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Zaopiekuj się mną
Od stycznia bieżącego roku usługi opiekuńcze realizowane są przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Toszku. Dotychczas zadania te świadczył Caritas Diecezji
Gliwickiej. Obecnie obowiązki związane z pomocą osobom potrzebującym
przejęły nowo zatrudnione opiekunki…
Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

czone możliwości budżetowe Gminy Toszek,
nie było możliwe kontynuowanie współpracy
z Caritas Diecezji Gliwickiej.
Obecnie zadania związane z opieką
nad osobami potrzebującymi realizują zatrudnione przez OPS 3 opiekunki. Gminę kosztuje to obecnie 65 tys. złotych.

Moje boisko ORLIK w Toszku

 Dlaczego od nowego
roku zmieniono
organizatora usług
opiekuńczych?

„NIELOT” 2012?...

Pod koniec 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Toszku ogłosił przetarg na
 Kim są nowe opiekunki?
świadczenie usług opiekuńczych. Zamierzeniem jednostki było podpisanie umowy
Nowe opiekunki mają dobre kwalifika2VWDWQLHJRVLHUSQLD*PLQD7RV]HNRGVWÈSLïDRGXPRZ\ZWU\ELHQDW\FKPLDVWRna okres 4 lat tak, aby zarówno podopieczni
cje. Wszystkie ukończyły szkoły medyczne
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mieli poczucie stabilizacji, jak również, by
o kierunku „opiekunka środowiskowa”. Jedna
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podmiot wykonujący zamówienie posiadał
z nich jest również terapeutą zajęciowym.
Z7RV]NX&]\LQZHVW\FMD]DNRñF]\VLÚğDVNLHPD*PLQDVWUDFLGRğQDQVRZDQLH"
gwarancję stałej współpracy. W celu zapew– Panie stale podnoszą swoje kwalifikacje – są
nienia przejrzystości podejmowanych dziaotwarte na ludzi, zaangażowane i chętne do
łań,
do
wymagań
przetargowych
wpisano
działania.
Każda
z nichfirma
posiada
doświadczeJ Jak ukręcić bat
W połowie
sierpnia
zażądała
także
prowadzenie
druków dokumentujących pracę od
nieinwestora
w pracy z osobami
starszymi,
i niena nierzetelnych?
zgody na
zmianęchorymi
producenta,
opiekunek, w tym rozliczenie godzin wyko- typu
pełnosprawnymi
– dodaje
Kierownik
OPS.
i parametrów
sztucznej
trawy zaofenywanychyłoniony
usług. w przetargu Wyko- rowanej
Usługi
świadczone Gmina
są obecnie
w opiekuńcze
ofercie przetargowej.
nie
OPS nie
spodziewał
się, że
postępowadla 22 wyrazić
środowisk,
ale zapotrzebowanie
wciąż
nawca
Orlika,
jużdopo
przeję- mogła
aprobaty.
Takie zmiany
były
nia nie przystąpi
Caritas
DiecezjiwGliwickiej,
rośnie. Panie nie narzekają
brak pracy.
ciu placu
budowy
połowie niedopuszczalne
w świetle na
zapisów
umowktóry
do
tej
pory
realizował
powyższe
zadaRolą
opiekuna
jest
przede
wszystkim
poczerwca, przejawiał lekceważący stosunek nych, przepisów prawa i wytycznych Mininia.
Władze
Gminy
podjęły
zatem
próby
wymoc
podopiecznym
kwalifikowanym
przez
do powierzonych zadań, nie podejmując sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji
zaistniałej
sytuacji
oraz korzystanegocjacji doprowadziłoby
OPS w Toszku w do
codziennych
czynnościach
sięjaśnienia
wykonywania
robót.
Gmina,
utraty dofinansowania.
warunków
umowy.
Niestety
nie
udało
się
domowych,
dbanie
o
zdrowie
i
higienę
osobijąc z zapisów umownych, wezwała firmę Wykonawca mimo wszystko upierał się
przy
osiągnąć
porozumienia,
gdyż
Caritas
zadestą
ludzi
chorych
i
niesamodzielnych.
Ma
on
do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji swoich żądaniach.
klarował
za
świadczenie
usług
opiekuńczych
również
za
zadanie
mobilizować
podopieczinwestycji. Po otrzymaniu wezwania WykoZgłoszenie gotowości do odbioru końcowekwotę 110 tys. złotych na rok, czyli o 45 tys.
nego do aktywnego spędzania czasu wolnego
nawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej go powinno było nastąpić najpóźniej ostatniewięcej niż uzyskał dotacji na ten cel w roku
i zwiększania jego samodzielności. Pomaga
wykonywania wskazywało, że termin ukoń- go sierpnia. Na ten dzień firma zrealizowała
ubiegłym (2012 r.). Ze względu na ogranitakże w kontaktach z różnymi instytucjami
czenia zadania może być zagrożony. Inwe- niecałe 20% inwestycji i nie było możliwe,
stor kilkakrotnie informował o tym fakcie, by ukończyła je w terminie. Brak podstaw
wzywając do przyspieszenia robót i zmiany prawnych do przedłużenia realizacji zadania
Kultura
4
Oświata
5
sposobu ich realizacji.
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu

W

Wieża zamkowa z dotacją unijną

Rozmaitości

Î4

1RZDXVWDZDķĂPLHFLRZDĵļ
FRF]HNDPLHV]NDñFöZ"

6-latki w szkole?

Kultura

8URF]\VWHRWZDUFLH
]DPNRZHMVWXGQL

Î8

robót zmusiło Gminę do odstąpienia od umowy i naliczenia kary. Wykonawca nie zgadzał
się z argumentacją wskazującą na jego winę.
Po opuszczeniu placu budowy w Toszku
zawrzało od plotek! Wiele z nich wskazywało
na nieudolność urzędników w prowadzeniu
inwestycji. „Jestem zdumiony reakcjami niektórych mieszkańców dotyczącymi naszej decyzji.
w
rozwiązywania
problemów
zdrowotWcelu
zaistniałej
sytuacji mając
na uwadze
interes
nych,
mieszkaniowych
czy też nie
rodzinnych.
Gminy,
odstąpienie od umowy
jest prawem,
Ania każdego
dnia od
rana spotyka
alePani
obowiązkiem
inwestora”
– mówi
Grzegorz
się
z
podopiecznymi.
Pomaga
im
w sprawach
Kupczyk – Burmistrz Toszka. „Proceder
opóźcodziennych,
robi zakupy,
podaje posiłek,
niania i nienależytego
wykonywania
robót pumyje,
gdy im
samymjest
trudno
jest tonagminnym
uczynić.
blicznych
w Polsce
procesem
–i nagannym.
Czasami zwyczajna
rozmowa
wystarczy,
by
W naszym przypadku kontynupodopieczny
poczuł
się
lepiej.
Wysłucham
ich,
owanie współpracy z Wykonawcą przez kolejporozmawiam,
wesprę.
Szczególnie
ne miesiące niedoradzę
dałoby inam
żadnej
gwarancji
dla
osób
samotnych
świadomość
posiadania
zakończenia inwestycji, co doprowadziłoby
opiekuna pomaga – mówi Anna Letkiewicz,
do utraty dofinansowania i narażenia Gminy
opiekunka w OPS w Toszku.
na straty. Październik jest ostatnim realnym
terminem, w którym
w stanie
wyłonić
dokończenie
na str.
5
 najesteśmy
i wprowadzić na plac budowy kolejną firmę”.

Rozmaitości

10–11
dokończenie Î3

Śmieciowy zawrót głowy
Sport

7RV]HFNL3XFKDU3ROVNL

Î12

Oświata

352672
=b85=}'8

terenie
jeden
Wykonawca
i całkowity
koszt
działań
będzie
funkcjonalne
zagospodawyniósł
691,64 zł.publicznej,
„Akcja zima”
obejrowanie168
przestrzeni
a sprzedaż
mowała
tzw. „akcję
czynną”
i „akcjęsię
bierną”.
nieruchomości
może
przyczynić
do poPierwsza
wykonywaniu
wstaniapolegała
nowychnamiejsc
pracy wczynności
sektorze
związanych
z utrzymaniem przejezdności pousługowym.
przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości,
druga zaś na utrzymywaniu sprzętu w stanie
gotowości w warunkach niewymagających
odśnieżania. ZaKOTULIN
„akcję bierną” Wykonawca
otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
bruttorusza
/ dzień.
Niby niewiele,
Pod179,76
konieczłmarca
pierwsza
w historii
aGminy
w skalilokalna
całego sezonu
zimowego…
telewizja.
Co miesiącziarnko
na strodo
aż zbierze
się miarka. wDla
przynieziarnka,
internetowej
www.toszek.pl,
zakładce
kładu,
gdy
przez
jeden
miesiąc
nie
padał
śnieg
W sobotęTV”
4 lutego,
miał miejscemateriały
turniej
„TOSZEK
będą publikowane
–dziennikarskie
firma tylko w
zapiłce
gotowość
do
podjęcia
działań
ministrancki
nożnej.
Do
naszej
szkoły
dotyczące wydarzeń i bieżąotrzymywała
od Gminy
ponad
5 tys.
złotych.
przybyli
ministranci
zdla
Dekanatu
Ujazdowcych spraw
istotnych
lokalnej
społecznoDążąc
do
optymalizacji
kosztów
związaskiego,
towarzyszyli
im,
obok
trenerów,
rości. Za nagranie, montaż i udźwiękowienie
nych
z
zimowym
utrzymaniem
dróg
gmindzice.
Przyjechało
około
100
ministrantów.
odpowiadać będzie działająca na terenie Rudy
nych,
rozpisano
przetarg
z podziałem
na
pięć
Była
ciepła
herbata,
pyszne
bułki i TV.
pączki
Śląskiej
prywatna
telewizja
SFERA
Ten
zadań
(5
rejonów
Gminy
Toszek),
co
umożlidla
wszystkich,
mnóstwo
emocji
oraz nagroniezależny
producent
posiada
doświadczenie
wiło
świadczenie
przez kilka
firm,
a nie
dy
dla usług
Otowojewódznajlepsze
wei dyplomy
współpracy
znajlepszych.
samorządami
jak do tej pory tylko przez jedną. W konsedrużyny:
twa śląskiego. Dysponuje profesjonalnym
kwencji
to
na
zaoferowanie
Szkołyprzełożyło
podstawowe:
1.wykwalifikowaną
Ujazd,
2. Ligota
studiem,
sprzętem się
oraz
konkurencyjnych
cen.
Ponadto
zrezygnoToszecka,
3.
Kotulin;
szkoły
gimnazjalne:
1.
kadrą dziennikarską.
wano z wynagrodzenia
ryczałtowego
i poKotulin,
2.
Jaryszów,
3.
Ujazd;
szkoły
średnie:
TOSZEK TV stanie się, obok gminnej
działu
zamówienia
na akcję
czynną i bierną.
1.
Kotulin,
2. Jaryszów,
3. kolejnym
Ujazd.
gazety
samorządowej,
medium
W Główni
przetargu
jako
kryterium
oferty
sędziowiewzmacniającym
to Marekwyboru
Mrozekprzekaz
i Makomunikacyjnym
przewidziano
cenę
liczoną według
średniej
rek
Pawłowski,
nad
całością
zaś
czuwał
promedialny, dzięki któremu mieszkańcy
na
ważonej
poszczególnych
cenGembczyk.
jednostkowych
boszcz
Kotulina
ks.
Lucjan
bieżąco będą informowani o najważniejszych
i przypisanym im wag procentowych
B . G R O C(np.
HLA
faktach dotyczących życia w Gminie.
za 1 km odśnieżania, odśnieżania z posypywaniem / usuwania śliskości, 1 roboczogodzinę pracy sprzętu itp.). W efekcie Wykonawcy
otrzymują zapłatę wyłącznie za faktycznie
wykonaną pracę. Koszt „Akcji zima” do końca lutego zamknął się w kwocie 67 579,72 zł,
a zatem Gmina Toszek w porównaniu z ubiegłorocznym sezonem zimowym 2010/2011
zaoszczędziła ponad 100 tys. złotych.

