła
Pawłowski,
całością
zaś dotyczących
czuwał protakżenad
szereg
uchwał
boszcz
ks. gminy
Lucjanna
Gembczyk.
zmianKotulina
w budżecie
rok 2013, w tym
B. GROCHLA
m.in. w zakresie:
 zwiększenia dochodów w budżecie o kwotę 51.428,46 zł stanowiącą zwrot
Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem
środków na:

Po feriach przedszkole
jak z bajki

Złote
i Diamentowe
#
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.

Gody
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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
26 września w Sali Peterswaldskiej toszeckiego Zamku odbyła się wyjątDiamentowe
wielkanocne palmy, które wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko
mógł,
kowa uroczystość – 21 par z terenu gminy Toszek obchodziło 50- i 60-lecie
Gody
nawet dziadkowie, przychodził i krok
po2013
kroosiągają wysokość około trzech metrów.
pożycia małżeńskiego. Jubilaci spotkali się z władzami gminy, przedstawiSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji ku prace postępowały naprzód. Sale odmacielami rad sołeckich i radnymi. W czasie uroczystości podziękowano im za
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi- lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
wszystko, czego dokonali w życiu – za ich miłość, ofiarność, zrozumienie
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska w kuchni, a na ścianach powstały piękne porcelów małżeństwa, wychowanie dzieci, za cierpienia, łzy i radości. Grzegorz
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna
Kupczyk – Burmistrz Toszka oraz Ireneusz Kokoszka – Przewodniczący
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą
Rady Miejskiej dokonali aktu dekoracji jubilatów medalami przyznanymi
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustalaRP.do
Dla
obchodzących
Gody Burmistrz
i przez
szarfy zPrezydenta
bibuły nawiązują
tradycji
małopolskiej.Diamentowe
li drobne szczegóły,
by przedszkole było nie
Toszka
ufundował
okazyjne
statuetki.
Pary
małżeńskie
otrzymały
również
Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod- tylko ładne, ale i funkcjonalne.
Efekt końcolisty gratulacyjne,
bukiety
kwiatów.
toastu
wznie- szkoły dziękują
stawowej
w Paczynie –upominki
dwie piękneoraz
palmy
– będzie
wy – Podczas
imponujący.
Pracownicy
sionego
tradycyjną
szampana życzonowszystkim
seniorom,zaaby
w zdrowiu
można
oglądać
już od 1lampką
kwietnia.
zaangażowanie.


i zadowoleniu przeżyli każdy
kolejny dzień.
AGNIESZKA KURAL
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# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

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.
wszystkie
zaZłoteNie
Gody
2013
dania 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, komputerowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
- zręcznościowe.

Fot. Andrzej Morciniec

W ostatnim kwartale Rada Miejska
w Toszku obradowała na trzech sesjach.

− r emont dachu Szkoły Podstawowej
w Kotulinie – 47.000,00 zł,
− zakup opału dla świetlicy wiejskiej
w Pniowie – 1.928,46 zł,
− realizację zadania publicznego pod
nazwą „Wspieranie i upowszechniaPNIÓW
nie kultury
fizycznej na rok 2013”
przez Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „RUCH” Pniów (awans
drużyny kobiet z III do II Ligi) –
2.000,00 zł
 przyjęcia darowizny w wysokości
4.000,00 zł z przeznaczeniem, zgodnie
z wolą darczyńcy, na promocję gminy Toszek.
Ponadto 8 sierpnia odbyła się pierwsza
sesja nowo powstałej Młodzieżowej Rady
Gminy w Toszku. Do momentu wyboru
Przewodniczącego organu, spotkanie poprowadził Ireneusz Kokoszka – Przewodniczący Rady Miejskiej. Młodzi radni wybrali ze swego grona (większością głosów)
Prezydium w składzie:
• Przewodniczący – Tomasz Podbrożny
• Wiceprzewodniczący – Jakub
Tymi
słowami przedszkolaki i ucznioMickiewicz
wie Szkoły
Podstawowej
w Pniowie powitali
• Sekretarz
– Marta Bryzik
babcie
i
dziadków
przybyłych
na uroczystość
W wyniku głosowania tajnego
powołano
z również
okazji ich
święta.
organ kontrolny w postaci Komisji
Zanim rozpoczęły
się ferie zimowe,
w szkoRewizyjnej,
a także Opiekuna
Młodzieżolewej
gościli
seniorzy
zaproszeni
na
akademię
Rady Gminy, którym został wybrany
z Pan
okazji
Dnia Babci
i Dziadka. W wypełnionej
Ireneusz
Kokoszka.

# 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

Fot. Andrzej Morciniec

Pracowicie między sesjami

Opieka społeczna

# Goœcie
z Hohenau

TOSZEK

PRZEDSZKOLE

Toszecka
spółdzielnia
socjalna
# Babcia i dziadek
# Komputery
dla na ostatniej prostej
w przedszkolu

naszych uczniów

Idea utworzenia spółdzielni socjalnej w Toszku pojawiła się w czerwcu ubiegłego
Wszystkie
dzieci wiedzą,
roku. Z inicjatywy
Burmistrza
Toszkajak
i tutejszego Kierownika Ośrodka Pomocy
ważnymi
i
kochanymi
osoba- poważne
GIMNAZJUM
Społecznej podjęto wówczas pierwsze
dyskusje nad taką formą aktyPRZEDSZKOLE
mi są dziadkowie.
babci
wizacji
osób znajdujących
sięŚwięta
w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy.
i dziadka przypadły w tym roku

sobotę Pomocy
i niedzielę,
ale to żaden
Zespół pracownikówwOśrodka
Społecznej
w Toszku
problem dla przedszkolaków.
20 stycznia
dziecirok
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„Biedronki”,
„Słoneczrzez ponad
poszukiwano
drugiego
ka” i „Tygryski”
przedszkolaPierswoje
podmiotu zaprosiły
prawnegodo(partnera).
babcie
i
dziadków,
a
23
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zaproszenia
wotnie drugim członkiem założycieprzekazały
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z grup „Krasnale”
„Misie”.
lem
spółdzielni
socjalnej
miała być igmina
Przedszkolaki
przygotowały
dla
swoich
gości
Wielowieś. Później partnerstwo zapropowiele niespodzianek.
Z okazjiPowiatowemu
ich święta recytonowano
także Starostwu
wiersze,Ostatecznie
śpiewały piosenki
i tańczyły.
Grupa
wwały
Gliwicach.
w tym
roku padła
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niemiecdeklaracja
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spółdzielni
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stronyzgminy
I tak
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się
znajomością
języka
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na mocy uchwały nr XXXV/375/2013
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pt. „Czerwony
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sierpnia 2013
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Miejska Kapturek”.
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przedszkolaki
przygotowały
właku wyraziła zgodę na powołanie
wspólnie
snoręcznie
upominki
dla
swoich
dziadków.
Były
z gminą Pilchowice spółdzielni socjalnej.
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słodkie cozienieco
– życzenia
Podjęte iuchwały
dały
nam ostateczne
i bardzo
serdeczna,
atmosfera.
lone
światło.
Teraz radosna
pozostała
tylko kwestia

P

rejestracji – komentuje Jakub Janiak – Kierownik OPS. Obecnie trwają ostatnie prace

