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Moje boisko ORLIK w Toszku

„NIELOT” 2012?...

2VWDWQLHJRVLHUSQLD*PLQD7RV]HNRGVWÈSLïDRGXPRZ\ZWU\ELHQDW\FKPLDVWR- robót zmusiło Gminę do odstąpienia od umoZ\P]GRW\FKF]DVRZ\P:\NRQDZFÈEXGRZ\NRPSOHNVXERLVNVSRUWRZ\FK wy i naliczenia kary. Wykonawca nie zgadzał
ZUDPDFKSURJUDPXķ02-(%2,6.225/,.ĵSU]\6]NROH3RGVWDZRZHM się z argumentacją wskazującą na jego winę.
Po opuszczeniu placu budowy w Toszku
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Na drodze do partnerstwa

W październiku ubiegłego roku w gminie Toszek gościła po raz pierwszy deJ legacja
Jak ukręcić
bat
W połowie
sierpnia firma
zażądała
także
z położonego
na Ukrainie, w obwodzie
żytomierskim
miasta
Olewsk.
na
nierzetelnych?
od
inwestora
zgody
na
zmianę
producenta,
W dniach 9–14 lipca br. na zaproszenie tamtejszych władz samorządowych,
typu i parametrów sztucznej trawy zaofez rewizytą udali się przedstawiciele toszeckiego
Samorządu oraz Powiatu Gliyłoniony w przetargu Wyko- rowanej w ofercie przetargowej. Gmina nie
wickiego. Kierując się wzajemną chęcią zacieśnienia współpracy oraz wspienawca Orlika, już po przeję- mogła wyrazić aprobaty. Takie zmiany były
rając demokratyczne
dążenia narodu ukraińskiego do zjednoczenia z Unią
ciu placu budowy w połowie niedopuszczalne w świetle zapisów umowEuropejską,
podczas
Dni
Olewska
burmistrzowie
Toszka prawa
i Olewska
podpisaliMinideczerwca, przejawiał lekceważący
stosunek
nych, przepisów
i wytycznych
klarację
stanowiącą
pierwszy
formalny
krok
w
kierunku
zawiązania
partnerstwa.
do powierzonych zadań, nie podejmując sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji

W

Gmińska
sięDominika
wykonywania
robót. Gmina, korzystając z zapisów umownych, wezwała firmę
elegację z Polskirozpoczęcia
przywitał na
miejscu
do natychmiastowego
realizacji
Anatolij
Powar
–
Burmistrz
Olewska
inwestycji. Po otrzymaniu wezwania Wykowraz z najbliższymi współpracownikami.
nawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej
Wizyta została przez gospodarzy precyzyjwykonywania wskazywało, że termin ukońnie zaplanowana i zorganizowana w sposób
czenia zadania może być zagrożony. Inweumożliwiający zarówno uczestnictwo w ofistor kilkakrotnie informował o tym fakcie,
cjalnych spotkaniach z przedstawicielami
wzywając do przyspieszenia robót i zmiany
sposobu ich realizacji.
Pomoc społeczna
5
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Karta Dużej
Rozmaitości

Rodziny
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doprowadziłoby do utraty dofinansowania.
tamtejszychmimo
władzwszystko
różnegoupierał
szczebla,
jak
Wykonawca
się przy
również
poznanie
codziennego
życia
sposwoich żądaniach.
łeczności
lokalnej.
Cały
przebiegał
Zgłoszenie
gotowości
dopobyt
odbioru
końcowew atmosferze niezwykłej otwartości, życzgo powinno było nastąpić najpóźniej ostatnieliwości i gościnności.
go sierpnia. Na ten dzień firma zrealizowała
Polscy delegaci mieli przyjemność sponiecałe 20% inwestycji i nie było możliwe,
tkania z deputowanymi miasta Olewska oraz
by ukończyła je w terminie. Brak podstaw
z przedstawicielami władz rejonu (odpoprawnych do przedłużenia realizacji zadania
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu
Kultura
10

Zamkowe
Kultura

odkrycia
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zawrzało od plotek! Wiele z nich wskazywało
na nieudolność urzędników w prowadzeniu
wiednik
polskiego
inwestycji.
„Jestem powiatu).
zdumiony Interesującym
reakcjami niektópunktem
wizyty było
spotkanie znaszej
Prezydenrych mieszkańców
dotyczącymi
decyzji.
tem
Miasta Korosteń
oraz na
WicemarszałW zaistniałej
sytuacji mając
uwadze interes
kiem
Obwodu
Żytomierskiego.
Pomimo
Gminy,
odstąpienie
od umowy nie jest
prawem,
deszczowej
aury, inwestora”
pobyt w liczącym
około
ale obowiązkiem
– mówi Grzegorz
65
tys. mieszkańców
okazał opóźsię
Kupczyk
– BurmistrzKorosteniu,
Toszka. „Proceder
bardzo
ciekawy,
ponieważ
ukazywał
historię
niania i nienależytego wykonywania robót puiblicznych
tradycję tamtejszego
Goście
mieli
w Polsce jestmiejsca.
procesem
nagminnym
m.in.
okazję
przejścia
alejkami
przepięki nagannym. W naszym przypadku kontynunego
parku,
w którym
znajduje sięprzez
urokliowanie
współpracy
z Wykonawcą
kolejwy
zakątek
zwany
„małą
Szwajcarią”
oraz
ne miesiące nie dałoby nam żadnej gwarancji
zwiedzenia
wojskowo-historyczzakończeniasłynnego
inwestycji,
co doprowadziłoby
nego kompleksu „Skała” o długości 156 m,
do utraty dofinansowania i narażenia Gminy
znajdującego się w podziemiach dawnego
na straty. Październik jest ostatnim realnym
stanowiska dowodzenia, a budowanego
terminem, w którym jesteśmy w stanie wyłonić
w latach 1935–37.
i wprowadzić na plac budowy kolejną firmę”.

 dokończenie na str. 3

dokończenie Î3
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Rozbudowa
sieci gazowej w Toszku
Sport
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Oświata
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inwestorski, opiewał na kwotę ponad 130

