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„kupczykówki” zamiast „schetynówki”?
Gmina Toszek corocznie przeznacza niemałe środki finansowe na przebudowy
i remonty lokalnych dróg i chodników. W bieżącym roku planowana jest realizacja
robót na ponad 1 mln złotych, czyli dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych.

P

„schetynówek”, jednak ponownie przegrała
ona konkurencję z wielomilionowymi inwestycjami gmin miejskich i powiatów. Pomimo
nieotrzymania dofinansowania, Burmistrz
Toszka podjął decyzję o kontynuacji inwestycji ze środków własnych Samorządu.
Niezależnie prowadzone będą także remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych mające na celu poprawę bezpieczeństwa
i komfortu użytkowników.

lanowane działania obejmują inwestycje
wierzchni, od dawna generują wysokie koszty
drogowe, o które mieszkańcy zabiegają
remontów cząstkowych. Obecnie trwa przyod wielu lat. W pierwszej kolejności, po
gotowywanie dokumentacji projektowej.
wyłonieniu Wykonawcy w drodze postępowaNa pewno kontynuowany będzie rozponia przetargowego, przebudowywana będzie
częty w ubiegłym roku remont ul. Wiejskiej
ul. Szkolna w Ciochowicach (o dł. 0,72 km)
w Kotulinie. Droga ta była zgłoszona do
oraz ul. Wiejska w Kotliszowicach (o dł. 0,56
dofinansowania z Narodowego Programu
km). Na drogach tych zostanie ułożona nowa
Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw.
 dokończenie na str. 4
nawierzchnia bitumiczna. Całość zadania
pokryją środki własne budżetu gminy.
2VWDWQLHJRVLHUSQLD*PLQD7RV]HNRGVWÈSLïDRGXPRZ\ZWU\ELHQDW\FKPLDVWRrobót zmusiło Gminę do odstąpienia od umoKolejnym zamierzeniem jest przebudowa
wy i naliczenia kary. Wykonawca nie zgadzał
Z\P]GRW\FKF]DVRZ\P:\NRQDZFÈEXGRZ\NRPSOHNVXERLVNVSRUWRZ\FK
ul. Wrzosy w Paczynie. Po długotrwałym proZUDPDFKSURJUDPXķ02-(%2,6.225/,.ĵSU]\6]NROH3RGVWDZRZHM się z argumentacją wskazującą na jego winę.
cesie regulacji stanu prawnego nieruchomości
Po opuszczeniu placu budowy w Toszku
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zajętych pod tę drogę, ostatecznie w marcu
zawrzało od plotek! Wiele z nich wskazywało
br. podpisany został akt notarialny, na mocy
na nieudolność urzędników w prowadzeniu
stała siębat
ona własnością SamorząJ którego
Jak ukręcić
W połowie sierpnia firma zażądała także inwestycji. „Jestem zdumiony reakcjami niektódu.
z możliwości i doświadczeń od inwestora zgody na zmianę producenta, rych mieszkańców dotyczącymi naszej decyzji.
na Korzystając
nierzetelnych?
lat poprzednich, gmina złożyła wniosek do typu i parametrów sztucznej trawy zaofe- W zaistniałej sytuacji mając na uwadze interes
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Ślą- rowanej w ofercie przetargowej. Gmina nie Gminy, odstąpienie od umowy nie jest prawem,
yłoniony w przetargu
Wykoskiego o dofinansowanie
Ochro- mogła wyrazić aprobaty. Takie zmiany były ale obowiązkiem inwestora” – mówi Grzegorz
nawca Orlika,z Funduszu
już po przejęny Gruntów
w wysokości
ok. 50%. niedopuszczalne w świetle zapisów umow- Kupczyk – Burmistrz Toszka. „Proceder opóźciu Rolnych
placu budowy
w połowie
Zlecono
także
wykonanie
niezbędnej
doku- nych, przepisów prawa i wytycznych Mini- niania i nienależytego wykonywania robót puczerwca, przejawiał lekceważący stosunek
mentacji
projektowej.
Charakter
ul.
Wrzosy
do powierzonych zadań, nie podejmując sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji blicznych w Polsce jest procesem nagminnym
wpisuje robót.
się w kryteria,
muszą doprowadziłoby do utraty dofinansowania. i nagannym. W naszym przypadku kontynusięidealnie
wykonywania
Gmina,jakie
korzystaspełniać
drogi
transportu
rolnego,
dlatego
jąc z zapisów umownych, wezwała firmę Wykonawca mimo wszystko upierał się przy owanie współpracy z Wykonawcą przez kolejtej inwestycji
uzależniona
będzie swoich żądaniach.
ne miesiące nie dałoby nam żadnej gwarancji
do realizacja
natychmiastowego
rozpoczęcia
realizacji
od
otrzymania
dofinansowania.
inwestycji. Po otrzymaniu wezwania WykoZgłoszenie gotowości do odbioru końcowe- zakończenia inwestycji, co doprowadziłoby
Istnieje również spore prawdopodobieńnawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej go powinno było nastąpić najpóźniej ostatnie- do utraty dofinansowania i narażenia Gminy
stwo, iż uda się wyremontować odcinek ul.
wykonywania wskazywało, że termin ukoń- go sierpnia. Na ten dzień firma zrealizowała na straty. Październik jest ostatnim realnym
Wiejskiej w Pniowie (o dł. 0,55 km) wraz
czenia zadania może być zagrożony. Inwe- niecałe 20% inwestycji i nie było możliwe, terminem, w którym jesteśmy w stanie wyłonić
z odcinkiem ul. Pyskowickiej (o dł. 0,15 km).
Wyremontowany
odcinek ul. Wiejskiej
w Kotuliniei wprowadzić na plac budowy kolejną firmę”.
stor kilkakrotnie informował o tym fakcie, by ukończyła
je w terminie.
Brak podstaw
Drogi te, ze względu na bardzo zły stan nawzywając do przyspieszenia robót i zmiany prawnych do przedłużenia realizacji zadania
sposobu ich realizacji.
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu
dokończenie Î3
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terenie
jedeni Wykonawca
i całkowity koszt blem i wymaga budowania strategii promocji
datkowych
innych
wyniósł
691,64 zł. „Akcja zima” obej- Gminy od podstaw.
opłat (np.168
dzierżawy,
mowała
„akcję czynną” i „akcję bierną”.
Dzięki wsparciu finansowemu lokalnych
opłaty tzw.
śmieciowe).
Pierwsza
polegała
na wykonywaniu czynności przedsiębiorców i zaangażowaniu ludzi doPlatforma
pozwoli
związanych
utrzymaniem przejezdności po- brej woli w 2011 r. udało się wydać w nakłatakże na zpodgląd
przez
usuwanie kwot
śniegu i zwalczanie śliskości, dzie 1000 szt. dwujęzyczny folder promocyjny
globalnych
druga
zaś na utrzymywaniu
sprzętu w stanie Gminy Toszek. Prócz własnych publikacji, nanależności
i wpłat,
gotowości
w warunkach
niewymagających wiązano również współpracę przy tworzeniu
harmonogramu
zaodśnieżania.
Za „akcję
bierną” Wykonawca wydawnictw powiatowych,
takich jak album
KOTULIN
PNIÓW
płaty, ich realizacji
otrzymywał
wynagrodzenie
ryczałtowe
w
wyhistoryczny
i
kalendarz
powiatu
gliwickiego.
oraz wskaże kwoty
sokości
179,76
zł
brutto
/
dzień.
Niby
niewiele,
Z
akcesoriów
i
gadżetów
reklamowych
w ubieprzeterminowane
a(zaległe).
w skali całego
sezonu zimowego… ziarnko głym roku zakupiono banery promocyjne i kubCo ważne
do
ziarnka,
aż zbierze
portal
umożliwi
każ- się miarka. Dla przy- ki z emblematami Gminy. Pozyskano także
kładu,
przez jeden miesiąc nie padał śnieg sponsora, który ufundował baner promujący
demu gdy
zalogowanemu
–użytkownikowi
firma tylko za gotowość
do podjęcia działań lokalne kluby sportowe i zachęcający do ich dodootrzymywała
od
Gminy
ponad
5 tys. złotych. finansowania poprzez przekazanie 1% podatku.
konywanie płatności
Dążąc
do
optymalizacji
kosztów
związa- W ramach akcji „Wspieraj sport w Gminie Tointernetowych.
nychTakie
z zimowym
utrzymaniem
dróg
gmin- szek” rozpowszechniono także plakaty i ulotki.
zobowiązanych,
rozpisano
przetarg
z
podziałem
na
pięć
Z uwagi na ograniczone środki budżetowe,
nia finansowe wobec
zadań
rejonów
Gminy Toszek), co umożli- podjęto działania zmierzające do pozyskagminy(5 jak
podatki,
wiło
świadczenie
usług przez kilka firm, a nie nia środków zewnętrznych na sfinansowanie
czy opłaty