 Z kamerą za pan brat,
PACZYNA
 Na każdym
czyli TOSZEK TV
targowisku
jest
# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
dwóch konkurentów: Dekanatu Ujazdowskiego
element
Twojegozaœrodowi
jeden żąda
mało,ska
Szkoła Podstawowa w Paczynie stara się
drugi za dużo
„harmonizować swoje życie z całym istnie-

niem”
poprzez targowisko
organizowanie
cyklicznych
Toszeckie
– położone
na
przedsięwzięć
o
charakterze
środowiskowym.
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 907
W Dniu Seniora, organizowanym
z okazji
(Niewiesze-Wielowieś)
i drogi powiatowej
Dnia
Babci
Dziadka, cała społeczność
szkolna
2950S,
w ibezpośrednim
sąsiedztwie
wejspotyka
z nestorami
rodzin. Uczniowie
wraz
ścia dosięszkoły
podstawowej
i przystanku
zdla
opiekunami
przygotowują
program
autobusów
szkolnych.dla
Zenich
względu
na
artystyczny,
konkursy
orazczwartek
drobne upominki.
brak parkingu,
w każdy
zarówno
Tradycją szkolną
stało się„walczą”
już to, że podczas
sprzedawcy,
jak kupujący
o wolne
wszystkich
imprez
zebrani
gromadzą
jak
miejsce postojowe. W konsekwencji się,
parkupodczas
spotkań
rodzinnych
przy
wspólnym
ją wzdłuż drogi. Wzmożony ruch pieszy
stole.
O to, aby dla rozkoszujących
się ucztą dla
i samochodowy
ograniczenie
J Orlik
wpowoduje
zasięgu
ręki!
ducha
nie zabrakło
pokarmu
dla ciała,
dbają
widoczności,
co zagraża
przede
wszystkim
Uchwałą Sejmiku
Województwa
Śląskiego
niezawodne
Mamy
z
Rady
Rodziców.
bezpieczeństwu dzieci idących do szkoły.
z dnia
13 lutego,
20 jednostek samorządu
Wspólne
przeżywanie,
śpiew, rozPotwierdzeniem
tego są zabawa,
liczne interwencje
terytorialnego
uzyskało
pomoc
finansową
mowa
bez
wątpienia
sprzyjają
zbliżaniu
się
policji,
zgłaszane
także
przedstawicielom
w
wysokości
po
333
tys.
złotych
na
budowę
do
siebie.
Wtedy
także
rodzi
się
pojęcie
„naszej”
władz.
kompleksu
boisk sportowych
– tzw.nawet
Orliszkoły,
które powoduje,
iż mieszkańcy,
Burmistrz
Toszka,
dążąc
do rozwiązania
ków.
Spośród
35
złożonych
wniosków,
w
groniezwiązani
bezpośrednio
ze
szkołą,przenietraktują
istniejącego
problemu,
planuje
nie
szczęśliwców
znalazła
się
NASZA
GMIjąsienie
jako integralny
element
swojego środowiska,
targowiska
w dogodniejsze
miejNA!
Kolejne
333 tys.
złotychprzez
można
uzyasce
na takim
postrzeganiu
placówki
najbliższe
–
na
działki
znajdujące
się pomiędzy
skać
z
Ministerstwa
Sportu
i
Turystyki,
chyba
otoczenie,
zależy
bez
wątpienia
każdej
szkole.
budowanym
Orlikiem
a Osiedlem.
Nowa
że w danej gminie
„wskaźnik
G” jest niższy
lokalizacja
umożliwi
ubieganie
się
o
środki
od 1 tys. zł / mieszkańca, wówczas dotacja
unijne
na budowę
targowiska
z Ministerstwa
wynosi
do 500 wyposażonetys. zł, a taką
go
w
niezbędną
infrastrukturę
(sieć wod.gminą jest Toszek.
Kto chce podziwiać
kan.,
oświetlenie,
parking,
utwardzona
poAktualnie pracownicy
Urzędu,
na podstapiękne,
wysokie
palmy
wierzchnia,
zadaszone
stoiska,
toalety).
wie wykonanej
już dokumentacji
projektowej,
wcale nie musi wybierać
Powierzchnia
obecnego
placu targowego
opracowują
wniosek
osię
dofinansowanie,
który
na południe Polski
czy
nie
spełnia
programowych
do
należy
złożyćwymogów
do Ministerstwa
Sportu
i Tuna Kurpie... Od Niedzieli
aplikowania
o
fundusze
zewnętrzne.
W
wyrystyki do końca marca.
W ramach
montażu
Palmowej
aż do
końca
niku
opadówToszek
deszczu
i możliwość
topniejącego
śniegu
finansowego
ma
uzyskania
okresu wielkanocnego
w
miejscudofinansowania
tym tworzy sięwbłoto,
a w suche
łącznego
wysokości
makwystarczy
odwiedzić
isymalnie
upalne dni
się kurz,Pozostałą
pył. Rozwiąza833unosi
tys. złotych.
kościół parafialnyczęść
p.w.
niem
tej inwestycji
sytuacji jest
położenie
kosztów
Gmina
musi utwardzonej
zabezpieczyć
św. Marcina
w Paczynie.
nawierzchni.
Ze względu na ograniczone
z własnego budżetu.
W tygodniu poprzedzamożliwości
i inne priorytetowe
Kompleksbudżetowe
sportowo-rekreacyjny,
w skład
jącym Niedzielę Palmową
wydatki,
Gmina nie
jest wpiłkarskie,
stanie w całości
którego wchodzą:
boisko
boisko
uczniowie i nauczyciele
sfinansować
powyższego
przedsięwzięcia.
wielofunkcyjne
do koszykówki
i piłki siatSzkoły Podstawowej w PaPlanowane
jestsanitarno-szatniowy
zatem rozpisanie postępokowej, budynek
oraz inczynie od 6 lat przygotowują
wania
na sprzedaż
nieruchomości,
której
frastruktura
towarzysząca
(trybuny,na
parking,
wielkanocne palmy, które
miejsce dla
powstanie
przy
Szkole
znajduje
sięrowerów)
obecnie plac
targowy.
Zgodnie
osiągają wysokość około trzech metrów.
w Toszku.
zPodstawowej
miejscowym
planem zagospodarowania

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
przestrzennego teren ten przeznaczony jest
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpipod usługi publiczne cenotwórcze i inne
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
usługi publiczne lub komercyjne nieuciąż– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
liwe. Tym samym każdy zainteresowany
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
Mimo siarczystych
mrozów,
panowały
podmiot
będzie mógł
wziąć jakie
udział
w przeChrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
na przełomie
stycznia
izaoferuje
lutego, a najkorzystpóźniej obtargu
–
wygra
ten,
kto
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.
fitych opadów
śniegu – zima
nie spustoszyła
niejszą
Uzyskane
sprzedaży
Efektycenę.
tegorocznej
pracy ze
uczniów
SzkołyśrodPodgminnego
portfela.
W poprzednim
sezonie
ki
finansowe
pozwolą
m.in.
zabezpieczyć
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie
zimowym
2010/2011
usługę
zimowego
utrzywkład
własny
w projekt
budowy
można
oglądać
jużGminy
od 1 kwietnia.

J Nie taka zima
straszna,
jak ją malują

mania dróg
gminnychWynikiem
świadczył na
naszym
nowego
targowiska.
podjętych
AGNIESZKA KURAL

2
62

Po feriach przedszkole
jak
bajkiświata jesteśmy
 zDla
tylko ludźmi – dla
ludzi, których
ratujemy – jesteśmy
całym światem…

się właśnie
cykl szkoleń kwaJ Zakończył
Zastali
promocję
lifikowanej
pierwszej pomocy
dla jednostek
drewnianą,
a zostawią
Ochotniczej
Straży Pożarnej z Gminy Tomurowaną?...

szek. 16
z 20 Toszek
uczestników
zdało egzamin
Budżet
Gminy
w poprzednich
latach
teoretyczny
i
praktyczny
pod
zakładał wydatki na promocję na nadzorem
poziomie
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
wyspecjalizowanej
medycznej,
uzyśrednio
20 tys. złotychkadry
rocznie,
gdzie w sąsiaERKDWHURZLH]EDMHN
skując
tym
samym
tytuł
ratownika.
Jest
dujących gminach o porównywalnej wielkościto
najwyższy
możliwy stopień
wyszkolenia
na
zadania
promocyjne
przeznacza
się około
W
czasie,
kiedy dzieci
odpoczywały
w zakresie ratownictwa
–ramach
dostępny
dla osób
czterokrotnie
więcej.
W
klasyfikaw szkole, w przedszkolu odbywał się remont.
niebudżetowej
posiadających
wykształcenia
medyczcji
w
dziale
„Promocja
jednostek
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe menego. Zdobyte
kwalifikacje
umożliwią
im
samorządu
terytorialnego”
ujęte
są zarówno
ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
ubieganie
się o zatrudnienie
zespołach
wydatki
związane
z działaniamiwstricte
proże pomieszczenia są już brudne i zakurzone.
wyjazdowych
Pogotowia
Ratunkowego
mocyjnymi
(np. zakup
materiałów,
gadżetów
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich
oraz w jednostkach
Państwowej
Straży
reklamowych),
jak i koszty
„reprezentacyjne”
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice
Pożarnej.
(usługi
noclegowe, gastronomiczne świadczowzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł,
ne dla
gości przybywających
oficjalną
wizytą
Gminny
strażak z OSP zjest
dziś nie
tylko
nawet dziadkowie, przychodził i krok po krosłużbową
itp.).
specjalistą
od gaszenia pożarów, ale także
ku prace postępowały naprzód. Sale odmaDo momentu
reorganizacji
Urzędu
osobą
pomagającą
w ratowaniu
życia(podzialudzkielowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
ługo.
naW
referaty)
za promocję
odpowiedzialny
był
odległym
od
większego
miasta
miejscu
w kuchni, a na ścianach powstały piękne porSekretarz
Gminy. Nowo
utworzony
Referat
karetka
dojeżdża
do
wypadku
w
około
30
trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna
Zamówień
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blem i wymaga budowania strategii promocji
Gminy od podstaw.
Dzięki wsparciu finansowemu lokalnych
przedsiębiorców i zaangażowaniu ludzi dobrej woli w 2011 r. udało się wydać w nakładzie 1000 szt. dwujęzyczny folder promocyjny
Gminy Toszek. Prócz własnych publikacji, nawiązano również współpracę przy tworzeniu
wydawnictw powiatowych,
PNIÓWtakich jak album
historyczny i kalendarz powiatu gliwickiego.
Z akcesoriów i gadżetów reklamowych w ubiegłym roku zakupiono banery promocyjne i kubki z emblematami Gminy. Pozyskano także
sponsora, który ufundował baner promujący
lokalne kluby sportowe i zachęcający do ich dofinansowania poprzez przekazanie 1% podatku.
W ramach akcji „Wspieraj sport w Gminie Toszek” rozpowszechniono także plakaty i ulotki.
Z uwagi na ograniczone środki budżetowe,
podjęto działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie
zakupu niezbędnych materiałów promocyjFot. arch. Urzędu Miejskiego w Toszku
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# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

