
 J Jak ukręcić bat 
na nierzetelnych?

W yłoniony w przetargu Wyko-
nawca Orlika, już po przeję-
ciu placu budowy w połowie 

czerwca, przejawiał lekceważący stosunek 
do powierzonych zadań, nie podejmując 
się wykonywania robót. Gmina, korzysta-
jąc z zapisów umownych, wezwała firmę 
do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji 
inwestycji. Po otrzymaniu wezwania Wyko-
nawca podjął pracę, ale tempo i sposób jej 
wykonywania wskazywało, że termin ukoń-
czenia zadania może być zagrożony. Inwe-
stor kilkakrotnie informował o tym fakcie, 
wzywając do przyspieszenia robót i zmiany 
sposobu ich realizacji. 

W połowie sierpnia firma zażądała także 
od inwestora zgody na zmianę producenta, 
typu i parametrów sztucznej trawy zaofe-
rowanej w ofercie przetargowej. Gmina nie 
mogła wyrazić aprobaty. Takie zmiany były 
niedopuszczalne w świetle zapisów umow-
nych, przepisów prawa i wytycznych Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, co w konsekwencji 
doprowadziłoby do utraty dofinansowania. 
Wykonawca mimo wszystko upierał się przy 
swoich żądaniach. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowe-
go powinno było nastąpić najpóźniej ostatnie-
go sierpnia. Na ten dzień firma zrealizowała 
niecałe 20% inwestycji i nie było możliwe, 
by ukończyła je w terminie. Brak podstaw 
prawnych do przedłużenia realizacji zadania 
oraz tak dalekie opóźnienie w wykonywaniu 

Moje boisko ORLIK w Toszku 
„NIELOT” 2012?...

Ostatniego sierpnia Gmina Toszek odstąpiła od umowy w trybie natychmiasto-
wym z dotychczasowym Wykonawcą budowy kompleksu boisk sportowych 
w ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej 
w Toszku. Czy inwestycja zakończy się fiaskiem, a Gmina straci dofinansowanie?...

robót zmusiło Gminę do odstąpienia od umo-
wy 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 niektó-
rych mieszkańców dotyczącymi naszej decyzji. 
W zaistniałej sytuacji mając na uwadze interes 
Gminy, odstąpienie od umowy nie jest prawem, 
ale obowiązkiem inwestora” – mówi Grzegorz 
Kupczyk – Burmistrz Toszka. „Proceder opóź-
niania i nienależytego wykonywania robót pu-
blicznych w Polsce jest procesem nagminnym 
i nagannym. W naszym przypadku kontynu-
owanie współpracy z Wykonawcą przez kolej-
ne miesiące nie dałoby nam żadnej gwarancji 
zakończenia inwestycji, co doprowadziłoby 
do utraty dofinansowania i narażenia Gminy 
na straty. Październik jest ostatnim realnym 
terminem, w którym jesteśmy w stanie wyłonić 
i wprowadzić na plac budowy kolejną firmę”.
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Nowa ustawa „śmieciowa” – 
co czeka mieszkańców?

Uroczyste otwarcie 
zamkowej studni Toszecki Puchar Polski
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Z URZĘDU

 J Lepszy rydz niż nic 
– „schetynówka” 
w Gminie?...

27 września Gmina Toszek złożyła wnio-
sek o dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej 
w Kotulinie w ramach naboru do kolejnej 
edycji tzw. „schetynówek”. Jest to drugi etap 
„Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój”, dzięki któremu w latach 
2012-2015 będzie finansowana modernizacja 
i rozbudowa przeszło 13 tys. km dróg lokal-
nych, gminnych i powiatowych w Polsce. 
W pierwszym etapie programu (2008-2011) 
Gmina Toszek nie podjęła prób sięgnięcia 
po środki finansowe z budżetu państwa. Naj-
wyższy czas przełamać lody! 

Dlaczego właśnie droga w Kotulinie?... 
Argumentów jest kilka. Jednym z nich jest 
fatalny stan jej nawierzchni, co wymusza 
na Gminie coraz większe nakłady finansowe 
na „łatanie dziur”, a w konsekwencji i tak nie 
przekłada się to na poprawę jakości użytko-
wania. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że ulica Wiejska w Kotulinie (składająca 
się z 3 odcinków) stanowi rodzaj układu ko-
munikacyjnego o łącznej długości aż 2,5 km 
i  traktowana jest jako jeden obiekt techniczny 
ujęty w Ewidencji Dróg Gminnych. 