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej
Oświata

nad dopracowaniem zapisów statutowych
przyszłej spółdzielni oraz przygotowywaniem dokumentów rejestracyjnych, które
należy złożyć w sądzie.
Spółdzielnia socjalna tworzona przez co
najmniej
dwie jednostki
samorządu
terytoJeden komputer
na jednego
ucznia...
rialnego pozwoli na realizację zadań własnych
W (usług
Gimnazjum
im. I.publicznej)
Sendler w w
Toszku
gminy
użyteczności
prood kilku
lat działają dwie Zgodnie
nowoczesne
pracedurze
pozaprzetargowej.
z przecownie
komputerowe
pozyskane
z
projektu
pisami ustawy o gospodarce komunalnej,
MEN pt. „Pracownie
komputerowe
dla szkół”,
samorządy
mają możliwość
przydzielania
a
współfinansowane
ze
środków
Europejspółdzielniom socjalnym zadań z zakresu
skiego
Funduszu
Społecznego.
Zostały
one
gospodarki komunalnej bez konieczności
wyposażone
w latach określonych
2007 i 2008 w
w ustasprzęt
stosowania
przepisów
o wartości
41 797,44 złpublicznych.
i 41 406,12 zł. Takie
wie
Prawo zamówień
Pewnie
niejeden
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czasy, kiedy
rozwiązanie daje możliwość utworzenia
w
szkole
lekcje
informatyki
odbywały
przy
miejsc pracy osobom wymagającymsięsku-

tecznej aktywizacji zawodowej. Kierownik
OPS podkreśla – Nie można nie wspomnieć
o innych ulgach, z jakich spółdzielnia ma prawo korzystać m.in.: dotacji z Funduszu Pracy,
ulg w podatkach, refundacji składek ZUS,
zwolnienia z opłat za wpis KRS i Monitor
sądowy. Ma również możliwość pozyskiwania
środków ze źródeł zewnętrznych, do czego
przygotowujemy się już teraz na kolejną unijną
perspektywę finansową 2014–2020.
Spółdzielnia socjalna będzie zajmować
się głównie pracami porządkowymi oraz
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
drobnymi robotami konserwatorskimi na
terenie gminy Toszek i Pilchowice. W zakres
grudnia
przedszkole
w Toszku
odwietych9 zajęć
wchodzić
będą m.in.
zamiatanie
dził Burmistrz
Grzegorz
Kupczyk
oraz Anna
ulic,
posesji, sprzątanie
odpadów
zwierzęcych
Johann Seidl.
Odwiedziny
państwa
zi utylizacją,
odśnieżanie
chodników
itp.Seidl
w okresie
Świąt
Bożego
Narodzenia
stały
się
Gmina Toszek ma już wstępnie zabezpietradycją,
bowiem
co
roku
przywożą
oni
świączone pomieszczenia na siedzibę spółdzielni.
teczne upominki
dla toszeckich
Planuje
się, że ich remont
i adaptacjaprzedszkosfinansolakówzostanie
od mieszkańców
Gminy
wana
z dotacji napartnerskiej
wkład założycielski
Hohenau. Dzieci
przygotowały
dla miłych
otrzymany
z Funduszu
Pracy. Rozpoczęcie
gości niespodziankę.
Dziękując
za miłe
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spółdzielni
planowane
jestspona
tkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w jęI kwartał przyszłego roku.

kilku komputerach, a przy jednym stanowi- zyku niemieckim.
sku siedziała gromadka uczniów. Na szczęście
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
SP TOSZEK
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września 2010 r. w pracowniach
realizukowych w przedszkolach,
edukacji mniejszościowej oraz projektów
je się także część zadańeuropejskich.
w ramach unijnego
Uczestnicy wizyty wyjechali niesamowicie zainspiprojektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
Piotr Koziol
rowani, w tym także gościnnością władz, ponieważ Pan Burmistrz,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
d września realizowany jest projekt „Wspieramy
uczniów naszej
zachęcając uczestników do ponownego odwiedzenia Toszka, wręczył
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
gminy”, finansowany ze środków unijnych
(działania 9.1.2.
ciekawe materiały promocyjne gminy. Dzięki uprzejmości Dyrektora
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Opiewa on na kwotę ponad
Zamku uczestnicy poznali bliżej perełkę tutejszego regionu.
czy profilaktyczne.
150 tys. złotych. W inicjatywie przewidziane są zajęcia, które mają na
W bibliotece szkolnej istnieje także Intercelu pomóc uczniom odkryć i rozwinąć swoje talenty oraz wesprzeć
netowe Centrum InformacjiZMultimedialnej,
okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego
ich w obszarach sprawiających im trudności. W ramach zadania zaktóre szkoła otrzymała w ramach ogólnokupione zostaną również pomoce naukowe. Istotne jest to, by dzieci
składamy
wszystkim nauczycielom i pracownipolskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
miały
odpowiednie wsparcie już na starcie.
oświaty najserdeczniejsze życzenia spoputery oraz urządzenie kom
wielofunkcyjne,
Z kolei od października realizowany jest projekt „Spróbujmy
7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
20 stycznia grupa teatralna działająca które dostępne są dla uczniów
w
kojnejgodzinach
i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości
inaczej – e-learning w procesie kształcenia”, który także finansow Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy- pracy biblioteki.
Zgodnie z harmonogramem działań proi wyrozumiałości. Wszystkim
naszym uczniom,
wany jest ze środków europejskich. Budżet operacji to 281.115,91 zł.
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
J. FALBORSKA
Więcej informacji można odnaleźć na stronie www.facebook.com/
a szczególnie tym,
którzy rozpoczynają
przygodę
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
2 nauczycieli
i 3 uczniów Szkoły
PodstawoEdukacja.Toszek.
z
nauką
życzymy,
aby
spełniły
się
Wasze
marzenia
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowej w Toszku spotkało się z przedstawicielawicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
mi szkół partnerskich
w Sacele wWam
Rumunii.
o szkole. Niech zdobyta
wiedza umożliwi
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WieToszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
SP TOSZEK
osiąganie wielu sukcesów. Wszystkim rodzicom
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestnii opiekunom naszych
życzymy
cierpliWykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
„DER DIE DAS KENNER”
czyli w uczniów
szkolnych zajęciach,
poznali
niektóre
września
na
Zamku
w
Toszku
odbyło
się
spotkanie
osób
zarząwości i konsekwencji
w wychowywaniu
młodego
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. to tytuł organizowanego przez
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dzających oświatą
z terenu
powiatu jury.
gliwickiego
i tarnogórskiego.
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ogólnopolskiego
o swojej szkole
i Toszku.
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związaUczestnikom
przyświecał
cel
podejmowania
działań
na
rzecz zpoprawy
Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwy- konkursu
j. niemieckiego. 29 lutego w Ka- ników wycieczki pozostanie z pewnością
funkcjonowania
obszaru
edukacjiIch
w gminach.
nychostatni
z osiągnięciami
Waszych
podopiecznych.
ciężyli w kategorii
gimnazjów.
przedsta-Z inicjatywy
towicach tutejszego
odbył się wojewódzki,
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z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”
PACZYNA
 Utracone nadzieje