 „WIEM – czuję się
bezpieczniej”

# A po feriach

ANNA ZARZECKA
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 GminnyTOSZEK
Pan Hilary
odnalazł okulary
Od października 2012 r. do połowy
stycznia bieżącego roku pracownicy Urzędu
Miejskiego przeprowadzali inwentaryzację
składników majątkowych Gminy Toszek.
Wszystkie
dzieci wiedzą, jak
W pracach uczestniczyło
28 trzyosobowych
ważnymi
i
kochanymi
osobazespołów, które spisywały wszystkie elemenPRZEDSZKOLE
mi
są
dziadkowie.
Święta
babci
ty wpływające na wartość majątku samoi dziadka
przypadły wUrzędu
tym roku
rządu, począwszy
od wyposażenia
sobotę i niedzielę,
to żaden
poprzez drogi, wzabudowania
do ale
wartości
dla przedszkolaków.
niematerialnychproblem
i prawnych
itd.
20Prace
stycznia
dzieci z grup „Biedronki”,
„Słoneczinwentaryzacyjne
prowadzono
i „Tygryski”
zaprosiły
do przedszkola
swoje
wka”
dwojaki
sposób.
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środbabcie
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dziadków,
a
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stycznia
zaproszenia
ków materialnych odbywało się na podstawie
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dzieci
z grup „Krasnale”
i „Misie”.
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z natury,
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grunty, wartości
Przedszkolaki
przygotowały
dla
swoich
gości
niematerialne i prawne (np. programy komwiele niespodzianek.
Z okazji
ich święta
recytoputerowe,
akcje, udziały)
zostały
poddane
wały wiersze,
śpiewały piosenki
i tańczyły.
Grupa
analizie
porównawczej
(danych
zawartych
śpiewała także wz języku
niemiecw„Biedronek”
księgach rachunkowych
właściwymi
kim. Mali artyści z grupy „Krasnale” również
dokumentami).
pochwalili
się znajomością
języka niemieckiego,
Wystąpiono
również z prośbą
do Remonprzedstawiając
bajkę
pt.
„Czerwony
Kapturek”.
dis Aqua Toszek o podanie stanu faktycznego
Wszystkie
przedszkolaki
przygotowały
włamajątku Gminy wydzierżawionego spółce.
snoręcznie
upominki
dla
swoich
dziadków.
Były
Dodatkowo spisano również sprzęt przekażyczenia
i całusy, miłe
rozmowy, słodkie
co nieco
zany
w użyczenie
jednostkom
Ochotniczej
i bardzo
serdeczna, radosna atmosfera.
Straży
Pożarnej.
Kolejny krok polegał na skorelowaniu
danych otrzymanych ze spisów z tymi zawartymi w dokumentacji. Wynik zaskoczył
wszystkich! Wykazano bowiem dużą grupę
nadwyżek będących faktycznie majątkiem
Gminy Toszek, a nie widniejących w ewidencji księgowej. Opracowano zatem
metoGIMNAZJUM
dologie wyceny poszczególnych grup, według
których wyliczono wartość uzyskanych nadwyżek. Ostateczne rozliczenie inwentaryzacji
przyniosło wzrost majątku o niebagatelną
kwotę ponad 12 mln złotych. Podjęte działania pozwoliły na uporządkowanie zaszłości
związanych z gospodarowaniem mieniem
i ujawnienie faktycznego stanu majątkowego
Gminy Toszek.

# Babcia i dziadek
w przedszkolu

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

Sprostowanie
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W związku z nieprecyzyjną informastycznia grupa
teatralna
działająca
cją20
zamieszczoną
na łamach
ostatniego
wnumeru
Gimnazjum
w Toszku
pod opieką
nauczy(4/2012)
„Po troszku
o Toszku”
cielek:
Urszuli
Ambrożewicz
Aleksandry
w artykule
„Pracowicie
międzyi sesjami”
Rduch
wzięła
udział
w XIII Wojewódzkim
Redakcja
prostuje
informację
dotyczącą
Przeglądzie
Zespołów
Pyskowzrostu o 4%
stawek Szopkowych
podatków. Ww arwicach.
Przeglądzie
14 zespołów
tykule W
było:
„Stawki wystąpiło
w wymienionym
zzakresie
Pyskowic,
Przezchlebia,
Świętoszowic,
wzrosły
w stosunku
do rokuWieszowej,
Gliwic,
Rudna,
Pławniowic
Toszka.
ubiegłego o około 4%”. Powinno ibyć:
Wykonawcy
w trzechzakresie
kategoriach:
„Stawki w wystąpili
wymienionym
przedszkola,
szkoły podstawowe,
gimnazja.
wzrosły w stosunku
do roku ubiegłego
Zwycięzców
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jury.
o około 4%, wybierało
za wyjątkiem
jednej stawki
Uczniowie
toszeckiego
gimnazjum zwydotyczącej
m.in.
gruntów pozostałych”.
ciężyli
w kategorii
gimnazjów.
przedstaRedakcja
gorąco przeprasza
za Ich
pomyłkę
wienie
odznaczało
się
pomysłowością
wynikającą z nieprecyzyjnego sformuło-i nowatorstwem
oraz, oczywiście,
wania, uogólnienia
faktów, któraświetną
mogła grą
aktorską.
Na
gali
22
stycznia
odebrali
nagrodę
czytelnika wprowadzić w błąd
– Złotą Maskę. Redakcja
Gratulacje.
„Po troszku o Toszku”

J. FALBORSKA

www.toszek.pl
• Po troszku
o Toszku
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Pracowicie

# Goœcie
między
sesjami
z Hohenau

#
Komputery
dlar. – luty
W okresie
grudzień 2012
2013naszych
r. Rada Miejska
w Toszku obrauczniów
dowała na trzech sesjach.
GIMNAZJUM
Grudzień 2012

Radni zatwierdzili plan pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji na rok następny.
Wszyscy obecni jednogłośnie opowiedzieli
się za uchwaleniem budżetu Gminy Toszek
na rok 2013 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018. Poparto także
uchwałę intencyjną w sprawie zaangażowania Gminy Toszek w realizację projektu pn.:
„Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej
zJeden
przeznaczeniem
komputerna
naCentrum
jednegoEkspozycji
ucznia...
Historycznych Zamek w Toszku oraz rewiW Gimnazjum
im. I.wraz
Sendler
w Toszku
talizacja
budynku stajni
z zagospodaod
kilku lat
działają idwie
nowoczesne
prarowaniem
otoczenia”
zabezpieczenia
na ten
cownie
komputerowe
pozyskane
z
projektu
cel wymaganego wkładu własnego.
MEN
„Pracownie
komputerowe
szkół”,
Wpt.
związku
z nowelizacją
tzw. dla
„ustawy
aśmieciowej”
współfinansowane
ze
środków
EuropejRada podjęła kolejne wymaskiego
FunduszuUchwalono
Społecznego.Regulamin
Zostały one
gane uchwały.
wyposażone
w latach 2007
i 2008 na
w teresprzęt
utrzymania czystości
i porządku
onie
wartości
797,44Toszek.
zł i 41 406,12
zł. także
Miasta 41
i Gminy
Przyjęto
Pewnie
niejeden
pamięta czasy,
kiedy
uchwałę
w sprawie
szczegółowego
sposobu
wi zakresu
szkole lekcje
informatyki
odbywały
się
przy
świadczenia usług w zakresie
kilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowiodbierania odpadów komunalnych i zasku
siedziała gromadka
Nawszczęście
gospodarowania
tychuczniów.
odpadów,
której
minęły
one
bezpowrotnie.
Obecnie
dąży się
ustalono m.in. częstotliwość odbierania
do
stanu:
komputer
na jednego ucznia.
śmieci
odjeden
właścicieli
nieruchomości
oraz
W pracowniach
komputerowych
mają
zdecydowano
o utworzeniu
na terenie gmimiejsce
nie
tylko
lekcje
informatyki,
ale
także
ny jednego punktu selektywnego zbierania
zajęcia
z matematyki,
fizyki a nawet religii.
odpadów
komunalnych.
Od W
września
2010
r.
w
pracowniach
dziedzinie ochrony zdrowiarealizuradni
jeprzyjęli:
się takżeGminny
część zadań
w ramach
unijnego
Program
Profilaktyki
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
rok 2013, a także Gminny Program Ochrony
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.
czy profilaktyczne.
bibliotece szkolnej
WStyczeń
2013 istnieje także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
Na pierwszej w tym roku sesji Rady Miejktóre szkoła otrzymała w ramach ogólnoskiej gościł poseł Jerzy Polaczek. Przedstawił
polskiego programu w 2005 r. Są to 4 komon sprawozdanie z bieżącej działalności
putery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
które dostępne są dla uczniów w godzinach
pracy biblioteki.

PRZEDSZKOLE

poselskiej w kilku obszarach (głównie
transport i bezpieczeństwo), a następnie
prowadzono dyskusję.
Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą
podziału Gminy Toszek na stałe obwody
głosowania oraz jednogłośnie opowiedzieli
się za udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 100 tys.
złotych na budowę chodnika przy drodze
powiatowej 291S w Paczynie.

 Luty 2013
Radni upoważnili Burmistrza Toszka
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
do podpisania umowy partnerskiej, której
celem jest opracowanie i realizacja Strategii
9 grudnia przedszkole
Toszku odwiewzmacniania
potencjałuwgospodarczedziłPodregionu
Burmistrz Grzegorz
Kupczyk
oraz Anna
go
Gliwickiego.
Dokument
iten
Johann
Seidl.
Odwiedziny
państwa
Seidl
umożliwi Gminie Toszek aplikowanie
w
okresie
Świąt
Bożego
Narodzenia
stały
o środki unijne w przyszłej perspektywiesię
tradycją, bowiem
co roku przywożą
oniopeświąfinansowej
z regionalnego
programu
teczne
upominki
dla
toszeckich
przedszkoracyjnego.
laków
od mieszkańców
partnerskiej
Gminy
W nawiązaniu
do podjętej
w grudniu
Hohenau. roku
Dzieci
przygotowały
dla zasad
miłych
ubiegłego
uchwały
w sprawie
gości niespodziankę.
miłe spoustalania
odpłatnościDziękując
za usługiza
opiekuńtkanie
i
prezenty
zaśpiewały
piosenkę
w jęcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńzyku
niemieckim.
cze w indywidualnych przypadkach, Rada
Miejska uchwaliła stawkę za 1 godzinę
usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych w wysokości 11,40
zł.
Przyjęto także Program opiekiSP
nad
zwieTOSZEK
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Toszek w 2013 roku.