za gospojak do tej pory tylko przez jedną. W konse- zakupu niezbędnych materiałów promocyjdarowanie odpadakwencji przełożyło się to na zaoferowanie nych. W tym celu złożono wniosek aplikami komunalnymi,
konkurencyjnych cen. Ponadto zrezygno- cyjny o dofinansowanie z funduszy unijnych
interesanci będą
wano z wynagrodzenia ryczałtowego i po- (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) promogli uiszczać jak
w demokratycznych wyborach przedstawidziału zamówienia na akcję czynną i bierną. jektu obejmującego stworzenie profesjonaldo tej pory u sołtysa (inkasenta), w placówce
ciele – członkowie rady gminy.
W przetargu jako kryterium wyboru oferty nej oferty promocyjnej Gminy Toszek wraz
pocztowej, a także w kasie Urzędu. AktuMoże się więc wydawać, że zwykli mieszprzewidziano cenę liczoną według średniej z mobilnym punktem informacji turystycznej.
alnie nastąpiła zmiana numeru rachunku
kańcy nie mają większego wpływu na to, jak
ważonej poszczególnych cen jednostkowych Wniosek w trakcie oceny merytorycznej został
bankowego i każdy płatnik otrzymał swoje
planowane i wydawane są gminne pieniądze.
i przypisanym im wag procentowych
B . G(np.
R O C H L Apozytywnie zaopiniowany przez Radę LGD
indywidualne
konto.
W
przypadku
utraty
Tymczasem od 2009 r. społeczność lokalna
za 1 km odśnieżania, odśnieżania z posypy- Spichlerz Górnego Śląska i rekomendowany
dokumentu
z
personalnym
numerem
konta,
może podejmować wiążące decyzje o części
waniem / usuwania śliskości, 1 roboczogodzi- do dofinansowania. Aktualnie trwa weryfinadal
będzie
istniała
możliwość
zapłaty
na
gminnego
budżetu.
Taką Marszałkowskim
możliwość daje im
nę pracy sprzętu itp.). W efekcie Wykonawcy kacja
formalna
w Urzędzie
główny
rachunek,
tj.:
ustawa
o
funduszu
sołeckim.
Na każde sootrzymują zapłatę wyłącznie za faktycznie Województwa Śląskiego.
–
dla
podatków:
łectwo
przypada
konkretna
kwota,
obliczana
wykonaną pracę. Koszt „Akcji zima” do końPromocja Gminy Toszek skierowana
30
1050
1298
1000
0023
5623
8820
według
stosownego
wzoru
ustawowego,
a jej
ca lutego zamknął się w kwocie 67 579,72 zł, do szerszego grona odbiorców obejmuje re– dlaGmina
odpadów
komunalnych:
wysokość
zależyw głównie
odiliczby
miesza zatem
Toszek
w porównaniu z ubie- klamę
w prasie,
Internecie
na organi65 1050sezonem
1298 1000
0023 9900
8594
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sołectwa
orazr.odmateriały
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głorocznym
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2010/2011
zowanych
imprezach.
W 2011
Informacje
o
indywidualnych
rachunkach
gminy.
zaoszczędziła ponad 100 tys. złotych.
prasowe promujące walory regionu ukazabankowych dostępne są również w Referacie ły sięOwtym,
czylokalnej
w danej(Nowiny
jednostceGliwickie)
samorządu
prasie
Podatków
i
Opłat
Lokalnych.
terytorialnego
zostanie
wyodrębniony
funJ Zastali promocję
oraz ogólnopolskiej (Rzeczpospolita – doIdąc
z
duchem
czasu,
kasa
toszeckiego
dusz
sołecki,
decyduje
rada
gminy.
Musi
drewnianą, a zostawią datek Polskie Miasta i Regiony „Tu wartoto
Urzędu
zostanie także dostosowana do po- być,
zrobić
do 31zobaczyć”).
marca każdego
roku –Gminy
podjęta
murowaną?...
to warto
Prezentacja
wszechnie
panujących
standardów latach
syste- dostępna
w tym terminie
uchwała
dotyczy kolejnego
Budżet
Gminy
Toszek w poprzednich
jest również
w cyberprzestrzeni,
mów płatniczych.
Będzie
nareszcie
możliwe naroku
kalendarzowego.
Jeżeli rada gminy nie
zakładał
wydatki na
promocję
na poziomie
znanych
portalach informacyjno-turydokonywanie
płatności
za
pomocą
karty
zamie
rza
wyodrębnić
z budżetu funduszu
średnio 20 tys. złotych rocznie, gdzie w sąsia- stycznych, np. www.gminyturystyczne.pl,
kredytowej,
która
jest
jedną
z
najbardziej
sołeckiego
na
kolejny
rok,
to musi podjąć,
dujących gminach o porównywalnej wielkości www.polskaniezwykla.pl,www.mmmojemiasto.pl
popularnych,
łatwych przeznacza
i wygodnych
również do
31 marca,
uchwałę miast
o jegoPolniena
zadania promocyjne
się sposookoło (skupiający
10 portali
największych
bów zapłaty. więcej. W ramach klasyfika- ski).
wyodrębnieniu.
czterokrotnie
Budowaniu pozytywnego wizerunku
Wdrażane wrozwiązania
stanowią
szansę sprzyjają
W gminie
od początku
cji budżetowej
dziale „Promocja
jednostek
także Toszek,
niewątpliwie
imprezyobowiąokona usprawnienie
wymianyujęte
informacji
mię- licznościowe.
zywania nowych
regulacji
prawnych,
Rada
samorządu
terytorialnego”
są zarówno
W celu
promocji
Gminy Todzy Urzędem
a klientem,
ale to,
czy nowe
Miejska
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zgodę na (wojewódzkim
wyodrębnienie
wydatki
związane
z działaniami
stricte
pro- szek
na szczeblu
regionalnym
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zostaną
pełni wykorzystane,
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fundusz
mocyjnymi
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w głównej
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na „Święcie Lasu” w Katowicach (we
ności w
sieci e-Urzędu.
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pieniędzy
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w Toszku”)
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(usługi
noclegowe,
gastronomiczne świadczo- współpracy
ne dla gości przybywających z oficjalną wizytą nakażdorazowo
Dożynkach Powiatowych
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Przy
dorośli mieszkańcy
sołectwa
ogromnym
zaangażowaniu
i pomocy
służbową
w trakcie zebrania
wiejskiego.
Ujęteze
w stroformie
 itp.).
Do momentu reorganizacji Urzędu (podzia- nywniosku
lokalnie propozycje
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odbyły się na
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są naszym
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Turniej
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w Ciochowi-do
przekraczalnym
terminie
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Publicznych,
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Jarmark Adwentowy.
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od sołtysa,
radyi Promocji
sołeckiej cach
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roku. WładzeWgminy,
Gminy
w spadku wsi?
odziedziczył
„pokaźny”i kreza- roku
planowana
jestnie
dodatkowo
organizacja
i mieszkańców
Jeśli są aktywni
radni
czy sołtys
mogą wpływać
na tę
sób
materiałów
promocyjnych
Kwitnący
będącej zwieńczeatywni
– bardzo
wiele. Ma im –wkilkanaście
tym pomóc imprezy
suwerenną
decyToszek,
zję mieszkańców
sołectwa.
folderów
2007 r., książki o historii Toszka niem
projektu,
którego celem
jest ukwiecenie
fundusz zsołecki.
Decyzja
mieszkańców
jest wiążąca.
Burmistrz
orazKażdego
torby i teczki
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Gminy Toszek.
toszeckiego
rynku
promocjasołecki
lokalnych
roku wszystkie
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spraw
dza wniosek
o ifundusz
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akcesoriów
i ga- produktów
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florystycznej,
a w efekcie
sce uchwalają
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na kolejny
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Jeśli
dżetów
promocyjnych
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#
Szko³a
-Samorząd
integracyjny
Mistrzostwa Ministrantów
13 marca
br. toszecki
przejął nieelement Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

odpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych
– Oddział Terenowy w Opolu grunty o łącznej
powierzchni 4,3998 hektarów. Wśród nieruchomości tych znalazły się m.in.:
− działki pod planowaną budowę oczyszczalni w Paczynie
− działka stanowiąca drogę dojazdową do
przysiółka Wrzosy w Paczynie
− działka stanowiąca drogę w Kotliszowicach (dojazd do pól)
− działka pod planowane boisko sportowe
w Płużniczce.
Dzięki podjętym działaniom wartość majątku gminy Toszek wzrosła o 1.085.272,00 zł.
kwartał br. przyniósł również doJPierwszy
Orlik
w zasięgu ręki!
datkowy, nieplanowany dochód w wysokości
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego
ponad 340 tys. złotych. To „owoc” podpisanej
z dnia 13 lutego, 20 jednostek samorządu
w listopadzie 2012 r. przez Samorząd umowy
terytorialnego uzyskało pomoc finansową
na
świadczenie usług prawnych w sprawach
w wysokości po 333 tys. złotych na budowę
dotyczących
odzyskiwania podatku od tokompleksu boisk sportowych – tzw. Orliwarów
i
usług
ków. Spośród 35(VAT).
złożonych wniosków, w gronie szczęśliwców znalazła się NASZA GMI-


sieci
NA! W
Kolejne
333 nowych
tys. złotych można uzy-

możliwości

skać z Ministerstwa Sportu i Turystyki, chyba
że w danej gminie „wskaźnik G” jest niższy
wiosny,
w toszeckim
od Wraz
1 tys. zzłnadejściem
/ mieszkańca,
wówczas
dotacja
Magistracie
rozkwitają
nowe
możliwości.
z Ministerstwa wynosi do 500 tys.
zł, a taką
Dzięki
realizacji
projektu „Wirtu@lny Urząd
gminą jest
Toszek.
(...)”Aktualnie
od maja uruchomiona
zostaniena
nowoczepracownicy Urzędu,
podstasna
platforma
elektronicznych
usług
publiczwie wykonanej już dokumentacji projektowej,
nych.
W jej skład
będąo wchodzić
dwa moduły.
opracowują
wniosek
dofinansowanie,
który
Pierwszy
– ogólnodostępny,
należy złożyć
do Ministerstwaumożliwiający
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# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

Po feriach przedszkole
jak z bajki

Co wieś, to inna
powieść – co sołectwo,
to inne potrzeby

B. GROCHLA

# A po feriach

ANNA ZARZECKA
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musi zostać uwzględniony w budżecie gminy
na kolejny rok.
Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, a nie data wystawienia rachunku lub
faktury), na który zostały uchwalone. W praktyce środki z funduszu można wydatkować na
zadania własne gminy, a w szczególności na te,
które służą poprawie warunków życia mieszkańców terenów wiejskich. Oczywiście przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane
na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy
podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.
Sołectwa gminne rozdysponowują przyznane im kwoty na różne cele, w zależności od
swoich indywidualnych potrzeb. Głównymi
przedsięwzięciami, które zostaną zrealizowane w bieżącym roku są:
• Boguszyce – remont dachu świetlicy wiejskiej
• Ciochowice – odwodnienie ul. Dworcowej
oraz czyszczenie poboczy
• Kotliszowice – czyszczenie rowów przy
ul. Szkolnej
• Kotulin – zakup tablic z nazwami ulic
oraz tablic informacyjnych
• Ligota Toszecka – dofinansowanie do remontu dachu kościoła św. Anny
• Paczyna – prace związane z utwardzeniem
dróg gminnych
• Paczynka – czyszczenie rowów przy ul.
Wiejskiej
• Pawłowice – zakup wiaty przystankowej
• Pisarzowice – modernizacja chodnika
przy ul. Toszeckiej
• Płużniczka – zakup strojów ludowych
• Pniów – budowa chodnika przy ul. Wiejskiej
• Proboszczowice – odnowienie i wyposażenie łazienki i toalety w świetlicy wiejskiej
• Sarnów – zakładanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej
• Wilkowiczki – odnowa pomieszczeń WC
w świetlicy wiejskiej.
Aktualnie sołectwo Pawłowice jako pierwsze zrealizowało swoje główne zadanie i zakupiło nową wiatę przystankową, która już
dziś służy swoim mieszkańcom.
Z pewnością środki z funduszu sołeckiego nie są na tyle duże, by mogły rozwiązać
wszystkie problemy wsi, ale stanowią szansę
dla każdego z sołectw, dobry punkt wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania
się wokół ważnych dla nich spraw. Fundusz
sołecki to nie tylko pieniądze, które pozwalają
zabrać się za mniejsze lub większe sprawy, ale
przede wszystkim to demokratyczny proces
racjonalnego podejmowania decyzji i brania
za nie odpowiedzialności, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa – na
równych prawach!

 Zerwanie z azbestem
Azbest zaliczany jest obecnie do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na
Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

zanieczyszczonym jego włóknami, docierają
one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć.
Szkodliwe działanie eternitu (potoczna nazwa
azbestu) może ujawnić się nawet po wielu
latach od momentu narażenia organizmu na
wdychanie tego niebezpiecznego minerału.
Im więcej jest włókien azbestu we wdychanym
powietrzu, tym większe ryzyko zachorowania
na choroby, które może on wywołać.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Najbardziej
niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale
cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc
i prowadzą do szeregu poważnych chorób
układu oddechowego, a także do rozwoju
różnych odmian nowotworów.
Azbest zdobył w Polsce największą popularność w latach 70. ubiegłego wieku. Stał się
wtedy materiałem pokryciowym zarówno
domów, jak i budynków gospodarczych,
wypierając droższą dachówkę. Produkowano
z niego także różnego rodzaju płyty, okładziny, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, panele, zaprawy gruntujące i materiały
izolacyjne.
Dziś azbest możemy spotkać najczęściej
w postaci starych pokryć dachowych (płyty
azbestowo-cementowe oraz papy niepalne),
płyt elewacyjnych i balkonowych, przewodów
wentylacyjnych i kominowych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji cieplnej
i akustycznej budynków. To właśnie te elementy trzeba jak najszybciej wyeliminować.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) daje

Oświata

możliwość uzyskania wsparcia ze środków
publicznych na likwidację wyrobów zawierających eternit z domów i obiektów należących
do osób fizycznych.
W ramach ostatniego naboru WFOŚiGW
w Katowicach pozytywnie ocenił pięć wniosków o dofinansowanie. W gronie „szczęśliwców” znalazła się również gmina Toszek.
Samorząd otrzyma pożyczkę w maksymalnejPACZYN
wysokości 10.384,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wsparciem zostaną objęte
wszystkie te gospodarstwa domowe, które
złożyły w ubiegłym roku w Urzędzie odpowiednie wnioski.

# Szko³a - int

element Twojego

 „Kraina Złotej Kaczki”
Na przełomie maja i czerwca planowana
jest realizacja inwestycji polegającej na budowie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie
Paczynka. Mimo iż to najmniejsze sołectwo
gminy, to jednak w porównaniu z pozostałymi bliskimi miejscowościami, jako jedyne
nie posiada żadnych alternatywnych form
spędzania wolnego czasu w plenerze. W ramach przedsięwzięcia zostanie zbudowany
miniplac zabaw wraz z małą architekturą.
Z kolei dorośli będą mogli skorzystać z kilku
urządzeń fitness.
Inwestycja ma na celu nawiązanie do
charakteru i tradycji tutejszego obszaru poprzez wyposażenie infrastruktury zabawowej
w elementy nawiązujące do „Legendy o Złotej
Kaczce”.

# Z Ma³opolski
Pracowicie między sesjami
 STYCZEŃ

– Na sesji nadzwyczajnej Radni podjęli m.in. decyzję o ustanowieniu programu osłonowego
Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014–2020. Ma on na celu ograniczenie
zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących
się w trudnej sytuacji. Program przewiduje również wsparcie ze strony gminy uczniów
lub dzieci, które wyrażą chęć zjedzenia posiłku w szkole lub przedszkolu, a dyrektor danej
placówki poinformuje o tym fakcie miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznanie
takiego wsparcia odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Ponadto Radni skierowali do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Toszek w 2014 r., który został przyjęty na kolejnej sesji.