tys. złotych.
terenie jeden Wykonawca
i całkowity koszt blem i wymag
W ubiegłym roku zapoczątkowano rewyniósł 168 691,64 zł.mont
„Akcja
zima” obej- Gminy od pod
ul Wiejskiej w Kotulinie na odcinku
mowała tzw. „akcję czynną”
„akcję bierną”.
Dzięki wsp
0,68 km.i Tegoroczna
inwestycja obejmowała
wyremontowanie
pozostałej
części
drogi,
tj.
Pierwsza polegała na wykonywaniu czynności przedsiębiorcó
1,9 km i również została już zakończona.
związanych z utrzymaniem
przejezdności po- brej woli w 20
Tym samym Kotulin otrzymał ponad 2,5 km
PACZYNA
KOTULIN
PNIÓWza łączną
przez
usuwanie śniegu idrogi
zwalczanie
śliskości,
dziekwotę
1000 szt. d
o nowej nawierzchni
ok. 0,5 sprzętu
mln złotych.
druga zaś na utrzymywaniu
w stanie Gminy Toszek
# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa
Ministrantów
#
Babciu,
dziadku,
Obecnie
na ukończeniu
jest przebudowa
gotowości
w warunkach
niewymagających
Dekanatu
Ujazdowskiego
odcinka
o długości 0,57 km ul.wiązano
Wiejskiej równ
 Poelement
nitce do
kłębka
Twojego
œrodowiska gości 0,71 km, z odśnieżania.
có¿
wam
dam
Za „akcjęwbierną”
Wykonawca
wydawnictw p
obustronnymi poboczami.
Kotliszowicach,
polegająca na wykonaniu
Podstawowa
w Paczynie
Wkoszt
sobotę
4 lutego,obejmujący
miał miejsce
turniej nowej nawierzchni bitumicznej wraz z utwarW Szkoła
ubiegłym
roku toszecki
Magistratstara
zle- się Łączny
inwestycji,
opracootrzymywał
wynagrodzenie
ryczałtowe w wy- historyczny i k
swoje życie
z całym
istnie- wanie
ministrancki
w piłceprojektowej,
nożnej. Do naszej
szkoły dzeniem poboczy. Łączny koszt przedsięwzięcił „harmonizować
przygotowanie projektu
kolejnego
etapu
dokumentacji
realizację
sokości
179,76
brutto /ciadzień.
niem”sieci
poprzez
organizowanie
przybyli ministranci
z Dekanatu
Ujazdowbudowy
kanalizacji
sanitarnejcyklicznych
na tereprzedsięwzięcia
budowlanego
orazzł
nadzór
wynosiNiby
ok. 155niewiele,
tys. złotych. Z akcesoriów i
przedsięwzięć
o
charakterze
środowiskowym.
skiego,
towarzyszyli
im,
obok
trenerów,
roa w skali całego sezonu zimowego…
ziarnko
głym roku
nie gminy Toszek, obejmującego
Równolegle
z prowadzonymi
in- zaku
Dniu Seniora,
organizowanym
z okazji dzice. Przyjechało około 100 ministrantów.
swymWzakresem
pozostałą
część
westycjami
drogowymi
rozpoczęto
do ziarnka, aż zbierze się miarka. Dla przy- ki z emblemat
Dnia Babci
i Dziadka,
całasołecspołeczność szkolna Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki
Osiedla
Oracze
oraz część
procedurę przetargową na wyłonienie
gdy
przez
nie padałprzebudowy
śnieg sponsora,
sięUwzględnienie
z nestorami rodzin.
mnóstwo
emocji
orazjeden
nagro- miesiąc
twaspotyka
Sarnów.
cało-Uczniowie wraz dla wszystkich,kładu,
Wykonawcy
odcinków któr
opiekunami
przygotowują
dla nich program dy i dyplomy dla
najlepszych.
ścizterenów
w tych
lokalizacjach
drógdziałań
w Pniowie – lokalne
ul. Pysko-kluby s
– firma
tylkoOto
zanajlepsze
gotowość do dwóch
podjęcia
artystyczny,
konkursy
oraz drobne upominki. drużyny:
w trakcie
realizacji
poprzedniego
wickiej
oraz
ul.
Wiejskiej,
o łącznej
otrzymywała
5 tys. złotych. finansowania
p
stało się już
Szkoły podstawowe:
1. Ujazd,od
2. Gminy
Ligota ponad
etapuTradycją
robót nieszkolną
było możliwe
ze to, że podczas
długości niespełna 0,7 km. Rozposzkołydo
gimnazjalne:
1.
wszystkich
imprez zebrani
gromadzą się, jak Toszecka, 3. Kotulin;
Dążąc
optymalizacji
kosztów
W ramach akc
względu
na zróżnicowane
ukształczęcie prac związanastąpi latem br.
Kotulin,
2.
Jaryszów,
3.
Ujazd;
szkoły
średnie:
podczas
spotkań
rodzinnych
przy
wspólnym
towanie terenu.
Włodarze
planują ponadto
nych z zimowym utrzymaniem
dróg gminszek”dziarozpowsz
stole.
O to, abywyłoniony
dla rozkoszujących
Wykonawca
w dro- się ucztą dla 1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd.
łania naprawcze i remontowe na dronych,torozpisano
przetarg
z podziałem na pięć
Z uwagi na
nie zabrakło
pokarmu
Główni sędziowie
Marek Mrozek
i Madzeducha
przetargu
przystąpi
do pracdla ciała, dbają
gach gminnych, które związane są
rek
Pawłowski,
nad
całością
zaś
czuwał
proTymi
słowami
przedszkolaki
i
ucznio-działa
niezawodne
Mamy
z
Rady
Rodziców.
zadań (5 rejonów Gminy Toszek),
co umożlipodjęto
budowlanych w lipcu br. Zakres
z ich trwałością
i bezpieczeństwem
boszcz
Kotulina
ks.
Lucjan
Gembczyk.
Wspólne
przeżywanie,
zabawa,
śpiew,
rozwie
Szkoły
Podstawowej
w
Pniowie
powitali
przedsięwzięcia obejmować będzie
najbliższym
czasie
wiło świadczenie usług przezużytkowników.
kilka
firm, aWnie
nia
środków z
i dziadków przybyłych
naodcinek
uroczystość
mowa
- bez wątpienia
sprzyjają zbliżaniu
się w Kotliszowicach po przebudowie B . G R O C H L A babciewyremontowany
ul. Wiejska
m.in.
wykonanie
4 szt przepomzostanie
ul.
jak
do
tej
pory
tylko
przez
jedną.
W
konsezakupu
z okazji
ich święta.w Toszku. Droga ta służy niezbę
do siebie.
Wtedy
także
rodzi
powni
ścieków
i około
850
mbsię
sie-pojęcie „naszej”
Mickiewicza
szkoły, które
powoduje,
iż mieszkańcy, nawet Po feriachkwencji
przedszkole
rozpoczęły
się ferie zimowe,
w
szkoprzełożyło się toZanim
na
nych.
W tym
ci kolektora
kanalizacji
sanitarnej
jakozaoferowanie
dojazd do kompleksu
boisk
sporle
gościli
seniorzy
zaproszeni
na
akademię
niezwiązani
bezpośrednio
ze
szkołą,
traktują
jak
z
bajki
oraz opiewać na kwotę ponad 400
towych zrezygnoORLIK.
konkurencyjnych cen. zPonadto
cyjny
o dofina
jako integralny
element
swojego środowiska,
okazji Dnia
Babcirokrocznie
i Dziadka. W
wypełnionej
tys.jązłotych.
Mieszkańcy
Osiedla
Ponadto
w okresie
od
wano z wynagrodzeniaporyczałtowego
i po-głostrwają
(Program
Rozw
brzegi
sali rozbrzmiewał
najmłodszych
a na takim
placówki
Oracze
oraz postrzeganiu
Sarnowa, którym
doprzez najbliższe
kwietnia
do listopada
bieżąrecytujących
piękne
wiersze
i
śpiewających
otoczenie,
zależy
bez
wątpienia
każdej
szkole.
działu zamówienia na akcję czynną
jektu obejmuj
tej pory nie zapewniono możliwoce remontyi bierną.
cząstkowe, obejmujące
piosenki.
Swoim humorem
rozbawiały
skeści
podłączenia
się
do
kanalizacji,
w
pierwszej
kolejności
likwidację
J
Orlik
w
zasięgu
ręki!
nej oferty
pro
W przetargu jako kryterium
wyboruuczniów
ofertyze starszych
cze
w
wykonaniu
klas.
będą mogli najprawdopodobniej
ubytków powstałych w okresie ziSejmiku
Województwa
według
z mobilnym
pu
Najwięcej
zabawy
było jednak
podczas
kon# Zroku
Ma³opolski
na Œl¹sk Śląskiego przewidziano cenę liczoną
zUchwałą
końcem
zawrzeć umowy
mowym,
a średniej
następnie
bieżący
remont
Kto
chce
podziwiać
kursów,
w
których
udział
wzięli
dziadkowie
z dnia
lutego,
20 się,
jednostek samorządu ważonej poszczególnych cencząstkowy
jednostkowych
Wniosek w tra
na
odbiór13
ścieków.
Planuje
interwencyjny dróg.
piękne, wysokie palmy
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zaże
w
rejonach
tych
nastąpi
podterytorialnego uzyskało
pomoc
i przypisanym im wag dania
procentowych
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pozytywnie
za
wcale nie musi
wybieraćfinansową
okazały się proste,
ale wszyscy
dzielnie
łączenie do sieci kanalizacyjnej
doDotacje
na Spichlerz
się natys.
południe
Polski czy
walczyli
końca
o jak najlepsze
miejsce. Dla Gór
w
wysokości
po
333
złotych
na
budowę
za
1
km
odśnieżania,
odśnieżania
z
posypyprawie wszystkich gospodarstw
Kurpie... Od Niedzieli
gości organizacje
przygotowano również słodki poczękompleksu boisk na
sportowych
– tzw. Orli- waniem / usuwania śliskości,
1 roboczogodzido dofinansow
domowych.
Palmowej aż do końca
stunek.
A na koniec – babcie i dziadkowie
i
renowacje
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Działania
w
zakresie
poprawy
ków. Spośród 35 złożonych
wniosków, ERKDWHURZLH]EDMHN
w gro- nę pracy sprzętu itp.). Wotrzymali
efekcie przepiękne
Wykonawcy
okresu wielkanocnego
prezenty. kacja
Były to formalna
prastanu ochrony wód powierzchnioRokrocznie w budżecie gminy Towystarczy się
odwiedzić
ce wykonane
przez dzieci. „Dawno
się tak
nie
szczęśliwców
znalazła
NASZA
GMIotrzymują
zapłatę
wyłącznie
za
faktycznie
Województwa
wych i podziemnych przed zanieszek zabezpiecza się około 240 tys.
parafialny p.w.
W czasie, kiedy dzieci odpoczywały nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
czyszczeniami
stanowią
obecnie
złotych
dlado
organizacji
NA! Kolejne
333 kościół
tys.
złotych
można
uzywykonaną
pracę.
Koszt
„Akcji
zima”
koń- pozarządoPromocja
ul. Szkolna wwCiochowicach
po przebudowie
św. Marcina w Paczynie.
szkole, w przedszkolu
odbywał się remont. opuszczając salę.
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głównych
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podmiotów
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ca lutego
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się w kwocie
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g
W tygodniuipoprzedzaW czasie
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i zakupiono
nowe medziałalności gminy Toszek, co jest
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a taką
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oraz różne gry i zabawy
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jak i państw UE.
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gminą jest Toszek.wielkanocne palmy, które wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
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organizację meczy i środowiskowych imprez
sportowych.
Do roku 2012 średnio 60 tys. złotych przeznaczano na dotowanie usług opiekuńczych.
Od stycznia ubiegłego roku opiekunki zatrudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku,
zapewniając tym samym pełną organizację
opieki nad osobami potrzebującymi.
Niespełna 45 tys. złotych rocznie zabezpiecza się w budżecie gminy na zadania z zakresu
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środków tych, po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, przekazywane są dotacje
dla Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki
w Toszku na świadczenie usług pielęgniarskich, pielęgnacyjnych i rehabilitacji przyłóżkowej oraz dla Regionalnej Fundacji Pomocy
Niewidomym z siedzibą w Chorzowie.
Z pominięciem procedury konkursowej
Magistrat wspiera również finansowo w ramach tzw. „małych grantów” zadania z zakresu kultury, sztuki, oświaty i wychowania,
ochrony dziedzictwa narodowego, wspierania
turystyki, upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych. Z funduszy tych
najchętniej korzystają nw. organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Toszek:
Orkiestra Dęta Toszek, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego
- Koło Toszek, Stowarzyszenie WIZAWI,
KS „Zamkowiec” i UKS „Toszecka Grupa
Kolarska”.
Z troski o zachowanie i odpowiednie
utrzymanie zabytków znajdujących się na
terenie gminy Toszek, Rada Miejska w Toszku w maju br. podjęła stosowną uchwałę
określającą zasady przyznawania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Jednocześnie zobowiązała się do corocznego
ustalania w budżecie środków przeznaczanych na powyższy cel. W tym roku jest to
kwota 30 tys. złotych.
Do końca czerwca należało składać wnioski o udzielenie dotacji przeznaczonej do wykorzystania w bieżącym roku. Z możliwości
tej skorzystała:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku – na zadanie dotyczące wymiany
kinkietów oświetlających główną
nawę Kościoła
Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Pa 
czynie – na prace remontowo-konserwatorskie XVII-wiecznej drewnianej
dzwonnicy.
Kolejne wnioski o udzielenie dotacji na
zadania z zakresu szeroko pojętego wachlarza działań ratunkowych, rewaloryzatorskich i konserwatorskich przy zabytkach,
które będą realizowane w przyszłym roku,
trzeba będzie złożyć najpóźniej do 15 września tego roku.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