# Odwiedziny
w Sacele

 Ponadto

między sesjami,
z inicjatywy Przewodniczącego Rady
Miejskiej, Radni wraz z Burmistrzem
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, które przekazano Szczepowi Harcerskiemu
„IGNIS” w Toszku z przeznaczeniem na
zakup opału.
7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH

Zgodnie z harmonogramem działań projektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
„W swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus streścił historię
2 nauczycieli
i 3 uczniów
Szkoły
każdego pojedynczego
człowieka
i wszystkich
ludziPodstaworazem,
w Toszku
spotkało
z przedstawicielaprzyjmując na siebie ciężar wej
ich nędzy
i grzechów
orazsię
pomnażając
u nich
możność
doskonalenia
się i uświęcenia".  
VI)
mi szkół
partnerskich
w Sacele w(Paweł
Rumunii.
Toszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
SP TOSZEK
Drakuli
i miasto
uczestniWielkanoc to okraszony optymizmem czaszamek
otuchy,
nadziei,
czas Braszów,
odradzania
się
„DER w
DIE
DAS
KENNER”
czyli w
niektóre
wiary
siłę
Chrystusa
i drugiego człowieka.
Z szkolnych
tej okazjizajęciach,
życzymypoznali
Wszystkim
to Mieszkańcom
tytuł organizowanego
przeznaszej Gminy, by zwyczaje
opowiedzieli
i Gościom
święta teregionu,
upłynęłyalewrównież
atmosferze
radoWydawnictwo
PWN ogólnopolskiego
o swojej
szkolezawarta
i Toszku.
pamięci
uczestści, spokojuSzkolne
i wzajemnej
życzliwości. Niech
tajemnica
wW
męce,
śmierci
konkursu
z j. niemieckiego.
29 lutego
w Kapozostanie
z pewnością
i zmartwychwstaniu
Chrystusa
ukaże
światuników
potęgęwycieczki
miłości i pozwoli
na codziennie
towicach
odbył się wojewódzki,
etap, odkupienia.
wieczór przy
ludowej rumuńskiej
doświadczanie
zbawiennychostatni
owoców
Wykorzystajmy
ten czasmuzyce
do
dopozytywnych
którego zakwalifikowało
się
5
uczniów
i
gościnność
gospodarzy.
zmian w nas samych oraz otaczającej rzeczywistości.
Szkoły
Podstawowej
w Toszku: Karolina BySacele – miasto w Rumunii, w SiedmiogroZ wyrazami
szacunku
tomska,
Wiktoria Bytomska, Julia Słotwińska,
dzie, wwokręgu
zamieszkane
przez
	Przewodniczący
Rady Miejskiej
Toszku Braszów,
Burmistrz
Toszka
Ireneusz Kokoszka
Grzegorz Kupczyk
Artur Szafraniec i Szymon Szafraniec. Gratu30
tys.
mieszkańców.
wraz z Radnymi
z pracownikami Urzędu
B.SZPAK
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!
J. FALBORSKA

# Der, die,
das kenner
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Oświata
Kultura

Ferie zimowe na zamku
Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzieli co zrobić z nadmiarem wolnego czasu w czasie zimowych ferii, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zaplanowało
m.in. warsztaty plastyczne oraz bal karnawałowy, na który zaproszono sąsiadów
z GminnegoPACZYNA
Ośrodka Kultury z Rudzińca z siedzibą wKOTULIN
Poniszowicach.

Ciekawostki

z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”

PNIÓW
Turysta
dobrze poinformowany

# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa
Ministrantów
Nowością dla podopiecznych
były za- # Babciu, dziadku,
Barbara Skawińska

W

Ujazdowskiego
czasie zamkowych ferii nie za- Dekanatu
bawy z grami planszowymi,
do której zaelement
Twojego
œrodowi
ska proszono
brakło
propozycji
dla miłośnidziadków, seniorzy nie zawiedli

Szkoła Podstawowa
stara
się
ków sportu. w
CiPaczynie
mieli okazję
wziąć
„harmonizować
swoje życie zawodach
z całym istnieudział w zorganizowanych
sporniem”
poprzez
organizowanie
cyklicznych
towych,
a najbardziej
cierpliwi uczestniczyli
przedsięwzięć
o
charakterze
środowiskowym.
w warsztatach modelarskich.
W
organizowanym
z okazji
WDniu
piątkiSeniora,
zorganizowano
wycieczki.
Jedna
Dnia
Babci
i Dziadka,
społeczność
szkolna
z nich
odbyła
się docała
muzeum
paleontolospotyka
się w
z nestorami
rodzin.
Uczniowie
wraz
gicznego
Lisowicach,
gdzie
dzieci mogły
zzobaczyć
opiekunami
przygotowują
dla nichpolskiego
program
skamieliny
pierwszego
artystyczny,
drobne
upominki.
dinozaura. konkursy
Druga to oraz
wyjazd
do kina.
Tradycją szkolną stało się już to, że podczas
wszystkich imprez zebrani gromadzą się, jak
podczas spotkań rodzinnych - przy wspólnym
stole. O to, aby dla rozkoszujących się ucztą dla
ducha nie zabrakło pokarmu dla ciała, dbają
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.
Wspólne przeżywanie, zabawa, śpiew, rozmowa - bez wątpienia sprzyjają zbliżaniu się
do siebie. Wtedy także rodzi się pojęcie „naszej”
szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują
ją jako integralny element swojego środowiska,
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

có¿ wam dam

20 lutego br. podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację
projektu „Utworzenie i promocja ścieżki informacyjno–turystycznej na terenie Zamku
w Toszku”. W ramach operacji na terenie
zamku ustawione zostaną informatory, które
w języku polskim, niemieckim i angielskim
przekazywać będą historię poszczególnych
części zabudowy zamku.
Projekt realizowany jest z działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
PROW 2007–2013.

W sobotę swoich
4 lutego,
miał miejsce
oczywiście
pociech
i razemturniej
z wnuministrancki
piłce
nożnej.WDo
naszej szkoły
kami dobrzew się
bawili.
organizację
feprzybyli
ministranci
rii włączyła
się takżez Dekanatu
biblioteka Ujazdoww Toszku.
skiego,
towarzyszyli
im, obok
trenerów,
roOgromną
popularnością
cieszyły
się zajęcia
dzice.
Przyjechało
około
100
ministrantów.
przy komputerze i czytanie książek.
ByłaW
ciepła
herbata,feriach
pysznewzięło
bułkiudział
i pączki
zamkowych
podla
wszystkich,
mnóstwo
emocji
orazalenagronad
60 dzieci. Ferie
minęły
szybko,
wspodymnienia
i dyplomy
dla najlepszych.
pozostaną
na zawsze.Oto najlepsze
drużyny:
Szkoły podstawowe: 1. Ujazd, 2. Ligota
Toszecka, 3. Kotulin; szkoły gimnazjalne: 1.
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd; szkoły średnie:
Sukces sekcji modelarskiej
1. Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd.
Nowopowstała sekcja modelarska, której
Główni sędziowie to Marek Mrozek i Mainstruktorem jest pan Ewald Stawinoga ma
rek Pawłowski, nad całością zaś czuwał proTymi
słowami
i uczniona
swoim
koncie przedszkolaki
już pierwsze sukcesy.
Podboszcz Kotulina ks. Lucjan Gembczyk.
wie
Szkoły
Podstawowej
w
Pniowie
powitali
czas VIII Zawodów Modeli Halowych
o PuB. GROCHLA
babcie
dziadków przybyłych
uroczystość
char iDyrektora
MOKiS-u na
w Pyskowicach
z okazji
ich
święta.
modelarze zdobyli II miejsce w klasyfikacji
Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szkodrużynowej.
le gościli seniorzy zaproszeni na akademię
z okazji
Dnia Babcitańca
i Dziadka. W wypełnionej
Warsztaty
powspółczesnego
brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych
recytujących
piękne
i śpiewających
9 kwietnia
osobywiersze
tańczące
taniec współpiosenki.
Swoim
humorem
rozbawiały
czesny będą mogły uczestniczyć wskebezcze
w wykonaniu
uczniów
ze starszychprowaklas.
płatnych
warsztatach
tanecznych,
Najwięcej
było jednak
podczasHolesz.
kondzonychzabawy
przez panią
Aleksandrę
Kto chce podziwiać
kursów, w których udział wzięli dziadkowie
Warsztaty będą wstępem do projektu
piękne, wysokie palmy
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zatanecznego, który zostanie zrealizowany
wcale niedoczeka
musi wybierać
okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
Toszecka wieża zamkowa
się wreszcie swojego renesansu. W najbliższych dania
w terminie
od 20 do 27 kwietnia br. Więcej
się
na
południe
Polski
czy
walczyli
do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
dniach podpisana zostanie umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
informacji na www.zamektoszek.pl lub
na Kurpie...
Od Niedzieli
przygotowano również słodki poczęna realizację projektu
pod nazwą:
„Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z prze- gości
pod nr telefonu 32/233 44 93. Zapraszamy!
Palmowej
aż
do
końca
stunek.
A na koniec – babcie i dziadkowie
znaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych
Zamek w Toszku oraz rewitalizacja
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
okresu
wielkanocnego
otrzymali
przepiękne
prezenty. Były to praWystawy
w Kawiarni
ERKDWHURZLH]EDMHN
budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
dofinansowanego z Regionalnego
wystarczy odwiedzić
ceColonna
wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2017–2013.
kościół parafialny p.w.
W czasie, kiedy dzieci odpoczywały nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
Do 2 kwietnia w zamkowej kawiarenśw.wMarcina
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. opuszczając salę.
Artur Czok, Dyrektor CK „Zamek
Toszku” w Paczynie.
ce można zobaczyć wystawę fotograficzną
W tygodniu poprzedza- Znalazły się fundusze i zakupiono nowe meW czasie ferii… szkoła również tętniła
o niewątpliwie wielka szansa by toszec„W drodze” Krzysztofa Krzemińskiego. Autor
jącym Niedzielę Palmową ble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
ki zamek stał się centrum informacji
spróbował uchwycić magiczną atmosferę
uczniowie i nauczyciele że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
turystycznej, wystawienniczo–histotowarzyszącą corocznym wizytom ChasySzkoły Podstawowej w Pa- Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, komrycznym z kameralną salą widowiskową
dów w Lelowie.
czynie od 6 lat przygotowują właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
w wieży. W ramach inwestycji zostaną wyOd 5 kwietnia gościć będzie po raz kolejwielkanocne palmy, które wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
konane prace budowlane obejmujące: renony Domek Kultury z Wrocławia z wystawą
nawet dziadkowie, przychodził i krok po kroosiągają wysokość około trzech metrów.
wację i aranżację gotyckiej wieży zamkowej,
„Dwa poziomy”. Jeden temat przedstawiaSwoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji ku prace postępowały naprzód. Sale odmarenowację
dachu
budynku
stajni,
renowację
ny jest w obiektywie dziecka i dorosłego.
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpi- lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
i
konserwację
elewacji
budynku
stajni
wraz
–Po
Ideą
„Dwóch poziomów” jest umieszczenie
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska w kuchni, a na ścianach powstały piękne porraz kolejny przyjechał do szkoły tez
portalem,
odtworzenie
instalacji
wod-kan.
dorosłego
i dziecka na tej samej płaszczyźnie,
– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu, trety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna atrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza. Aktorzy
i
centralnego
ogrzewania
w
wieży
zamkowej,
bez
wchodzenia
w role dorosły-dziecko. To
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona Pawłowska wraz z przedszkolanką Anetą w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczuwymianę
instalacji
elektrycznej
i
oświetlenia
także
próba
odpowiedzi
na dwa pytania: ile
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustala- cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną krowieży.
dorosły
człowiek
ma
w
sobie
z dziecka
oraz
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej. li drobne szczegóły, by przedszkole było nie wą, która kłamała, ale jak wiadomo
– kłamCzas
realizacji
inwestycji
zamknie
się
w
laProjekt
przewiduję
rozwiązania
przyjazne
w
jakim
stopniu
dziecko
zachowuje
się
już
Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły Pod- tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco- stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia
tach
2013–2015.
Całkowity
koszt
projektu
dla
osób
niepełnosprawnych,
a
niewykorzyjak
dorosły
–
wyjaśnia
jeden
z
organizatorów
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec
opiewa nazakwotę
3 331 793,08 PLN, w tym nagrodzili
stane dotąd
powierzchnie
wieży zyskają nowe wszystkim
wystawywykonawców
Grzegorz Stadnik.
można
oglądać
już od 1 kwietnia.
zaangażowanie.
gromkimi brawami.

