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Toszecki Budżet Obywatelski

pozyskaj sojuszników do realizacji swoich pomysłów!
Masz pomysł na ciekawy projekt (remont, budowę)? W ramach Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego możesz, wraz
z 15 sojusznikami, poddać go pod głosowanie. Jeśli dla swojego pomysłu pozyskasz odpowiednie poparcie mieszkańców - Burmistrz Toszka skieruje
Twój pomysł do realizacji w roku 2018.
Zaczynamy realizację przedsięwzięć
w ramach budżetu obywatelskiego!
Budżet obywatelski to wyodrębniona
część budżetu naszej Gminy, którą przeznacza się na realizację zadań wskazanych bezpośrednio przez mieszkańców.
Zwykle o podejmowaniu czy kolejności
realizowania konkretnych inwestycji czy
remontów decyduje Burmistrz lub decydują Radni. W budżecie obywatelskim
chodzi o to, aby stworzyć mieszkańcom
bezpośrednią możliwość wskazania konkretnych przedsięwzięć do realizacji.
Mechanizm ten z powodzeniem działa
w wielu gminach. Także u nas swego rodzaju „budżetem obywatelskim” jest każdy fundusz sołecki. O jego przeznaczeniu
na terenie każdego sołectwa decydują
bowiem bezpośrednio sami mieszkańcy.
Ze względu na to, że fundusze sołeckie
efektywnie funkcjonują, Toszecki Budżet
Obywatelski będzie instrumentem skierowanym wyłącznie do mieszkańców miasta Toszka.
Procedura zgłaszania i wyboru przez
mieszkańców Toszka przedsięwzięć do
realizacji będzie przebiegała w kilku krokach: kampania informacyjna - zgłaszanie projektów - weryfikacja złożonych
wniosków - głosowanie mieszkańców realizacja zdań. W ciągu najbliższych tygodni będziemy szczegółowo informować
o zamyśle Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, o jego procedurze i o zasadach
składania i wyboru projektów. Od 17 lipca do 7 sierpnia możliwe będzie składanie wniosków dotyczących konkretnych
przedsięwzięć. Następnie złożone pro-
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jekty zostaną poddane weryfikacji pod
kątem zgodności z zasadami Toszeckiego
Budżetu Obywatelskiego - mogą to być
przedsięwzięcia inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne, a także przedsięwzięcia społeczne (konkursy, konferencje,
publikacje itp.), które wpisują się w ustawowy katalog zadań własnych gminy (konieczne może więc być sięgnięcie do zapisów ustawy o samorządzie gminnym). Po
sprawdzeniu wniosków i ewentualnych
uzupełnieniach lub zmianach, zgłoszone
projekty, zgodne z regulaminem, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie trwać będzie od 15 do
27 września. Jego wyniki pozwolą wskazać konkretne projekty, które Burmistrz
Toszka skieruje do realizacji w roku 2018.
Dla potrzeb realizacji zadań w ramach
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
uruchomiliśmy specjalną platformę internetową, której adres opublikujemy
w specjalnej zakładce na stronie toszek.
pl. Zarówno składanie, sprawdzanie, jak
i wybór projektów do realizacji będą odbywać się przy wykorzystaniu tej platformy. Nie przewidujemy możliwości
przeprowadzenia procedury w formie
wyłącznie papierowej. Możliwe będzie
jedynie pobranie formularza wniosku ze
strony, jego wydruk i tradycyjne, ręcznie
wypełnienie i złożenie w urzędzie. Jednak
głosowanie na najlepsze pomysły będzie
miało formę wyłącznie elektroniczną.

Oznacza to, że nie będzie możliwości
zagłosowania bez dostępu do komputera z internetem. Aby ułatwić głosowanie
większej liczbie mieszkańców, przygotujemy na terenie Toszka dodatkowe miejsca, w których swoje głosy będą mogli oddać także mieszkańcy nie korzystający na
co dzień z komputera. Tam też będą oni
mogli, w razie potrzeby, uzyskać stosowne wsparcie techniczne. Zapraszamy do
zaangażowania i udziału w tym cennym
przedsięwzięciu!
Harmonogram realizacji I edycji
Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
29.06 - 14.07

promocja, informacja

17.07 - 07.08

składanie wniosków

10.08
11.08 - 31.08
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weryfikacja złożonych
wniosków