 LUTY

– Rada Miejska w Toszku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 100 tys. zł na budowę chodnika przy drodze
powiatowej 2913s – ul. Wiejska i Pniowska w Paczynie.
Radni zaakceptowali również zmiany w budżecie gminy na rok bieżący, które w szczególności przewidują zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na modernizację
pokrycia dachowego budynku OsP Ciochowice oraz zakup wyposażenia do świetlic
wiejskich i materiałów do prowadzenia zajęć w tych pomieszczeniach.
Ponadto podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg
– Kędzierzyn-Koźle.
W celu dostosowania zapisów uchwały dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do wymogów Ordynacji podatkowej, zaokrąglono do pełnych złotych
stawki opłat za pojemniki.
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„kupczykówki” zamiast

 dokończenie ze str. 1
W ramach pojawiających się możliwości
PACZYNA
finansowych Grzegorz
Kupczyk planuje również dalszą sukcesywną wymianę nawierzchni chodników na odcinkach znajdujących się
w najgorszym stanie technicznym.

W poprzedniej perspektywie finansowej dostępne były niewielkie środki unijne
i krajowe na inwestycje związane z budową
i remontem dróg KOTULIN
lokalnych. Obecny okres
programowania także nie napawa optymizmem, gdyż póki co nie są przewidziane fundusze z przeznaczeniem na rozwój

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego
PRZED

gminnej infrastruktury komunikacyjnej.
Tutejszemu włodarzowi pozostaje zatem
iść w ślady swojego imiennika – Grzegorza
Schetyny i dziękiPNIÓW
poczynionym oszczędnościom małymi krokami realizować swój
własny program przebudowy dróg lokalnych
w gminie Toszek.

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam
PO

B. GROCHLA

Po feriach przedszkole
jak z bajki

ul. Laura, Ligota Toszecka

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

ul. Ogrodowa, Paczyna

# A po feriach

ul. Łączki, Wilkowiczki
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„schetynówki”?

Oświata

Przeprowadzone inwestycje w zakresie dróg i chodników w ostatnich dwóch latach
Miejsce

rok
2012

rok
2013

DroGi
Wilkowiczki, ul. Łączki (1,45 km)
Pisarzowice, ul. Polna (0,27 km)
cHoDniKi
Toszek, ul. Wąska i Krasińskiego
Toszek. ul. G. Morcinka
DroGi
Ligota Toszecka, ul. Laura (0,95 km)
Paczyna, ul. Ogrodowa (0,245 km)
Kotulin, ul. Wiejska (0,86 km)
cHoDniKi
Toszek, ul. G. Morcinka i Dzierżonia

toszek

Wartość inWestycji
244.483,00 zł
50.998,72 zł
53.000,00 zł
39.852,00 zł
272.298,94 zł
86.000,00 zł
146.305,17 zł

Wspieramy
talenty
PiOTr KOziOL

# Szko³a - int

Pewnego razu Dante Gabriel Rossetti został
zatrzymany przez starszego mężczyznę,
który miał ze sobą kilka obrazów. Chciał,
aby artysta ocenił je i wydał opinię co do
talentu autora...
Rossetti obejrzał „dzieła” dokładnie. Po
TOSZEK
kilku pierwszych minutach artysta zauważył,
że obrazy te są bez wartości, a ich autor nie ma
talentu. Dante, będąc człowiekiem delikatnym, nie chciał zranić staruszka, dlatego też
oględnie powiedział, że obrazy nie mają wielkiej wartości, ale ich autor ma odrobinę talentu. Było mu niezmiernie przykro, ale nie mógł
GIMNAZJUM
kłamać. Ocena zmartwiła starszego
człowieka, ale najwyraźniej spodziewał się tego.
Następnie, przepraszając Rossettiego, że
zabiera mu czas, zapytał, czy artysta mógłby ocenić obrazy młodego studenta. Dante
spojrzał na nie, wyraźnie ożywił się i z entuzjazmem powiedział: – Te są bardzo dobre.
Ten młodzieniec ma wielki talent. Trzeba mu
udzielić wszelkiej pomocy, aby rozwijał swój
talent. Ma on wspaniałą przyszłość, jeśli będzie
ciężko i wytrwale pracował. Rossetti zauważył
wielkie poruszenie starszego człowieka i zapytał: – Kto jest tym młodym utalentowanym
artystą? Twój syn? – Nie – odpowiedział smutno starszy mężczyzna. To moje prace sprzed
czterdziestu lat. Gdybym wtedy usłyszał taką
pochwałę nie zmarnowałbym swego talentu,
nie poddałbym się tak łatwo...
Ta krótka historia jest jedną z inspiracji
spotkania pn. „Wspieramy talenty”, które
odbyło się 25 lutego br. na toszeckim Zamku.
Jego celem było zebranie potrzeb związanych
z odkrywaniem i rozwijaniem talentów młodych osób z terenu tutejszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele
reprezentujący wszystkie gminne placówki
oświatowe, przedstawiciele
Ośrodka PomoGIMNAZJUM
cy Społecznej, Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”, sołtysi, radni, przedstawiciele trzeciego sektora oraz organizatora, czyli Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku.
Nie zabrakło bardzo żywej dyskusji na temat
tego, jak wygląda sprawa dzisiaj, jakie zajęcia
realizowane są aktualnie w szkołach, w świetlicach, w Centrum Kultury w kontekście potrzeb uczniów. Wiele uwagi poświęcono także
wsparciu rodziców utalentowanych dzieci.
Toszecki Zespół Obsługi Placówek Oświatowych nadal chętnie przyjmuje wszelkie
propozycje dotyczące rozwijania talentów
dzieci i młodzieży z tutejszego terenu. Więcej
informacji o inicjatywie na stronie internetowej www.facebook.com/ToszekEdukacja.

element Twojego

# Babcia i dziadek
50.676,00 zł w przedszkolu
PRZEDSZKOLE

Uwolnijmy dzieci od dymu
W ramach ogólnopolskiej akcji antynikotynowej,
zainicjowanej przez Główny inspektorat sanitarny, Przedszkole w Toszku włączyło się do realizacji
programu profilaktycznego „Czyste powietrze
wokół nas”.
Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej adresowany jest do dzieci w wieku 5–6 lat
i prowadzony we współpracy z ich rodzicami oraz
opiekunami. Biorą w nim udział grupy: toszeckie
Misie i Krasnale. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na
bezpośredni kontakt z palącymi. W trakcie realizacji operacji dzieci aktywnie uczestniczyły
w zajęciach, bohaterem których był mały Dinek – dinozaur nienawidzący dymu tytoniowego.
Wychowankowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat negatywnych skutków
palenia papierosów. Z kolei rodzice uczestniczyli w prezentacji multimedialnej na temat
realizacji programu oraz w warsztatach plastycznych „Palenie szkodzi zdrowiu”.
Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest
zapobieganie paleniu tytoniu. W procesie palenia duże znaczenie przypisuje się środowisku,
w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym
i wychowawczym każdego malucha jest rodzina, a następnie instytucje wychowawcze, takie
jak przedszkole, szkoła i grupa rówieśnicza. Prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta,
gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo, a także gdy rodzice przejawią tolerancję wobec prób
palenia przez ich dzieci. Z biegiem czasu maleje wpływ środowiska rodzinnego na dziecko,
do głosu dochodzi grupa rówieśnicza. Dlatego też tak istotna jest edukacja antytytoniowa
już od najmłodszych lat.
AnnA ChOMiK

PACZYN

# Komputery
naszych u

# Z Ma³opolski

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

"Dinusie" na toszeckim Zamku
Podczas tegorocznych Gminnych Prezentacji Artystycznych toszeckie Przedszkole reprezentował zespół
wokalny „Dinusie” (5- i 6-latki z grup „Krasnale”
i „Misie”) z solistką Wiktorią Bem.
„Dinusie” zaśpiewały „Piosenkę o Dinku” oraz
przedszkolny przebój „Ogórek wąsaty” – zdobywając
tym samym II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Mała
solistka odważnie zaśpiewała „Maszeruje wiosna”, zyskując duże brawa publiczności. Dzieci przygotowywały
do występu panie: Anna Chomik i Ewelina Wyrwa.
Małym artystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

EWELinA WyrWA
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# Der,5 die,
das kenne

puterowe pozyskane z projektu
acownie komputerowe dla szkół”,

Oświata
Oświata

pochwalili się znajomością języka niemieckiego,
przedstawiając bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.
Wszystkie przedszkolaki przygotowały własnoręcznie upominki dla swoich dziadków. Były
życzenia i całusy, miłe rozmowy, słodkie co nieco
i bardzo serdeczna, radosna atmosfera.