Po feriach przedszkole
jak z bajki

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

Wieża zamkowa objęta dotacją unijną

T

# A po feriach

funkcje użytkowe.
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AGNIESZKA KURAL

wkład własny Gminy Toszek to 25%.
B. GROCHLA

Dominika
A N N A Z AWitkowska
RZECKA

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

Zaopiekuj
# Babcia i dziadek
sięw przedszkolu
mną
TOSZEK

Wszystkie dzieci wiedzą, jak
ważnymi
i kochanymi
osobaze str.
1
 dokończenie
PRZEDSZKOLE
mi są dziadkowie. Święta babci
przypadły w tym roku
Kto możeiwdziadka
korzystać
sobotę i niedzielę, ale to żaden
z takiejproblem
formy
dlawsparcia?
przedszkolaków.
20Jeśli
stycznia
z grup „Biedronki”,
„Słoneczosobadzieci
jest niesamodzielna,
chora,
nieka” i „Tygryski”
do przedszkola
swoje
sprawna
ruchowozaprosiły
może otrzymać
od lekarza
babcie
i
dziadków,
a
23
stycznia
zaproszenia
zaświadczenie o konieczności świadczenia
przekazały
dzieci
z grup „Krasnale”
i „Misie”.
opieki
lub sama
bezpośrednio
bądź poprzez
Przedszkolaki
przygotowały
dla
swoich
gości
rodzinę, sąsiada zgłosić takie zapotrzebowawiele
niespodzianek.Ośrodku
Z okazji ich
święta recytonie
w miejscowym
Pomocy
Spowały wiersze,
piosenki
i tańczyły.
Grupa
łecznej.
Na tej śpiewały
podstawie
pracownik
socjalny,
„Biedronek”
śpiewała
także wokreśla,
języku niemiecktóry
przeprowadza
wywiad
biorąc
kim.uwagę
Mali artyści
z grupy
„Krasnale”odpłatrównież
pod
dochody,
ewentualną
pochwalili
się
znajomością
języka
niemieckiego,
ność za usługi i wprowadza w środowisko
przedstawiając
bajkę
pt. „Czerwony
Kapturek”.
opiekunkę.
Zasady
ustalania
odpłatności
za
Wszystkie
przedszkolaki
przygotowały
włausługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
snoręcznie upominki
dla swoichstawek
dziadków.
Były
opiekuńcze,
a także wysokość
godziżyczeniaokreślają
i całusy, miłe
rozmowy,
słodkie
co nieco
nowych
uchwały
Rady
Miejskiej
bardzo (Uchwała
serdeczna,Nr
radosna
atmosfera. oraz
wiToszku
XXVII/296/2012

XXIX/307/2013). Opiekunka ustala grafik
spotkań i rozpoczyna realizację powierzonych zadań.
Odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi obecnie 11,40 zł przy 100%
odpłatności, gdzie średnio po dokonaniu wywiadu podopieczni płacą połowęGIMNAZJUM
tej kwoty,
ze względu na niskie dochody. Resztę dofinansowuje Gmina.

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

Oczekiwania a realia
świadczenia usług
Opiekun realizuje trudną i odpowiedzialną pracę w środowisku. Niejednokrotnie zmaga się z „życzeniową” postawą podopiecznego.
– Pamiętać należy o tym, że rola opiekuna
upatrywana jest w usamodzielnianiu chorego,
czyli – jeśli to oczywiście możliwe – dopro=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
wadzeniu
do maksymalnej samozaradności.
To niestety rzadkość, bo środowiska które
20 stycznia grupa teatralna działająca
wspieramy dotyczą osób leżących po wypadw Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczykach lub powracających w ciężkim stanie ze
cielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
szpitala – komentuje Kierownik OPS. Mimo
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
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# Komputery dla
naszych uczniów

Choć dopiero rozpoczyna się wiosna, to w toszeckiej edukacji nadchodzą żniwa
– żniwa
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ZOPO złożyło także kolejne wnioski o wsparcie finansowe. Korzystając z okazji placówka
Kotliszowice
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6-latki w szkole?

Jeden komputer na jednego ucznia...
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wienie odznaczało się pomysłowością i nowatorstwem oraz, oczywiście, świetną grą
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę
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urzekli swą otwartością i gościnnością.
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Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2012
Zarząd TPZP
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# Szko³a - integracyjny Mistrzostwa Ministrantów
element Twojego œrodowiska Dekanatu Ujazdowskiego

szkoły, które powoduje, iż mieszkańcy, nawet
niezwiązani bezpośrednio ze szkołą, traktują
ją jako integralny element swojego środowiska,
a na takim postrzeganiu placówki przez najbliższe
otoczenie, zależy bez wątpienia każdej szkole.

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,
Jaryszów,
3. Ujazd;
szkołyGrzegorz
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głosów 2.
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. GROCHLA
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działających na terenie Gminy Toszek.

Po feriach przedszkole
jak z bajki

Wiosenny czas START!

#
Zzalany
Ma³opolski
naprzebiegł
Œl¹skWiPrzez
słońcem park
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W czasie, kiedy dzieci odpoczywały
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont.
Znalazły się fundusze i zakupiono nowe menie boi się spojrzeć wokół i podjąć się dziable. W trakcie rozbiórki starych okazało się,
łania. Może to właśnie odpowiednia pora,
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone.
by przyjść, przełamać się, poznać nowych
Szkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich
ludzi, zakasać rękawy do pracy i działać,
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice
działać, i jeszcze raz działać w blasku słońca
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł,
i w promieniach słonecznych uśmiechów
nawet dziadkowie, przychodził i krok po krozadowolonej społeczności lokalnej!
ku prace postępowały naprzód. Sale odmaPrzed nami lato pełne wrażeń: Zlot Bliźlowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
niaków
oraz projekt telewizyjny skierowany
w kuchni, a na ścianach powstały piękne pordla
młodzieży.
drugiPani
najprawdopodobniej
trety bajkowychTen
postaci.
dyrektor Anna
zostanie
zwieńczony
powstaniem
internetoPawłowska wraz z przedszkolanką
Anetą
wej
telewizji
lokalnej.
Więcej
informacji
na
Łucją doradzały rodzicom. Wspólnie ustalatemat
zbliżających
się
wydarzeń
już
wkrótli drobne szczegóły, by przedszkole było nie
ce. Wszystkich
zapalonych doEfekt
współpracy
tylko
ładne, ale i funkcjonalne.
końcoWIZAWI
zaprasza
na
stronę
internetową
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują
www.wizawi.org.pl
od zakładkę „DOŁĄCZ
wszystkim
za zaangażowanie.

DO NAS”.

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

Zanim rozpoczęły się ferie zimowe, w szkole gościli seniorzy zaproszeni na akademię
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W wypełnionej
po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych
recytujących piękne wiersze i śpiewających
piosenki. Swoim humorem rozbawiały skecze w wykonaniu uczniów ze starszych klas.
Najwięcej zabawy było jednak podczas konkursów, w których udział wzięli dziadkowie
wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zadania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
gości przygotowano również słodki poczęMarcin Kuczkowski
stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
otrzymali przepiękne prezenty. Były to praNa terenie Gmice wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
ny Toszek zawiązało
nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
się nowe stowarzyopuszczając salę.
szenie pod nazwą
W czasie ferii… szkoła również tętniła
Toszeckie Stoważyciem. Duża grupa uczniów przychodziła
rzyszenie Przedsięna zajęcia organizowane przez nauczycieli.
biorczości. Jego ceOdbywały się m. in. zajęcia sportowe, komlem jest działalność
puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
publiczna na rzecz poprawy warunków życia
- zręcznościowe.