zilustrowany w większości niepublikowanymi
do tej pory zdjęciami i dokumentami różnej proweniencji, wśród których największą
wartość stanowią te pochodzące ze zbiorów
prywatnych (źródło – Folder promujący wystawę).
27 września o godzinie 11.00 młodzież toKOTULIN
szeckiego gimnazjum
spotkała się z dr Aleksandrą Namysło – jedną z autorek wystawy.
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w soboty, niedziele i święta, w godzinach od
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wia zabiegi kosmetyczne tamtejszych kobiet.
„Telepie się” najdłuższym pociągiem świata…
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brzegi sali rozbrzmiewał
najmłodszych
oraz umiejętności. Ofertę różnorodnych zajęćpo
przygotowało
jak co rokugłos
Centrum
Kultury
recytujących piękne wiersze i śpiewających
„Zamek w Toszku”.
Swoimswoje
humorem
rozbawiały skeNie wiesz, co robić popołudniami w domu? piosenki.
Chcesz rozwijać
zainteresowania?...
Oto
cze
w
wykonaniu
uczniów
ze
starszych klas.
tygodniowa propozycja zajęć w Toszku:
Najwięcej zabawy było jednak podczas konwtańca
których
udział(Ewa
wzięli
dziadkowie
Poniedziałek
Zajęcia sekcji wokalnej (Adam Wójcik) /kursów,
Zajęcia nauki
towarzyskiego
i Franciszek
Witos)
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zaWtorek
Zajęcia plastyczne (Agata Przewieźlik)
/ Zajęcia
nauki tańca
break dance
Szostok)
dania
okazały
się proste,
ale(Rafał
wszyscy
dzielnie
walczyli
do
końca
o
jak
najlepsze
miejsce.
Środa
Zajęcia sekcji wokalnej (Adam Wójcik) / Zajęcia nauki tańca towarzyskiego (Ewa i Franciszek Witos)Dla
gości przygotowano również słodki poczęCzwartek
Zajęcia nauki stunek.
tańca breakA
dance
Szostok)
na(Rafał
koniec
– babcie i dziadkowie
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
otrzymali
przepiękne
prezenty. Były to praPiątek
Zajęcia hip-hop (Angelika Gnacy)
ERKDWHURZLH]EDMHN
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
Zajęcia nauki gry na keyboardzie
i gitarze (Lucyna
i Andrzej Tomala)
W Sobota
czasie, kiedy dzieci odpoczywały
nie bawiłem”
– powiedział
jeden z dziadków
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. opuszczając salę.
Zajęcia sekcji odbywają się także poza terenem miasta Toszek: w Kotulinie jest Sekcja
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe meW czasie ferii… szkoła również tętniła
Mażoretek, prowadzona przez panią Marzenę Gruszka i Agatę Jagusz. W Pniowie działa
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
zespół muzyki dawnej Tibiarum Scholares (prowadzony przez panią Iwonę Ewertowską‑
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
-Mener) oraz zespół Rezonansik. Z kolei w Ligocie Toszeckiej pani Dominika Witkowska
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, komzachęca do aerobiku.
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
Od dwóch lat w strukturach Centrum Kultury działają także dwie nowe sekcje: teatralna
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
– prowadzona przez panią Agatę Przewieźlik i reaktywowana sekcja modelarstwa lotniczego
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroPUCHACZ – kierowana przez pana Ewalda Stawinogę.
ku prace postępowały naprzód. Sale odmaW tym roku po raz pierwszy startują skierowane do najmłodszych mieszkańców, zajęcia
lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
muzyczno-ruchowe,
prowadzone przez panią Małgorzatę
Pollok – Nwachukwu (dzieci od 3
w kuchni, a na ścianach powstały piękne porPo raz kolejny przyjechał do szkoły teroku
życia).
Nową
inicjatywą
Zamku
jest
także
zespół
folklorystyczny,
który
powstaje
przy
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna atrzyk kukiełkowy z Nowego
Sącza.
Aktorzy
współpracy
z
panią
Lidią
Badura.
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą w swoim wystąpieniu pt. „Krowa KłamczuDorośli
również
znajdąWspólnie
coś dla siebie.
zajęcia
gimnastyki,
Łucją
doradzały
rodzicom.
ustala- Niezmiennie
cha” ukazaliodbywają
perypetiesię
sieroty
z niesforną
kroprowadzone
przez
panią
Agnieszkę
Gabryś.
Dla
pasjonatów
muzyki
czeka
rozśpiewany
chór
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłamTRYL,
którym
kieruje
pani
Maria
Garbal.
Nowym
pomysłem
dla
dorosłych
jest
stworzenie
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco- stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia
zajęć
z zakresu stylizacji
sylwetki,
projektowania
i szyciabyli
odzieży
oraz
rzeczy użytkowych,
wy
– imponujący.
Pracownicy
szkoły dziękują
uczniowie
bardzo
aktywni,
a na koniec
wykonywania
biżuterii
i
przedmiotów
do
dekoracji
wnętrz
(z
panią
Agatą Przewieźlik).
wszystkim za zaangażowanie.
nagrodzili wykonawców gromkimi
brawami.

feriach przedszkole
Oskar mistrzem Pojak
Zajęcia
dla dzieci i dorosłych
z bajki
Polski!

# 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.

Oskar ze swoim mistrzowskim modelem

W tygodniu poprzedzaFot. Kamil Skawiński
jącym Niedzielę Palmową
uczniowie i nauczyciele
W dniach 7–8 września w okolicach Toszka
Szkoły Podstawowej w Pa(górka sarnowska) odbyły się Mistrzostwa
czynie od 6 lat przygotowują
Polski Modeli Sterowanych Mechanicznie.
wielkanocne palmy, które
Zawody rozegrane zostały w klasyfikacji inosiągają wysokość około trzech metrów.
dywidualnej i drużynowej. ReprezentantaSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
mi toszeckiej sekcji modelarskiej byli: Oskar
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpiBlajsz – kategoria Juniorzy Młodsi i Magdalesują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
na Bytomski – Juniorzy. Uczestników przygo– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
tował pan Ewald Stawinoga, który brał róww tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
nież udział w zawodach w kategorii Seniorzy.
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
Oskar
Blajsz
pokonał
uczestnii szarfy
z bibuły
nawiązują
dowszystkich
tradycji małopolskiej.
ków
w
swej
kategorii
i
został
Mistrzem
Efekty tegorocznej pracy uczniów SzkołyPolski
PodXXVIII
Mistrzostw
Modeli
Szybowców
stawowej w
Paczynie – Polski
dwie piękne
palmy
– będzie
Sterowanych
klasy F1E!
można
oglądać Mechanicznie
już od 1 kwietnia.


Barbara
AG
N I E S Z KSkawińska
A KURAL
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# A po feriach

Zainteresowani proszeni są o Bkontakt
pod nr telefonu: 32 233 44 93.
. GROCHLA

Barbara Skawińska

ANNA ZARZECKA

Po troszku
o Toszku
• www.toszek.pl
Po troszku
o Toszku
tXXXUPT[FLQM

Sport

# Goœcie
z Hohenau
Pucharowe
strzelanie
w
Fazańcu
# Babcia i dziadek
# Komputery dla
Łucznictwo Field i 3D jest w Polsce młodą, ale dobrze rozwijającą
w przedszkolu
naszych uczniów
się konkurencją sportową. Z roku na rok rośnie frekwencja osób
TOSZEK