01.09

publikacja listy wniosków
zweryfikowanych

01.09 - 27.09

promocja projektów przed
głosowaniem

15.09 - 27.09

głosowanie mieszkańców

28.09

Gospodarka

publikacja listy wniosków
przed weryfikacją

ogłoszenie wyników
głosowania

Kultura
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PROSTO

Z URZĘDU

Bieżący numer naszego gminnego informatora ukazuje
się w pierwszych
dniach wakacji. Chcę
na samym początku
przekazać
najserdeczniejsze wakacyjne pozdrowienia
wszystkim uczniom
naszych szkół podstawowych w Toszku,
Kotulinie, Paczynie, Pniowie i naszego
gimnazjum. Po miesiącach pracy zaczynacie zasłużony wypoczynek - życzę dobrego
i bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
samych miłych przeżyć, abyście po ponad
60 dniach wakacji mogli znów powrócić do
swoich obowiązków szkolnych. Nauczycielom, dyrektorom i pracownikom naszych
szkół dziękuję za podejmowany trud przekazywania wiedzy, umiejętności i postaw;
również życzę dobrego, zasłużonego wypoczynku w okresie wakacji!
W ostatnim czasie sporo się u nas działo.
Mam na myśli przede wszystkim wydarzenia o dużym znaczeniu i zasięgu społecznym. W maju zorganizowaliśmy, wspólnie
z naszym kołem DFK oraz innymi sojusznikami, ważną dla pielęgnowania naszej
lokalnej historii uroczystość upamiętnienia ofiar obozu NKWD. Jak co dwa lata,
w miejscu pamięci przy ul. Wielowiejskiej,
a następnie w kościele parafialnym w Toszku zgromadziło się liczne grono potomków
ofiar oraz przedstawicieli ogólnopolskich
i regionalnych organizacji Mniejszości
Niemieckiej. Obecna była także niemiecka
konsul Sabine Haake oraz parlamentarzysta Bundestagu Klaus Brähmig. Przy tej
okazji pragnę poinformować, że w ostatnich dniach pozyskaliśmy środki na opracowanie długo wyczekiwanej monografii
poświęconej tej bolesnej i nie do końca
wciąż rozpoznanej karcie naszej lokalnej
historii. Grupa specjalistów z katowickiego
IPN wspierana przez lokalnych historyków
jeszcze w tym roku przystąpi do prac nad
książką o dziejach obozu NKWD działającego w toszeckim szpitalu w roku 1945.
Warto także wspomnieć i docenić nasze toszeckie Brewerie, po raz kolejny wpisujące
się w formułę ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Pogoda nie do końca sprzyjała plenerowej zabawie, ale atrakcji, nie tylko plenerowych, na naszym Zamku nie brakowało.
Historyk Grzegorz Kamiński zorganizował
drugą sesję historyczną dla dzieci i młodzieży, która poświęcona była tym razem
zabytkom toszeckiej parafii. Z przyjemnością wziąłem udział w tym przedsięwzięciu! Imponująco zorganizowane zostały na
terenie naszej Gminy liczne festyny. Sołectwa Paczyna i Pniów, Szkoła Podstawowa
w Toszku, toszeckie przedszkole, Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” dołożyły wielu starań, aby stworzyć warunki do dobrej i bezpiecznej zabawy dla naszych mieszkańców.
Za podjęty trud bardzo dziękuję, a jednocześnie organizatorom gratuluję udanych
imprez. Ciekawą i bardzo ważną inicjatywą
2

była także „Olimpiada Seniora” zorganizowana na Zamku przez toszeckie gimnazjum
i nasz OPS. Warto wiedzieć, że było to wydarzenie, które wyrosło na gruncie długiej
współpracy młodzieży naszego gimnazjum
z pensjonariuszami DPS-u w Wiśniczu,
prowadzonej z inspiracji pani Gizeli Popek.
Rozpoczęliśmy kolejną edycję Toszeckiego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Obydwa dotychczasowe koncerty cieszyły
się dużym zainteresowaniem mieszkańców
i gości, w szczególności koncert czerwcowy,
w ramach którego, obok dwóch utalentowanych organistów, wystąpił także chór
szkoły organistowskiej. Gorąco zapraszam
na kolejne koncerty! Cieszy mnie również
kontynuacja współpracy naszej Gminy
z renomowanym Górnikiem Zabrze. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym
klubem i każdą organizacją, która przedstawia naszej młodzieży ofertę pożytecznego
spędzania czasu. Współpraca z kilkunastokrotnym mistrzem Polski jest jednak powodem mojej szczególnej satysfakcji - mam
nadzieję, że przekazana naszym uczniom
bardzo przyjazna oferta udziału w meczach
ekstraklasy na stadionie w Zabrzu, będzie
przez nas często wykorzystywana.
Wydarzeniem, które osobiście uważam za
szczególnie znaczące dla Ziemi Toszeckiej, była z pewnością wizyta u nas gości
kongresu sprawozdawczo-wyborczego Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Toszek, jako miejsce urodzenia Ludwiga
Guttmanna zyskuje ostatnio w środowiskach sportowców i działaczy właściwą rozpoznawalność. W czasie spotkania na naszym Zamku, o którym szerzej piszemy na

naszej stronie internetowej, podjąłem też
rozmowy z prezesem Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego, panem Łukaszem Szeligą, na temat edukacyjnego i muzealnego
upamiętnienia osoby i dorobku Guttmanna
w Toszku. Będziemy te kwestie precyzować
w bliskiej przyszłości.
Chcę także podkreślić, że w ostatnim czasie
podpisałem umowy o dofinansowanie kilku
ważnych projektów. Pierwszy dotyczy budowy ogniw fotowoltaicznych na dachach
niektórych świetlic wiejskich i budynków
OSP. Wartość projektu to ponad 440.000,00
zł. Chcemy go zrealizować do końca listopada. Drugi to budowa placu zabaw w Pisarzowicach - wartość przedsięwzięcia to
50.000,00 zł, a terminem realizacji są najbliższe wakacje (lipiec). Trzecim projektem
jest modernizacja tzw. Alei Kasztanowej
łączącej Pawłowice z Płużniczką. Wartość
tego przedsięwzięcia to ponad 400.000,00
zł. Ostatnim dofinansowaniem, które pozyskaliśmy, są środki w kwocie 32.000,00 zł na
publikację monografii o obozie toszeckim
NKWD. Umowę w tej sprawie podpiszemy
wkrótce.
Minione tygodnie były także czasem moich
trudnych osobistych doświadczeń. Niespodziewana śmierć mojego taty, była dla mnie
i mojej rodziny bolesnym doświadczeniem.
Wyrażam serdeczną wdzięczność wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, których
życzliwe gesty stanowiły dla mnie w tym
niełatwym okresie dużą pomoc i wsparcie.
Dziękuję!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
„Rozpięła skrzydła dusza, tęsknotę sycąc swą.
Nad cichą płynie głuszą, Tam leci, gdzie jej dom”
Joseph von Eichendorff
Gmina Hohenau oraz Miasto i Gmina Toszek opłakują współtwórcę naszego
międzygminnego partnerstwa