Nowa
organizacja
pozarządowa

Dominika Grabowska

Kto chce podziwiać
tek. Spokojni spacerowicze
nierzadko
piękne, wysokie palmy
wysyłali mu wymowne spojrzenia. A on
wcale nie musi wybierać
biegł, biegł, biegł... Mogłoby
się wydawać,
się na południe Polski czy
że na koniec świata, albo jeszcze dalej!
na Kurpie... Od Niedzieli
A to wiosna! Zielona już wiosna dała mu
Palmowej aż do końca
niesamowitą energię. Po tylu miesiącach
okresu wielkanocnego
oglądania szarości w miasteczku, szarości
wystarczy odwiedzić
na ludzkich twarzach, zobaczył wschodząkościół parafialny p.w.
ce tu i tam kolory. Przystanął nad brzegiem
św. Marcina w Paczynie.
rzeki, głęboko nabrał powietrza w płuca
W tygodniu poprzedzai.... krzyknął.
jącym Niedzielę Palmową
Historia urwała się nagle. Entuzjastyczny
uczniowie i nauczyciele
okrzyk wskazywał na wyjątkowo orzeźwiaSzkoły Podstawowej w Pającą porę – wybudzającą z zimowego letargu,
czynie od 6 lat przygotowują
dającą zapał do życia, do działania!
wielkanocne palmy, które
Jeszcze nie wiosna, ale już tak bardzo czuć
osiągają wysokość około trzech metrów.
jej unoszący się w powietrzu zapach! Zapach
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
wiosny... i CHĘCI, ŚWIEŻE POMYSŁY!
śląskiej, jak i małopolskiej. Z jednej strony bowiem wpiWarto więc odpowiedzieć na niewątpliwy
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
zapał mieszkańców... Stowarzyszenie WI– są w nich różne krzewy w liczbie co najmniej pięciu,
ZAWI zachęca do współpracy wszystkich,
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
którzy mają pomysły i chcą je realizować,
Chrystusa), z drugiej zaś ich wysokość oraz kwiaty
się spełniać
jako
chcą
i pragną
szarfy z bibuły
nawiązują
dowolontariusze,
tradycji małopolskiej.
podarować
innym
swój
czas
i
swoje
serce!
Efekty tegorocznej pracy uczniów Szkoły PodOrganizacja
zaprasza
stawowej
w Paczynie
– dwietych,
pięknektórzy
palmy –marzą,
będzie
by
swoją
aktywnością
zmieniać
otoczenie
można oglądać już od 1 kwietnia.
i świat, młodzież i dorosłych,
każdego, kto
AGNIESZKA KURAL

7 lutego w wypełnionej sali zamkowej
nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników
PNIÓWMiłego, choć niei wręczenie insygniów.
łatwego zadania wygłoszenia laudacji podjęła się Aleksandra Garbal. Bardzo ciepło
przedstawiła sylwetkę profesora Musieloka – nie tylko jako wybitnego naukowca,
ale przede wszystkim człowieka rodzinnego, życzliwego bliźnim i zaangażowanego
w życie lokalnej społeczności. W trakcie
uroczystości głos zabrali także Grzegorz
Kupczyk – Burmistrz Toszka, ks. proboszcz
Marian Piotrowski oraz sam laureat, a całość
poprowadzili Krzysztof Czech i Radosław
Makowczyński (z Zarządu TPZT). Muzyczną oprawę finału plebiscytu zapewnił Chór
„Tryl” pod kierownictwem Marii Garbal,
a w jego występ włączył się grą na skrzypcach Artur Czok – Dyrektor CK „Zamek
w Toszku” – współorganizator gali.
Kolejna edycja wyboru Człowieka Roku
Tymi słowami
przedszkolaki
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ich święta.
nym zwycięzcą.

B. GROCHLA

społeczności lokalnej oraz rozwoju gminy
poprzez propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości – jako podstawy rozwoju ekonomicznego
Gminy Toszek. Organizacja będzie
Po raz kolejny przyjechał do szkoły terównież
dążyć
nawiązania
partnerskiej
atrzyk kukiełkowydoz Nowego
Sącza.
Aktorzy
współpracy
z
samorządem
i
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Świątale
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– kłamStowarzyszenie
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życzy
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uczniowie byli bardzo aktywni, a na koniec
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obfitości na świątecznym
stole oraz
nagrodzili
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mokrego Dyngusa.
ANNA ZARZECKA

# A po feriach

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

TOSZEK
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ofiar
# Babcia i dziadek
# Komputery dla
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naszych uczniów

GIMNAZJUM

Uczestnicy uroczystosci w maju 2011


Fot. A. Morcniniec
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jeszczenaw jednego
Toszku, a ucznia...
pochowaJeden komputer
nych na cmentarzu katolickim.
W Gimnazjum im.losów
I. Sendler
w Toszku
Dokumentowaniem
więźniów
obood
kilku
lat
działają
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nowoczesne
prazu od wielu lat zajmuje się Sybille Krägel
cownie
komputerowe
pozyskane
z
projektu
– mieszkanka Hamburga i córka zmarłego
pt. przemysłowca
„Pracownie komputerowe
dla szkół”,
wMEN
Toszku
Hansa Rasmussena,
a
współfinansowane
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środków
Europejpotomka znanej duńskiej rodziny pionierów
skiego
Funduszu
Społecznego.
Zostały
one
motoryzacji. W 1998 r. S. Krägel oraz jeden
w latach
2007 internowanych
i 2008 w sprzęt
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ostatnich żyjących
jeszcze
wartościPetschel,
41 797,44
zł i 41
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–oSiegfried
wydali
w 406,12
języku niemiec-

PRZEDSZKOLE

kim opracowanie, zawierające najważniejsze informacje, dokumenty i wspomnienia.
W swojej książce bardzo ciepło piszą o spotkaniach z mieszkańcami Toszka w latach
90-tych ubiegłego stulecia, kiedy to po długim czasie wymuszonego milczenia, możliwe
stało się podjęcie bolesnego tematu zarówno
w Polsce, jak i na terenie byłej już NRD.
W sobotę 11 br. maja dojdzie do kolejnego
takiego spotkania, zaaranżowanego przez
Sybille Krägel. Do Toszka przyjadą przedstawiciele rodzin, których losy tragicznie splotły
się z historią miasta. O godzinie 12.00 zapla3DPLďWNRZH]GMĝFLH
nowana jest uroczystość przy pomniku, poświęcona pamięci ofiar – ulica Wielowiejska
9 grudnia przedszkole
w 15.00
Toszku
odwie(w sąsiedztwie
„Hawexu”). O
w kaplicy
dził
Burmistrz
Grzegorz
Kupczyk
oraz
Anna
cmentarnej św. Barbary odbędzie się naboiżeństwo
Johannekumeniczne
Seidl. Odwiedziny
państwa
Seidl
w intencji zmarłych.
w
okresie
Świąt
Bożego
Narodzenia
stały
się
Uroczystości poprowadzone zostaną zarówno
tradycją,
bowiem
co
roku
przywożą
oni
świąw języku polskim, jak i niemieckim.
teczne
dla toszeckich przedszkoDFKupominki
Toszek, współorganizator
spotkania,
laków od
mieszkańców
zaprasza
wszystkich,
którzypartnerskiej
poprzez swójGminy
udział
Hohenau.
Dzieci przygotowały
dla miłych
pragną
solidaryzować
się z rodzinami
ofiar.

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
GIMNAZJUM
miejsce nie tylko lekcje informatyki, ale także
SP TOSZEK
Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”
zajęcia
z matematyki,
a nawet
religii.
Stowarzyszenie
liczy fizyki
aktualnie
24 wolonOd września
2010 r. wwciąż
pracowniach
realizu16 marca 2012 r. Stowarzyszenie „Razem dla
tariuszy,
ale chętnych
przybywa.
Do
je
się
także
część
zadań
w
ramach
unijnego
Kotulina” zostało wpisane do Krajowego
organizacji może wstąpić każdy, niezależnie
projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość
Rejestru Sądowego, rozpoczynając tym saod
wieku i miejsca zamieszkania. Liczy się
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
mym swoją działalność. Z okazji pierwszego
tylko
chęć zmian, ciekawe pomysły i szczery
i młodzieży Gminy Toszek”. Odbywają się
jubileuszu czas na małe podsumowanie.
zapał
do pracy. Więcej informacji można
tu warsztaty fotografii cyfrowej, przyrodnicze
Główną ideą, która przyświeca członkom
uzyskać na stronie: www.kotulin.com.pl/
czy profilaktyczne.
organizacji jest podejmowanie działań na
stowarzyszenie oraz na Facebooku.
W bibliotece szkolnej istnieje także Interrzecz, aktywizacji i integracji mieszkańców
Zarząd „Razem dla Kotulina” dziękuje
netowe Centrum Informacji Multimedialnej,
Kotulina, poprawy walorów estetycznych
Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Toszktóre szkoła otrzymała w ramach ogólnomiejscowości, czyli szeroko pojęty rozwój
ku za wspieranie oddolnych inicjatyw, owocpolskiego programu w 2005 r. Są to 4 kom=ãRWDPDVNDGOD*LPQD]MXP]7RV]ND
tejże wsi. Działalność Stowarzyszenia skuną współpracę oraz okazaną pomoc w miputery oraz urządzenie wielofunkcyjne,
pia się na organizowaniu imprez lokalnych,
nionym roku. Serdeczne podziękowania dla
7RV]DQLHRGZLHG]LOLUXPXľVNLH6DFHOH
20 stycznia grupa teatralna działająca które dostępne są dla uczniów w godzinach
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, anisponsorów, bez których niemożliwe byłoby
w Gimnazjum w Toszku pod opieką nauczy- pracy biblioteki.
Zgodnie z harmonogramem działań promowaniu życia kulturalnego. W minionym
zrealizowanie wielu przedsięwzięć. Szczególcielek: Urszuli Ambrożewicz i Aleksandry
jektu Comenius w dniach od 20 do 25 lutego
J. FALBORSKA
roku „Razem dla Kotulina” współorganizone wyrazy uznania dla wolontariuszy, innych
Rduch wzięła udział w XIII Wojewódzkim
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły Podstawowało dożynki wiejskie, festyn majowy poorganizacji działających w Kotulinie i samych
Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowej w Toszku spotkało się z przedstawicielałączony z wystawą starych zdjęć i pamiątek
członków „Razem dla Kotulina” za ich pracę,
wicach. W Przeglądzie wystąpiło 14 zespołów
mi szkół partnerskich w Sacele w Rumunii.
fot. M. Grobosz
związanych z Kotulinem, mikołajki, jarmark
zaangażowanie i pomysły.
z Pyskowic, Przezchlebia, Świętoszowic, WieToszanie zwiedzili tamtejszą szkołę, miasto,
SP TOSZEK
bożonarodzeniowy, bal przebierańców. Utwoszowej, Gliwic, Rudna, Pławniowic i Toszka.
zamek Drakuli i miasto Braszów, uczestnirzono
stronę internetową miejscowości, zorWykonawcy wystąpili w trzech kategoriach:
„DER DIE DAS KENNER”
czyli wwszkolnych
Szczep Harcerski „IGNIS”
Toszku zajęciach, poznali niektóre
ganizowano
zajęcia zumby, a także wspólnie
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. to tytuł organizowanego przez
zwyczaje regionu, ale również opowiedzieli
z Zwycięzców
Orkiestrą Dętą
Kotulinprofesjonalne
udało się stworzyć
wybierało
jury.
Wydawnictwo Szkolne
PWN ogólnopolskiego
szkole i Toszku. W pamięci uczestpragnie
serdecznieo swojej
podziękować
sekcję
mażoretek
(działającą
obecnie przy
Uczniowie toszeckiego gimnazjum
zwy- konkursu z j. niemieckiego. 29 lutego w Ka- ników wycieczki pozostanie z pewnością
Centrum
„Zamek
w Toszku”).
Wywszystkim
Toszek,wieczór
którzyprzy
okazali
wsparcie
fizyczne,
ciężyli wKultury
kategorii
gimnazjów.
Ich przedstaludowej
rumuńskiej
muzyce
towicach
odbyłmieszkańcom
się wojewódzki,Gminy
ostatni etap,
pracowało
także
partnerstwo
lokalne,
które
rzeczowe
oraz finansowe,
przede wszystkim
podziękowania
kieruje ku
wienie odznaczało się pomysłowością i no- do
którego zakwalifikowało
sięale
5 uczniów
i gościnność
gospodarzy.
zostało
zawarteoraz,
między
kotulińskimi
organiwatorstwem
oczywiście,
świetną
grą Szkoły
Podstawowej
w Toszku: Karolina
BySacele – za
miasto
w Rumunii, w
SiedmiogroToszeckiemu
Stowarzyszeniu
Przedsiębiorczości
ufundowanie
opału
na
zacjami
a
Urzędem
Miejskim
w
Toszku.
Jego
aktorską. Na gali 22 stycznia odebrali nagrodę
tomska,
Wiktoria
Bytomska,
Julia Słotwińska, dzie, w okręgu Braszów, zamieszkane przez
zimę do
harcówki.
Dziękujemy!
zadaniem
jest poprawa
współpracy i wzajem– Złotą Maskę.
Gratulacje.
Artur
Szafraniec iCzuj!
Szymon
Szafraniec. Gratu-pwd.30
tys. Mrzygłód
mieszkańców.
Monika
HO Komendantka Szczepu „IGNIS”
Z harcerskim
Czuwaj!
nej pomocy między tymi jednostkami.
J. FALBORSKA
B.SZPAK
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!!