PRZEDSZKOLE

wiedzą, jak
zainteresowanychWszystkie
tą formądzieci
aktywności
fizycznej. Cieszy zaangażoważnymi i kochanymi osobawanie
dzieci
i
młodzieży,
co
rokuje
dalszy
rozwójGIMNAZJUM
współzawodnictwa
PRZEDSZKOLE
mi są dziadkowie. Święta babci
sportowego. Różne
lokalizacje
i
odmiany
terenowe,
na których odbyi dziadka przypadły w tym roku
wają się zawody
sprzyjają
popularyzacji
tego
innowacyjnego
sportu.
w sobotę i niedzielę, ale to żaden
problem dla przedszkolaków.
20 stycznia dzieci z grup „Biedronki”, „Słoneczka” i „Tygryski”
zaprosiły
do przedszkola
swoje
sierpnia,
na terenie
lasu „Fazaniec”
babcie i dziadków,
a
23
stycznia
zaproszenia
odbyła się III runda Pucharu Polski
przekazały
dzieci z gruppolowym
„Krasnale”
i „Misie”.
w łucznictwie
Field
WA,
Przedszkolaki
przygotowały
dla
swoich
gości
zorganizowana pod auspicjami Polskiego
wiele niespodzianek.
Z okazji
ich święta
recytoZwiązku
Łuczniczego.
To finałowa
runda,
wały zwieńczyła
wiersze, śpiewały
tańczyły.tych
Grupa
która
cyklpiosenki
trzech ispotkań
„Biedronek” śpiewała
takżeGłównym
w języku niemiecogólnopolskich
zawodów.
orgakim. Malibył
artyści
z grupy „Krasnale”
również
nizatorem
licencjonowany
przez PZŁucz
pochwalili
się
znajomością
języka
niemieckiego,
lokalny Klub Łuczniczy A3D Toszek (kieroprzedstawiając
bajkęKrupę).
pt. „Czerwony
Kapturek”.
wany
przez Romana
Honorowy
paWszystkie
przedszkolaki
przygotowały
włatronat nad zawodami objęli: Tadeusz Mamok
snoręcznie
upominki
dla
swoich
dziadków.
Były
– Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
życzenia
i całusy,
miłe rozmowy,
słodkie
co nieco
oraz
Grzegorz
Kupczyk
– Burmistrz
Toszka.
radosna
atmosfera.
Wi bardzo
turniejuserdeczna,
wzięło udział
60 osób
m.in. z Rudy
Roman Krupa

10

Śląskiej, Bytomia, Wrocławia, Rybnika, Opola, Częstochowy, a nawet ze Szczecina, no
i oczywiście z Toszka.
Klub A3D Toszek wystąpił w rundzie
w składzie 15-osobowym, zdobywając łącznie
6 medali, w tym 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy.
Pozwoliło to uplasować się na trzeciej
lokacie
GIMNAZJUM
rankingu klubowego w walce o puchar „Naj-

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

lepiej Punktującego Klubu”,
ufundowany przez Radę Powiatu Gliwickiego. Zawodnicy A3D Toszek startowali
głównie
kategoriach
Jedenwkomputer
nałuku
jednego ucznia...
gołego (barebow) i bloczkoW
Gimnazjum
im.
I. Sendler w Toszku
wego (compound). Na szczeod
kilku
lat
działają
dwie
gólną uwagę zasługuje występ nowoczesne pracownie Przybylskiego
komputerowe –pozyskane
z projektu
Łukasza
juMEN
pt.
„Pracownie
komputerowe
dla szkół”,
niora, który podjął walkę na
a
współfinansowane
ze
środków
Europejrówni z seniorami, zajmując
skiego
Funduszu
Społecznego.
Zostały
one
II miejsce w kategorii łuku
wyposażoneseniorów,
w latach bar2007 i 2008 w sprzęt
bloczkowego
o wartości
797,44 złzwyi 41 406,12 zł.
dzo
niewiele41
ustępując
Pewnie
niejeden
pamięta
czasy,Polski.
kiedy
cięzcy i zarazem Zdobywcy Pucharu
w
szkole
lekcje
informatyki
odbywały
się
przy
Łukasz zajął także II miejsce w tej kategorii
kilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowiw klasyfikacji generalnej całego cyklu. Na
sku siedziała
gromadka
uczniów.
NaPucharu
szczęście
uznanie
zasługują
również:
zdobywca
minęły
one
bezpowrotnie.
Obecnie
dąży
Polski w kategorii łuk goły senior Rafał
Do-się
do
stanu:
jeden
komputer
na
jednego
ucznia.
whyluk z A3D Toszek oraz jego klubowy kolega
WBartoszek,
pracowniach
Paweł
który komputerowych
zajął II miejsce w tejmają
samiejsce
nie
tylko
lekcje
informatyki,
alenowi
także
mej kategorii. W rundzie startowali
także

3DPLďWNRZH]GMĝFLH
9 grudnia przedszkole w Toszku odwiedził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl
w okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się
tradycją, bowiem co roku przywożą oni świąteczne upominki dla toszeckich przedszkolaków od mieszkańców partnerskiej Gminy
Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych
gości niespodziankę.
Dziękując
miłe spozawodnicy
z A3D Toszek
– Marekza
Golombek,
tkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w jęPaweł Mazalik, Adam Klecz i Daniel Bem.
zyku
niemieckim.
Zakończenie zawodów odbyło się w Karczmie

Myśliwskiej pana Norberta Podkowy, gdzie
można było odpocząć i zregenerować siły przy
gorącym posiłku w trakcie oczekiwania na
dekorację zwycięzców rundy i całego Pucharu
Polski.
SP TOSZEK

# Odwiedziny
w Sacele

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
Zawodnicy Toszeckiej Grupy Kolarskiej (TGK)
zakończyli sezon
WYNIKI
tu warsztaty fotografii cyfrowej,KATEGORIA
przyrodnicze
szosowy i rozpoczęli sezon startów w kolarstwie przełajowym trwający
czy profilaktyczne.
Puchar
Burmistrza
Białej
w MTB
Xc
–
21.09.2013 r.
całą jesień i zimę. Choć Grupa działa stosunkowo od niedawna (od
W bibliotece szkolnej istnieje
także
InterDziewczyny 7–8 lat
Martyna Kowalewska – II miejsce
31 marca 2012 r.), to bardzo prężnie i szybko się rozwija. W ostatnim
netowe Centrum Informacji Multimedialnej,
czasie zawodnicy startowali w kilku znaczących imprezach, odnosząc
Chłopcy 7–8 lat
Jan Łuków – II miejsce
które szkoła otrzymała w ramach
ogólnoniemałe sukcesy.
Antoni
Łuków – II miejsce
polskiego
programu
w
2005
r.
Są
to
4
komŻak – chłopcy 11–12 lat
=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
Michał Gabryś – III miejsce
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa
Młodzików w Kolarstwie MTB – Głuchołazy
20 stycznia grupa teatralna działająca które dostępne są dla uczniów
w godzinach
28.09.2013 r.
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy- pracy biblioteki.
Zgodnie z harmonogramem działań proKlaudiawPopek
– VIIod
miejsce
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
jektu Comenius
dniach
20 do 25 lutego
J . F Adziewczyny
LBORSKA
Żak młodszy
Martyna Kowalewska – XII miejsce
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły PodstawoŻak młodszy chłopcy
Łuków – X miejsce
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowej w ToszkuJan
spotkało
się z przedstawicielaŁuków – IIwmiejsce
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
mi szkół Antoni
partnerskich
SaceleŚląsk
w Rumunii.
VI miejsce Open
ŻakSP
chłopcy
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WieToszanieMichał
zwiedzili
tamtejszą
szkołę,
TOSZEK
Gabryś – III miejsce Śląsk miasto,
miejsce Open
szowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
zamek DrakuliVII
i miasto
Braszów, uczestniWykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
„DER DIE DAS KENNER”
czyli
w
szkolnych
zajęciach,
poznali
niektóre
I edycja Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym – Sosnowiec
6.10.2013
r.
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. to tytuł organizowanego przez
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
Jan
Łuków
–
I
miejsce
Dzieci
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury.
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego
o swojej Martyna
szkole iKowalewska
Toszku. W– IIpamięci
miejsce uczestUczniowie toszeckiego gimnazjum zwy- konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka- ników wycieczki
pozostanie
z pewnością
Antoni Łuków – II miejsce
Żak etap,
ciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedsta- towicach odbył się wojewódzki, ostatni
wieczór przy
ludowej
rumuńskiej
Mateusz Bielecki – V miejsce muzyce
wienie odznaczało się pomysłowością i no- do którego zakwalifikowało się 5 uczniów i gościnność gospodarzy.
SezonKarolina
przełajowy
w Sosnowcu
rozpoczął
się dla
watorstwem oraz, oczywiście, świetną grą Szkoły Podstawowej w Toszku:
By-zainaugurowany
Sacele – miasto
w Rumunii,
w SiedmiogroTGK
bardzo
obiecująco.
Pozostaje
zatem
trzymać
kciuki
za
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, dzie, w okręgu Braszów, zamieszkanedobrą
przez
formę
toszeckich
zawodników
kolejne imponujące wyniki.
– TGK
Złotą
Gratulacje. Mistrzostwach Młodzików
Artur wSzafraniec
i Szymon
Szafraniec.
Gratu30 tys. imieszkańców.
naMaskę.
Międzywojewódzkich
Kolarstwie MTB w Głuchołazach
Arkadiusz
J. FALBORSKA
B .Łuków
SZPAK
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!