Pana Waltera Schmid
z Neuschönau

Zmarły poprzez swój silny
i zaangażowany wkład oraz
umiejętności dyplomatyczne położył
wraz ze swoim przyjacielem
Antonem Wieczorek (+01.03.2012)
fundament pod nasze żywe parnerstwo.
Przyjacielskie więzi z Toszkiem
były dla niego życiową sprawą.
Za jego pełne przykładu zaangażowanie,
wielkie starania, przyjaźń i serdeczność
chcielibyśmy wyrazić serdeczny
szacunek i powiedzieć
"niech Cię Bóg błogosławi".

Walter Schmid (z lewej) i Eduard Schmid

Gmina Hohenau oraz Miasto i Gmina Toszek będą zawsze czcić jego pamieć.
Eduard Schmid
Burmistrz Hohenau

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Z ŻYCIA GMINY

fot. Adam Nowak

W Szkole Podstawowej w Toszku im Gustawa Morcinka odbył się festyn rodzinny, który licznie zgromadził lokalną społeczność.
Organizatorami imprezy była dyrekcja,
grono pedagogiczne oraz rada rodziców.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

W Olewsku świętowali
rocznicę powstania
miasta – byliśmy tam!
W maju br. partnerskie miasto Olewsk
obchodziło 712 rocznicę powstania swojej miejscowości. Na uroczyste obchody została zaproszona m.in. delegacja
z Toszka, w skład której weszli Sekretarz
Gminy Dominika Gmińska, Skarbnik
Gminy Danuta Lis, Dyrektor CK Zamek
w Toszku Artur Czok oraz kierownik OPS
Arkadiusz Łuków.

Nasi przedstawiciele spotkali się na Ukrainie z władzami miasta, radnymi, a także
z licznie tam reprezentowaną polonią.
Natomiast same obchody święta miasta
zostały znakomicie zorganizowane, co
potwierdził liczny udział mieszkańców
i gości. Odwiedziny w Olewsku upłynęły
w przyjaznej, trochę świątecznej i trochę
roboczej atmosferze. Nasze miasto partnerskie prężnie rozwija się. Dzięki staraniom Mera Olega Omelczuka, jego współpracowników oraz mieszkańców Olewska
wzięliśmy udział w znakomicie zorganizowanych obchodach święta miasta - podkreśliła Dominika Gmińska, Sekretarz
Gminy. Poza świętowaniem rocznicy założenia miasta, przedstawiciele Toszka
odbyli także szereg roboczych rozmów

na temat kolejnych wspólnych projektów. Jeszcze w tym roku przewidujemy
realizację dwóch przedsięwzięć w ramach
współpracy między naszymi miastami.

Kolejne edycje
darmowych
programów szczepień
profilaktycznych dla
dzieci z Gminy Toszek!
fot. Wyd. Alia-Media Lorelia Widuch

Festyny rodzinne organizowane przez
Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Pniowie stały się już tradycją. Od lat
w czerwcowy weekend spotykają się całe
rodziny, by wspólnie spędzić czas, świetnie się przy tym bawiąc. Tym razem patronem imprezy środowiskowej był Burmistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk.
10 czerwca po raz trzynasty całe rodziny
licznie zgromadziły się w świetlicy wiejskiej w Pniowie, aby podziwiać występy
swoich milusińskich. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli
dla swoich rodziców. Wieczorem natomiast swoje talenty aktorskie zaprezentowali pracownicy szkoły, którzy przygotowali przedstawienie pt. Baśniowy
ambaras. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób i instytucji możemy mówić o kolejnej, udanej imprezie rodzinnej. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację
festynu. Podziękowania składamy na ręce
Burmistrza Toszka, który objął swoim patronatem naszą uroczystość. Dziękujemy
rodzicom naszych uczniów, którzy upiekli
przepyszne ciasta, pozyskali liczne nagrody rzeczowe i pomogli w przygotowaniu
obiektu do imprezy. Podziękowania należą się pracownikom szkoły i uczniom,
którzy do festynu przygotowywali się już
od dłuższego czasu. Nie można pominąć
wszystkich ludzi dobrej woli – przyjaciół
szkoły, darczyńców, lokalną władzę i całą
społeczność, która tak licznie przybyła
i wzięła udział w zabawie. Zapraszamy za
rok!
Anna Zarzecka

W ramach festynu przybyli goście mogli
obejrzeć pokaz akrobacji sportowej w wykonaniu uczniów, który odbył się z użyciem sprzętu sportowego wcześniej zakupionego ze środków pozyskanych przez
radę rodziców na balu charytatywnym.
Wśród innych atrakcji znalazły się min:
występ Scholi prowadzonej przez Lidię
Badurę, pokaz tańca, występ uczestników
konkursu recytatorskiego oraz laureatów
szkolnego Idola. Dużym zaskoczeniem
był wspaniały występ młodszych uczniów
z przedstawieniem w języku niemieckim
przygotowanym przez Annę Havemeister.
Nowością była również giełda pomysłów
podczas, której uczniowie naszej szkoły
mogli zaprezentować swoje pasje i pokazać swoje oryginalne kolekcje. Wspaniałą zabawę zorganizowali nasi harcerze ze
Szczepu Harcerskiego „Ignis” oraz Magdalena Krzepisz, która wcieliła się w postać Myszki Mini. Serdecznie dziękujemy
rodzicom oraz wszystkim zaangażowanym w wydarzenie.
Beata Kobiernik
Przewodnicząca Rady Rodziców
Więcej informacji: www.toszek.pl