Samorządy mogą liczyć na dofinansowa-
nie z Programu w wysokości do 30% plano-
wanych kosztów – pozostałe fundusze muszą 
wygospodarować samodzielnie z własnych 
środków. Będzie to spore obciążenie dla przy-
szłorocznego budżetu, ale warto podjąć próbę 
pozyskania dodatkowych środków zewnętrz-
nych, by cieszyć się nowym dwuipółkilome-
trowym odcinkiem drogi w Gminie Toszek.

 J Bezpieczny dach nad 
głową i okno na świat

W celu poprawy stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego Gminy Toszek, 
przystąpiono do realizacji podjętej w tym 
roku uchwały Rady Miejskiej dotyczą-
cej m.in. planu remontów na lata 2012-
2013. Chcąc podnieść standard warunków 
mieszkalnych w tym roku wymieniono już 
25 okien, a 3 są jeszcze w planie. W 2013 r. 
przewidziana jest wymiana kolejnych 23. 
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, przy-
szedł też czas na remont 4 dachów. Dbając 
o bezpieczeństwo mieszkańców, zlecono 
wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich 
budynków mieszkalnych, instalacji gazowej 
oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

 J Ekologiczna 
inwestycja 
na każdą kieszeń

Oczyszczanie ścieków bytowych stanowi 
problem wielu gmin, a skutki zaniedbań 
w tym zakresie można odczuć spacerując 
wzdłuż rowów przydrożnych i w pobliżu 
innych cieków wodnych. Chcąc rozpoznać 
skalę problemu i zainteresowanie miesz-
kańców jego rozwiązaniem, w pierwszym 
kwartale władze zorganizowały spotka-
nia informacyjne z mieszkańcami sołectw 
i rejonów Toszka nieobjętych kanalizacją. 
W wyniku podjętych działań około 170 go-
spodarstw zadeklarowało chęć budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
wsparciu Gminy. Koszt budowy jednej ta-
kiej oczyszczalni dla 4-6. osobowej rodziny 
to kwota ok. 12 tys. zł, która zdecydowanie 
przewyższa możliwości wielu budżetów 
domowych. Władze samorządowe chcąc 
wspomóc mieszkańców w tym ekologicz-
nym przedsięwzięciu planują pozyskać 
w przyszłym roku środki z funduszów 
ochrony środowiska.

Aktualnie opracowywany jest Gmin-
ny Program Budowy Przydomowych 
Oczyszczalni Ścieków, będący podstawo-
wym dokumentem strategicznym, któ-
ry po zatwierdzeniu przez Radę Miej-
ską umożliwi ubieganie się o zewnętrzne  
dofinansowanie.

W przypadku ubiegania się o środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina 
może otrzymać pożyczkę w wysokości 80%, 
a faktyczny wydatek mieszkańca wyniósłby 
20%. Druga możliwość to wsparcie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, gdzie dofinansowa-
nie wynosi 90%, z czego do 45% w formie 
dotacji, a drugie 45% w formie pożyczki. 
Wkład własny mieszkańca stanowiłby je-
dynie 10% wartości inwestycji. 

 J Strategiczne 
cele a sztuka 
kompromisu

Władze samorządowe rozpoczęły pro-
ces aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Toszek – najważniejszego dokumentu de-
finiującego kluczowe potrzeby społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe, czyli inaczej 
wizję rozwoju gminy. Działania zmierza-
jące do opracowania nowej wersji strate-
gii są niezbędne, bowiem przez ostatnie 
12  lat nie poczyniono żadnych uaktual-
nień w tym zakresie. Przez najbliższe 2 
miesiące zorganizowane zostaną konwenty 
strategiczne, do których zaproszono już 
przedstawicieli różnych środowisk lokal-
nych, w tym m.in. reprezentantów władz, 
sektora przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych, przedstawicieli oświaty, kultu-
ry, ochrony zdrowia, liderów społecznych 
itp. Ich zadaniem będzie zidentyfikowa-
nie potencjałów, zasobów Gminy Toszek, 
określenie głównych kierunków rozwoju, 
celów strategicznych oraz planów działań 
i ram organizacyjnych na lata 2013-2020. 
Konsultacje społeczne i praca w zespole 
roboczym skupiającym tak różnorodne 
grupy środowiskowe, z których każda stara 
się przechylić szalę wagi na swoją stronę, 
wymaga wzajemnego porozumienia w celu 
dokonania odpowiednich wyborów. Pla-
nowanie strategiczne jest sztuką kompro-
misu w partnerstwie. Jeśli uda się ją opa-
nować – nowa Strategia Rozwoju Gminy 
Toszek będzie obowiązywała od począt-
ku przyszłego roku.