Rowerem po podium

# Der, die,
das kenner

www.toszek.pl
• Po troszku
o Toszku
XXXUPT[FLQMtPo
troszku
o Toszku
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Oświata
Z trzeciego sektora

Czas obfitych zbiorów
W międzyczasie
Minęły wakacje, a wraz z nimi kolejny
Stowarzyszenie pilnie
opromieniony blaskiem słońca czas dla
pracowało nad nowym
PACZYNA
Stowarzyszenia
WIZAWI – pracowity, peprojektem, o KOTULIN
którym
łen pozytywnych emocji i zadowolonych
najwierniejsi sympatyuczestników!
cy i obserwatorzy co nieco już wiedzą. Nosi
Najgorętsze lato ostatnich kilku dekad
on nazwę: PRZED KAMERĄ, ZA STATYrozpoczęła organizacja TOSZECKIEJ INWEM – CZYLI Z DZIENNIKARSTWEM
SzkołaBLIŹNIAKÓW.
Podstawowa wAtrakcji
Paczynie
się
WTY!
sobotę
4 lutego,
miejsce
turniej
WAZJI
dlastara
uczestNA
U jego
podstawmiał
leży próba
budowania
„harmonizować
swoje iżycie
istnie- ministrancki
w piłce
nożnej.
Do naszej
szkoły
ników, tych starszych
tych zwcałym
pampersach,
wśród młodych
ludzi
(w wieku
13–30
lat)
niem”
poprzez
organizowanie
cyklicznych
przybyli
ministranci
z
Dekanatu
Ujazdowco niemiara! Pierwsze spotkanie bliźniąt na
odpowiedzialnej postawy wobec wyzwań staprzedsięwzięć
o charakterze
środowiskowym.
towarzyszyli
im, w
obok
trenerów,
ropołudniu Polski
miało istotny
podtekst – skiego,
wianych
im na co dzień
ich „małej
OjczyźW
Dniu
Seniora,
organizowanym
z
okazji
dzice.
Przyjechało
około
100
ministrantów.
przeprowadzona została bowiem zbiórka
nie”. Forma przedsięwzięcia, czyli warsztaty
Dnia
BabciArtura,
i Dziadka,
cała społeczność
szkolna Była
ciepła herbata,
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# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

Po feriach przedszkole
jak z bajki

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

na Kurpie... Od Niedzieli
Palmowej aż do końca
okresu wielkanocnego
wystarczy odwiedzić
kościół parafialny p.w.
św. Marcina w Paczynie.
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Dwa języki, podwójna szansa
Dorota Matheja

Pod takim tytułem Dom Współpracy PolW tygodniu poprzedzasko-Niemieckiej we współdziałaniu z Minijącym Niedzielę Palmową
sterstwem Administracji i Cyfryzacji oraz
uczniowie i nauczyciele
Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń SpoSzkoły Podstawowej w Pałeczno-Kulturalnych w Polsce prowadzi akcję
czynie od 6 lat przygotowują
informacyjną dla rodziców, wychowawców,
wielkanocne palmy, które
samorządowców – wszystkich zainteresowaosiągają wysokość około trzech metrów.
nych możliwościami dwujęzycznego wychoSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
wania oraz nauczania dzieci i młodzieży.
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpiW gminie Toszek język niemiecki nauczany
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
jest
w szkołach jako język mniejszości już od
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
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lat, a ostatnio także w przedszkow tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
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Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły PodNarodowej.
Zgodnie
z Rozporządzeniem
MEN
stawowej
w Paczynie
– dwie
piękne palmy – będzie
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ców, możliwe jest także wprowadzenie
nauczaAGNIESZKA KURAL
610

W czasie, kiedy dzieci odpoczywały
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont.
nia w języku mniejszości albo nauczania dwuZnalazły się fundusze i zakupiono nowe mejęzycznego. Obecnie ofertę dwujęzycznych klas
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
oferują szkoły w Gliwicach-Brzezince i w Strzelże pomieszczenia są już brudne i zakurzone.
cach Opolskich, z której (mimo uciążliwego
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich
dojazdu) korzysta również młodzież z gminy
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice
Toszek. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie,
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł,
aby umożliwić dzieciom i młodzieży naukę
nawet dziadkowie, przychodził i krok po krodwujęzyczną w placówkach oświatowych na
ku prace postępowały naprzód. Sale odmatutejszym terenie.
lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
W związku z zainteresowaniem sygnalizow kuchni, a na ścianach powstały piękne porwanym
ze stronypostaci.
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21
trety bajkowych
Pani
dyrektor Anna
października
o
godz.
18.00
(Sala
PeterswaldPawłowska wraz z przedszkolanką Anetą
ska na
zamku)rodzicom.
Toszek odwiedzą
Łucją
doradzały
Wspólnieeksperci
ustalaz
zakresu
dwujęzycznej
edukacji
– Waldemar
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Małgorzata
Wysdak
–
Prezes
Stowawy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują
rzyszenia
„Pro
Liberis
Silesiae”,
prowadzącewszystkim za zaangażowanie.