 Trening czyni mistrza
W ramach działań prewencyjnych
i przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu
obrony cywilnej, po raz kolejny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)
z gminy Toszek uczestniczyły z zorganizowanych przez Grzegorza Kupczyka – Burmistrza Toszka ćwiczeniach. Mają one na
celu doskonalenie procedur współdziałania
i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
Dzięki uprzejmości właściciela tartaku
„Modrzew” Pana Adama Jacka, tegoroczne
ćwiczenia „Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej
w przypadku katastrofy przemysłowej na
przykładzie pożaru tartaku w Kotulinie”
przeprowadzono na terenie czynnego zakładu przemysłowego.
Działania obejmowały czynności gaśnicze
i zabezpieczające obiekty przed eskalacją zagrożenia, poprzez organizację punktu poboru
wody, akcję poszukiwawczą poszkodowanych
w warunkach całkowitego zadymienia, aż
po udzielanie pomocy poszkodowanym. Na
wyróżnienie zasługują druhny z OSP Kotulin,
które odgrywały rolę rannych – dziewczyny
same wykonały bardzo realistyczne imitacje
ran, poparzeń, złamań, a wręcz braki kończyn.
W ćwiczenia zaangażowano 7 samochodów oraz wszystkie jednostki straży z terenu
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Na drodze do partnerstwa
 dokończenie ze str. 1
W trakcie pobytu nie obyło się bez degustacji lokalnych potraw w otoczeniu elementów ludowych ukazujących kulturę, tradycję
i życie narodu ukraińskiego. Gospodarze
pokazali, czym trudni się tamtejsza ludność.
Goście z Polski odwiedzili m.in. zakład produkcji wyrobów z drewna oraz kamieniarski
specjalizujący się w obrabianiu granitu, nadleśnictwo, uprawy chmielu oraz prowadzone
na miejscu wykopaliska archeologiczne.
Zaskakująca była wizyta w pasiece jednego z lokalnych przedsiębiorców, który prócz
produkcji miodu i stosowania apiterapii,
zajmuje się medycyną niekonwencjonalną. W drewnianym domku, na specjalnym
„łóżku-ulu”, pod którym znajduje się rój
pszczół wytwarzający dobroczynne wibracje, leczy się miażdżycę i inne dolegliwości
krążeniowe. Niesamowitym doświadczeniem okazała się wycieczka do „kamiennej
wioski” – jednego z najbardziej osobliwych
miejsc tamtejszego terenu, zwanego cudem
geologicznym. Wzruszający moment nastąpił podczas wizyty w położonej na granicy
z Białorusią wsi Kopyshche, która została
w całości spalona 13 lipca 1943 r. przez nazistów. Odwiedzono muzeum, a pod po-
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mnikiem uczczono pamięć ofiar tamtejszej
tragedii, w wyniku której śmierć poniosło
pię
2887 osób, w tym 1347 dzieci.
wc
Punktem kulminacyjnym pobytu były
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botę 12 lipca. Wydarzenie to celebrowano
Pa
z obchodzonym przez cerkiew prawosławok
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Pracowicie między sesjami
W okresie od marca do czerwca br. Rada
Miejska w Toszku obradowała na czterech
sesjach.

 MARZEC
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 ustalenia wysokości stawek odpłatności za godzinę usług opiekuńczych
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Ponadto dokonano zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Po raz kolejny Rada uchwaliła także ProPNIÓW
gram szczepień profilaktycznych
dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciw bakteriom meningokokowym.
Tym razem szczepieniami objęte zostaną
dzieci z rocznika 2009.
W trakcie sesji zadecydowano o powierzeniu Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na
Starcie” realizacji zadań własnych gminy
Toszek w zakresie gospodarki komunalnej
z zakresu utrzymania czystości i porządku
oraz zieleni miejskiej i zadrzewień.
Toszeccy radni wyrazili ponadto w formie uchwały intencyjnej wolę nawiązania
współpracy pomiędzy położoną na Ukrainie gminą Olewsk i Toszek.
Rada Miejska w Toszku uchwaliła także
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
i Gminy Toszek na lata 2014–2029”, obejTymi
słowami przedszkolaki i uczniomujące
m.in.:
wie
Szkoły
Podstawowej
w Pniowie
powitali
aktualnego
i przewidy ocenę stanu
babcie
i
dziadków
przybyłych
na
uroczystość
walnych zmian zapotrzebowania na ciepło,
z okazji
ich święta.i paliwa gazowe,
energię
elektryczną
Zanim
rozpoczęłyracjonalizujące
się ferie zimowe,użytw szko przedsięwzięcia
le
gościli
seniorzy
zaproszeni
na
akademię
kowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej
gazowych,
po brzegi
sali rozbrzmiewał głos najmłodszych
 możliwości stosowania środków porecytujących
piękne
wiersze i śpiewających
prawy efektywności
energetycznej,
piosenki.
Swoim
humorem
rozbawiały ske możliwości wykorzystania istniejącze
w
wykonaniu
uczniów
ze
starszych
cych nadwyżek i lokalnych zasobów
paliw,klas.
Najwięcej
zabawy
było
jednak
podczas
energii, ciepła wytwarzanych w odnawial-konkursów, w których udział wzięli dziadkowie
nych
źródłach energii oraz zagospodarowaze swoimi wnukami. Nie wszystkie zaniawraz
ciepła
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m.in.
odpowiednie
mowa
bez
wątpienia
sprzyjają
zbliżaniu
się
środki finansowe na:
do siebie.
Wtedy
także
rodzi
się
pojęcie
„naszej”
 pokrycie wydatków związanych
które powoduje,
mieszkańcy,
zszkoły,
przebudową
dróg iż
gminnych
– nawet
ul.
niezwiązani
bezpośrednio
ze
szkołą,
traktują
Wiejskiej w Kotliszowicach i ul. Szkolją jako
integralny element
swojego
środowiska,
nej
w Ciochowicach
oraz
na wykonanie
a na takim przebudowy
postrzeganiu placówki
najbliższe
projektu
drogi przez
transportu
otoczenie,
zależy
bez
wątpienia
każdej
szkole.
rolnego Paczyna – Wrzosy,
 na budowę alternatywnego systemu
ogrzewania sali namiotowej przy Szkole Podstawowej w Toszku oraz budowę
Kto chce podziwiać
ogrodzenia terenu placówki,
piękne, wysokie palmy
 wykonanie inwentaryzacji kananie musi wybierać
lizacji deszczowej na wcale
terenie
miasta Tosię na południe Polski czy
szek.
na Kurpie... Od Niedzieli
Podczas sesji powołano Panią Danutę Lis
Palmowej aż do końca
na stanowisko Skarbnika Gminy.

element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

okresu wielkanocnego
wystarczy odwiedzić
kościół parafialny p.w.
Rada Miejska w Toszku przyjęła sprawozśw. Marcina w Paczynie.

 KWIECIEŃ

dania z realizacji poniższych programów:
W tygodniu poprzedzaZdrowia Psy Programu Ochrony
jącym Niedzielę Palmową
chicznego dla Gminy Toszek w roku 2013,
uczniowie i nauczyciele
Gminy Toszek
 Programu współpracy
Szkoły Podstawowej w Paw roku 2013 z organizacjami pozarządowyczynie od 6 lat przygotowują
mi oraz podmiotami wymienionymi w art.
wielkanocne palmy, które
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
osiągają wysokość około trzech metrów.
o działalności pożytku publicznego i o woSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
lontariacie.
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpiRadni podjęli również uchwałę w sprawie
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
przystąpienia
gminy Toszek do Między
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
gminnego
Związku
Komunikacji Pasażerw tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
skiej
w
Tarnowskich
Górach oraz przyjęcia
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
jego
statutu.
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.
Ponadto
uchwalono
kilka
aktówSzkoły
z zakreEfekty tegorocznej
pracy
uczniów
Podsu
pomocy
społecznej.
Do
najważniejszych
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie
należą
w od
sprawie:
można uchwały
oglądać już
1 kwietnia.
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dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagro-

dyMAJ
i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze

drużyny:
W trakcie majowej sesji Rada Miejska
Szkoły
podstawowe:
Ujazd,udziele2. Ligota
w Toszku
podjęła
uchwałę w1.sprawie
Toszecka,
3.
Kotulin;
szkoły
gimnazjalne:
nia pomocy finansowej Miastu Radzionków 1.
2. Jaryszów,
3. Ujazd;
szkołyekspośrednie:
naKotulin,
realizację
zadania pn.:
„Utworzenie
1.
Kotulin,
2.
Jaryszów,
3.
Ujazd.
zycji w Centrum Dokumentacji i Deportacji
Główni sędziowie
to Marek
i MaGórnoślązaków
do ZSRR
w 1945Mrozek
r.”.
rek
Pawłowski,
nad całością ozaśprzekazaczuwał proPonadto
zadecydowano
boszcz
Kotulina
ks. Lucjan Gembczyk.
niu
środków
finansowych
w wysokości

B. GROCHLA
12.900,00 zł na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu osobowego w wersji
oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.
W celu umożliwienia pełnego korzystania z uruchomionej platformy Wirtu@lny
Urząd, radni przyjęli uchwałę określającą
format elektroniczny, warunki i tryb składania formularzy informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny oraz możliwości
składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
W trosce o zachowanie i odpowiednie
ERKDWHURZLH]EDMHN
utrzymanie
substancji zabytkowej w gminie
Toszek, Rada podjęła uchwałę określającą
W czasie, kiedy dzieci odpoczywały
zasady udzielania dotacji na sfinansowanie
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont.
prac konserwatorskich, restauratorskich
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe melub robót budowlanych przy zabytku wpible. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
sanym do rejestru zabytków.

Po feriach przedszkole
jak z bajki

że pomieszczenia są już brudne i zakurzone.

byłoby ustawiać nowe meble w takich
Szkoda
CZERWIEC

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

# A po feriach

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

Oświata
Pomoc Społeczna

Karta Dużej Rodziny, czyli ulgi dla rodzin wielodzietnych
29 kwietnia br. Rada Miejska w Toszku podjęła Uchwałę Nr XLIV/480/2014 w sprawie
wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/
Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu gminy
Toszek. Niezależnie od programu samorządowego, 27 maja weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych. Już od
16 czerwca br. osoby uprawnione mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

P

rzez rodzinę wielodzietną rozumie się
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci:
 w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 w wieku do ukończenia 25. roku życia –
w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 bez ograniczeń wiekowych – w przypadku
dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Do korzystania z programu uprawnieni są
członkowie rodziny wielodzietnej, tj.:
 rodzic (rodzice) – przez którego rozumie
się także rodzica (rodziców) zastępczych
lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny
dom dziecka;
 małżonek rodzica;
 d ziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje
rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę,
o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 135,z późn. zm.).
Regulamin oraz wnioski o przyznanie
Karty Dużej Rodziny dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
oraz na stronach internetowych:
www.toszek.pl; www.ops.toszek.pl
Więcej informacji na temat Karty Dużej
Rodziny można uzyskać pod nr telefonu:
32 332 67 02.
Osoby uprawnione do uczestniczenia
w programie, otrzymają możliwość korzy-