fot. Archiwum UM Toszek

fot. Anna Skandy

Czas festynów
rozpoczęty…

Toszecki samorząd podjął się działań
zmierzających do kontynuacji realizacji
kolejnych edycji programów szczepień
profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy przeciwko bakteriom
pneumokokowym oraz meningokokowym serogrupy C w roku 2017
Wzorem lat ubiegłych, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Gminy Burmistrz Grzegorz Kupczyk wyszedł z inicjatywą kontynuacji
ubiegłorocznych programów szczepień
profilaktycznych dzieci:
◆ pneumokokowym – dla wszystkich
dzieci w wieku 3 lat,
◆ meningokokowym serogrupy C dla dzieci w wieku 5 lat.
Celem programów jest zapewnienie maluchom ochrony przed bakteriami, które
mogą wywoływać m.in. sepsę, czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mając
na uwadze fakt, iż w/w bakterie stanowią
jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie,
a jedyną skuteczną ochroną jest zaszczepienie dziecka (skuteczność 90-95%),
zachęcamy do skorzystania z możliwości
udziału w programach.
Przedmiotowe programy są realizowane
w n/w placówkach zdrowotnych:
◆ NZOZ „Puls”, ul. Górnośląska 1,
44 - 180 Toszek,
◆ NZOZ Centrum Usług Medycznych
AA „Remedium”, ul. Gliwicka 26,
44 - 180 Toszek .
UWAGA: Programy są w całości finansowane z budżetu Gminy Toszek – rodzic nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem szczepień,
a programy skierowane są do wszystkich dzieci 3- i 5-letnich zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek, bez względu
na przynależność do danej placówki
opieki zdrowotnej.
SD
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GOSPODARKA

Cząstkowe remonty
dróg gminnych

Na wniosek grupy mieszkańców reprezentowanych przez radną, panią Ewę Milewską, wykonaliśmy modernizację odcinka chodnika między Starym Młynem
a schodami do ul. M. Konopnickiej. Słowa
wdzięczności użytkowników chodnika
łączą się z oczekiwaniem kontynuowania
prac. Chodzi o naprawę nawierzchni drogi prowadzącej ze Starego Młyna w kierunku ul. Strzeleckiej. Analizujemy możliwość zaplanowania tego przedsięwzięcia
w przyszłorocznym budżecie. Łatwo jednak nie będzie.
PK

fot. archiwum um toszek

Droga po środki
unijne…

Zakończył się wiosenny etap cząstkowych
remontów dróg gminnych. Przewidziany
do realizacji zakres prac obejmował naprawę 1370 m2 jezdni. Do naprawy wytypowano zgłaszane przez mieszkańców
i szczególnie uciążliwe fragmenty dróg
niemal we wszystkich sołectwach oraz
w Toszku. Środki budżetowe przeznaczone w tym roku na remonty dróg zamykają
się w kwocie 85.000,00 zł.
PK

Fragment chodnika na dobry początek...?

Złożyliśmy wniosek na budowę targowiska miejskiego. Oprócz zaktywizowania
zawodowego generującego nowe miejsca
pracy o zasięgu ponadlokalnym, poszerzy
ono bazę usługowo-handlową. Na nowoczesny i atrakcyjny wygląd targowiska
składać się będą 40 stanowiska pod zadaszeniem i 41 stanowisk na wolnym powietrzu. Wartość projektu: 1.569.162,28 zł,
wnioskowane dofinansowanie: 998.457
zł (63,63% Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020).
DDK

Doposażenie OSP
w Kotulinie

fot. E. Milewska

W międzyczasie magistrat toszecki ubiega się również o doposażenie gminnej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotulinie w niezbędny sprzęt do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk
żywiołowych. Celem powyższej inwestycji jest umożliwienie włączenia OSP
Kotulin do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Realizacja niniejszego
działania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w naszej Gminie. Wartość
projektu: 255.004,00 zł, wnioskowane
dofinansowanie: 216.753,40 zł (85 % RPO
WSL na lata 2014-2020).
DDK

4

Toszek jest EKO

Burmistrz Toszka podpisał umowę na realizację projektu „Eko Toszek – Budowa

fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek” polegającego
na budowie ogniw fotowoltaicznych dla 9
budynków użyteczności publicznej w naszej Gminie (świetlice wiejskie, strażnice
OSP, szkoły). Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia energii, obniżenia energochłonności,
zwiększenia poziomu produkcji energii
ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji pyłowo-gazowej do atmosfery
na terenie naszej Gminy. Wartość projektu: 440.503,35 zł, wnioskowane dofinansowanie: 374.427,84 zł (85% RPO WSL na
lata 2014-2020).
DDK