 J Współpraca 
na rzecz rozwoju 
podregionu 
gliwickiego

20 września w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów podregionu gliwickiego 
(w tym Toszka), którego celem było omó-
wienie założeń do stworzenia projektu 
predefiniowanego „Budowanie kompeten-
cji do współpracy międzysamorządowej 
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju 
lokalnego i regionalnego”. Powołano m.in. 
zespół projektowy, który opracuje wspól-
ny dokument pn. „Strategia wzmacniania 
atrakcyjności gospodarczej podregionu 
gliwickiego”, umożliwiający ubieganie się 
o grant z Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego. Obejmuje on istotne dla mieszkańców 
regionu gliwickiego obszary, tj. zintegrowa-
ny system transportu, kapitał ludzki, ana-
lizę potencjału inwestycyjnego, promocję 
postindustrialną i produkty lokalne oraz 
odnawialne źródła energii i inteligentną 
specjalizację.
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Pracowicie między sesjami
W okresie czerwiec – wrzesień Rada Miejska w Toszku obradowała 
na 4 sesjach, w tym jednej nadzwyczajnej. 

 JCzerWIeC 
– toszeccy radni zgodnie i jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 

poprzedni, udzielając tym samym Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu. W związku z potrzebą wprowadzenia nowych kierunków proekologicznych 
na terenie Gminy, na sesji uchwalono również „aktualizację programu Ochrony Śro-
dowiska dla gminy toszek na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Pro-
gram ten umożliwi również ubieganie się o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań 
związanych z ochroną środowiska.

 JLIpIeC 
– na wniosek Burmistrza Toszka została zwołana sesja nadzwyczajna, której celem 

było m.in. przyjęcie dotacji w wysokości 114.250,00 zł na realizację działań związanych 
z aktywizacją i wsparciem socjoterapeutycznym działalności świetlic dla dzieci i mło-
dzieży. Środki te pozwoliły na zorganizowanie w okresie wakacyjnym półkolonii oraz 
zakup sprzętu i materiałów na potrzeby świetlic wiejskich.

 JSIerpIeŃ 
– Rada podjęła m.in. uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia gminy toszek 

do związku międzygminnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Daje ona delegację Burmistrzowi do prowadzenia rozmów z gminami ościennymi 
w sprawie realizacji zapisów tzw. ustawy „śmieciowej”. Na sesji przedstawiono również 
sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

 JWrzeSIeŃ 
– na sesji odbyło się spotkanie z Kierownikiem Komisariatu Policji w Pyskowicach oraz 

Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych. Po przedstawieniu statystyk dotyczących stanu 
bezpieczeństwa na terenie Gminy, odbyła się dyskusja w sprawie wzmożenia działań ma-
jących na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jako alternatywę podano 
możliwość wykupienia dodatkowych patroli policyjnych. Rada skierowała do konsultacji 
program współpracy gminy toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Do ważniejszych 
decyzji Rady należało także podjęcie uchwał w sprawie: zamiaru przystąpienia gminy 
toszek do Międzygminnego związku Komunikacji pasażerskiej z siedzibą w tarnow-
skich górach oraz zaliczenia 13 dróg posiadających uregulowane stany prawne do kate-
gorii dróg gminnych. Radni nie zatwierdzili natomiast do konsultacji projektu uchwały 
w sprawie nadania nowego statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Toszku.

Na wniosek radnego podjęto decyzję o przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną 
kontroli przebiegu inwestycji budowy kanalizacji Toszek – Oracze i Sarnów, rozpoczy-
nając od procesu planowania, projektowania, poprzez kolejne etapy jej realizacji.

 J Serce ma się po lewej 
stronie, portfel – 
po prawej

Jak głosi znane przysłowiem, jeśli chodzi 
o pieniądze, to w grę nie wchodzą sentymen-
ty. Gmina dbając o swoją kondycję finanso-
wą podjęła starania o ściągnięcie należnych 
i zaległych podatków. W tym roku udało się 
odzyskać około 210 tys. zł  za okres ostatnich 
pięciu lat. Kwota ta została pozyskana głównie 
z niewykazanych do opodatkowania budyn-
ków, z działalności gospodarczej oraz pozo-
stałych obiektów.