cownie komputerowe pozyskane z projektu
MEN pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”,

Oświata

paczyna

# Żółte krokusy
Trzeba wpierw studiować historię, SP PACZYNA PACZYNA
kotulin
KOTULIN
jeśli pragnie się dalej ją tworzyć”
# Szko³a - integracyjnyKOTULIN
Mistrzostwa Ministrantów
PACZYNA
Emil Ludwig

# Nieuśpione
niedźwiadki
Dekanatu
Ujazdowskiego

element Twojego œrodowiska
# Szko³a - integracyjny
Mistrzostwa Ministrantów

Kto będzie odpowiedzialny za to, w jakim
TOSZEK
świecie przyjdzie nam żyć?... Kto stworzy
nowy, oby lepszy świat?... Jak sprawić, by
# Babcia i dziadek
młodzi ludzie odpowiedzialnie tworzyli
nasze jutro?... Pamiętanie o tym, co byłow przedszkolu
Wszystkie dzieci wiedzą, jak
w przeszłości – tak dobre, jak i złe – pomaga
ważnymi i kochanymi osobaświadomiej podejmować decyzje.
PRZEDSZKOLE

SP KOTULIN
PNIÓW

# Babciu,
dziadku,
PNIÓW
có¿ wam dam

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

Miesiące zimowe upłynęły w szkole Podstawowej w Kotulinie bardzo pracowiciePRZEDSZKOLE
i dynamicznie: nauka, zajęcia dodatkowe, kon# Komputery dla
kursy, szkolenia… Nikt się nie nudził.
Nauczyciele doskonalili umiejętności
naszych uczniów
w ramach projektu: „BELFER ONLINE+ –
GIMNAZJUM
przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejmi są dziadkowie. Święta babci
skich do kształcenia kompetencji kluczowych
i dziadka przypadły w tym roku
w sobotę i niedzielę, ale to żaden
Wychowankowie klasy VI Szkoły Poduczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platproblem dla przedszkolaków.
stawowej w Paczynie kolejny raz realizują
form e-learningowych i cyfrowych narzędzi
20 stycznia dzieci z grup „Biedronki”, „Słoneczmiędzynarodowy Projekt Krokus, który
edukacyjnych”.
Młodsze
dzieci
uczestniczyły
w
projekcie
„Wspieramy uczniów naszej szkoły”,
ka” i „Tygryski” zaprosiły do przedszkola swoje
babcie i dziadków,
a 23 stycznia
zaproszenia
pozwala na zapoznanie uczniów z temakorzystając
z bogatej
oferty zajęć: teatralnych, muzycznych, językowych, ruchowych. Z kolei dla
przekazały dzieci z grup „Krasnale” i „Misie”.
tyką Holokaustu, a także na rozbudzenie
rolników z Kotulina trwały zajęcia w ramach projektu
„Szersze
horyzonty dla rolników” realizoB. GROCH
LA
Przedszkolaki przygotowały dla swoich gości
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
w nich świadomości niebezpieczeństw wiele
wią-niespodzianek.
wanegoZ okazji
w ramach
Priorytetu
VIII Regionalne kadry gospodarki. Wszystkie
projekty współfinanich święta
recytoPo feriach
Jeden przedszkole
komputer na jednego ucznia...
wały wiersze,sowane
śpiewały piosenki
i tańczyły.
Grupa Unii
żących się z dyskryminacją, uprzedzeniami
zostały
ze środków
Europejskiej
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
jak z bajki
W Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku
„Biedronek” śpiewała także w języku niemieci szeroko pojętą nietolerancją. W ramach
Uczniowie
kotulińskiej
podstawówki
odnieśli
także
niemałe
sukcesy.
IV
klasa
zajęła
III miejsce
kim. Mali artyści z grupy „Krasnale” również od kilku lat działają dwie nowoczesne pradziałań projektowych odbywały się intereIII edycjijęzyka
Ogólnopolskiego
Konkursu
Minutowa
Piosenka
pochwalili sięwznajomością
niemieckiego, cownie
komputerowe
pozyskane
z projektuKlasowa /szkolny klip muzyczny/,
przedstawiając
bajkę pt. „Czerwony
Kapturek”.
pt. „Pracownie
komputerowe
dla szkół”,
sujące dyskusje, pokazy filmów dokumenśpiewając
piosenkę
własnejMEN
kompozycji
„Minutowe
cza-cza-cza”.
W projekt zaangażowała się
Wszystkie przedszkolaki przygotowały włatalnych. Uczniowie poznali ponadto bliżej
głównie
Małgorzata
Powrósło
–
nauczycielka
muzyki,
Barbara
Walczak
– germanistka oraz Henupominki dla swoich dziadków. Były
B. GROCHLA
# Z snoręcznie
Ma³opolski
na
Œl¹sk
sylwetkę Janusza Korczaka – orędownika
rykmiłe
Łukawski,
którycosłużył
życzenia
i całusy,
rozmowy,
słodkie
nieco fachową pomocą techniczną w nagraniu klipu konkursowego.
i bardzo serdeczna,
radosna osiągnięcia
atmosfera.
praw dziecka. Dzieci posadziły także żółte
Kolejne
w XXII Konkursie Piosenki Niemieckiej, organizowanym przez Zespół
krokusy, które mają przypominać 1,5 mln
Szkół nr 10 im. Prof. J. Groszkowskiego w Zabrzu, wywalczyły nasze uczennice: duet klas
żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych
I–III i zespół wokalno-instrumentalny klas IV–VI. W obydwu kategoriach dziewczęta zajęły
narodowości zamordowanych w czasie HoloI miejsce. Laureaci konkursów, i nie tylko, reprezentowali również szkołę w organizowanych
kaustu. Kolor kwiatów nawiązuje do żółtych
na toszeckim Zamku Gminnych Prezentacjach Artystycznych.
BEATA GrOChLA
gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli
nosić w wielu krajach okupowanych przez
Pniów
nazistowskie Niemcy jako znak napiętnowania, odizolowania od reszty społeczeństwa.
Kwitnące krokusy to także symbol lepszych
czasów – wiosny, życia, nadziei – nadziei,
W ramach Gminnego Programu Promocji Zdroże młode pokolenie, znające błędy nie tak
wia Psychicznego szkoła Podstawowa w Pniowie
zamierzchłych czasów, mądrze będzie twozorganizowała dla swoich wychowanków cykl im# A po feriach
rzyło przyszłość.
prez i atrakcji. Przedstawienie ,,Niezwykłe przypadki
Kapitana
Gapki
–
czyli
w
zdrowym
ciele,
AnnA WAniCzEK, AGniEszKA KurAL
zdrowy duch” okazało się doskonałym sposobem
na wyzwolenie wśród dzieci pozytywnych emocji.
Uczniowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się
w opowieść o dzielnym Kapitanie, który w czasie swojej podróży przeżywał niezwykłe przyKarnawał to okres radości i zabawy. 17
gody. Nie zawsze było łatwo… Unikanie agresji i przemocy pozwoliło jednak dotrzeć nieAGNIESZKA KURAL
B. GROCHLA
NNA ZARZECKA
stycznia paczyńska podstawówka obchodzistrudzonemu
bohaterowi do upragnionego celu.
Dzieciom uświadomiło z kolei,Aże
wszystkie
ła Dzień Seniora. Licznie przybyli goście –
problemy można i należy rozwiązywać w sposób wolny od przemocy.
6 obejrzeć
Po troszku
tXXXUPT[FLQM
Babcie i Dziadkowie – mieli okazję
Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach, podczas
którycho Toszku
dowiedzieli
się, w jaki
przygotowany dla nich program artystyczsposób należy unikać trudnych sytuacji stresowych. Mieli okazję zobaczyć film i prezentację
ny. Uczniowie śpiewali, tańczyli, wcielali się
multimedialną na temat zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem stresu, jako
w postaci bohaterów z różnych bajek.
czynnika z jednej strony pobudzającego do działania (stres pozytywny), z drugiej zaś czynnika
6 lutego w oddziale przedszkolnym
negatywnie wpływającego na zdrowie człowieka (stres negatywny). Przy tej okazji ogłoszony
animatorzy prowadzili zabawę karnawałozostał konkurs literacki „Sposoby na stres” dla uczniów klas IV–VI oraz plastyczny dla klas
wą. Pięknie poprzebierane przedszkolaki
I–III. Do gminnego programu zostali włączeni także rodzice. Podczas wywiadówki otrzyświetnie się bawiły. Z kolei podczas zabawy
mali w ,,pigułce” najważniejsze informacje na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim.
karnawałowo-walentynkowej dla uczniów
Wychowawcy zadbali, aby rozmowa na temat wyników nauczania ich pociech przebiegała
szkolnych, w tym roku królowały fantazyjne
w miłej atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku.
maski i dedykacje walentynkowe. Dorośli
Ostatnim akcentem promocji zdrowia psychicznego wśród uczniów były ,,Leśne Podchody”,
żegnali zaś karnawał w rytmach lat 80. na
czyli niezwykle atrakcyjny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Pozostaje wierzyć,
zorganizowanej przez Radę Rodziców zaże tego typu akcje, propagujące zdrowy tryb życia, pozwolą uczniom ,,bez stresu” zmierzać
bawie.
AGniEszKA KurAL
do… szeroko rozumianego sukcesu!B . G R O C H L A
MAriOLA KAŁusKA
AGNIESZKA KURAL
ANNA ZARZECKA