Plac zabaw
w Pisarzowicach!
Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk
podpisał umowę o dofinansowanie unijnego projektu pn.: „Zagospodarowanie
terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez
budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji”. Celem działania jest stworzenie
miejsca, które umożliwi mieszkańcom
wsi Pisarzowice i gościom odwiedzających sołectwo aktywnie i zdrowo spędzać
wolny czas oraz integrować się podczas
organizowanych wydarzeń kulturalnych,
np. festynów rodzinnych, dni dziecka. Teren będzie wyposażony w urządzenia zabawowe oraz fitness. Termin zakończenia
inwestycji zaplanowany jest na lipiec br.,
a całkowita kwota realizacji projektu wynosi 50.000,00 zł.
JR
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pomoc społeczna i OŚWIATA

fot. Patrycja Thomalla

w przeszłości cieszył się dużym zainteresowaniem. Podczas piątkowego spotkania wygłoszona została także deklaracja
utworzenia w Toszku „Programu profilaktycznego dla seniorów”, czyli klubu
seniora, którego pierwowzór z powodzeniem funkcjonuje w Kotulinie. Ma to
być wspólna inicjatywa Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku oraz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Gliwickiego i Burmistrza Toszka. Podczas
konkursu rywalizowały trzyosobowe drużyny ze: Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Toszku, Szkoły Podstawowej
nr 29 w Gliwicach, Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Arki Bożka z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach, Szkoły Podstawowej w Paczynie, Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach,
Szkoły Podstawowej ETE im. Alberta
Schweitzera w Gliwicach, Szkoły Podstawowej w Wielowsi, Szkoły Podstawowej w Kozłowej. Swoją obecnością finał
konkursu zaszczycili: Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek, Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk, radny Rady Powiatu
Gliwickiego i członek Zarządu Powiatu
Jacek Zarzycki, Kierownik CUW w Toszku Agnieszka Szalińska. W jury zasiadali
Aleksandra Wielgosz Wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach
i starszy aspirant Janusz Szydło z BRD
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
I. miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Paczynie. II. miejsce zajęła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku. Laureatami III. miejsca zostali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach.
Głównymi sponsorami konkursu byli:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Gmina Toszek, Zarząd Dróg Powiatowych
w Gliwicach, WORD w Katowicach, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Katowicach.
Agnieszka Kural

muzyki oraz lekcjach nauczania wczesnoszkolnego w klasach I i II dwujęzycznych. Następnie, zwiedzili nasze miasto
– zamek, kościół parafialny oraz urząd
miasta. W szkole czekały na nich nie lada
atrakcje. Przedstawieniem teatralnym
w języku niemieckim rozpoczęło wspólne
świętowanie. Atrakcją dla gości była wycieczka do Krakowa. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu pobytu naszych
przyjaciół w Gminie Toszek, a w szczególny sposób podziękowania składamy
rodzicom klas dwujęzycznych Vc i VIc.
Aneta Gola
Aleksandra Kupczyk

Sukcesy uczniów!

fot. Justyna Kulik

9 czerwca 2017 roku był dniem poświęconym seniorom, zarówno tym z mieszkającym na terenie naszej gminy ale nie
tylko. 45 wolontariuszy wraz z pedagogami Gimnazjum w Toszku zainicjował Olimpiadę Seniora. Do współpracy
w tym przedsięwzięciu zaproszono m.in.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
i Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Wspólnymi siłami i zaangażowaniem,
przygotowano na dziedzińcu toszeckiego
zamku dzień pełen atrakcji, które dedykowane były osobom starszym z naszej
Gminy, jak i podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu.
Najważniejszym celem osiągniętym
w tym przedsięwzięciu była integracja
pokoleń, najstarszego z najmłodszym.
Wydarzenie to miało także wymiar profilaktyczny, zachęcający do utrzymywania aktywnego stylu życia, wychodzenia
do ludzi zamiast zamykania się w czterech ścianach mieszkania, utrzymywania aktywności fizycznej oraz umysłowej.
Wszakże w zdrowym ciele zdrowy duch!
Olimpiada Seniora była także przyczynkiem do reaktywacji Centrum Wolontariatu, koordynowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, który

fot. portal facebook SP Paczyna

fot. Patrycja Thomalla

6. czerwca br. w Szkole Podstawowej
w Paczynie odbył się finał V. Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Miś Bezpieczeństwa”. Inicjatorką konkursu była
nauczycielka Patrycja Duda, a wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty

fot. Aleksandra Kupczyk

Miś Bezpieczeństwa
w szkole w Paczynie

Kacper Czapla, uczeń Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, został Finalistą Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z matematyki oraz Finalistą Małej Olimpiady Matematycznej.
Justyna Kulik
26 kwietnia 2017r. w Świbiu uczniowie
dziewięciu gmin wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy dla
Uczniów klas II – III „Omnibus”. Zwycięzcą tegorocznej edycji została uczennica SP Toszek – Julia Skandy (kl. IIIc).
Agata Kostrzewska
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Goście z Hohenau
W naszym mieście gościliśmy uczniów
szkoły z partnerskiego miasta Hohenau
wraz z opiekunami. Pod opieką Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Agnieszki Szalińskiej, goście zwiedzili Gliwice
– radiostację oraz palmiarnię. Uczniowie
z Hohenau zawitali również w murach
naszej szkoły. Uczestniczyli w zajęciach

fot. Katarzyna Jędrysik

Olimpiada Seniora!
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KULTURA

Festiwal na organach
z 1844 r.

Dzięki
wspólnej
organizacji festiwalu muzyki organowej i kameralnej
przez Urząd Miejski w Toszku i toszecką parafię, walory brzmieniowe
naszych organów
możemy podziwiać
nie tylko w czasie liturgii. W ramach tegorocznego festiwalu odbyły się dotychczas dwa koncerty - kolejne przed nami.
Organiści, instrumentaliści, chór oraz
soliści - różnorodny repertuar koncertów
pozwala każdemu wybrać coś dla siebie.
Zapraszamy do udziału! O szczegółach
informujemy na bieżąco.
PK