 J Stoiska promocyjne 
Gminy Toszek

 JZ zaciśniętą na szyi 
pętlą zamówień
Chcąc przyspieszyć rozpoczęcie przerwanej 

inwestycji, włodarze Gminy wystąpili do Pre-
zesa Urzędu Zamówień Publicznych z zapy-
taniem dotyczącym możliwości skorzystania 
w tym przypadku z niekonkurencyjnego try-
bu wyboru kolejnego Wykonawcy zadania. 
W odpowiedzi uzyskano opinię prawną, która 
wskazywała na konieczność rozpisania proce-
dury przetargowej, co niestety wydłużyło pro-
ces dalszej realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie 

z wytycznymi programu „MOJE BOISKO – 
ORLIK 2012” jedynym możliwym do zastoso-
wania na etapie przetargu kryterium wyboru 
oferenta jest cena. Najniższa cena psuje rynek 
zamówień publicznych. Wykonawcy deklarują 
bowiem w ofertach materiały słabej jakości, 
aby wygrać przetarg, natomiast inwestor zmu-
szony jest do wyboru praktycznie najtańszej 
oferty. Taki priorytet nie jest dobrym drogo-
wskazem i może przynieść efekty w postaci 
utraty płynności finansowej przez Wykonaw-
cę, a przede wszystkim brak możliwości wyko-
nania inwestycji w terminie, w dobrej jakości 
za zadeklarowaną wartość oferty. 

 JDopóki piłka w grze, dopóty 
wszystko jest możliwe!
9 października wybrano nowego Wyko-

nawcę zadania. W przypadku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, które uniemożli-
wią prawidłowe wykonanie robót, inwestycja 
za zgodą instytucji finansujących może zostać 
zakończona w przyszłym roku. Z dotacji Gmi-
na musi się jednak rozliczyć do końca grudnia. 

Na tym etapie pozostaje liczyć na rzetel-
ność Wykonawcy, przychylność błękitnego 
nieba i władz wyższego szczebla. Dopóki pił-
ka w grze o tym, czy toszecki Orlik wzbije się 
w powietrze, zadecyduje ostatni gwizdek…

Moje boisko ORLIK w Toszku – „NIELOT” 2012?...
dokończenie ze str. 1

Święto Lasu w Kochanowicach

Dożynki Powiatowe w Wielowsi
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Nowa ustawa „śmieciowa”  
– co czeka mieszkańców?
Celem zmian ustawy „śmieciowej” jest przede wszystkim prowadzenie selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”, czyli ich segregacja przy budynku 
(mieszkaniu) przez każdego z mieszkańców gminy, a przez to zmniejszenie ilości 
śmieci składowanych na wysypiskach odpadów oraz całkowite wyeliminowanie nie-
legalnych wysypisk i zmniejszenie zaśmiecenia lasów oraz terenów rekreacyjnych.  
Co zatem czeka mieszkańców w związku z tak szumnie zapowiadaną „rewo-
lucją śmieciową”?  

Do tej pory właściciele nieruchomości 
podpisywali z firmą wywozową umo-
wę na odbiór odpadów komunalnych 

i na tym kończyła się ich troska o odpady. Wielu 
„zaradnych” właścicieli nieruchomości, by ob-
niżyć koszty ponoszone w związku z wywozem 
odpadów,  pozbywało się swoich śmieci, pod-
rzucając je do ogólnodostępnych lub spółdziel-
czych pojemników, bądź co gorsza, lokowało 
je w lasach, przydrożnych rowach lub innych 
„dzikich” wysypiskach.

Znowelizowana ustawa na samorządy na-
kłada obowiązek zorganizowania zbiórki od-
padów komunalnych od wszystkich właścicieli 
zamieszkałych nieruchomości. Tym samym 
osoby mające dziś podpisane umowy na od-
bieranie odpadów komunalnych z podmiota-
mi prowadzącymi działalność w tym zakresie, 
powinny pamiętać o odpowiednio wczesnym 
wypowiedzeniu zawartych umów! Z dniem 
1 lipca 2013 r. to gmina będzie bowiem realizo-
wała zadania z zakresu gospodarki odpadami 
i pobierała od właścicieli nieruchomości  opłaty 
z tego tytułu – potocznie nazywany „podatek 
śmieciowy”. 