PACZY

# Szko³a - in

element Twojeg

Szkoła Podstawowa w
„harmonizować swoje ż
niem” poprzez organizo
przedsięwzięć o charakter
W Dniu Seniora, orga
Dnia Babci i Dziadka, cała
spotyka się z nestorami
rod
stania ze zniżek od obowiązujących
cen
z opiekunami
przygotowu
w poszczególnych podmiotach
sektora pryartystyczny,
konkursy ora
watnego i publicznego na terenie
całego kraju.
Tradycją
szkolną
Informacje na temat Partnerów programu stało
wszystkich
imprez zebra
zostaną przekazane wraz z wydaną
Kartą.
podczas spotkań rodzinny
Karta wydawana jeststole.
bezpłatnie!
O to, aby dla rozkosz
ducha
nie zabrakło
Wnioski przyjmuje Ośrodek
Pomocy
Spo- poka
niezawodne Mamy z Rad
łecznej w Toszku.
Wspólne
Nie zwlekaj, już dziś wypełnij
i złóż przeżywanie
stomowa
- bez wątpienia sp
sowny wniosek – skorzystaj z ulg przysługudo siebie. Wtedy także rod
jących Twojej rodzinie.
szkoły, które powoduje, iż
niezwiązani bezpośredni
ją jako integralny element
a na takim postrzeganiu pla
otoczenie, zależy bez wątp

Jak powstrzymać pijanego kierowcę?
Styczniowy wypadek w Kamieniu Pomorskim, w którym zginęło sześć osób,
śmierć siedmiu nastolatków pod Chełmnem oraz dwóch dziewczynek pod Łukowem to tragedie, których można było uniknąć. We wszystkich przypadkach byli
świadkowie, którzy wiedzieli, że osoba wsiadająca za kierownicę piła alkohol.
„Powstrzymaj pijanego kierowcę” – to hasło działań informacyjno-edukacyjnych
prowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do ich podjęcia zostały zaproszone wszystkie samorządy.

P

olicjanci zwracają uwagę, że pijani kierowcy nierzadko przewożą swoich najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół. Wielu
pasażerów świadomie podejmuje ryzyko,
decydując się na jazdę samochodem prowadzonym przez nietrzeźwego. Inni nie reagują,
gdy w ich obecności ktoś na chwiejnych nogach zbliża się do samochodu.
Jeśli widzisz kierowcę, który zachowuje się
podejrzanie, reaguj! Każdy z nas może ująć
sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku.
To tzw. zatrzymanie obywatelskie. Nie jest
to prawny obowiązek, ale uprawnienie, które
posiada każdy obywatel.
Po pierwsze należy zadzwonić pod numer
112 i poinformować policję o uzasadnionym
podejrzeniu, że ktoś jedzie pod wpływem
alkoholu, np. jedzie „wężykiem”. Podczas
rozmowy określ miejsce, w którym się znajdujesz i powiedz, jakie zachowania kierowcy
wzbudzają Twój niepokój. Opisz jego samochód (numery rejestracyjne, marka, kolor).

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję
policji lub zastanów się, czy jesteś w stanie
samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając
przy tym o swoim bezpieczeństwie. Możesz
skonsultować swój plan działania telefonicznie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej
odległości za samochodem kierowanym przez
nietrzeźwego, informując na bieżąco o trasie,
którą pokonujesz.
Nigdy nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie. Powstrzymaj się od podejmowania
na własną rękę pościgów za pijanym kierowcą
czy zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwagę, że osoby pod wpływem alkoholu mogą
być agresywne i stwarzać zagrożenie. Zawsze rozsądnie oceniaj sytuację, w jakiej się
znajdujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj
z bezpośredniej interwencji, jeśli nietrzeźwy
kierowca jest silniejszy fizycznie, rozdrażniony i pobudzony.
Możesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli masz prze-

konanie, że jego opór nie będzie duży lub
będziesz w stanie bez trudu go przełamać
(np. jeśli kierowca jest tak pijany, że ledwo
trzyma się na nogach lub posiadasz znaczącą
pię
fizyczną przewagę). Zawsze warto poprosić
wc
drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji.
się
Wspólnie poczekajcie na przyjazd policji.
na
Jeśli kierowca, który wyraźnie jest piPa
jany, zatrzyma się (np. na światłach czy na
ok
poboczu), możesz zareagować, korzystając
wy
z prawa do ujęcia sprawcy przestępstwa na
ko
gorącym uczynku. Możesz otworzyć drzwi
św.
samochodu pijanego kierowcy i wyciągnąć
kluczyki, uniemożliwiając mu w ten sposób
jąc
dalszą jazdę. Bądź stanowczy – wyraź swój
ucz
sprzeciw wobec jazdy pod wpływem alkoSzk
holu, uświadom ryzyko, z jakim się wiąże.
czy
Możesz odwołać się do prawa i surowych kar
wie
za prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz
osiągają wysokość około trze
do emocji, wskazując na możliwość spowodoSwoim wyglądem nawiązują
wania tragedii na drodze. Następnie
poczekaj
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jed
na przyjazd policji.
sują się w model śląski, opisany
Prawidłowe formy reakcji–pokazują
filmy,
są w nich różne krzewy w lic
które można obejrzeć na stronie
www.pow tym jeden z nich ma kolce
wstrzymaj.pl. W portalu nieChrystusa),
brakuje radz drugiej
eks- zaś ich
pertów, m.in. policjantów i psychologów.
i szarfy z bibuły nawiązują do
Pamiętaj – pijany kierowca Efekty
to śmiertelne
tegorocznej pracy
zagrożenie! Od tego, czy zareagujesz,
może – dwie
stawowej w Paczynie
zależeć czyjeś życie. Nigdy nie
przymykaj
oka
można oglądać
już od 1 kw
na niebezpieczne sytuacje na drodze!
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Oświata
Oświata
kotulin

SP KOTULIN

Konkursy, wycieczki i... wakacje!

od samego początku. W tym roku reprezentowali szkołę w trzech kategoriach: solistka
Beata Grochla
Karolina Walczak w kategorii przedszkolaCzerwiec to miesiąc kończący rok szkolny,
ków zdobyła I miejsce, zespół PAPA, czyli
PACZYNA
KOTULIN
w którym zarówno
uczniowie, jak i nauczyAgata Powrósło i PNIÓW
Ola Pieruch w kategorii
ciele myślą o wakacjach, ale nie tylko… To
klas I-III zdobyły III miejsce, a zespół EINS,
również czas skłaniający do refleksji i podZWEI, DREI w składzie Agata Czampik,
sumowań, zwłaszcza w zakresie zdobytych
Agata Szewczyk, Miriam Powrósło i Martyna
wyróżnień i mile spędzonych chwil.
Walczak – wywalczyły I miejsce.
Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się
W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej
Ciepłe, wiosenne dni to również dobry
„harmonizować
swoje
życie z całym
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udział w ogólnopolprzedsięwzięć
o
charakterze
środowiskowym.
skiego, towarzyszyli im, obok trenerów, ro- Rady Miejskiej w Toszku, uczniowie z Kotuskim konkursie „Mój Szkolny Kolega z Misji”
W
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z
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100 ministrantów.
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Uczniowie z Kotulina biorą w nim udział już
życzą udanych i bezpiecznych wakacji.
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brawami.
po
brzegi
sali
rozbrzmiewał
głos
najmłodszych
a
na
takim
postrzeganiu
placówki
przez
najbliższe
ogólnej drużyna zajęła I miejsce wygrywając dla szkoły puchar i pluna chwalebną listę toszeckich posiadaczy tego fantastycznego trofeum.
recytujących piękne wiersze iRenata
śpiewających
otoczenie,
zależy
bez Bezpieczeństwa.
wątpienia każdej szkole.
szową
maskotkę
– Mis
Sabina Paździor
Gratulacje!
Swolany
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piosenki. Swoim humorem rozbawiały skew Kotulinie
cze w wykonaniu
uczniów ze starszych klas.
 Mini mundial w partnerskiej gminie Hohenau
 Gminne Biegi Przełajowe
Najwięcej
zabawy
było jednak podczas
kon30 maja w ramach partnerskiej
W gminnych biegach przełajowych zorganizowanych
5 czerwca
Kto chce podziwiać
kursów, w których udział wzięli dziadkowie
współpracy gmin Toszek i Hohew Kotulinie medale zdobyli wszyscy uczniowie reprezentujący Szkołę
piękne, wysokie palmy
wszystkie zanau uczniowie Szkoły Podstawowej
Podstawową w Toszku. wraz ze swoimi wnukami. Nie
Agnieszka Gabryś
wcale nie musi wybierać
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
w Toszku mieli okazję wyjazdu do
Pyskowicach
się na południe Polski czy
walczyli do końca o jakwnajlepsze
miejsce. Dla TO
 IV Olimpiada Lekkoatletyczna
Niemiec. Jedną z części wizyty był
na Kurpie... Od Niedzieli
gości przygotowano również słodki poczęmini mundial. Gminę Toszek reW IV Olimpiadzie Lekkoatletycznej w Pyskowicach, która odbyPalmowej aż do końca
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
prezentowały kluby „Zamkowiec
ła się 10 czerwca, uczniowie Szkoły Podstawowej w Toszku stanęli
okresu wielkanocnego
otrzymali przepiękne prezenty. Były to praERKDWHURZLH]EDMHN
Toszek” (z uczniami toszeckiej
w konkurencjach: bieg na dystans 60 m, 400 m, 600 m i 1000 m, rzut
wystarczy odwiedzić
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
klasy sportowej) oraz „Przyszłość Ciochowice”. W turnieju, poza
piłeczką palantową, skok w dal, zdobywając odpowiednio II i III
kościół parafialny p.w.
W czasie, kiedy dzieci odpoczywały nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
Toszkiem, uczestniczyło jeszcze 20 drużyn z Niemiec i 10 z Czech.
miejsce.
Agnieszka Gabryś
św. Marcina w Paczynie. w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. opuszczając salę.
Ws
W tygodniu poprzedza- Znalazły się fundusze i zakupiono nowe meW czasie ferii… szkoła również tętniła ważny
PRZEDSZKOLE
jącym Niedzielę Palmową ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
mi są
Po występach przedszkolaków, do zabauczniowie i nauczyciele że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. na zajęcia organizowane przez nauczycieli. i dziad
wy „porwał” wszystkich wodzirej imprezy
Szkoły Podstawowej w Pa- Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, kom- w sobo
4 czerwca toszeckie Przedszkole obPan Żaba, dostarczając dzieciom i rodzicom
czynie od 6 lat przygotowują właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo proble
chodziło Dzień Rodziny. Rodzinne święto
wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Dla
wielkanocne palmy, które wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
20 stycznia dzieci z gru
to wspaniała okazja do integracji dzieci,
uczestników imprezy przygotowano także
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroosiągają wysokość około trzech metrów.
ka” i „Tygryski” zapro
rodziców, pracowników placówki oraz zaatrakcje: przedszkolną kawiarenkę, przySwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji ku prace postępowały naprzód. Sale odmababcie i dziadków, a
proszonych
gości.
smaki z grilla, przepyszne „domowe” ciasta
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi- lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
przekazały dzieci z g
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor
upieczone przez mamy przedszkolaków. Nie
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska w kuchni, a na ścianach powstały piękne porPo raz kolejny przyjechał do
szkoły te- przygo
Przedszkolaki
Grażyna
Myszak witając uczestników imzabrało również „salonu” piękności, malowa– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna atrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza.
Aktorzy
wiele niespodzianek.
Z
prezy.
Następnie wystąpiły dzieci z poszczenia buzi oraz kącika niespodzianek z loterią
losowania nagrody główne wygrali Martynka
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą w swoim wystąpieniu pt. „Krowa
wałyKłamczuwiersze, śpiewały
gólnych
grup wiekowych, przedstawiając
fantową. Pod koniec zabawy odbyło się losoWinicka z grupy „Biedronki” i Dawid Zych
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustala- cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną
kro„Biedronek”
śpiewała
program
artystyczny
przygotowany
specjalwanie
nagród
głównych.
W
tym
roku
dzięki
grupy
„Motylki’.
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej. li drobne szczegóły, by przedszkole było nie z wą,
która
kłamała,Gratulacje!
ale jak wiadomo
–
kłamkim. Mali artyści z g
nie naEfekty
ten dzień
dla swoich
Dzieci
sponsorów
były to dwie Efekt
hulajnogi.
Serdeczne
podziękowania
rodziców,
tegorocznej
pracyrodziców.
uczniów Szkoły
Pod- hojności
ma krótkie
nogi. Podczasdla
przedstawienia
tylko ładne,
ale i funkcjonalne.
końco- stwo
pochwalili się znajomo
popisały
się
swoimi
zdolnościami
wokalnyNagrody
główne
sfinansowali:
Pani
Anna
sponsorów
oraz
wszystkich
osób,
które
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują uczniowie byli bardzo aktywni,
a na przykoniec bajkę p
przedstawiając
mimożna
i tanecznymi.
Było
wesoło
i
kolorowo.
Czub
–
salon
kosmetyczny
„Xania
Nails”,
czyniły
się
do
zorganizowania
uroczystości
oglądać już od 1 kwietnia.
wszystkim za zaangażowanie.
nagrodzili wykonawców gromkimiWszystkie
brawami.przedsz
Publiczność nagrodziła małych
artystów
Pan Roman Krupa – Firma „GEES”
oraz
Dnia Rodziny w toszeckim Przedszkolu.
AGNIESZKA KURAL
B. GROCHLA
Asnoręcznie
N N A Z A R Z E upominki
CKA
gromkimi brawami.
Państwo Jolanta i Józef Szymczuk. W drodze
Agata Abraszek-Konopka
życzenia i całusy, miłe
i bardzo serdeczna, ra
B. GROCHLA