Upamiętnienie ofiar
obozu
NKWD

Co dwa lata toszeckie koło DFK organizuje uroczyste
obchody upamiętnienia ofiar obozu
NKWD, który od
maja do listopada 1945 funkcjonował
w toszeckim szpitalu. Rodziny, które tutaj dzisiaj przyjeżdżają, tak naprawdę nie
wiedzą, gdzie dokładnie pochowani są ich
ojcowie i dziadkowie. Mimo że od tych wydarzeń minęło już tak wiele lat, oni wciąż
mają tylko ten kamień, przy którym mogą
uczcić pamięć swoich bliskich - powiedział
podczas uroczystości Burmistrz Grzegorz
Kupczyk. Tegoroczne obchody, 13 maja,
składały się z części oficjalnej na miej6

Zabytki toszeckiej
parafii

fot. Archiwum UM Toszek

W piątek 16 czerwca Toszek odwiedzili goście kongresu
Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Podczas
wizyty w mieście
urodzenia Ludwiga
Guttmanna, twórcy
ruchu paraolimpijskiego,
działacze
paraolimpijscy zo- Od prawej strony Prezydent
baczyli domniema- Międzynarodowego Komitetu
Sir Philip
ny dom jego uro- Paraolimpijskiego
Craven, od lewej dotychczasowy
dzenia (ul. Gliwicka szef Europejskiego Komitetu Pa34), wystawę po- raolimpijskiego John Petersson.
święconą dorobkowi wybitnego toszanina, wysłuchali także
referatu na temat życia i działalności Guttmanna, który przygotował i przedstawił
prof. Józef Musielok.
PK

scu pamięci przy ul. Wielowiejskiej oraz
z części medytacyjno - modlitewnej, która
odbyła się w kościele parafialnym. Wśród
uczestników była m.in. konsul Republiki
Federalnej Niemiec Sabine Haake, niemiecki parlamentarzysta Klaus Brähmig,
przedstawiciele organizacji mniejszości
niemieckiej oraz liczni goście z Niemiec potomkowie ofiar obozu.
PK

W ramach II Sesji Historycznej dla dzieci i młodzieży, zorganizowanej 31 maja
przez Przedszkole Publiczne w Toszku
oraz historyka Grzegorza Kamińskiego,
uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu
miasta „Toszek krok po kroku”. Przy Pomniku Ofiarom Wojen zapaliliśmy znicz
i minutą ciszy uczciliśmy wszystkich
mieszkańców Toszka, którzy zginęli lub
zostali zamordowani podczas wojen na
przestrzeni wieków - powiedział Grzegorz
Kamiński. Uczestnicy zwiedzili także
inne zabytki i miejsca pamięci i miejsca
nieistniejących już obiektów zabytkowych: kościół ewangelicki, figura św. Jana
Nepomucena, kościół parafialny, dawny
pałac na parkingu przed zamkiem, synagoga i budynek straży pożarnej.
PK

XII Brewerie Toszeckie
w ramach II Nocy
Muzeów

fot. Marcin Witkowski

Paraolimpijczycy
w mieście Guttmanna

To była noc pełna atrakcji. Każdy kto
przybył na XII Brewerie Toszeckie, mógł
nie tylko bezpłatnie zwiedzić Centrum
Ekspozycji Historycznych, ale także
wziąć udział w wielu dodatkowych wydarzeniach. W programie przygotowanym przez Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” przy wsparciu finansowym

Powiatu Gliwickiego znalazł się m.in.:
koncert Przemysława Strączka, który wystąpił z chińską wirtuozką. Koncert był
kontynuacją promocji najnowsze płyty
“Three Continents”. Muzykom towarzyszyła sekcja rytmiczna w składzie: Maciej Kitajewski – kontrabas i Tomas Celis
Sanchez na instrumentach perkusyjnych.
Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk
i zastępca dyrektora CK „Zamek w Toszku” Dominika Witkowska. Wśród osób,
które zaszczyciły organizatorów obecnością byli Andrzej Kurek przewodniczący rady powiatu gliwickiego, Krzysztof
Klonek przewodniczący Rady Miejskiej
w Toszku i Romana Gozdek rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Wiele wydarzeń odbywało się równolegle. Teatr Deja Vu działający w CK
„Zamek w Toszku” przygotował animacje
teatralne w oparciu o „Legendę o złotej
kaczce” a dziedziniec zamkowym, zamienił się w pole walk rycerskich. Chorągiew
Ziemi Górnośląskiej wraz z przyjaciółmi
po raz kolejny pokazała swój kunszt rekonstruktorski. Nie zabrakło pokazów
tańca dawnego, historycznej kuchni, czy
przymierzalni strojów. Radosna muzyka
rozbrzmiewała także dzięki zespołowi
Baltic Trio z Gliwic i Zespołowi Muzyki
Dawnej Tibiarum Scholares z CK „Zamek
w Toszku”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek, burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk i Śląska Organizacja
Turystyczna. W gronie patronów medialnych: Nowiny Gliwickie, Tuba Gliwic, telewizja TVT, Strzelec Opolski, zamki-gotyckie.pl, www.slaskie.travel.pl
Dominika Witkowska