Odpady od mieszkańców będzie odbierać 
wyłoniona w przetargu firma. Za wywóz odpa-
dów płacić będzie musiał każdy z mieszkańców, 
bez wyjątku. Ustawodawca przewidział dwa 
rodzaje opłaty, tj. podstawową oraz obniżoną 
jako formę gratyfikacji dla osób segregują-
cych odpady. Gmina ustanowi obowiązek se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych 
obejmujący co najmniej następujące frakcje: 
szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale. 

Ze środków, które wpłyną do budżetu  zo-
stanie sfinansowany cały system gospodarki 
odpadami komunalnymi w zakresie:

 J odbierania, transportu, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych,

 J tworzenia i utrzymania punktów selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych,
 J obsługi administracyjnej tego systemu.
Wysokość stawki opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi, częstotli-
wość jej uiszczania oraz szczegółowy sposób 
świadczenia usług na rzecz właścicieli nieru-
chomości zostaną przyjęte przez Radę Miej-
ską stosowną uchwałą. Za uiszczanie opłaty  
za gospodarowanie odpadami właściciele danej 
nieruchomości odpowiadają solidarnie.

Ustawa dopuszcza uzależnienie opłat we-
dług jednego z czterech wskaźników: ilości 
osób zamieszkujących nieruchomość, zużytej 
wody w danej nieruchomości, powierzchni lo-
kalu mieszkalnego oraz może również zostać 
określona jedna ryczałtowa stawka opłaty dla 
gospodarstwa domowego. Która z tych metod 
jest najlepsza?... Każda ma swoje wady i zalety.

 J od liczby osób zamieszkujących nierucho-
mość - metoda wydaje się być sprawiedli-
wa, ale ma jedną wadę - mieszkańcy rzadko 
kiedy przestrzegają obowiązku meldunko-
wego, a w dodatku niebawem obowiązek 
ten zostanie zniesiony.

 J od ilości zużytej wody - zalet niewiele, 
bowiem nie wszyscy mają wodomierze, nie 
bardzo wiadomo też, jak rozliczyć osoby, 
które korzystają ze studni, w dodatku nale-
żałoby zatrudnić sztab urzędników do kon-
troli sprawności i ważności legalizacyjnej 
wodomierzy, poza tym nie zawsze musi być 
tak, że tam gdzie zużywa się więcej wody 
jest także więcej śmieci. 

 J od powierzchni lokalu mieszkalnego - me-
toda łatwa, lekka i przyjemna – wystarczy 
baza danych i po kłopocie – dla urzędni-
ków, ale nie wszyscy mieszkańcy będą nią 
zachwyceni, gdyż nie zawsze jest tak, że duże 
mieszkanie zajmuje więcej osób, poza tym 
lokal może być niezamieszkany. Niektórzy 
samorządowcy rozważają nawet czy taka 
metoda nie naruszy konstytucji.

 J stawka ryczałtowa - gdy wszyscy zapłacą 
po równo, uderzy w osoby samotne, zyskają 
duże rodziny, z tego względu nie wydaje się 
być ona sprawiedliwa.
Przed samorządami stoją zatem trudne de-

cyzje. Bez względu na wybór metody – zawsze 
ktoś może stracić. Większość samorządów zde-
cyduje się na opłaty od liczby osób zamieszku-
jących nieruchomość.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
każdy właściciel nieruchomości będzie zobo-
wiązany do złożenia deklaracji o wysokości 
miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania pierwszego mieszkańca lub 
od dnia wytworzenia pierwszego litra odpa-
dów. Rada Miejska określi, w drodze uchwały, 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Ustawodawca przewidział także pobiera-
nie opłat z nieruchomości niezamieszkałych, 
ale wytwarzających odpady komunalne, przy 
pomocy zdefiniowanej metody ustalania opłaty 
za odbiór i przetwarzanie odpadów. Będzie ona 
iloczynem liczby pojemników oraz odpowied-
niej stawki. O tym jednak, czy gmina obejmie 
systemem nieruchomości niezamieszkałe, zde-
cyduje również Rada. 

Nowa ustawa „śmieciowa” nie daje jasnych, 
precyzyjnych rozwiązań, zrzuca jednak zadania 
i kary na gminy. Duże obawy budzą zapropo-
nowane sposoby rozliczania użytkowników 
z wywozu odpadów, bowiem ustawodawca 
nie kierował się tu sprawiedliwością społecz-
ną, ale kwestią dostosowania prawa do wymo-
gów unijnych. Żadna z czterech zaproponowa-
nych  metod naliczania nowych opłat nie ma nic 
wspólnego z rzeczywistą ilością śmieci „wy-
produkowanych” w gospodarstwie domowym.