element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

Po feriach przedszkole
jak z bajki

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

Od sukcesu do sukcesu - bez stresu

# Echa karnawału

# A po feriach
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Potroszku
troszku o Toszku
www.toszek.pl
Po
Toszku•tXXXUPT[FLQM

Oświata
toszek

# Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
# Wyśpiewać sukces
# Der,
die,
10–11 marca uczniowie
szkoły
Podstawowej w Toszku wzięli udział
w
powiatowym
das kenner SP TOSZEK
turnieju piłki nożnej organizowanym przez
J. FALBORSKA

Polski Związek Piłki Nożnej.

TOSZEK

PACZYN

Po wygranej z SP4 P-ce 5:1 i SP5 P-ce 6:0 oraz
zwycięstwie z Wielowsią 3:0 i tylko jednej porażce
# Babcia i dziadek
# Kom
ze szkołą z Gliwic toszecka drużyna zajęła II miejsce
w
przedszkolu
nas
w grupie.
Drużyna chłopców: M. Czarnecki, M. Czub,
GIMNAZJ
PRZEDSZKOLE
B.
Halama,
P. Hynowski, O. Kacan, B. KrzemińŻeńska drużyna futbolowa z sP Toszek
J. FALBORSKA
B.SZPAK
ski, N. Witek, S. Supeł, A. Schega, B. Twarkowski,
D. Walc, P. Hołda
7
XXXUPT[FLQMtPo troszku
o Toszku
Z kolei
dziewczęta, po zwycięstwie ze szkołą
W Gminnych Prezentacjach Artystyczz Gliwic 3:0 i sukcesie z Wielowsią 2:0 oraz przenych Szkołę Podstawową w Toszku repregranej z drugą gliwicką placówką,
drużyna ta zajęła
zentowali soliści z klas IV–VI.
TOSZEK
# Grand
GoœciePrix
PRZED
również II miejsce w turnieju.
piosenkami „Zakazany owoc” oraz
„Gramy
z Hohenau
Skład drużyny#
dziewcząt:
M. Dobiosch,# Komputery
w kolory” wyśpiewał
BabciaJ.iTriska,
dziadek
dla Jakub Dziuba. DomiL. Hołda, B. Sobania, J.wWawrzynosek,
M.
Przybytni,
nika
Skawińska
zdobyła III miejsce, a Krysia
przedszkolu
naszych
uczniów
W. Tkocz, P. Kaczmarska, Z. Heller, W. Sypniewska,
Koprek i Wiktoria Gawlas otrzymały wyróżP. Piguła
nienie.
rEGinA BuChTA
GIMNAZJUM

# Szko³a - int

element Twojego

PRZEDSZKOLE

rOBErT KrzEMińsKi

# Karnawałowe wspomnienie

18 stycznia na Zamku odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej w Toszku. Frekwencja dopisała, a przybyli goście chętnie uczestniczyli
także w aukcjach, z których dochód w wysokości 6.535,00 zł wpłacono na konto Rady Rodziców. Wszystkim organizatorom i sponsorom zabawy Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
składają serdeczne podziękowania. Pozostaje wierzyć, że dobra zabawa stanie się tradycją
toszeckiej podstawówki.
MOniKA POnDO, ADAM nOWAK

 sponsorzy zabawy karnawałowej:

„Adex” Materiały Budowlane, Anna Kałuża, Arkadiusz Hynowski, „Auto-Rem Service” – Józef Golombek, Beata Grzybacz, Burmistrz Toszka – Grzegorz
Kupczyk, Cukiernia – Grzybek Dorota, Dyrektor Centrum Kultury „Zamek w Toszku” – Artur Czok, EKO Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o.o., „ElektorTechnik” – Kroll Grzegorz, FHU „Piast” Korus Marek, Jagódka, Księgarnia – Rafał Inglot, Kwiaciarnia „Orchidea” – Dariusz Falborski, Państwo Grzesik,
Somorowscy, Przybyła, Pasmanteria – Krzysztof Majewski, Pizzeria „Costa” Toszek, Rodzice, którzy upiekli ciasta, Sklep „Adam” – Sylwia Olbrich,
Solarium i Kosmetyka Toszek, „Studio Figura” – Bożena Krupa, „Xania Nails” Stylizacja Paznokci – Czub Anna, Zakład Fryzjerski – Eryka Szwedka,
Zakład Fryzjerski – Izabela Gazda, Złota Kaczka – Wojciech Krupień

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

# Zimowe sukcesy sportowe toszeckich
gimnazjalistów

GIMNAZJUM

Data
i miejscowość

nazwa zawodów/uczestnicy

Miejsce

15 stycznia
Pyskowice

Powiatowe Mistrzostwa Piłki siatkowej chłopców
(szymon zabłocki, sebastian Osadzin, rafał sacher, Mateusz
Kwaśniok, Marcin Wycisk, Aleksander Milewski, roland
surażyński, rafał Jędrysik, Dawid Kwaśniok)

iii

6 lutego
Wielowieś

Powiatowe Mistrzostwa tenisa stołowego –
drużyna chłopców
(Dawid Kwaśniok, Mateusz Kwaśniok, rafał sacher)
Powiatowe Mistrzostwa tenisa stołowego –
drużyna dziewcząt
(Agnieszka Konieczny, Anna sopała, Wiktoria stoszek)

7 lutego
Pyskowice

Powiatowe Mistrzostwa Piłki siatkowej Dziewcząt
(Ania sopała, Ola Broda, Mirella Golombek, natalia Dada, Kinga
Michna, Janina stężała, Marta Bryzik, Agnieszka Konieczny)

iii

19 lutego
Knurów

Powiatowe Mistrzostwa Piłki Koszykowej –
drużyna dziewcząt
(Mirella Golombek, Kinga Michna i natalia Dada, Ola Broda,
Magda Świerczyńska, sandra Klonek, Marta Bryzik, Julia Gralla,
Joanna Grochla)

ii

iii
(indywidualne iii miejsce
dla Dawida Kwaśnioka)

iii

# Naładowani
# Zwyciêstwo
ekologiczną
energią
gimnazjalnej
grupy

16 stycznia br. wteatralnej
Krakowie odbyła się konferencja z udziałem GIMNAZJUM
ponad 100 uczestników projektu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych pt. Elektro-nie-śmieci. Toszeckie
Gimnazjum reprezentowała grupa ośmiorga uczniów kl. ii B (Kamila Dornberg,
sandra Klonek, sandra Rzepczyk, Aleksandra Poźniak, Aleksandra Koschella,
Denis Nentwich, Oktawian supeł, Michał
Dziubek).
# Odwiedziny
Młodzież z Toszka przygotowała ekow Sacele
logiczną wersję bajki „Śpiąca Królewna”.
Przedstawienie wprowadziło uczestników
w tematykę konferencji – edukację w zakresie #
selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. Kluczowym punktem spotkania były
prezentacje „Elektro-Patroli”. Na stoiskach
poszczególnych szkół można było podziwiać
prace uczniów, m.in. postery, maskotki, zaprojektowane i stworzone przez nich gadżety.
Młodzież zaprezentowała swoje dokonania,
dzieląc się z uczestnikami konferencji wrażeniami z przeprowadzonych działań. Członkowie „Elektro-Patroli”
otrzymali dyplomy
XXXUPT[FLQMtPo troszku o Toszku
Der,
die, za trwającą
i nagrody
cały ubiegły rok pracę
TOSZEK
r SPzagospodarowania
na rzecz
właściwego
zużydas
kenne
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w miejscu zamieszkania. Konferencja w Krakowie zakończyła udział toszeckich gimnazjalistów w projekcie Elektro-nie-śmieci,
jednak młodzież w dalszym ciągu kontynuuje
działania na rzecz środowiska, prowadząc
zbiórkę elektroodpadów i zużytych baterii.