SPORT

I Bieg im. Marka
Pawłowskiego
22 kwietnia 2017 roku odbył się w Kotulinie I Bieg im. Marka Pawłowskiego z imprezą towarzyszącą festynem rodzinnym.
Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez: Krystiana Kiełbasę – Radnego Województwa Śląskiego,
Waldemara Dombka – Starosty Gliwickiego i Grzegorza Kupczyka – Burmistrza
Toszka.
Bieg jest poświęcony osobie ś.p. Marka
Pawłowskiego – naszego długoletniego
nauczyciela, który bardzo mocno angażował się w promowanie zdrowego stylu życia. Na odpowiednio ustalonych trasach
rywalizowali uczniowie szkoły w Kotulinie, począwszy od przedszkolaków. Towarzyszyli im biegacze m. in. z Wielowsi,
Knurowa i Pyskowic. O godzinie 12.00
odbył się bieg dla dorosłych na dystansie
5 kilometrów. W sali Caritasu czekały na
dzieci dodatkowe atrakcje - spotkanie
ze Shrekiem i Fioną, malowanie twarzy,
ochotnicy mogli również wziąć udział
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

fot. Beata Łukawska

SPORT

w szkoleniu z pierwszej pomocy przygotowanym przez młodych lekarzy. Wszyscy uczestnicy biegów i organizatorzy
otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Radę Miejską w Toszku, a na
zakończenie wzięli udział w loterii. Medale grawerowane z wizerunkiem Marka
Pawłowskiego zostały ufundowane przez
Gospodarstwo Agroturystyczne RANCZO z Proboszczowic Krystiana Kiełbasy.
Impreza była bardzo udana m. in. dzięki
zaangażowaniu wszystkich nauczycieli,
rady rodziców, ochotników Straży Pożarnej i wielu innych osób. Organizatorzy
szczególnie dziękują wszystkim Sponsorom za wsparcie finansowe oraz nagrody rzeczowe. Kolejny raz okazało się, że
dobra współpraca i pozytywne zaangażowanie mogą zdziałać wiele, ku pożytkowi
naszej niedużej, lokalnej społeczności.
Beata Grochla

fot. Barbara Żelichowska

Dziewczyny lubią brąz...

DNI TOSZKA 2017
Mieszkańców oraz gości odwiedzających Gminę czeka nie lada gratka związana z obchodami święta miasta. Dni Toszka zaplanowane są od 30 czerwca do 2 lipca, a miejscem imprezy będzie toszecki zamkowy dziedziniec oraz sportowe boisko “Orlik”.
Świętowanie rozpocznie się autorskim komediowym spektaklem teatralnym pn. „Za
ile dzwonek” w wykonaniu toszeckiego Teatru DEJA VU w reżyserii i według scenariusza Agaty Przewieźlik z muzyką Michała Głąba. Miłośnicy sceny operetkowej będą
mogli posłuchać jedynych i niepowtarzalnych duetów w wykonaniu artystów scen śląskich. W sobotę czekają atrakcje dla dzieci – pląsy, gry i zabawy, występ uczestników
chóru Światowych Dni Młodzieży oraz koncert Darka Nowickiego ze złotymi przebojami festiwali opolskich. Uwieńczeniem wieczoru będzie zabawa taneczna z hitami DJ
MICZI. Trzeci dzień upłynie w sportowym i tanecznym nastroju, a gwiazdą wieczoru
będzie utalentowany i energiczny artysta Adam Stachowiak.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania.

Jednym ze sponsorów Dni Toszka jest operator GAZ SYSTEM
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla
polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację
strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle
o długości ok. 43 km i średnicy 1000 mm, na terenie woj. śląskiego i opolskiego.
Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Górnego Śląska i Opolszczyzny. Ważną korzyścią
dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie
przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca
do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności
lokalnych.
Gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common
Interest”). Więcej informacji o inwestycji i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom
PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A - www.gaz-system.pl.
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską. Inwestycje GAZ-SYSTEM
S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
JR