Za nowy system (jego wprowadzenie i utrzy-
manie) zapłacą wszyscy – zarówno mieszkańcy, 
jak i gminy zmuszone do dopłacenia do sys-
temu za mieszkańców, od których nie będzie 
możliwe wyegzekwowanie należnych opłat.
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To… KIS! Toszecki Klub Integracji Społecznej
- kolejna alternatywa lokalnej polityki społecznej
Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej Toszka, Ośrodek 
Pomocy Społecznej zakłada utworzenie na terenie Gminy Klubu Integracji 
Społecznej. Jego celem będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
zapobieganie izolacji i osamotnieniu, minimalizowanie skutków bezrobocia 
oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Zof IA  CeGlARSkA,  JAkuB JAN IAk

OPS kojarzony jest często 
z zasiłkami czy innymi 
świadczeniami – to jed-

nak choć ważne, nie stanowi jego najważniej-
szego zadania w rozwiązywaniu trudności co-
dziennego życia osób korzystających z takiej 
pomocy. Zmiana potocznych opinii i myślenia 
o systemie pomocy społecznej jako o „czymś”, 
co powinno kojarzyć się każdemu pozytywnie 
– wymaga czasu i zmian ustawowych. Ważne 
jest to, by nie traktować pomocy społecznej 
jako tematu wstydliwego, bo przecież ktoś kie-
dyś myśląc o utworzeniu takiej instytucji miał 
dobre intencje – chciał pomóc ludziom, którzy 
z różnych względów przeżywają trudności.

Klub Integracji Społecznej, który ma zostać 
powołany w niedalekiej przyszłości, udzieli 
pomocy osobom oraz rodzinom w nabywa-
niu umiejętności uczestnictwa w środowisku 
naturalnym, umożliwi powrót do pełnienia 
odpowiednich ról społecznych, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych, zachęci do aktyw-
ności i przedsiębiorczości poprzez wykorzy-
stanie własnych zasobów. Zajęcia będą mieć 
charakter terapeutyczny, zatrudnieniowy i sa-
mopomocowy. 

Uczestnictwo w Klubie będzie dobrowol-
ne. Jedynym warunkiem będzie realizacja 
kontraktu socjalnego, który zostanie zawarty 

z osobą lub rodziną dla poprawy jej osobistej 
sytuacji. W celu reintegracji zawodowej i spo-
łecznej, osoby długotrwale bezrobotne, bezro-
botne powyżej 50. roku życia oraz bezrobot-
ne samotnie wychowujące co najmniej jedno 
dziecko do lat siedmiu, mogą być skierowane 
do wykonywania robót publicznych w okresie 
nie dłuższym niż 12 miesięcy. Organizator ro-
bót publicznych składa wniosek o organizację 
robót publicznych do Powiatowego Urzędu 
Pracy właściwego ze względu na miejsce wy-
konywania robót. W bieżącym roku w Gminie 
Toszek, między innymi w OPS organizowane 
są prace w ramach robót publicznych. Jeże-
li (przy przychylności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gliwicach) uda się refundować ko-
lejne miejsca pracy – pula na ten cel będzie 
systematycznie zwiększana.

Planuje się, że Klub Integracji Społecz-
nej będzie docelowo również organizatorem 
i koordynatorem prac społecznie–użytecz-
nych, które znane są już mieszkańcom Gmi-
ny Toszek. Należy przypomnieć, że w myśl 
obowiązujących przepisów prawnych, prace 
społecznie-użyteczne mogą wykonywać oso-
by bezrobotne bez prawa do zasiłku objęte 
świadczeniami pomocy społecznej, osoby 
objęte kontraktem socjalnym, indywidual-
nym programem usamodzielnienia, lokalnym 
programem pomocy społecznej lub indywidu-

alnym programem zatrudnienia socjalnego, 
które podjęły uczestnictwo w wymienionych 
formach w wyniku skierowania z Powiatowe-
go Urzędu Pracy. W ramach organizacji prac 
społecznie-użytecznych zawierane jest poro-
zumienie pomiędzy PUP a Gminą, w którym 
zawarto okres wykonywania prac, liczbę osób 
uprawnionych skierowanych przez PUP, ogól-
ny wymiar godzin  (tj. 40 h miesięcznie) oraz 
rodzaj i miejsce wykonywania prac. Osoba 
uprawniona wykonująca takie prace zachowuje 
status osoby bezrobotnej w trakcie wykony-
wania prac. Pomiędzy podmiotem, w którym 
są organizowane prace społecznie użyteczne 
a osobą przyjmowaną do pracy na podstawie 
skierowania z Urzędu Pracy nie jest zawiera-
na żadna umowa i nie nawiązuje się stosunek 
pracy. Osoby uprawnione, skierowane do prac 
społecznie-użytecznych otrzymują świadcze-
nie pieniężne, które w przypadku niewyko-
nywania pracy, w tym za okres udokumento-
wanej niezdolności do pracy, nie przysługuje. 