Spod znaku
Commando
Monika Mrzygłód

16 TDHS „Iskra” to nowo sformowana drużyna HarcerzyPNIÓW
Starszych (gimnazjaliści)
działająca na terenie Toszka. Organizacyjnie podlega ona pod toszecki Szczep Harcerski „Ignis”, a planowanym bohaterem
drużyny jest Major Władysław Smrokowski
– pierwszy dowódca 1. Samodzielnej Kompani Komandosów.
Początki formacji sięgają kwietnia tego
roku, kiedy to niewielka grupa harcerzy
szczepu rozpoczęła działania w ramach
metody starszoharcerskiej. Drużyna poza
szerokim spektrum działalności służącej wychowaniu oraz samowychowaniu młodego
człowieka, skutecznie stara się rozwijać jego
zainteresowania, w szczególności te związane
z tematem obronności, historii, patriotyzmu
oraz przyszłego działania w społeczeństwie.
Jednostka dąży także do osiągnięcia specjalności drużyny pro obronnej, czemu mają
Tymizajęcia
słowami
przedszkolaki
i uczniosłużyć
prowadzone
przy użyciu
sprzęwie
Szkoły
Podstawowej
w
Pniowie
powitali
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wysokościowych oraz medycznych. Zbiórki
Zanimodbywają
rozpoczęły
zimowe,
w szko16-tki
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gościli
seniorzy
zaproszeni
na
akademię
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Babci(ul.
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Gliwicka).
Szczegółowe
poinformacje
brzegi sali rozbrzmiewał
głosoraz
najmłodszych
odnośnie zbiórek
samej drurecytujących
piękne
i śpiewających
żyny dostępne
są na wiersze
Facebook-owym
profilu:
piosenki.
Swoim humorem rozbawiały skewww.facebook.com/16TDHS
cze wZapraszamy
wykonaniu również
uczniów młodsze
ze starszych
klas.na
dzieci
Najwięcej
zabawy
było
jednak
podczas
konzbiórki zuchowe i harcerskie: uczniów klas
kursów, w których udział wzięli dziadkowie
I–III w piątki, w godzinach 17.00–18.30, a klas
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zaIV–VI w soboty, od 9.00 do 10.30 w harcówce
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
przy ul. Gliwickiej!

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

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.
i Gosławicach. Opowiedzą oni o istniejących
W czasie ferii… szkoła również tętniła
uwarunkowaniach prawnych, o własnych
życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
doświadczeniach, o szansach, które stwarza
na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
edukacja dwujęzyczna. Podczas spotkania
Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, komzaprezentowany zostanie także film „Dwa
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
języki, podwójna szansa”.
- zręcznościowe.
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GROCHLA
ANNA ZARZECKA

# A po feriach

Po troszku
o Toszku
• www.toszek.pl
Po troszku
o Toszku
tXXXUPT[FLQM
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Pracowita jesień
# Babcia i dziadek
w przedszkolu
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Pierwszego
Przeglądu
Sekcji
Mażoretek
Powiatu Gliwickiego. To pomysł tych członków Stowarzyszenia, którzy zaangażowani
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są w działanie Sekcji Mażoretek. „Razem
2QOQE[Y<NCV[EJ*QTCEJ
dla Kotulina” pozyskało środki z „Działaj

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

# Komputery dla
naszych uczniów

rach. Wtedy też rozpoczęła się historia, której
śladami podążają współcześni pątnicy.
W leśnym ustroniu Anna Tannheiser
urodziła syna Martina, który 70 lat później
w swym testamencie nakazał namalowanie
obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem i zawieszenie go w pobliżu źródełka. Córka Maria
spełniła
wolę ojca, a malarz Simon Schwarzer
Jeden komputer na jednego ucznia...
wykonał kopię dzieła Cranacha, znanego jako
W Boska
Gimnazjum
im. I. Wkrótce
Sendler wurokliToszku
Matka
Passawska.
od kilku lat działają dwie nowoczesne prawe miejsce, nazywane Mariahilf, zasłynęło
cownie komputerowe pozyskane z projektu
z uzdrowień
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a
przy
jednym
stanowistu
i
sanktuarium
dramatyczne
wydarzenia.
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Na
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w Kotulinie
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sięszczęście
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dzeni. W 1955 r. władze komunistyczne zabroniły organizowania pielgrzymek. Wreszcie
22 września 1973 r. kościół zostałPRZEDSZKOLE
wysadzony
w powietrze. Zdawało się, że to już koniec historii Mariahilf. Jednak już w roku 1989, zaraz
po czeskiej aksamitnej rewolucji, powstała
grupa inicjatywna, której celem było odbudowanie sanktuarium. Kamień węgielny pobłogosławił Papież Jan Paweł II, prace rozpoczęto
w roku 1993, a już w dwa lata później, w 22.
rocznicę zniszczenia, odbyła się konsekracja
nowego kościoła. Od tej pory co roku, zawsze
w sobotę września, przedstawiciele trzech narodów Śląska spotykają się tutaj na wspólnej,
wielojęzycznej modlitwie. Być może największe znaczenie Pielgrzymka Narodów ma dla
miejscowych czeskich katolików. Zgodnie
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
z wynikami zeszłorocznego spisu powszechnego stanowią oni bowiem niespełna 8%
9 grudnia przedszkole
w Toszku
odwiemieszkańców
powiatu Jesenik,
do którego
dził Burmistrz Grzegorz Kupczyk oraz Anna
należą Zlate Hory. Dlatego pielgrzymowanie
i Johann Seidl. Odwiedziny państwa Seidl
do
Mariahilf traktować należy także jako daw okresie Świąt Bożego Narodzenia stały się
wanie
świadectwa
bardzo
zlaicyzowanym
tradycją,
bowiem cowroku
przywożą
oni świąspołeczeństwie
Czech.
Dla
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dodatkowe
teczne
upominki
dla
toszeckich
przedszkodzielę 20 października o godz. 15.45 w sali
znaczenie
ma zaś fakt, że
wizerunekGminy
Matki
laków od mieszkańców
partnerskiej
gimnastycznej
w Kotulinie.
Organizatorzy
Boskiej
Toszeckiej
wzorowany
był
właśnie
Hohenau.
Dzieci
przygotowały
dla
miłych
serdecznie zapraszają!
na
obrazie
Matkiinformacje
Boskiej
Passawskiej.
gości
niespodziankę.
Dziękując
za miłe
spoSzczegółowe
na temat
realizotkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w
jęWe
wrześniu
2013
r.
pielgrzymi
z
Toszka
wanych projektów można znaleźć na stronie
zyku
niemieckim.
kolejny
raz
wyruszą
do
Zlatych
Hor.
www.kotulin.com.pl w zakładce „Realizo'2527$0$7+(-$
wane projekty”.

# Goœcie
z Hohenau

Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”

15 września Koło DFK w Toszku po raz piąty zorganizowało wyjazd
na Pielgrzymkę
Narodów do Sanktuarium Marii Panny Nieustającej
TOSZEK
Pomocy w Zlatych Horach. 50-osobowa reprezentacja Toszka i okolicy
uczestniczyła w niezwykłej, bo odprawianej w 4 językach – po czesku,
niemiecku,
polsku i łacinie – Mszy Św., celebrowanej przez kardynała
Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”
Joachima Meissnera z Kolonii, abpa Alfonsa Nossola z Opola i bpa Fran– To będzie
naprawdę
pracowitaostrawsko-opawskiej.
jesień –
tiška
Lobkowicza
z diecezji
Już po raz siedemnasty
Wszystkie
dzieci
wiedzą, jak
mówią zgodnie
członkowie
Stowarzyszenia
pątnicy
z trzech
krajów
spotkali
się w miejscu, którego historia w wieważnymi– iWłaśnie
kochanymi
osobadla Kotulina”.
jesteśmy
GIMNAZJUM
lu„Razem
wywołuje
uczucie
zadumy,
ale
i optymizmu.
PRZEDSZKOLE