8 czerwca odbył się VIII Wojewódzki Finał Śląskiej Ligi Orlików w Piłce Nożnej
Dziewcząt i Chłopców o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego.
W finale spotkały się cztery drużyny
dziewcząt reprezentujące: Częstochowę,
Kaczyce, Milówkę i Toszek. Turniej rozgrywany był systemem pucharowym. W
wyniku losowania w pierwszym meczu
dziewczęta z gimnazjum zmierzyły się z
drużyną z Częstochowy i niestety musiały
uznać wyższość rywala. Mecz zakończył
się wynikiem 2:3 (Wąsik, Sypniewska).
W tak zwanym małym finale pokonały
pewnie rywalki z Kaczyc 6:2 (Sypniewska
4x, Kołodziejczyk x2). Kolejne cenne doświadczenie i sukces jakim niewątpliwie
jest zajęcie III miejsca w województwie
śląskim, a zarazem NIEDOSYT, bo finał
był w zasięgu ręki. Drużyna w składzie:
Julia Hołda, Wiktoria Jałmużniak, Dominika Kalita, Emilia Kołodziejczyk, Natalia
Maśnica, Anna Michna, Ilona Podraza,
Natalia Sypniewska, Aleksandra Świderska, Anna Wąsik. Opiekunem drużyny
jest Barbara Żelichowska.
Joanna Falborska
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Zdrowi niepełnosprawni
Znam kilka niepełnosprawnych osób
i dobrze wiem, jak wiele można się nauczyć w ich towarzystwie. Nie zapomnę
słów mojej koleżanki, która jeździ na
wózku i twierdzi, że jedyną niepełnosprawnością jest negatywne nastawienie
człowieka. Jak sama mówi, bycie niepełnosprawnym ma wiele zalet – Martyna korzysta z wielu ulg i zniżek, i ciągle
jeździ windą, co bardzo jej odpowiada. Może się wydawać, że w ten sposób
wmawia sobie, że wcale nie jest tak źle
jak w rzeczywistości, a te parę małych
ułatwień w jakiś sposób rekompensuje
jej to, że nie umie chodzić jak przeciętny
człowiek. Dobrze wiem, że tak nie jest,
a jej odpowiednie nastawienie do niepełnosprawności sprawia, że tak dobrze
sobie z nią radzi.
Podobnym i o wiele bardziej znanym
przykładem jest Nick Vujicic. To mężczyzna, który urodził się bez kończyn,
a obecnie jest najbardziej znanym mówcą na świecie, ma żonę i trójkę dzieci,
i robi setki rzeczy, których przeciętny
człowiek się ze strachu nie podejmuje.
Bo wyobraźcie sobie, że Nick nie mając
rąk i nóg surfuje po oceanie czy nurkuje z żółwiami w pobliżu rafy koralowej!
A jego nastawienie do życia najlepiej widać w kilku małych rzeczach – Nick zawsze trzyma w szafie buty na wypadek,
gdyby rano miał się obudzić z nogami.
Z jednej strony liczy na cud, a z drugiej –
powtarza, że jeśli sam nie doświadczasz
cudów, to powinieneś stać się cudem dla
innych.
Patrzę na ludzi niepełnosprawnych i czuję się zawstydzony. Oni radzą sobie z tyloma rzeczami, tyle znoszą… Pamiętam,
jak mój niepełnosprawny kolega opowiadał, że dla niego dzień nie zaczyna się od
pójścia do łazienki czy zjedzenia śniadania. Pierwsze, co robi, to prosi o pomoc,
i na tym się nie kończy, bo później przez
cały dzień musi liczyć na innych. Czuję
się zawstydzony, bo czasem złoszczę się
na błahostki i nie doceniam, że tylu ludzi
przyjęłoby te moje kłopoty z pocałowaniem ręki.
I kiedy zastanawiam się, dlaczego ludzie
rodzą się z niepełnosprawnością i chorobami, przychodzi mi do głowy jedno
dobre wytłumaczenie – wszystko po to,
żeby ta ogromna rzesza zdrowych ludzi
doceniła, jak wiele miała szczęście, rodząc się i żyjąc w pełnym zdrowiu. A co
z niepełnosprawnymi? Czy oni czują się
pokrzywdzeni, że nie mogą żyć jak normalni ludzie? Zapytajcie sami. Dla mnie
niejeden niepełnosprawny jest zdrowszy
od ludzi, którzy choć mają sprawne ciało,
zero w nich chęci do życia i entuzjazmu.
Kiedy o tym myślę, przychodzi mi do
głowy jedno pytanie – kto tak naprawdę
jest niepełnosprawny?
Tomasz Sobania
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Rajd szlakiem śląskich ewangelików
10 czerwca już po raz
dziesiąty
członkowie i sympatycy toszeckiego koła DFK
wyruszyli „Szlakiem
Zabytków Ziemi Toszeckiej”, aby poznawać lokalną historię
i obiekty świadczące
o skomplikowanych
losach śląskiej ziemi.
Tym razem w rajdzie
rowerowo-autobusowym wzięło udział
ok. 100 osób, a roli
przewodnika podjął
się ponownie ks. dr
Piotr Górecki.
Ze względu na przypadającą w roku bieżącym 500. rocznicę Reformacji tematem
przewodnim było dziedzictwo śląskich
protestantów. Na szlaku znalazły się zatem dwa pałace stanowiące w przeszłości
siedziby ewangelickich rodów – w Rybnej i Wilkowicach. Uczestnicy rajdu odwiedzili także wieś założoną w okresie
kolonizacji fryderycjańskiej – Laryszów.
Protestanccy mieszkańcy wsi przez ok.
150 lat uczęszczali do kościoła w Tarnowskich Górach, jednak po poplebiscytowym podziale Górnego Śląska od
macierzystej parafii oddzieleni zostali
granicą państwową. Wzniesiony wówczas kościółek do dzisiaj służy miejscowej
wspólnocie ewangelickiej. Trzy kolejne
odwiedzone kościoły – w Księżym Lesie,

foto: Michał Matheja
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Sierotach i Wiśniczu – w burzliwym czasie po wystąpieniu Marcina Lutra znalazły się w rękach zwolenników „nowej
wiary” i dopiero w XVII wieku w wyniku
kontrreformacji odzyskane zostały przez
katolików.
Podczas zwiedzania kolejnych obiektów
uczestnicy poznali nie tylko ich historię,
ale także tło historyczne wydarzeń sprzed
500 lat i ich skutki zarówno w wymiarze
europejskim, jak i regionalnym.
Mimo tego, że uczestników jubileuszowego przejazdu nie rozpieszczała pogoda, tradycyjnie pierwszym pytaniem
postawionym organizatorom na mecie
rajdu było pytanie o plany na kolejny rok.
Michał Matheja

Wakacje! Znowu są wakacje!
W tym roku wakacyjny program
dla dzieci z naszej gminy, przygotowywany jest przez toszecki Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku będzie organizował dwutygodniowe letnie programy opiekuńczo – wychowawcze.
Już od lipca br. rodzice będą mogli
pobrać z Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku karty zgłoszeniowe dla swoich pociech. Wypełnienie takiej karty (indywidualnie
dla każdego uczestnika) i złożenie
jej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Toszku jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania swojej
pociechy do udziału w zajęciach.
Zgłoszenia można również pobrać
ze strony internetowej www.ops.toszek.
pl. Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
przygotował ofertę dla dzieci od 6 roku
życia. Zajęcia będą odbywać się będą
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00
do 14.00. Podczas zamkowych wakacji
dzieci będą spędzać czas na zabawach
i rozgrywkach sportowych, a w zamko-

wej kuchni przygotowywać będą pyszne
sałatki warzywne i owocowe. Na zamku
będzie królować hasło ,,Wakacje na zdrowo, sportowo, owocowo”. Organizatorzy
gwarantują, że żadne z dzieci nie zaznają
nudy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku,
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