Klub Integracji Społecznej będzie zatem re-
alizatorem potrzeb środowiska lokalnego, przy-
czyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób uczestniczących, umożliwi przeciwdzia-
łanie marginalizacji i wykluczeniu społeczne-
mu. W ramach działań wykorzystana zostanie 
również metoda organizowania społeczności 
lokalnej w połączeniu z działaniami z zakresu 
animacji lokalnej. Należy wierzyć, że tego typu 
inicjatywy, będą skutecznie wspierać dalsze 
rozwiązywanie lokalnych problemów społecz-
nych, co pozwoli na niwelowanie potencjalnych 
zagrożeń społecznych, budując poczucie spo-
łecznej satysfakcji, wspólnoty, dbając przy tym 
o godne funkcjonowanie każdego człowieka.

l ID IA  BADuRA

W dniach 31 sierpnia – 2 września Para-
fialna Orkiestra Dęta z Toszka wraz z Bur-
mistrzem Toszka i delegacją mieszkańców, 
na zaproszenie władz partnerskiej gminy 
Hohenau, uczestniczyła w jubileuszowych 
obchodach 40-lecia powstania orkiestry dętej 
Blaskapelle Schöbrunn am Lusen.

Już w piątek, tuż po przybyciu, toszecka 
orkiestra miała pierwszą okazję do zapre-
zentowania swoich utworów przed tamtejszą 
publicznością. W sobotę, w mżawce i mgle 
uczestnicy zdobywali szczyt góry Lusen, 
a w połowie drogi, przy schronisku, słucha-
li koncertu jubilatów. Po powrocie wszyscy 
długo biesiadowali przy dźwiękach dętych 
orkiestr. W niedzielę, przed Mszą św., pol-
ska delegacja witała wszystkich wyspanych 

i niewys panych piosenkami religijnymi. Uro-
czystej liturgii przewodniczyli: tamtejszy pro-
boszcz Wolfgang Keller oraz ks. Marian Pio-
trowski. Największym wyróżnieniem był fakt, 
że Toszek (jako jedyna zaproszona orkiestra), 
zagrała w czasie Eucharystii wraz z jubilatami. 

Po mszy świętej wszystkie orkiestry zin-
tegrowały się, tworząc jedną wielką orkiestrę 
pod batutami zaproszonych burmistrzów, 
którzy radzili sobie wyśmienicie. Następ-
nie wszyscy przeszli uroczystym korowo-
dem ulicami Schönbrunn. Na pożegnanie 
Parafialna Orkiestra Dęta z Toszka wrę-
czyła jubilatom z Schönbrunn, z okazji ich 
40-lecia, pamiątkowy obrazek wyhaftowany 
przez Zofię Brzezińską. Wywołało to nie-
samowite zaskoczenie i wzruszenie wśród 
tamtejszych muzyków. 

Do domu polscy delegaci wracali szczęśli-

wi, radośni i zadowoleni z udanego pobytu. 
W tym duchu toszecka parafialna orkiestra 
oczekuje na swój jubileusz 50-lecia.

40-lecie Blaskapelle Schöbrunn am Lusen

Parafialna orkiestra Dęta 
z toszka składa serdecznie 
podziękowania:

 J władzom Hohenau oraz orkiestrze 
Dętej z Schönbrunn - za zaprosze-
nie, gościnę i możliwość prezentacji 
wśród tak wspaniałych zaproszo-
nych orkiestr,

 J władzom Toszka (z Panem Burmi-
strzem Grzegorzem kupczykiem 
na czele) – za zorganizowanie prze-
jazdu,

 J ks. Marianowi Piotrowskiemu – 
za modlitewne wsparcie w podróży.
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 # Ostatnie 
wspomnienie wakacji