Po feriach przedszkole
jak z bajki

AGNIESZKA KURAL

B. GROCHLA

ANNA ZARZECKA
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i bardzo serdeczna, radosna atmosfera.

# Zwyciêstwo
toszek
gimnazjalnej grupy
teatralnej
Wybory Prezesa

Związku
Nauczycielstwa
Polskiego

GIMNAZJUM

Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych
o wartości 41 797,44 zł i 41 406,12 zł.
Pewnie niejeden pamięta czasy, kiedy gości niespodziankę. Dziękując za miłe spow szkole lekcje informatyki odbywały się przy tkanie i prezenty zaśpiewały piosenkę w jękilku 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
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także
SP TOSZEK
zajęcia z matematyki, fizyki a nawet religii.
Od
września
2010
r.
w
pracowniach
realizuSławomir Zarzecki
je się także część zadań w ramach unijnego
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
Po długim oczekiwaniu zabytkowa dzwon- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w Paczynie
doczekała
i nica
młodzieży
Gminy Toszek”.
Odbywają sięsię remontu,
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
który
rozpoczęto
16
czerwca br. Przedsięczy profilaktyczne.
wzięcie
okazało
na także
tyle kosztowne,
że bez
W bibliotece
szkolnejsię
istnieje
Internetowe
CentrumzInformacji
Multimedialnej,
funduszy
zewnątrz
nie byłoby możliwe.
które szkoła otrzymała w ramach ogólnopolskiego programu w 2005 r. Są to 4 komputery
oraz urządzenie
wielofunkcyjne,
edyna
w województwie
śląskim
wolno7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
które dostępne są dla uczniów w godzinach
Szkoła Podstawowa w
stojąca,
drewniana
dzwonnica
od
dawna
Zgodnie
z harmonogramem działań propracy biblioteki.
„harmonizować swoje ż
jektu Comenius
J . F A L B O R Sstaraniom
KA
czekała na renowację. Dzięki
wieluw dniach od 20 do 25 lutego
nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawopoprzez
osób w końcu udało się pozyskać2wej
niezbędne
które otwierały dwudniowąniem”
imprezę.
Pro-organizo
w Toszku spotkało się z przedstawicielaprzedsięwzięć
o charakter
środki zewnętrzne, wymagany mi
byłszkół
jednak
partnerskichgram
w Sacelewzbogaciły
w Rumunii. występy śląskich zespołów.
Toszanie
zwiedzili
tamtejszą
szkołę,
miasto,
SP TOSZEK
W
Dniu
Seniora,
finansowy udział własny. I właśnie
w takim
Tradycyjnie czas na scenie miały także dzieci orga
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestniDnia
Babci i Dziadka,
cała
celu
zorganizowano
VIII
Festyn
Kościelny
ze świetlicy
parafialnej. Po raz
pierwszy
wy„DER DIE DAS KENNER”
czyli w szkolnych zajęciach,
poznali niektóre
spotyka
z nestorami rod
towtytuł
organizowanego przez
zwyczaje regionu, ale stąpili
również też
opowiedzieli
Paczynie.
bracia z Pniowa. Tym
razemsiępogoda
Wydawnictwo Szkolne PWN ogólnopolskiego o swojej szkole i Toszku. W pamięci uczestz opiekunami
przygotowu
Impreza
odbyła się
tradycyjnie
na boisku
dopisała,
przez co frekwencja
była zaskakukonkursu
z j. niemieckiego.
29 lutego
w Ka- ników
wycieczki pozostanie
z pewnością
artystyczny,
konkursy
ora
towicach
odbył się wojewódzki,
etap, wieczór
ludowejjąco
rumuńskiej
muzyce
sportowym,
które jakostatni
się okazuje
służyprzynie
wysoka.
Podjęte działania pozwoliły na
do którego zakwalifikowało się 5 uczniów i gościnność gospodarzy.
Tradycją
szkolną
stało
tylkoPodstawowej
sportowcom,
ale
i całej
zebranie
niezbędnej sumy.
Szkoły
w Toszku:
Karolina
By- lokalnej
Sacele –spomiasto w Rumunii,
w Siedmiogroimprez zebra
tomska,
WiktoriaObiekt
Bytomska,został
Julia Słotwińska,
w okręgu Braszów, zamieszkane
przez
łeczności.
solidniedzie,
przygotoOrganizatorzy
jeszcze razwszystkich
pragną gorąco
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu- 30 tys. mieszkańców.
podczas
spotkań
wany – m. in. odmalowano szatnię, przed
podziękować
wszystkim zaangażowanym rodzinny
B.SZPAK
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!

Z życiaOświata
sołectw

Tylko

# Odwiedziny
w Sacele
niemożliwe
jest

warte wysiłku…

PACZY

9 maja br.
w Oddziale
Związku Na- =ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
uczycielstwa
20 stycznia grupa teatralna działająca
P o l s k i e g o w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczyw Toszku od- cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
wzięła udział w XIII Wojewódzkim
były się wy- Rduch
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskobory nowego wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, Wiezarządu. Pre- zszowej,
Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
zesem została Wykonawcy
Zofia Brzezińska.
wystąpili w trzech kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja.

Joanna Falborska
Zwycięzców wybierało profesjonalne jury.
Uczniowie toszeckiego gimnazjum zwyciężyli w kategorii gimnazjów. Ich przedstawienie odznaczało się pomysłowością i nowatorstwem oraz, oczywiście, świetną grą
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę
– Złotą Maskę. Gratulacje.

Z życia toszeckiego
Gimnazjum...

J. FALBORSKA

 7 majaXXXUPT[FLQMtPo
w toszeckim Gimnazjum
gotroszku o Toszku
ściła już po raz drugi autorka książek Marta
Fox. W czasie spotkania dwie uczennice zaprezentowały fragmenty swojej twórczości,
które zrecenzowała pisarka. Troje uczniów
zaśpiewało także jeden z wierszy Pani Marty.
Autorka czytała fragmenty swojej najnowszej
książki „Zołzunie” oraz odpowiadała na pytania uczniów. Przy okazji spotkania odbyły się
konkursy dotyczące jej twórczości – plastyczny
i czytelniczy.
Joanna Falborska
 23 maja uczniowie z 14 szkół powiatu
gliwickiego wzięli udział w Dniu Europy 2014.
Każda szkoła przedstawiała jeden kraj Unii
Europejskiej.
Zadaniem zespołów było
przygotowanie stanowisk
promujących
europejskie
państwa oraz
prezentacje
w ybra nego
kraju na scenie. Gimnazjum z Toszka reprezentowali uczniowie kl. II b, którzy do
przedstawienia wybrali Austrię. Sernik wiedeński, zatańczony na scenie walc wiedeński,
stanowisko prezentujące walory turystyczne
tego alpejskiego kraju to najważniejsze efekty
pracy toszeckiego zespołu. Kornelia Rzepka

# Szko³a - in

element Twojeg

J

# Der, die,
das kenner

wejściem pojawiła się kostka i zamontowano
kolejny fragment ogrodzenia. Na płycie boiska rozegrano mecze o Puchar Proboszcza,