# Z Ma³opolski

J. FALBORSKA

J. FALBORSKA

#

JOAnnA
FALBOrsKA
J. FALBORSKA

KOrnELiA rzEPKA

XXXUPT[FLQMtPo troszku o Toszku

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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SP TO

Der
da

ZOświata
trzeciego sektora

Szata zdobi Artystę
rAFAŁ WyCisK

Orkiestra Dęta Toszek istnieje od 1965
roku. Jej założycielem był śp. Ks. Ludwig
Zettelmann – od PACZYNA
1964 r. proboszcz parafii
toszeckiej.

KOTULIN

PNIÓW

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

Początkowo Orkiestra liczyła 40 członków,
jednak w latach 80. duża część muzyków
wyjechała na zachód. Od 1980 r. Orkiestrę
prowadzi Pan Antoni Wycisk i to dzięki jego
zaangażowaniu przetrwała ona ciężkie czasy
i gra do dziś.
Obecnie w skład orkiestry wchodzi 25
członków i działa ona na zasadzie samodzielnego stowarzyszenia. Dzięki muzykom
i przychylności obecnej władzy gminy Toszek
możliwy stał się nareszcie zakup jednolitych
strojów.
Serdeczne podziękowania należą się
w szczególności Panu Grzegorzowi Kupczykowi – Burmistrzowi Toszka oraz Pani
Zdzisławie Mrózek – Zastępcy Burmistrza,
którzy wsparli potrzeby stowarzyszenia.
Wyposażenie członków Orkiestry w jednolite stroje znacząco poprawi jej wizerunek
i pozytywnie wpłynie na promocję gminy
poza jej granicami, gdzie często występują
toszeccy Artyści.

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

B. GROCHLA

Po feriach przedszkole
jak z bajki

„Czego
się
Jaś nie nauczy…”
# Z Ma³opolski
na Œl¹sk
DOrOTA MAThEJA

W październikowym numerze „Po
troszku o Toszku” toszeckie Koło DFK zapraszało na spotkanie z ekspertami Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach
akcji informacyjnej „Dwa języki, podwójna szansa”. Temat dwujęzycznej edukacji
wzbudził duże zainteresowanie i dzisiaj
można mówić o pierwszych efektach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej język mniejszości
może być nauczany w trzech formach: dodatkowej nauki języka – dostępnej obecnie
we wszystkich placówkach gminy Toszek,
nauczania dwujęzycznego oraz nauczania
w języku mniejszości. W ramach edukacji
dwujęzycznej część przedmiotów prowadzona
jest w dwóch językach – w naszym przypadku: polskim i niemieckim. Ze względu na
cykle kształcenia wprowadzenie takiej formy
nauczania możliwe jest od klasy pierwszej lub
czwartej szkoły podstawowej. Warunkiem
utworzenia oddziału dwujęzycznego jest
zgłoszenie minimum 7 uczniów z danego
rocznika. Jeżeli zostanie on spełniony,
od
AGNIESZKA KURAL

86

1 września w toszeckiej podstawówce powstaną pierwsze klasy dwujęzyczne. Zainteresowani rodzice mogą składać deklaracje
w sekretariacie szkoły Podstawowej w Toszku do 30 kwietnia, także w przypadku dzieci
już zapisanych do klasy pierwszej.
Część rodziców i nauczycieli dzieli się swoimi wątpliwościami, czy wprowadzenie nauczania dwujęzycznego już
od pierwszej klasy nie jest zbyt wczesne.
Toszeckie Koło DFK poprosiło praktyków
pracujących z dziećmi i młodzieżą w dwujęzycznych oddziałach. Dr Małgorzata Wysdak
– Prezes Stowarzyszenia „Pro Liberis Silesiae”, prowadząca dwie szkoły stowarzyszeniowe z taką właśnie formą nauczania mówi:
– W świetle wszystkich współczesnych badań
naukowych dwujęzyczność jest dla dziecka
czymś bardzo pozytywnym i warto zaczynać
jak najwcześniej. Dziecko od przedszkola (o ile
nie wzrasta w rodzinie dwujęzycznej) ma możliwość nauczenia się drugiego języka w sposób
naturalny, poprzez zabawę, sytuacje życia
codziennego. Naukowcy potwierdzają zgodnie,
że nie ma żadnych skutków ubocznych nauki
języka we wczesnym dzieciństwie. JejB .opinię
GROCHLA

potwierdza dr Sonia Wacław – germanistka
z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu: -Nauka języka powinna rozpocząć się jak
najwcześniej. Dziecko naturalnie przyswaja
język, jego melodię, akcent, strukturę, słowa.
Nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się tym językiem, bez obaw o popełniane
błędy, czy poprawność. Dzięki temu chętniej
i częściej używa języka, a to z kolei sprawia,
że z łatwością potrafi się nim posługiwać. Tej
naturalności nie da się nauczyć później. Nauka
języka w dzieciństwie jest czymś przyjemnym,
jest zabawą, w starszym wieku staje się obowiązkiem, a czasem żmudną pracą. U moich
licealistów widzę, kto już w dzieciństwie miał
kontakt z językiem niemieckim.
Warto przypomnieć, że nauczanie języka
mniejszości funkcjonuje także w toszeckim
Przedszkolu – w wymiarze 4 godzin tygodniowo, a zainteresowani rodzice przedszkolaków mogą również w tej placówce składać
stosowne deklaracje.
W świetle przywołanych opinii, wczesny
kontakt z językiem obcym z pewnością zaowocuje chęcią do dalszej nauki.
ANNA ZARZECKA
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V Konna Pielgrzymka do Goja
Ks. rAFAŁ PrzyByŁA

27 lipca odbędzie się już V Konna Pielgrzymka do Goja. W tym roku będzie to
jednocześnie pierwsza diecezjalna. Już dziś
zapowiedzieli się miłośnicy koni z Czech.
stąd wniosek, iż skromne dzieło z 2010 r.
zaczyna dorastać do wydarzenia międzynarodowego.
W najbliższym czasie członkowie Stowarzyszenia „Hubertus” udadzą się do Niemiec,
by zaprosić miłośników koni z miejscowości,

gdzie organizowane są podobne uroczystości. Wydarzenie to wielkie, ale i Boże, bo
przecież to jazda do Matki Bożej Bolesnej.
Przygotowania do jakże niebagatelnego wydarzenia już rozpoczęto. Dzięki uprzejmości
wielu Księży Proboszczów, przy parafiach
organizowana jest zbiórka elektrośmieci, makulatury i złomu. Więcej o akcji na stronie
Stowarzyszenia: www.st-hubertus.pl.
Dzieło Konnej Pielgrzymki to jednak nie
tylko uroczystość ostatniej niedzieli lipca, to
przede wszystkim wielka mobilizacja i soli-

darność środowiska jeździeckiego w tutejszej
okolicy. Kolejnym owocem jest dokształcanie
się, które w przyszłości ma stworzyć każdemu możliwość jazdy konnej. Tym bardziej
cieszy Dzieło, którego początki były zupełnie
spontaniczne.

replik ASG, postaw z bronią i poruszania
się z nią, a także metody działania z zakresu technik harcerskich. Kolejna część
polegała na obiegu stacyjnym po punktach
rozmieszczonych na terenie całego miasta.
W jej trakcie weryfikowano i punktowano
poszczególne patrole z drużyn biorących
udział w biwaku. Po zakończeniu części
sprawdzającej wszyscy udali się na organizowany przez Stowarzyszenie WIZWI bal
kotylionowy.
Wyniki rywalizacji zostały podane na apelu kończącym. I miejsce w pionie Harcerzy
Starszych zajęła 16 TDHS „Iskra” im. Władysława Smrokowskiego, natomiast I miej-

sce w pionie Harcerskim zajął Patrol Męski
z składu 16 PGDH „Wykrot”.
Wszystkim przybyłym gościom oraz
punktowym, w szczególności CKSW Parasol
oraz dh. Dejvowi należą się najserdeczniejsze
podziękowania za wspólną zabawę oraz moc
wrażeń. Zapraszamy ponownie! Pamiętajcie,
od iskry się zaczyna …