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
SP TOSZEK
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od września 2010 r. w pracowniach realizu/ul. Bolesława Chrobrego/,
W grudniu ubiegłego roku czytelników
gazety
po raz
pierwszy
je się
także część
zadań
w ramachzaprounijnego
Zarząd TPZT
J
szono
do zgłaszania kandydatów do tytułu
„Człowieka
Roku
Ziemi
Tosklepie
p. Prause w Kotulinie /ul. Gliwicka/,
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
Podobnie jak w poprzednich latach wyNa zgłoszenia Organizatorzy oczekiwać
szeckiej”.
Pięć
najczęściej
typowanych
osób
przedstawiono
11-osobowej
J
„Semi-Markecie”
w Paczynie.
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Czytelnicy „Po troszku o Toszku” mają zapełnione
kupony będzie można składać w 5
będą do 30 listopada. Pięć najpopularnieji młodzieży
Gminy Toszek”.
Odbywają się
kapitule,
powołanej
spośród
przedstawicieli
lokalnych
stowarzyszeń
Na
zgłoszenia
organizatorzy
pewne jeszcze w pamięci artykuły dotyczące
punktach:
szych kandydatur przedstawionych oczekują
zostanie
tu
warsztaty
fotografii
cyfrowej,
przyrodnicze
i wyboru
grup nieformalnych.
Wtymczasem
wyniku głosowania
Człowiekiem
2011 do
30 listopada.
Tak jakwwskład
roku ubiegłym
pięć
Człowieka Roku 2012,
 Zakładzie
FotograficznymRoku
„Promafot”
11-osobowej
kapitule,
której wejdą

czy profilaktyczne.
wybrany
Stanisław
Dielehner.
najczęściej
typowanych
przedstapora już nazostał
ogłoszenie
kolejnej edycji
plew Toszku, ul. Tarnogórska;
dotychczasowi
laureaci kandydatur
oraz przedstawiciele
W bibliotece szkolnej istnieje także Inter- wionych zostanie kapitule.
biscytu. W telegraficznym skrócie i dla
 
Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku,
organizacji i grup działających na terenie
netowe
Centrum
Informacji Multimedialnej,
W Tłusty Czwartek,
16 lutego,
organi- J Zakładzie
Fotograficznym
„Promafot” gminy
Już dzisiaj
zaprasza
na uroczystość
przypomnienia
najważniejsze
informacje
ul. Gliwicka;
Toszek.TPZT
Członkowie
kapituły
w tajnym
które szkoła otrzymała w ramach ogólnozatorzy
konkursu
mieli zaszczyt
wręczyć
wToszku
/ul.
Tarnogórska/,
wręczenia
Człowieka
Roku
2012, którą
na temat
zasad przyjętych
przez TowarzySklepie
„Auto
części” w Toszku,
głosowaniutytułu
większością
głosów
rozstrzygną

polskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
stwo
Przyjaciół
Ziemi
Toszeckiej
(inicjatora J Biurze
ul. Podróży
Bolesława„Loty.pl”
Chrobrego;
o tym, kto
277lutego
roku (czyli
laureatowi
insygnia
związane
z uzyskanym
planuje
się na
lutego przyszłego roku,
czyli –
w Toszku
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
i organizatora
głosowania)
oraz
wyników
 Gliwicka/,
sklepie p. Prause w Kotulinie,
tradycyjnie
już w
Tłusty
Czwartek)
uhono7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
tytułem.
Uroczystość
uświetnił
występ
chójakżeby
inaczej
–
w
Tłusty
Czwartek.
/ul.

20 stycznia grupa teatralna działająca które dostępne są dla uczniów w godzinach
rozstrzygnięć. wygłosił J sklepie
ul. „Auto
Gliwicka;
rowany zostanie tytułem Człowieka
rudotychczasowych
„Tryl”,
zaś wzruszającą
= $ 5 = ĎRoku
'73=7
części” w Toszku
w
Gimnazjum
w Toszku laudację
pod opieką nauczy- pracy biblioteki.
Zgodnie z harmonogramem działań
proCelem
plebiscytu jest wyróżnienie miesz 
„Semi-Markecie” w Paczynie.
Ziemi Toszeckiej A.D. 2013.
Józef
Musielok.
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
J. FALBORSKA
kańców
gminy
Toszek, którzy
w opinii swoich
Zgodnie
z regulaminem
plebiscytu
pierwRduch
wzięła
udział w XIII
Wojewódzkim
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawosąsiadów, znajomych zasługują na szczególne
szyPrzeglądzie
laureat zaproszony
zostanie
do
nowej
Zespołów Szopkowych w kapiPyskowej w Toszku spotkało się z przedstawicielauznanie ze względu na osiągnięte sukcesy,
wicach.
Przeglądzie
wystąpiło
zespołów
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii.
tuły,
którejW
zadaniem
będzie
wybór 14
kolejnego
postawę, czy też zasługi dla lokalnej spoz
Pyskowic,
Przezchlebia,
Świętoszowic,
WieToszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
SP
TOSZEK
Człowieka
Zanimlaureatem
jednak do konkursu
finalnego
łeczności.Roku.
Pierwszym
szowej,
Gliwic,
Rudna,
Pławniowic
i
Toszka.
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestnigłosowania
dojdzie,
ponownie
zaprasza
się
został
Stanisław
Dielehner,
w roku
ubiegłym
Wykonawcy
wystąpili
w
trzech
kategoriach:
„DER
DIE
DAS
KENNER”
czyli w szkolnych zajęciach, poznali niektóre
mieszkańców
całejMusieloka.
Gminy Toszek
do zgłaszawybrano
Józefa
Rok 2013
zbliża
,PLĝLQD]ZLVNRNDQG\GDWD
............................................................................................
przedszkola,
szkoły
podstawowe,
gimnazja.
to
tytuł
organizowanego
przez
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
nia
kandydatów,
których
i cenimy
sięZwycięzców
ku końcowiwybierało
– czas podziwiamy
naprofesjonalne
wybór kolejnego
jury.
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczestzaCzłowieka
ich osiągnięcia,
sukcesy i zaangażowanie.
Roku.toszeckiego
Uczniowie
gimnazjum zwy- konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka- ników wycieczki pozostanie z pewnością
=ZLĝ]ãHX]DVDGQLHQLH ...........................................................................................................
Zasady
konkursu
nie
zmianie.
Na zaKandydatów
zgłaszać
może
każdy.
Na
ciężyli w kategorii ulegają
gimnazjów.
Ich
przedstatowicach odbył się wojewódzki, ostatni etap, wieczór przy ludowej rumuńskiej muzyce
załączonym
kuponie
wystarczy
wpisać
imię
mieszczonym
poniżej
kuponie
prosi
się
o
wpiwienie odznaczało się pomysłowością i no- do którego zakwalifikowało się 5 uczniów i gościnność gospodarzy.
i nazwisko
osoby
wrazosoby
z krótkim
sanie
imieniazgłaszanej
i nazwiska
zgłaszanej
oraz
watorstwem
oraz, oczywiście,
świetną
grą Szkoły Podstawowej w Toszku: Karolina BySacele – miasto w Rumunii, w Siedmiogro...................................................................................................................................................................
uzasadnieniem.
W
tym
roku
pod
uwagę
brane
krótkiego
uzasadnienia
swojej
propozycji.
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę tomska, Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska, dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez
będą
jedynie
oryginalne
kupony
wycięte
z gaWypełnione
kupony
będzie
można
składać
– Złotą
Maskę.
Gratulacje.
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu- 30 tys. mieszkańców.
zety,
kserokopie
nie
zostaną
uwzględnione!
J. FALBORSKA
B.SZPAK
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!
w 5 punktach:

III edycja plebiscytu
&]ïRZLHN5RNX

# Odwiedziny
w Sacele

„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”

# Der,
die,
œ%\đQYKGM4QMW<KGOK6QU\GEMKGLŒ
das kenner

www.toszek.pl
• Po troszku
o oToszku
XXXUPT[FLQMtPo
troszku
o Toszku
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troszku
Toszku
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7
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Z życia sołectw
RGSDGöZZZRUNDFKZU
0LHVLďFZU

Korona dożynkowa na miarę „Ligii Mistrzów”
0,(-6&2:2Őý
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roku na
rok Panie radzą sobie coraz
Paczynka

lepiej z tą trudną sztuką. Tym razem
3DZãRZLFH

przeniosły
koronę „ligę wyżej”. Ciężka
praca zaowocowała
pokazaniem
korony
nie
Pisarzowice

tylko w trakcie dożynek w sołectwie, ale tak3ãXŭQLF]ND

że podczas Dożynek
gminnych w Kotulinie
i kościelnych miasta
3QLyZToszka.