Wspólne przeżywanie
mowa - bez wątpienia sp
do siebie. Wtedy także rod
szkoły, które powoduje, iż
bezpośredni
Sołtys wsi Kotulin oraz członkowie Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” niezwiązani
dziękują wszystją
jako
integralny
kim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas, sprzęt i brali czynny udział w pracach element
a na takim postrzeganiu pla
mających na celu poprawę estetyki miejscowości.
otoczenie,
zależy
Cieszy fakt, że znaleźli się ochotnicy, którzy zaangażowali się we wspólną pracę
na rzecz
wsi. bez wątp

Podziękowania

W ubiegłym roku zostały utwardzone frezowinami asfaltowymi drogi przy ul. Kolejowej,
Gliwickiej („Zidlongi”) oraz fragmenty drogi prowadzącej na Szklarnię. Wykonano renowację
murków przy skrzyżowaniach na ul. Kolejowej, Osiedlowej i w Kotulinku. W bieżącym roku
został zaś wyczyszczony i uporządkowany fragment lasu przy ul. Kolejowej, gdzie zamontowano dwie ławki. Na wiosnę wykarczowano korzenie po ściętych kasztanach przy Krzyżu
na ul. Kolejowej, wokół którego zrekultywowano i upiększono teren.
Wszystkim tym, którzy pomagali i zaangażowali się w prace serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

# Z Ma³opolsk

 9 czerwca uczennica toszeckiego
Gimnazjum Karolina Wycisk zajęła II miejsce
w Rejonowym Festiwalu Piosenki Niemieckiej pod patronatem Starosty Gliwickiego.
Joanna Falborska

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

stole. O darczyńto, aby dla rozkosz
w przygotowanie i obsługę festynu,
ducha nieuczestzabrakło poka
com i sponsorom
oraz
wszystkim
7
niezawodne Mamy z Rad
nikom.

Krzyż przy ul. Kolejowej
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– są w nich różne krzewy w lic
w tym jeden z nich ma kolce
Chrystusa), z drugiej zaś ich
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Efekty tegorocznej pracy
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Zamkowe odkrycia
Bartłomiej Woźniak

0LHVLďFZU
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Od stycznia br. w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” trwa realizacja projektu
Toszek

dotyczącego rewitalizacji
z przeznaczeniem na
PACZYNAGotyckiej Wieży Zamkowej KOTULIN
Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku62â(&7:$
oraz rewitalizacji budynku
stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
Operacja
jest Ministrantów
współfinansowana
Mistrzostwa
Boguszyce
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach
Dekanatu
Ujazdowskiego
element
Twojego
œrodowiska
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa &LRFKRZLFH
Śląskiego na lata 2007–2013.

# Szko³a - integracyjny

Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się
„harmonizować
swoje życie
z całym istnieramach inwestycji
przewidziana
jest
niem”
poprzez
organizowanie
cyklicznych
m.in. renowacja oraz aranżacja
goprzedsięwzięć
o charakterze
środowiskowym.
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W
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modernizacja
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dla nich
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kanalizacyjnej
oraz centralnego
ogrzewania,
Tradycją
szkolną
stało
się
już
to,
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wszystkich
imprez
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to, aby dla
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siębadaucztą dla
PraceOziemne
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ducha
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których
niezawodne
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odkryto
pierwotne
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pałacu
Collonów
Wspólne
zabawa, śpiew,dorozłączące
wieże. przeżywanie,
Badania przeprowadzano
mowa
bez
wątpienia
sprzyjają
zbliżaniu
głębokości blisko 4 metrów. W trakcie
prac się
do
siebie.
Wtedy
także
rodzi
się
pojęcie
„naszej”
napotkano nieliczne fragmenty naczyń ceszkoły, które
powoduje,
iż mieszkańcy,
nawet
ramicznych,
kości
zwierzęcych,
fragmenty
niezwiązani
bezpośrednio
ze
szkołą,
traktują
narzędzi metalowych oraz fragmenty kają jako integralny element swojego środowiska,
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.
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#z ZCentrum
Ma³opolski
na Œl¹sk
Kultury

Kto chce podziwiać
piękne, wysokie palmy
wcale nie musi wybierać
się na południe Polski czy
8 czerwca toszecki Orlik „uczestniczył”
na Kurpie... Od Niedzieli
w ogólnopolskim evencie społeczno-sportoPalmowej aż do końca
wym „Wielki Mecz Piłki Nożnej” połączookresu wielkanocnego
nym z akcją „Razem wygrywamy z rakiem
wystarczy odwiedzić
piersi”. Impreza odbyła się przy wsparciu
kościół parafialny p.w.
Grzegorza Kupczyka – Burmistrza Toszka
św. Marcina w Paczynie.

„Zamek w Toszku”

i Gliwickiego Stowarzyszenia „Amazonek”,
W tygodniu poprzedzaktórego przedstawicielki wraz z Panią Prejącym Niedzielę Palmową
zes – Alicją Śledź rozdawały ulotki związane
uczniowie i nauczyciele
z akcją poświęconą walce z rakiem piersi
Szkoły Podstawowej w Paoraz udzielały stosownych porad.

czynie od 6 lat przygotowują
wielkanocne palmy, które
deą organizatora było przeprowadzenie
osiągają wysokość około trzech metrów.
jednego meczu piłkarskiego, ale ostateczSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
nieśląskiej,
zorganizowano
aż trzy! Najmłodsi podjak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpiopieczni
Zamkowca
Toszek zadebiutowali
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
rywalizując
między
sobą
i kończąc wyni– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
kiem
4:2.
Następnie
na
murawie
spotkały
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
sięChrystusa),
dziewczęta
z
KKS
Zabrze
z
toszeckimi
z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
zawodniczkami
klubu.
Niestety
gospoi szarfy z bibułytegoż
nawiązują
do tradycji
małopolskiej.
darzeEfekty
uleglitegorocznej
gościom 2:1.
Honorowego
gola
pracy uczniów Szkoły
Poddlastawowej
toszeckiego
zespołu
strzeliła
Klaudia
w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie
Woźniak.
Głównym
imprezy był
można oglądać
już odpunktem
1 kwietnia.

I

jednak pojedynek toszeckichA Oldboy’ów
GNIESZKA KURAL
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W sobotę
4 lutego, miał miejsce turniej
Kotliszowice

ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły
Kotulin

przybyli ministranci
z Dekanatu Ujazdowskiego, Ligota
towarzyszyli
im, obok trenerów, 
roToszecka
dzice. Przyjechało około 100 ministrantów.

Była ciepła Paczyna
herbata, pyszne bułki i pączki
dla wszystkich,
mnóstwo emocji oraz nagroPaczynka

dy i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze
3DZãRZLFH

drużyny:
SzkołyPisarzowice
podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota

Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1.
3ãXŭQLF]ND

2. Jaryszów,
3. Ujazd;
szkoły kilka
średnie:
fliKotulin,
piecowych.
Dodatkowo
odkryto
1. Kotulin, elementów
2. 3QLyZ
Jaryszów,w3.postaci
Ujazd. paciorka

ciekawszych
Główni sędziowie
toktóra
Marek
Mrozek
i Makamiennego
i
monety,
została
podProboszczowice

rek specjalistycznym
Pawłowski, nad całością
zaśkonserwaczuwał prodana
zabiegom
boszcz Kotulina
ks. Lucjan Gembczyk. 
6DUQyZ
torskim.
B. GROCHLA
W chwiliWilkowiczki
obecnej prowadzone są
robo-
ty zgodnie z założonym harmonogramem.
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na
wiosnę przyszłego roku.
6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
QFPKGTWEJQOQħEKRQFCVMW
TQNPGIQRQFCVMWNGħPGIQ
QTC\RQFCVMWđæE\PG
\QDQYKæ\CPKGRKGPKúľPG

Po feriach przedszkole
jak z bajki
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Fot. Bartłomiej Woźniak

Oświata
Kultura

Tymi słowami przedszkolaki i uczniowie Szkoły
w
powitali 
 Podstawowej

Pniowie
babcie i dziadków przybyłych na uroczystość





z okazji ich święta.
Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szkole gościli seniorzy zaproszeni na akademię
6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej 6GTO
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych RQF
QFħTQFMÎYVTCPURQTVQY[EJ
recytujących piękne wiersze i śpiewających
3
ϔ RGDWHNRGőURGNyZWUDQVSRUWRZ\FK ϔ:V]\
piosenki. Swoim humorem rozbawiały skeSãDWQ\MHVWZGZyFKUDWDFKSURSRUFMR- UROQ\
cze w wykonaniu uczniów ze starszych klas. GR F
QDOQLHGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NXSRNajwięcej zabawy było jednak podczas kon- kowe
GDWNRZHJRZWHUPLQLHFQNWVGIQ
kursów, w których udział wzięli dziadkowie  Y
Ō+TCVCFQYT\GħPKCŌ++TCVC
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie za- RQFC
,GľGNKLGFPCMQDQYKæ\GM
dania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
okazali
się zawodnicy z Zamkowca Toszek,
RQFCVMQY[RQYUVCđ
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla 6GTO
anaSROXW\PDSU]HGZU]HőQLDGDdrugim miejscu stanęły „Blondyny
gości przygotowano również słodki poczę- RQF
z Kotulina”.
QHJRURNXSRGDWHN]DWHQURNSãDWQ\
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
Pozostaje
wierzyć, że w okresie wakacyj- osob
MHVWZGZyFKUDWDFKSURSRUFMRQDOQLH
otrzymali przepiękne prezenty. Były to pranymGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NXSRGDWamatorzy sportu będą częstymi gośćmi F\MQH
ce NRZHJRZWHUPLQLH
wykonane przez dzieci. „Dawno się tak QHM
na toszeckim
Orliku.
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków RVRE
ZFLďJXGQLRGGQLDSRZVWDQLDRERopuszczając
salę.
ZLď]NXSRGDWNRZHJR²+TCVC
JyOQH
Informacja
W
czasie
ferii… szkoła również tętniła QDOQ\
GRZU]HőQLDGDQHJRURNX²++TCVC
życiem.
Duża
grupa„Zamek
ucznióww Toszku”
przychodziła poda
Centrum
Kultury

RGZU]HőQLDGDQHJRURNXSRGDWHN
naMHVWSãDWQ\MHGQRUD]RZRZWHUPLQLH
zajęcia
organizowane
przez
informuje o zmianienauczycieli. IQO
Odbywały
m. in. internetowej.
zajęcia sportowe, komGQLRGGQLDSRZVWDQLDRERZLď]NX
adresusięstrony
puterowe
oraz różne gry i zabawy ruchowo
podatkowego
Nowy adres to
- zręcznościowe.