PACZYN

# Szko³a - int

element Twojego

W działaniu
TOMAsz PODBrOŻny

Od 29 listopada do 1 grudnia ubiegłego
roku 16 TDHs „iskra” im. smrokowskiego
oraz 10 TDH „Krzemień” im. Władysława Broniewskiego „Orszy” zorganizowała
dla drużyn pionu harcerskiego i starszo-harcerskiego biwak „Kasztaniaki”. Oprócz
organizatorów swą obecnością zaszczyciły
PGDHs „Husaria”, 9 GDHs „Lukarna” oraz
16 PGDH „Wykrot”.
Impreza składała się z dwóch wzajemnie powiązanych części. Pierwszą był bieg
po punktach rozmieszczonych na terenie
szkoły. Na każdym z punktów harcerze oraz
harcerze starsi poznawali tajniki obsługi

# Z Ma³opolski

Z okazji minionego Dnia Myśli Braterskiej zuchy, harcerze i instrokturzy
ze Szczepu Harcerskiego "IGNIS"
życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy codziennej życzliwości,
braterstwa i pogody ducha
z hArCErsKiM CzuJ! CzuWAJ!
PWD. MoniKa MrzyGłóD hO – KOMEnDAnTKA szCzEPu

Z okazji Dnia Sołtysa, który co roku obchodzony jest 11 marca, pragniemy złożyć serdeczne
podziękowania za pełnienie tak ważnej funkcji dla lokalnego samorządu.
Przed każdym Sołtysem stoi jedna z najbardziej odpowiedzialnych misji społecznych. Jest on bowiem
reprezentantem władzy będącym najbliżej ludzi oraz ich codziennych trosk. Każdego dnia zajmuje się
sprawami mieszkańców wsi, starając się rozwiązywać ich problemy. Praca Sołtysa to przede wszystkim
trud, wyzwania i wyrzeczenia, lecz swoim zaangażowaniem nierzadko dowodzą, iż mimo przeciwności
losu, możliwa jest realizacja inicjatyw na rzecz poprawy życia w swoich „małych Ojczyznach”.
Doceniając rolę Sołtysów jako liderów lokalnej społeczności życzymy, aby służba dla dobra innych
przynosiła nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim była mobilizacją do dalszych starań o jak
najlepsze gospodarowanie i rozwój gminnych wsi.
Niech podejmowana współpraca przynosi wdzięczność i wzajemne zrozumienie, zarówno w kontaktach
z mieszkańcami, jak i władzami gminy. W życiu prywatnym radości i powodzenia, zdrowia oraz wielu
powodów do uśmiechu. Łącząc wyrazy szacunku
PrzEWODniCząCy rADy MiEJsKiEJ W TOszKu
irEnEusz KOKOszKA
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Kultura

Gminne Prezentacje Artystyczne
Po raz trzeci Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
PACZYNA
zorganizowało Gminne
Prezentacje Artystyczne. Dwie
pierwsze edycje skierowane
były do osób muzykujących
i muzycznych rodzin. W tym
roku prezentacje dedykowano
wszystkim placówkom oświatowym z terenu gminy.

KOTULIN

PNIÓW

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

Na scenie Sali Peterswaldskiej toszeckiego Zamku wystąpiło łącznie 108 uczniów
(22 zespoły i soliści), których
w kategoriach przedszkola,
klasy I–III, klasy IV–VI oraz
gimnazjum, oceniało fachowe
jury w składzie: Danuta Czok
– muzyk, pedagog, dyrektor
GOK Rudziniec z siedzibą
w Poniszowicach, Grażyna
Studzińska-Cavour – konsultant ds. edukacji artystycznej, języków obcych
i doskonalenia na odległość
w regionalnym ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej
WoM w rybniku oraz Adam
Wójcik – muzyk, instruktor
zespołów wokalnych, kierownik w MoKiS Pyskowice. Patronat honorowy
nad imprezą (jak co roku)
objął Grzegorz Kupczyk –
Burmistrz Toszka, który
ufundował statuetkę Grand
Prix. Partnerem prezentacji
był zespół obsługi Placówek oświatowych w Toszku,
a patronat medialny sprawowała Sfera TV i Strzelec
opolskich.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkim
poczęstunkiem, a zespoły
i soliści otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz gadżety
promocyjne przekazane przez
toszecki urząd. Laureaci konkursu odebrali z rąk Burmistrza i jury statuetki I, II, III
miejsca oraz Grand Prix.
organizatorzy dziękują
wszystkim dyrektorom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do występu.
zapraszając znów za rok, poniżej wyniki prezentacji.

 Wystawa prac Leona Kozoka

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

Od 1 kwietnia do końca maja w kawiarni zamkowej Colonna prezentowane będzie
malarstwo olejne pana Leona Kozoka. Artysta mieszka w Krupskim Młynie, interesuje
się malarstwem sztalugowym, grafiką, rysunkiem, pastelą. Dużą rolę w jego pracach
odgrywa fascynacja zabytkami Krupskiego
Młyna, zielenią, uniwersalną przyrodą. Artysta wystawiał swe prace w Warszawie, Norymberdze, Bibliotece Śląskiej w Katowicach,
Erlangen, Limanowej, Tarnowskich Górach,
Herzogenaurach, Wałbrzychu i wielu innych
miejscach.

 Zwiedzanie Zamku
z przewodnikiem

B. GROCHLA

Po feriach przedszkole
jak z bajki
Jakub Dziuba – zdobywca Grand Prix Gminnych Prezentacji Artystycznych 2014 w towarzystwie Burmistrza Toszka Fot. K. Skawiński

# Z Ma³opolski na Œl¹sk
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CiEKAWOSTKi

z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

ArTur CzoK

Od 21 kwietnia br. będzie można zwiedzać toszecki Zamek wraz z przewodnikiem,
dostępnym w godzinach od 11.00 do 18.00,
w soboty, niedziele i święta. Przewodnik zapozna z historią obiektu, przekaże materiały
promocyjne i udzieli informacji odnośnie
zaplanowanych przez Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” wydarzeń kulturalnych.
W tym roku, w związku z trwającymi pracami
remontowymi, wieża zamkowa jest zamknięta
dla zwiedzających. Wystawy będą jednak prezentowane w innych pomieszczeniach Zamku.

 Kroszonki 2014 – wystawa prac
pokonkursowych w bibliotece
Bogate tradycje wielkanocne tutejszego
regionu przejawiają się m.in. poprzez zdobienie i przygotowywanie jaj wielkanocnych.
Wykonywane wieloma technikami, w oparciu
o różne materiały i barwniki jak zawsze zachwycają. Dział Bibliotek Centrum Kultury od
wielu lat organizuje konkurs i wystawę pokonkursową z zakresu zdobienia jaj. Przekazane
w ramach konkursu kroszonki będzie można
podziwiać w czytelni od 11 do 30 kwietnia.

 Złoty Orlik 2014
Animatorzy toszeckiego Orlika od
kwietnia br. będą prowadzić statystyki
osób najbardziej aktywnie korzystających z kompleksu sportowego. Pod koniec
września trzy osoby otrzymają wyróżnienie „Złotego Orlika 2014”. Szczegółowe
informacje można uzyskać u animatorów.
Numery telefonów do animatorów można
znaleźć na stronie www.zamektoszek.pl
w zakładce „Kompleks boisk ORLIK”.
Zachęcamy do korzystania z boisk i czynnego uprawiania sportu!

# A po feriach
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# Szko³a - int
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Gmina Toszek

Obrona Cywilna

Oddział Zarz du
Miejsko-Gminnego
Zwi zku OSP RP
w Toszku

– w płomieniach giną żyjące w trawach ptaki, zwierzęta,
owady, płazy

– ogień wyjaławia glebę, co obniża wartość plonów o 5–8%

– gęsty dym z płonących łąk, a szczególnie przydrożnych rowów
może być przyczyną niebezpiecznych wypadków
komunikacyjnych

– pamiętaj, że nagły podmuch wiatru może przenieść płomienie
na Twój dorobek życia

– przez lekkomyślność ludzi strażacy nie dojadą na czas
z pomocą tam, gdzie będą naprawdę potrzebni

– wypalane łąki zagrażają też lasom – pamiętaj
„Las płonie krótko, lecz rośnie długo”

– możesz utracić dopłaty bezpośrednie !!!!

Wypalanie traw jest karalne
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