Święto Plonów każdego roku jest sporym
Proboszczowice

wyzwaniem
dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Dzięki pomocy6DUQyZ
mieszkańców Płużniczki po

raz kolejny udało się zorganizować impre
zę, która naWilkowiczki
długo pozostanie w pamięci jej
uczestników.
W tym miejscu Sołtys pragnie serdecznie
6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
podziękować
kołu łowieckiemu „Bór” Katowice
za sponsorowanie poczęstunku oraz
QFPKGTWEJQOQħEKRQFCVMW
zespołowi
muzycznemu „Nemezis” za przeTQNPGIQRQFCVMWNGħPGIQ
piękną
oprawę muzyczną! Kolejne dożynki
QTC\RQFCVMWđæE\PG
za \QDQYKæ\CPKGRKGPKúľPG
rok. Już dziś zapraszamy…

















































































































































14 września odbyły się Dożynki w Płuż62â(&7:$ do imprezy runiczce. Przygotowania
szyły już na
początku sierpnia, kiedy
Boguszyce

to grupa kobiet (Lidia Florian, Alicja
&LRFKRZLFH

Szufla, Maria Makowczyńska, Halina
Kotliszowice

Makowczyńska)
rozpoczęła plecenie
korony dożynkowej.
Kotulin Prace trwały około

4 tygodnie.
Ligota Toszecka

Radosław Makowczyński

Z

Paczyna

6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
QFħTQFMÎYVTCPURQTVQY[EJ

3
ϔ RGDWHNRGőURGNyZWUDQVSRUWRZ\FK
SãDWQ\MHVWZGZyFKUDWDFKSURSRUFMRQDOQLHGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NXSRGDWNRZHJRZWHUPLQLHFQNWVGIQ
QUQD[ſ\[E\PGZUDWDFKSURSRUŌ+TCVCFQYT\GħPKCŌ++TCVC
ogłoszenie
FMRQDOQ\FKGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NX
podatkowego -FQOCTECOCLC ,GľGNKLGFPCMQDQYKæ\GM
YT\GħPKCKNKUVQRCFCTQMWRQ- RQFCVMQY[RQYUVCđ
FCVMQYGIQ
 SROXW\PDSU]HGZU]HőQLDGDDARMOWE SZCZEPIENIA PRZECIW
MENINGOKOKOM
QHJRURNXSRGDWHN]DWHQURNSãDWQ\
6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
Burmistrz Toszka informuje, że kontynuowany
jest program szczepień
MHVWZGZyFKUDWDFKSURSRUFMRQDOQLH
QFPKGTWEJQOQħEK
GRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NXSRGDWprofilaktycznych dzieci przeciw meningokokom.
W bieżącym roku
NRZHJRZWHUPLQLH
QUQD[RTCYPG
i
jednostki
organizaszczepieniom podlegają dzieci z roczników 2007 i 2008 zamieszkałe
F\MQHQLHPDMďFHRVRERZRőFLSUDZQHM ZFLďJXGQLRGGQLDSRZVWDQLDRERna terenie gminy Toszek.
ZLď]NXSRGDWNRZHJR²+TCVC
ZW\PVSyãNLQLHSRVLDGDMďFHRVRERZRőFL
GRZU]HőQLDGDQHJRURNX²++TCVC
SUDZQHM]DSRV]F]HJyOQHPLHVLďFHZUDSzczepienia są bezpłatne. Dzieci można zaszczepić w:
WDFKSURSRUFMRQDOQ\FKGRF]DVXWUZDQLD  RGZU]HőQLDGDQHJRURNXSRGDWHN
 NZOZ „PULS” w ToszkuMHVWSãDWQ\MHGQRUD]RZRZWHUPLQLH
, tel. 32 233 43 72
RERZLď]NXSRGDWNRZHJRYVGTOKGQLRGGQLDSRZVWDQLDRERZLď]NX
PKGFQFPKCMCľFGIQOKGUKæEC
 NZOZ w Kotulinie , tel.podatkowego
32 230 61 12
C\CUV[E\GēFQUV[E\PKC
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6GTOKP[RđCVPQħEK
RQFCVMWTQNPGIQ
ϔ:V]\VF\ SRGDWQLF\ SãDFď SRGDWHN
UROQ\ Z  UDWDFK SURSRUFMRQDOQ\FK
GR F]DVX WUZDQLD RERZLď]NX SRGDWkowego - FQ  OCTEC  OCLC
 YT\GħPKC
K  NKUVQRCFC TQMW
PODZIĘKOWANIe
RQFCVMQYGIQ

6GTOKP[RđCVPQħEK
Składamy
RQFCVMWNGħPGIQ
serdeczne podziękowania

osoby prawne i jednostki organizana ręce Pana Jakuba Mickiewicza
F\MQH QLHPDMďFH RVRERZRőFL SUDZPrezesa
Stowarzyszenia
WIZAQHM–Z
W\P VSyãNL
QLHSRVLDGDMďFH
RVRERZRőFL
SUDZQHM  ]Di przeproSRV]F]HWI za zorganizowanie
JyOQHPLHVLďFHZUDWDFKSURSRUFMRwadzenie podczas Toszeckiej
QDOQ\FKGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NX
Inwazji Bliźniaków zbiórki piepodatkowego - FQFPKCMCľFGniędzy oraz aukcji charytatywnej
IQOKGUKæEC

na pomoc i rehabilitację naszego niepełnosprawnego dziecka
Arturka. Dziękujemy również
całemu Zarządowi WIZAWI,
jego członkom, wolontariuszom
2QF\KúMQYCPKC
6HUGHF]QHSRG]LĝNRZDQLDGOD'\UHNWRUyZV]Nyã
oraz wszystkim ludziom, dzięki
L1DXF]\FLHOL]DV]F]HJyOQ\ZNãDGPHU\WRU\F]Q\L]DDQJDŭRZDQLHZSU]\JRWRZDQLHPDWHULDãyZ
którym została zebrana znaczna
GRZQLRVNXXELHJDMďFHJRVLĝϔRGRÀQDQVRZDQLH
suma pieniędzy. Zostanie ona
]32./SRGG]LDãDQLHÅ:\UyZQ\ZDQLHV]DQV
HGXNDF\MQ\FKXF]QLyZ]JUXS\RXWUXGQLRQ\PGRwykorzystana na turnus rehabiVWĝSLHGRHGXNDFMLRUD]]PQLHMV]HQLHUyŭQLFZMDNRőFL
litacyjny dla Artura.
XVãXJHGXNDF\MQ\FKµ
Wdzięczni rodzice


Justyna i Marek Laksa11