Czerwiec
na toszeckim ORLIKU
QUQD[ſ\[E\PGZUDWDFKSURSRUFMRQDOQ\FKGRF]DVXWUZDQLDRERZLď]NX
podatkowego -FQOCTECOCLC
z drużyną
Zamkowca Toszek, w którym
YT\GħPKCKNKUVQRCFCTQMWRQFCVMQYGIQ
o wygranej
zadecydowały rzuty karne.

Ostatecznie mecz zakończył się na korzyść
6GTOKP[RđCVPQħEKRQFCVMW
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
piłkarzy
Zamkowca.
QFPKGTWEJQOQħEK
ERKDWHURZLH]EDMHN
W
sobotę 14 czerwca na Orliku gościli
także
siatkarze. W ramach Turnieju
Trójek
QUQD[RTCYPG
organizaW czasie, kiedyi jednostki
dzieci odpoczywały
Siatkarskich
rozegrano kilka pojedynków,
F\MQHQLHPDMďFHRVRERZRőFLSUDZQHM
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont.
obfitujących
w sporą dawkę emocji. Z powoZW\PVSyãNLQLHSRVLDGDMďFHRVRERZRőFL
Znalazły
się fundusze i zakupiono nowe meduSUDZQHM]DSRV]F]HJyOQHPLHVLďFHZUDniekorzystnej aury część meczów trzeba
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
WDFKSURSRUFMRQDOQ\FKGRF]DVXWUZDQLD
było
przenieść do hali sportowej pobliskiej
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone.
RERZLď]NXSRGDWNRZHJRYVGTOKSzkoły
Podstawowej. Wśród najstarszych zeSzkoda
byłoby ustawiać nowe meble w takich
PKGFQFPKCMCľFGIQOKGUKæEC
społów
najlepszymi okazali się „Sodziarze”,
właśnie
salach. Po krótkiej naradzie rodzice
C\CUV[E\GēFQUV[E\PKC
na drugim miejscu uplasowały się „Dzikie
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł,
dziki”, a podium zamykali panowie z „Ponawet dziadkowie, przychodził i krok po krolice service”. Wśród juniorów najlepszymi

www.zamektoszek.eu

ku prace postępowały naprzód. Sale odmalowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
Wydawca:
0#-Đ#&HJ]HPSODU]\
9;&#9%#
w kuchni, a na ścianach powstały8U]ďG0LHMVNLZ7RV]NX
piękne
porPo raz kolejny
przyjechał
Łamanie
i druk: do szkoły teGMINA TOSZEK
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Na rowerach wzdłuż Kanału Gliwickiego
Dorota Matheja

VII Rajd Rowerowy Szlakiem Zabytków
Ziemi Toszeckiej zgromadził rekordową
liczbę 70 kolarzy. Tak jak w ubiegłych latach i tym razem peletonowi towarzyszył
autokar, którym podróżowało kolejnych
40 uczestników projektu. W tym roku motywem przewodnim był Kanał Gliwicki,
a o mijanych po drodze obiektach opowiadał ks. Piotr Górecki.

W

sobotę 7 czerwca w samo południe
cała grupa spotkała się w sławęcickim
parku, w którym zobaczyć można ostatnie
ślady po jednym z najbardziej imponujących
pałaców Górnego Śląska. Kolejnym punktem programu były ruiny zamku, niegdyś
biskupiego w Ujeździe. W czasie przerwy
w Wiejskim Domu Kultury w Niezdrowicach uczestnicy poznali historię Żydów
z Ujazdu, których nekropolia znajduje się
w pobliskim lesie.

# Szko³a - in

element Twojeg

Niemniejsze zainteresowanie wzbudziły dzieje Kanału Kłodnickiego oraz Kanału Gliwickiego przedstawione przy okazji
przystanku remontowanej obecnie śluzie
w Rudzińcu. W drodze do Toszka uczestnicy
rajdu odwiedzili jeszcze przepiękny drewniany kościół w Poniszowicach oraz zatrzymali
się przy pomniku ofiar I wojny światowej
w Słupsku. W związku ze zbliżającą się setną
rocznicą wybuchu ks. Górecki przedstawił jej
genezę, a przede wszystkim ogrom ludzkich
tragedii przez nią wywołanych.

Pielgrzymka konna do Goja
Ks. Rafał Przybyła – Prezes Stowarzyszenia
Diecezjalny Duszpasterz Miłośników Koni

Już 27 lipca po raz piąty odbyła się konna
pielgrzymka do Goja. To mały jubileusz.
Początkowo zupełnie spontaniczna inicjatywa, przerodziła się w dość konkretną
działalność.

W

minionym czasie powstało nawet Logo
pielgrzymki, przekazujące odbiorcy
konkretne wartości. Kolor niebieski to symbol
Maryi, podobnie jak litera M. Zarys domu
to kaplica w Goju, liczba siedem w kolorze
czerwonym przedstawia 7 Boleści Maryi,
zaś zarys głowy konia nie wymaga tłumaczenia.
Tegoroczna Pielgrzymka nabiera jednak
wyjątkowego znaczenia – międzynarodowego. Zaproszenie przyjęli bowiem jeźdźcy
z Czech i być może przyjadą również Goście
z Niemiec.
Pielgrzymka zrodziła wiele innych inicjatyw oraz stała się fundamentem Stowarzyszenia Miłośników Koni „Hubertus”, które za
główny cel stawia sobie propagowanie kultury
jeździeckiej wśród dzieci i młodzieży.
Dzięki współpracy z firmą „Ekomax”
z Gliwic, istnieje możliwość zbiórki elektrośmieci, które to finansują działalność Towarzystwa. Jego członkowie zbierają również
makulaturę oraz drobny złom. Celem zbiórki
jest częściowe sfinansowanie pielgrzymki

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Jak co roku ostatnim punktem wycieczki
był jeden z historycznych obiektów w sa-PACZY
mym Toszku. Tym razem wybór padł na
Villę Zeplin, w mieście powszechnie znaną
jako Kinderheim. W tym XIX–wiecznym
budynku w latach 1917–1945 funkcjonował
Szkoła Podstawowa
w
ewangelicki dom dziecka. W nawiązaniu
do
„harmonizować
jego historii przewodnik opowiedział
nieco swoje ż
już zmęczonym uczestnikomniem”
rajdu opoprzez
dziejachorganizo
przedsięwzięć
o charakter
toszeckich ewangelików.
W
Dniu
Seniora,
W zgodnej opinii VII Rajd należał do orga
Babci
i Dziadka, cała
najbardziej udanych, takżeDnia
dzięki
słoneczsię z nestorami rod
nej pogodzie towarzyszącejspotyka
podróżującym
przygotowu
przez cały dzień. Jak zwyklez opiekunami
na mecie (wyartystyczny,
konkursy ora
znaczonej tym razem na toszeckim
zamku)
szkolną
organizatorzy uchylili już rąbkaTradycją
tajemnicy
na stało
wszystkich
imprez
temat przyszłorocznej trasy. Celem kolejnej zebra
podczas spotkań
ekspedycji będą m.in. trzy drewniane
kościół- rodzinny
stole.
O
to,
aby dla rozkosz
ki należące do jednej parafii – w Olszowej,
Kluczach i Zimnej Wódce. ducha nie zabrakło poka

niezawodne Mamy z Rad
Wspólne przeżywanie
mowa - bez wątpienia sp
do siebie. Wtedy także rod
szkoły, które powoduje, iż
niezwiązani bezpośredni
ją jako integralny element
a na takim postrzeganiu pla
otoczenie, zależy bez wątp

List do Redakcji

W związku z ukazaniem się czasopisma pn. „Gazeta
Lokalna” zawierającego w winiecie oraz
w stopce redakcyjnej określenie „Pismo Powiatu Gliwickiego”, proszę o zamieszczenie
i wyjaśnienie Mieszkańcom gminy Toszek, iż
nie jest to pismo wydawane przez samorząd
powiatowy.
pię
Będąc Radnym Powiatowym oraz Przewodwc
niczącym Komisji Rozwoju i Promocji musiasię
łem zareagować na wydane czasopismo, gdyż
na
uważam to za nadużycie i podszywanie się pod
Pa
Powiat Gliwicki. Wobec powyższego podjąłem
ok
odpowiednie działania i złożyłem interpelację
wy
na sesji Rady Powiatu Gliwickiego, ponieważ
ko
określenie „Pismo Powiatu Gliwickiego” ewiśw.
dentnie wskazuje, iż jego wydawcą jest Powiat.
Otrzymałem odpowiedź, iż Zarząd Powiatu
jąc
Gliwickiego nie wydaje takiego periodyku.
ucz
W niniejszej sprawie Starosta Gliwicki
Szk
wystosował do redaktora naczelnego pismo
czy
zawierające zapytanie o wyjaśnienie, na jakiej
wie
podstawie w jego nazwie użyto
zostało
okre-około trze
osiągają
wysokość
ślenie wskazujące, iż wydawcą czasopisma
jest nawiązują
Swoim wyglądem
Powiat Gliwicki. Ponadto wezwał
do
śląskiej,redakcję
jak i małopolskiej.
Z jed
zaprzestania posługiwania sują
się się
taką
nazwą,
w model śląski, opisany
a także poinformował, iż w wypadku
– są w nichdalszego
różne krzewy w lic
wydawania pisma o powyższym
tytule,
w tym
jedenpodejz nich ma kolce
mie odpowiednie kroki prawne.
Chrystusa), z drugiej zaś ich
Powyższa informacja została
również
opui szarfy
z bibuły
nawiązują do
blikowana w czerwcowym miesięczniku
Wia- pracy
Efekty tegorocznej
domości Powiatu Gliwickiego,stawowej
którego w
wydawPaczynie – dwie
cą jest Starostwo Powiatowe można
w Gliwicach.
oglądać już od 1 kw

# Z Ma³opolsk

oraz działalność na rzecz udostępniania jazdy
konnej zainteresowanym dzieciom i młodzieży.
Wszystkim ofiarodawcom, którzy dotychczas przekazali zepsute radia, telewizory, lodówki i inne elektro-odpady serdeczne
podziękowania, zaś zainteresowani oddaniem zbędnych „gratów” mogą zgłosić się
w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Harcerska 3
w Toszku. Tam wciąż można oddawać
elektro-śmieci. Istnieje także możliwość
uzyskania dokumentu utylizacji odpadów
– dla firm.
W maju przy współpracy z Diecezjalnym
Duszpasterstwem Miłośników koni, na łące
przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Sarnowskiej zorganizowano dla wszystkich
chętnych „konną oprowadzankę”.
W tym roku, konna pielgrzymka do Goja,
wyjątkowo przejechała przez Sarnów, a potem, ze względu na remont drogi do Wielowsi,
za boiskiem polnymi drogami do Goja.