# Zwyciêstwo
Pierwsza
rocznica Stowarzyszenia
gimnazjalnej grupy
# Odwiedziny
teatralnej dla Kotulina”
„Razem
w Sacele

# Der, die,
das kenner

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

List do Redakcji

PACZYNA

Śmieciowy
zawrót głowy

KOTULIN
PNIÓW
Z dniem 1 lipca gminy przejmą wszystkie obowiązki związane z odbiorem odMinistrantów
padów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zapowiada
Otóż w ostatnim numerze Waszej gazety Mistrzostwa
się zatem istnaUjazdowskiego
rewolucja śmieciowa. W związku z tym pojawia się wiele pytań,
podaliście informację, że podatki od nie- Dekanatu
elementw 2013
Twojego
œrodowi
ska
wątpliwości i obaw.
ruchomości
wzrastają
o jakieś
4%

# Babciu, dziadku,
có¿ wam dam

# Szko³a - integracyjny

Podstawowa
Paczynie Niestety
stara się
w Szkoła
stosunku
do roku w
ubiegłego.
„harmonizować
swoje
życie
z całym
nie jest to prawdą,
gdyż
podatek
“odistnie1m²
niem”
poprzezgruntów
organizowanie
cyklicznych
powierzchni
pozostałych,
w tym
przedsięwzięć
o charakterzeodpłatnej
środowiskowym.
zajętych na prowadzenie
statutoW
Dniu
Seniora,
organizowanym
z okazji
wej działalności pożytku publicznego
przez
Dnia
Babci i Dziadka,
cała
społeczność szkolna
organizacje
pożytku
publicznego”
wzrósł
spotyka
się do
z nestorami
wraz
z 21 gr/m
35 gr/m, rodzin.
co dajeUczniowie
w przybliżeniu
zpodwyżkę
opiekunami
przygotowują
o jakieś
70%. dla nich program
artystyczny,
konkursy
oraz drobne
W związku
z tym, zwracam
się zupominki.
prośbą do
Tradycją
szkolną
stało
się
już
to, żenumerze
podczas
redakcji o wyjaśnienie w kolejnym
wszystkich
imprez
zebrani
gromadzą
się,tego
jak
“Po troszku o Toszku”, co było powodem
podczas
spotkań
rodzinnych
przy
wspólnym
przekłamania oraz o poinformowanie zainstole.
O to, aby dla
rozkoszujących
siępowodem
ucztą dla
teresowanych
czytelników,
co było
ducha
nie zabrakło
pokarmu Mieszkaniec
dla ciała, dbają
tak drastycznej
podwyżki.
Toszka
niezawodne Mamy z Rady Rodziców.
Wspólne
Odpowiedź
przeżywanie, zabawa, śpiew, rozmowa
bez
wątpienia
sprzyjają
zbliżaniu się
Zgodnie z Uchwałą
nr XXVI/267/2012
do
siebie.
Wtedy
także
rodzi
się
pojęcie
„naszej”
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada
szkoły,
które
powoduje,
iż
mieszkańcy,
nawet
2012 r. stawki podatku od nieruchomości
(poniezwiązani
bezpośrednio
ze
szkołą,
traktują
równując rok 2012 i 2013) wzrosły o około 4%.
jąTylko
jako integralny
element
swojego
środowiska,
jedna stawka
dotycząca
m.in.
gruntów
apozostałych
na takim postrzeganiu
przez
najbliższe
wzrosła oplacówki
14 groszy
w stosunku
otoczenie,
zależy bez wątpienia
każdej
szkole.
do roku poprzedniego
(czyli z 21
groszy
do 35

groszy). Biorąc jednak pod uwagę Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia
2012 r. w sprawie górnych stawek kwotoKto chce podziwiać
wych podatków i opłat lokalnych
w 2013 r.
piękne, wysokie palmy
– dopuszczalna stawka maksymalna w ww.
wcale nie musi wybierać
zakresie wynosi 45 groszy.
się na południe Polski czy
Dla porównania, jedynie w Gminie Rudzina Kurpie... Od Niedzieli
niec stawka ta jest o 2 grosze niższa, w pozoPalmowej aż do końca
stałych sąsiednich gminach powiatu gliwicokresu wielkanocnego
kiego jest ona zdecydowanie wyższa.

# Z Ma³opolski na Œl¹sk

wystarczy odwiedzić
kościół parafialny p.w.
św. Marcina w
Paczynie.
Stawka
Stawka

W tygodniu
poprzedzapodatkowa
podatkowa
na grunty
na grunty
jącym
Niedzielę
Palmową
Gmina
pozostałe
uczniowie pozostałe
i nauczyciele
w roku 2013
w roku
2012Podstawowej
Szkoły
w Pa(zł)
(zł)
czynie od 6 lat przygotowują
wielkanocne palmy, które
Pilchowice
osiągają
wysokość około0,41
trzech metrów. 0,43
Swoim wyglądem nawiązują one zarówno do tradycji
Pyskowice
0,43 wpiśląskiej,
jak i małopolskiej.0,41
Z jednej strony bowiem
sują się w model śląski, opisany przez Marka Szołtyska
0,33pięciu,
– są Rudziniec
w nich różne krzewy0,32
w liczbie co najmniej
w tym jeden z nich ma kolce (jak cierniowa korona
Sośnicowice
0,43kwiaty
Chrystusa),
z drugiej zaś0,41
ich wysokość oraz
i szarfy z bibuły nawiązują do tradycji małopolskiej.
Toszek
0,21 uczniów Szkoły
0,35 PodEfekty
tegorocznej pracy
stawowej w Paczynie – dwie piękne palmy – będzie
można
oglądać już od 10,41
kwietnia.
Wielowieś
0,43
AGNIESZKA KURAL
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W sobotę 4 lutego, miał miejsce turniej
ministrancki
w piłce nożnej.
Do naszej
szkoły
decydowałeś
już, czy
będziesz
seprzybyli gregował
ministranci
z
Dekanatu
Ujazdowodpady?... Czy wiesz jaskiego, towarzyszyli
im, obok
trenerów,
rokie dokumenty
musisz
wypełnić?
dzice.
Przyjechało
około
100
ministrantów.
Jak często Twoje śmieci będą odbierane,
Była
ciepła
herbata,
pyszne
bułki
kiedy
i gdzie
uiścisz
opłatę?
Na itepączki
i inne
dla
wszystkich,
mnóstwo
emocji oraz
nurtujące
pytania
pomożemy
Cinagroodpodywiedzieć.
i dyplomy dla najlepszych. Oto najlepsze
drużyny:
Szkoły
podstawowe:
1. Ujazd, 2. Ligota
Do
kiedy
mogę korzystać
Toszecka,
3. Kotulin; szkoły
gimnazjalne:
1.
z dotychczasowo
zawartej
umowy
Kotulin,
2. Jaryszów,i3.czy
Ujazd;
szkołyją
średnie:
indywidualnej
muszę
1.wypowiadać?
Kotulin, 2. Jaryszów, 3. Ujazd.
Główni
Marek Mrozek
i Ma„Stary”sędziowie
system to
funkcjonuje
do końca
rek
Pawłowski,
nad całością zaś
czuwałnaproTymi słowami przedszkolaki i ucznioczerwca
br. Dotychczasową
umowę
odboszcz
Kotulina
ks.
Lucjan
Gembczyk.
wie
Szkoły Podstawowej w Pniowie powitali
biór odpadów komunalnych należy zatem
B. GROCHLA
babcie
i dziadków przybyłych na uroczystość
wypowiedzieć samodzielnie, występując
z
okazji
ich święta.
z pismem do przedsiębiorcy świadczącego
Zanim
rozpoczęły się ferie zimowe, w szkoaktualnie usługę. Jeśli w umowie zawarty
le
gościli
seniorzy
zaproszeni na akademię
jest trzymiesięczny okres wypowiedzenia,
z
okazji
Dnia
Babci
i
Dziadka. W wypełnionej
należy ją wypowiedzieć do dnia 31 marca
2013 r. ze skutkiem na dzień 30 czerwca po brzegi sali rozbrzmiewał głos najmłodszych
2013 r. Wzór wypowiedzenia umowy do- recytujących piękne wiersze i śpiewających
stępny jest na stronie internetowej Gminy piosenki. Swoim humorem rozbawiały skewww.toszek.pl w zakładce „Dla mieszkańca cze w wykonaniu uczniów ze starszych klas.
– Ogłoszenia, komunikaty” lub w Urzędzie Najwięcej zabawy było jednak podczas konMiejskim w Toszku – Referat Gospodarki kursów, w których udział wzięli dziadkowie
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony wraz ze swoimi wnukami. Nie wszystkie zadania okazały się proste, ale wszyscy dzielnie
Środowiska (pokój nr 29, II piętro).
walczyli do końca o jak najlepsze miejsce. Dla
gości przygotowano również słodki poczęJeśli prowadzę firmę – mam sklep,
to czy Gmina odbierze z tego lokalu stunek. A na koniec – babcie i dziadkowie
1DőFLDQDFK]DJRőFLOL
otrzymali przepiękne prezenty. Były to praodpady?
ERKDWHURZLH]EDMHN
ce wykonane przez dzieci. „Dawno się tak
Rada Miejska w Toszku podjęła uchwałę,
W czasie, kiedy dzieci odpoczywały nie bawiłem” – powiedział jeden z dziadków
na mocy której nowym systemem zostaną
w szkole, w przedszkolu odbywał się remont. opuszczając salę.
objęte wyłącznie nieruchomości zamieszZnalazły się fundusze i zakupiono nowe meW czasie ferii… szkoła również tętniła
kałe, a zatem jeśli działalność gospodarcza
faktycznie zamieszkujących daną nieruble. W trakcie rozbiórki starych okazało się, życiem. Duża grupa uczniów przychodziła
prowadzona jest w budynku zamieszkałym
chomość. I tak:
że pomieszczenia są już brudne i zakurzone. na zajęcia organizowane przez nauczycieli.
(np. właściciel nieruchomości na parterze
 jeżeli właściciel nieruchomości zdecySzkoda byłoby ustawiać nowe meble w takich Odbywały się m. in. zajęcia sportowe, komma sklep, a na piętrze mieszkanie), to wówduje się na segregację – wówczas zapłaci
właśnie salach. Po krótkiej naradzie rodzice puterowe oraz różne gry i zabawy ruchowo
czas Gmina przejmie obowiązek odbioru
stawkę obniżoną w wysokości 8 zł / osobę
wzięli sprawę w swoje ręce. Kto tylko mógł, - zręcznościowe.
wytworzonych odpadów z tej nieruchomomiesięcznie
nawet dziadkowie, przychodził i krok po krości. Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadzi
 jeżeli właściciel nieruchomości nie bęku prace postępowały naprzód. Sale odmaswoją
działalność
(np.
sklep,
warsztat
itp.)
dzie
segregował odpadów – zapłaci stawkę
lowano, stare szafki wykorzystano jeszcze
w
oddzielnym
niezamieszkałym
budynku,
wynoszącą
14 zł / osobę miesięcznie.
w kuchni, a na ścianach powstały piękne porPo raz kolejny przyjechał do szkoły tewówczas
realizuje
usługę
we
własnym
zatrety bajkowych postaci. Pani dyrektor Anna atrzyk
kukiełkowy
z Nowego
Sącza.
Aktorzy
Do kiedy
i gdzie
należy
złożyć
kresie (tak wraz
jak doz tej
pory).
Pawłowska
przedszkolanką
Anetą w swoim wystąpieniu pt. „Krowa Kłamczudeklarację o wysokości opłaty
Łucją
ustala- cha” ukazali perypetie sieroty z niesforną kroJakądoradzały
przyjętorodzicom.
metodęWspólnie
naliczania
za gospodarowanie odpadami
li drobne szczegóły, by przedszkole było nie wą, która kłamała, ale jak wiadomo – kłamopłat za gospodarowanie
komunalnymi?
tylko ładne, ale i funkcjonalne. Efekt końco- stwo ma krótkie nogi. Podczas przedstawienia
odpadami i ile zapłacę
Deklaracje
należy złożyć
do dnia
marca
wy – imponujący. Pracownicy szkoły dziękują uczniowie
byli bardzo
aktywni,
a na31
koniec
W
Gminie
Toszek
radni
uchwalili,
że
2013
r.
w
Urzędzie
Miejskim
w
Toszku
lub
wszystkim za zaangażowanie.
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