Andrzej Kurek – radny powiatowy
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Sport
Oświata

Zabawa w kolarstwo
Jan Łuków

Zakończenie roku szkolnego skłania do podsumowania dotychczasowego sezonu
w kolarstwie szosowym kolarzy Toszeckiej Grupy Kolarskiej.

P# Szko³a - integracyjny

PACZYNA zgrupowao ciężkim, wyczerpującym
niu w Jarnołtówku – Góry Opawskie,
zawodnicy TGK powoli nabierali prędkości.
Do sezonu szosowego 2014 przystąpili: Michał Gabryś w kategorii sportowej młodzik,
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się
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to,
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pokarmu
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rozegranych
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Antoni
niezawodne
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z Rady Rodziców.
Łuków
był trzeci
w Krnovskim
kryterium
zabawa,
śpiew, rozi drugiWspólne
w Tour przeżywanie,
de Sadek, co dało
VII miejsce
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bez
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sprzyjają
zbliżaniu
w klasyfikacji generalnej. Mateusz Bielecki się
dorazy
siebie.
także
rodzi się w
pojęcie
dwa
byłWtedy
czwarty
i obecnie
tabeli„naszej”
jest
szkoły,
które
powoduje,
iż
mieszkańcy,
nawet
dziewiąty. Jan Łuków w Krnovie był siódmy,
niezwiązani
bezpośrednio
ze
szkołą,
traktują
a w Tour de Sadek, przyjechał na metę jako
ją jako
integralny element
swojegoXśrodowiska,
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i w klasyfikacji
żaków zajmuje
miejsce.
a na takim
postrzeganiu
placówki przez
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Czescy
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się już
do

KOTULIN
obecności toszeckich
kolarzy na zawodach
oraz do poprawnej wymowy nazwy grupy.
W Polsce TGK startuje w cyklicznej imprezie sportowej Liga Kryteriów Ulicznych

Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

muje się w pierwszej dziesiątce. Wyścigi trwają
do połowy lipca, kiedy to kończy się pierwsza
część sezonu szosowego, by powrócić do ścigania w drugiej połowie sierpnia. Przerwa zaplanowana jest, ponieważ do końca roku TGK
PNIÓW
będzie się ścigać również
w innych dyscyplinach kolarskich takich jak kolarstwo górskie
czy kolarstwo przełajowe, a młodzi zawodnicy
powinni stopniowo bez nadmiernych obcią-

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej
ministrancki w piłce nożnej. Do naszej szkoły
przybyli ministranci z Dekanatu Ujazdowskiego, towarzyszyli im, obok trenerów, rodzice. Przyjechało około 100 ministrantów.
Była ciepła herbata, pyszne bułki i pączki
dla wszystkich, mnóstwo emocji oraz nagrody i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze
drużyny:
Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1.
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie:
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd.
Główni sędziowie to Marek Mrozek i Marek Pawłowski, nad całością zaś czuwał proTymi słowami przedszkolaki i ucznioboszcz
Kotulina
ks.
Lucjan
Gembczyk.
wie
Szkoły Podstawowej
w Pniowie
powitali
w Rydułtowach , która składa się z dwóch
żeń kształtować
swoje sportowe
sylwetki.
B. GROCHLA
babcie
i
dziadków
przybyłych
na
uroczystość
konkurencji – jazdy indywidualnej na czas
Można powiedzieć, że treningi i starty
okazji ichzawodach
święta. to świetna zabawa w kooraz kryterium ulicznego. W dotychczawzkolejnych
Zanim
rozpoczęły
zimowe,
w szkosowych edycjach imprezy Antoś był drugi
larstwo, a to że podczassię
tejferie
rozrywki
tętno
zale
gościli
seniorzy
zaproszeni
na
akademię
i trzeci, Mateusz tuż za podium, czyli czwarty
wodników często przekracza 200 uderzeń serca
Babci i Dziadka.
wypełnionej
i piąty, a Jasiek szósty i siódmy. Michał Gabryś
naz okazji
minutęDnia
i prędkość
na prostejWsięga
50 km
brzegi sali
głos opowieść…
najmłodszych
w trudnej kategorii wiekowej młodzik utrzynapogodzinę,
to rozbrzmiewał
już temat na inną
recytujących piękne wiersze i śpiewających
piosenki. Swoim humorem rozbawiały skecze w wykonaniu uczniów ze starszych klas.
Najwięcej zabawy było jednak podczas konkursów, w których udział wzięli dziadkowie
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zaObecni na zebraniu otrzymali do wypełdania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
nienia
wnioski o wydanie warunków przywalczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
łączenia do sieci. Po ich oddaniu możliwe
gości przygotowano również słodki poczębędzie podpisanie umowy przyłączeniowej,
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
w której określone zostaną warunki oraz
otrzymali przepiękne prezenty. Były to praERKDWHURZLH]EDMHN
termin realizacji zadań zarówno po stroce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
nie mieszkańców (tj. projekt instalacji weW czasie, kiedy dzieci odpoczywały nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
wnętrznej, uzyskanie pozwolenia na budowę,
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. opuszczając salę.
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej),
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe meW czasie ferii… szkoła również tętniła
jak i po stronie PSG (tj. budowa gazociągu,
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
przyłącza, oraz licznik).
Poglądowy schemat podłączenia gazu
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
Okres realizacji określać będzie umowa,
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, komgazowej mieszkańcy ulic Wilkowickiej, Micjednak ze względu na uzyskanie wszystwłaśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
kiewicza, Słowackiego, Eichendorffa i Skłokich pozwoleń przewidywany termin to rok
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
dowskiej będą mieli teraz taką możliwość.
2015/2016. Koszt związany z przyłączeniem
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroKolejnym podjętym krokiem było zordo sieci wynosi 2.260,25 zł brutto, tj. opłata
ku prace postępowały naprzód. Sale odmaganizowanie
spotkania
z
przedstawicielem
ryczałtowa za budowę przyłącza w warunlowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
PSG,
które
miało
miejsce
16
czerwca
w
Szkole
kachPo
standardowych
do 15 m.b., w tym szafw kuchni, a na ścianach powstały piękne porraz kolejny przyjechał do szkoły tePodstawowej
w
Toszku.
Pan
Mariusz
Budny
ka
gazowa
przy
ogrodzeniu.
Istnieje
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna atrzyk kukiełkowy z Nowego
Sącza.również
Aktorzy
(reprezentujący
Spółkę
Gazownictwa)
przedmożliwość
zapłaty
w
dwóch
ratach.
Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczustawił
prezentację,
której pokazał
Mieszkańcy,
którzysieroty
nie uczestniczyli
Łucjąwówczas
doradzały
rodzicom.wWspólnie
ustala- cha”
ukazali perypetie
z niesforną krokolejność
realizacji
działań
wynikających
w
czerwcowym
spotkaniu,
również wyka– kłamli drobne szczegóły, by przedszkole było nie wą, która kłamała, ale jak awiadomo
z przyłączenia
doi sieci
gazowej oraz
zainteresowanie
ankiety lub
stwo
ma krótkie nogi.złożeniem
Podczas przedstawienia
tylko ładne, ale
funkcjonalne.
Efektodpokońco- zują
wiadał
pytania zadawane
przez
mieszkańo wydanie
warunków
przyłączenia
wy – na
imponujący.
Pracownicy
szkoły
dziękują wniosku
uczniowie
byli bardzo
aktywni,
a na koniec
ców.
W
drugiej
części
spotkania
głos
zabrał
do
sieci
gazowej,
proszeni
są
o
kontakt
z Tawszystkim za zaangażowanie.
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

Po feriach przedszkole
jak z bajki

Rozbudowa
# Z Ma³opolski nasieci
Œl¹sk gazowej w Toszku
Kto chce podziwiać
piękne, wysokie palmy
Osoby zamieszkujące w Toszku przy
wcale nie musi wybierać
ul. Wilkowickiej, Mickiewicza,
Słowacsię na południe Polski czy
kiego, Eichendorffa i Skłodowskiej od jana Kurpie... Od Niedzieli
kiegoś czasu wykazywały zainteresowanie
Palmowej aż do końca
możliwością przyłączenia ich gospodarstw
okresu wielkanocnego
domowych do sieci gazowej. Dlatego też
wystarczy odwiedzić
w lutym br. radny Tadeusz Kobiernik nawiąkościół parafialny p.w.
zał kontakt ze Spółką Gazownictwa w Zaśw. Marcina w Paczynie.
Tadeusz Kobiernik

brzu. Efektem podjętej współpracy było
W tygodniu poprzedzaprzeprowadzenie wśród mieszkańców tych
jącym Niedzielę Palmową
ulic sondażu, w wyniku którego ponad 30
uczniowie i nauczyciele
rodzin opowiedziało się za przyłączeniem
Szkoły Podstawowej w Pado sieci gazowej. Zebrane ankiety wraz ze
czynie od 6 lat przygotowują
stosownym pismem zostały przekazane do
wielkanocne palmy, które
toszeckiego Magistratu, a następnie przeosiągają wysokość około trzech metrów.
słane do Polskiej Spółki Gazownictwa w ZaSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
brzu
(dalej PSG).
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi-

sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
o długim oczekiwaniu, licznych roz– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
mowach telefonicznych i wyjaśnieniach
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
ostatecznie
2 czerwca przyszła odpowiedź,
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
w której
spółka,
po przeprowadzeniu
badań
i szarfy z bibuły nawiązują
do tradycji małopolskiej.
marketingowych
oraz
wykonaniu
analizy
Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Podtechnicznej
ekonomicznej,
stwierdziła,
że
stawowej wiPaczynie
– dwie piękne
palmy – będzie
rozbudowa
sieci
w
ww.
rejonie
Toszka
jest
jak
można oglądać już od 1 kwietnia.

P

# A po feriach

najbardziej efektywna ekonomicznie.
Oznacza
Grzegorz Kupczyk – Burmistrz Toszka,
który
deuszem Kobiernikiem – radnym
Rady MiejAGNIESZKA KURAL
B. GROCHLA
ANNA ZARZECKA
to, że zainteresowani przyłączeniem do sieci
również udzielał odpowiedzi na zapytania.
skiej w Toszku pod nr tel. 695-428-553.
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