Z

Po feriach przedszkole
jak z bajki

# A po feriach

opłata naliczana będzie od liczby
osób
B. GROCHLA

przesłać pocztą na adres Urzędu.
W przyANNA ZARZECKA

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

Jaka będzie częstotliwość odbierania odpadów?
TOSZEK
Rodzaj odpadów
komunalnych

Częstotliwość odbioru (nie rzadziej niż)
Zabudowa jednorodzinna
Zabudowa wielorodzinna

# Babcia i dziadek
w przedszkolu

# Komputery dla
naszych uczniów

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
1 raz na dwa tygodnie
2 razy w tygodniu
komunalne
Papier i tektura
1 raz na dwa tygodnie
Po wypełnieniu poszczególnych „gniazd”
Wszystkie dzieci wiedzą, jak
Szkło
1 raz na dwa tygodnie
pojemników przeznaczonych
ważnymi i kochanymi osobaGIMNAZJUM
do
selekt.
zbiórki odpadów komunalnych
Tworzywa
sztuczne
1
raz
na
dwa
tygodnie
PRZEDSZKOLE
mi są dziadkowie. Święta babci
1 raz na dwa tygodnie
Metale
1 raz na dwa tygodnie
i dziadka przypadły w tym roku
1 raz w miesiącu
w sobotę i niedzielę,
ale to żaden
Odpady ulegające
1 raz w miesiącu
w okresie od kwietnia do
biodegradacji
w okresie od kwietnia do listopada
problem dla przedszkolaków.
listopada
20 stycznia dzieci z grup „Biedronki”,
„SłoneczOrganizacja bezpośredniego
ka” i „Tygryski” zaprosiły do przedszkola
swoje
odbioru
Organizacja bezpośredniego odbioru
babcie
i
dziadków,
a
23
stycznia
zaproszenia
Odpady wielkogabarytowe
od właścicieli nieruchomości
od właścicieli nieruchomości
przekazały dzieci z grup „Krasnale”
i „Misie”.
zamieszkałych
– 1 raz na pół
zamieszkałych – 1 raz na pół roku
rokugości
Przedszkolaki przygotowały dla swoich

wiele niespodzianek. Z okazji ich święta recyto-

wały wiersze,
i tańczyły. Grupa
padku,
kiedy śpiewały
zarządcąpiosenki
nieruchomości
jest
„Biedronek”mieszkaniowa
śpiewała także w
języku
niemiecspółdzielnia
lub
wspólnota,
kim. Mali składamy
artyści z grupy
„Krasnale”
również
deklaracje
w siedzibie
zarządcy
pochwalili
się
znajomością
języka
niemieckiego,
lub w administracji spółdzielni w terminie
przedstawiając
bajkę pt. „Czerwony
Kapturek”.
podanym
przez zarządcę,
jeśli jest wcześniejWszystkie
przedszkolaki
przygotowały
właszy niż 31 marca.
snoręcznie
upominki
dla
swoich
dziadków.
Były
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie inżyczenia i całusy,
rozmowy, słodkie
co nieco
ternetowej
Gminymiłe
www.toszek.pl
w zakładce
i bardzo
serdeczna,
radosna atmosfera.
„Dla
mieszkańca
– Ogłoszenia,
komunikaty”
lub w Urzędzie Miejskim w Toszku.

Jeden
komputer
na jednego ucznia...
Jakie
będą
konsekwencje
niepłacenia
„opłaty
W Gimnazjum im. I.śmieciowej”?
Sendler w Toszku

odOpłata
kilku lat
dwie nowoczesne
praza działają
gospodarowanie
odpadami
cownie
komputerowe
pozyskane
z
projektu
wnoszona do gminy podlega przepisom OrMEN pt.podatkowej,
„Pracownie komputerowe
dlawobec
szkół”,
dynacji
co oznacza, że
a
współfinansowane
ze
środków
Europejnie płacących będą wyciągane takie same
skiego Funduszu
Zostały one
konsekwencje
– jak Społecznego.
w przypadku niepłacenia
wyposażone
w latach 2007 i 2008 w sprzęt
podatku
od nieruchomości.
o wartości 41 797,44 zł i 41 406,12 zł.
pamięta
czasy, kiedy
JakPewnie
będzieniejeden
przebiegać
zbiórka
w
szkole
lekcje
informatyki
odbywały
się przy
odpadów?
kilku
komputerach,
a
przy
jednym
stanowiKto będzie składał deklarację
Zbiórka odpadów komunalnych odbywać
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stłuczki szklanej
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– Złotą Maskę. Gratulacje.
ArturzeSzafraniec
i Szymon
Szafraniec.
Gratuzbierane w sposób zmieszany. J . F A L B O R S K A mniejszego
nakładu
energii.
A
lasy?
lujemy i trzymamy kciuki w finale!!! Jeżeli

# Zwyciêstwo
gimnazjalnej grupy
teatralnej

# Der, die,
das kenner

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

część papieru wyprodukujemy z makulatury,
wtedy mniej drzew trzeba będzie wyciąć.
PRZEDSZKOLE
Na koniec parę faktów i ciekawostek:
segregując papier – chronimy drzewa
(średnio 17 drzew potrzeba do produkcji każdej tony papieru, stos gazet o wysokości 125
cm uchroni przed wycinką 6-metrową sosnę),
z jednej tylko tony odzyskanej makulatury
zaoszczędzimy 1200 litrów wody
segregując szkło – oszczędzamy energię
(z jednej butelki można zaoszczędzić tyle
energii, ile zużyje 100W żarówka świecąca
przez 4 godziny bez przerwy), ograniczamy
wydobycie surowców potrzebnych do produkcji szkła (na około 1 tonę szkła potrzebujemy
580 kg piasku, 180 kg sody kalcynowanej,
180 kg wapienia i 60 kg skalenia).
Pamiętajmy, że guma do żucia rozkłada
3DPLďWNRZH]GMĝFLH
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Kupczykmożna
oraz Anna
z 27 plastikowych
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# Goœcie
z Hohenau

Hohenau. Dzieci przygotowały dla miłych
gości niespodziankę. Dziękując za miłe spo„TOSZEK
SEGREGUJE
I NA
TYM w jętkanie i prezenty
zaśpiewały
piosenkę
ZYSKUJE”?...
zyku niemieckim.

To, czy zyskamy – zależy wyłącznie od nas
samych. Segregujmy zatem odpady – przyczynimy się do ochrony środowiska naturalnego,
w którym wszyscy żyjemy.

# Odwiedziny
w Sacele

SP TOSZEK

Ogłoszenia

 Najem nieruchomości

W  marcu Gmina Toszek ogłosiła przetarg
nieograniczony na oddanie nieruchomości
w najem. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy
o pow. 60,94 m2 wraz z nieruchomością gruntową na
działce nr 451/67 o pow. 0,1612 ha w Boguszycach
przy ul. Ujazdowskiej.
Przetarg odbędzie się 12 kwietnia br. Wadium
należy wpłacić do dnia 8 kwietnia.
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 Zgodnie
Sprzedaż
działek! działań proz harmonogramem

Zostały
ogłoszone przetargi
sprzedaż
jektu Comenius
w dniachnaod
20 do 25działek
lutego
budowlanych położonych na terenie Gminy
2 nauczycieli i 3 uczniów Szkoły PodstawoToszek, tj.:
w Toszku
spotkało
się z przedstawiciela•wej
w Toszku
przy ul.
Głowackiego
i Wielowiejskiej
szkół partnerskich
w Sacele w Rumunii.
•mi
w Toszku
przy ul. Twardowskiego
tamtejszą
szkołę, miasto,
•Toszanie
w Toszkuzwiedzili
przy ul. Józefa
von Eichendorffa
•zamek
w Pniowie
przy ul.
Srocza Braszów,
Góra.
Drakuli
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czyli wzainteresowane
szkolnych zajęciach,
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niektóre
do
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br. ale
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również
opowiedzieli
w
Informacja
o przetargach
o ogłoszeniach
swojej szkolekonto.
i Toszku.
W pamięci
uczestwywieszona jest w gablocie Urzędu Miejskiego
ników
wycieczki
pozostanie
z
pewnością
w Toszku oraz zamieszczona na stronie internetowej
wieczór przy ludowej
rumuńskiej
muzyce
www.bip.toszek.pl
w zakładce
„Gospodarka
inieruchomościami”.
gościnność gospodarzy.
Szczegółowe informacje
Sacelemożna
– miasto
w Rumunii,
w Siedmiogrouzyskać
pod
nr telefonu
32 237-8028
lubwbezpośrednio
w Referacie
Gospodarki
dzie,
okręgu Braszów,
zamieszkane
przez
Nieruchomościami,
30 tys. mieszkańców.Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
B.SZPAK
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