Ostatnie dwa tygodnie sierpnia to czas, 
gdy w Szkole Podstawowej w Kotulinie miały 
miejsce półkolonie. Liczba ponad 40 uczestni-
ków (w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat) 
pokazała, że istnieje realna potrzeba organi-
zacji podobnych zajęć, gdzie obok zabawy jest 
także i nauka. Zorganizowano m.in. wyciecz-
ki do Parku Miniatur w Inwałdzie, Wesołego 
Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go. Półkolonie odbyły się dzięki staraniom 
pracowników Opieki Społecznej w Toszku, 
którzy przystąpili do projektu „Aktywizacja 
i wsparcie socjoterapeutyczne działalności 
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

BeATA GRoCHlA

 # Szkółka Piłkarska 
NIVEA w Kotulinie!

Szkoła podstawowa z Kotulina znalazła 
się wśród 100 laureatów programu Szkółki 
piłkarskiej nivea i pod koniec sierpnia 
do młodych piłkarzy dotarł wysokiej klasy 
sprzęt sportowy o wartości około 30 tys. zł. 

W ramach programu placówka otrzyma-
ła m.in. 50 kompletów strojów, 50 piłek tan-
go, 10 bramek, teleskopy, pachołki, stope-
ry, narzutki, zeszyty. „W dniach 5-10 wrze-
śnia wziąłem udział w szkoleniu dla trenerów 
w Opalenicy. Tam pod okiem takich gwiazd, jak 
Eddie van Schaick czy Arnold Muren trenerzy 
uczyli się prowadzić rozgrzewkę, zajęcia oraz 
gry w grupach dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat” 
- informuje Marek Pawłowski, nauczyciel 
SP w Kotulinie oraz opiekun uczniów.  

Każdy z trenerów prowadzi ze swoimi pod-
opiecznymi treningi według programu trenin-
gowego Akademii Ajax Amsterdam, następ-
nie zdaje z nich relację na profilu szkółki. Jest 
o co walczyć, bo za każde z zajęć przyznawane 
są punkty, które można zamienić na sprzęt 
sportowy w sklepiku internetowym serwisie. 
W czerwcu 2013 r. w Warszawie 10 najlepszych 
drużyn z każdej kategorii wiekowej (7-8 lat, 
9-10 i 11-13 chłopcy i dziewczyny) weźmie 
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich Nivea. 
Zwycięzcy wraz z trenerami wyjadą w nagrodę 
na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu. 
Trzymamy zatem kciuki za młodych spor-
towców z Kotulina!

BeATA GRoCHlA

KotULin

 # Marzenia się 
spełniają...

zaledwie kilka chwil dzieli Szkołę pod-
stawową w pniowie od rozpoczęcia zajęć  
w nowoczesnej, atrakcyjniejszej dla uczniów 
formie. nikt nie spodziewał się, że mała, 
wiejska szkoła znajdzie się na liście rządowe-
go programu. Odległe niegdyś marzenia o cy-
frowej szkole stały się dziś rzeczywistością…

Po przerwie wakacyjnej 3 września Pani 
Dyrektor Elżbieta Wójcik powitała wszyst-
kich uczniów bardzo serdecznie i oświadczyła, 
że w najbliższym czasie czeka ich miła nies-
podzianka. Będą bowiem zdobywali wiedzę 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
ICT, co oczywiście dla młodego pokolenia 
jest dużą atrakcją. Uczniowie klas IV – VI 
wyposażeni zostaną w laptopy, które wyko-
rzystywać będą na zajęciach lekcyjnych. Jest 
to próba odejścia od tradycyjnych podręcz-
ników i tablic kredowych do nowoczesnych 
e-booków i e-tablic. Nie dziwi więc reakcja 
młodego pokolenia – wiadomość tę przyję-
to bardzo entuzjastycznie! Oby tylko zapał 
do zdobywania wiedzy w nowoczesny spo-
sób nie minął. Cyfrowa szkoła to frajda dla 
uczniów i nie lada wyzwanie dla nauczycieli, 
którzy muszą włożyć wiele pracy, aby w pełni 
wykorzystać nowoczesne technologie. 

Miłym zaskoczeniem podczas uroczystoś-
ci rozpoczęcia nowego roku szkolnego była 
obecność Ireneusza Kokoszki - Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Toszku. Skierował 
on do uczniów kilka ciepłych słów, zachęcając 
ich do pilności i systematyczności w wywią-
zywaniu się z obowiązku szkolnego. A rok bę-
dzie bardzo pracowity! Kalendarz szkolnych 
uroczystości jest bowiem niezwykle bogaty. 

Tymczasem pierwszy cel został już osią-
gnięty. Tradycyjnie we wrześniu uczniowie 
wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję 
„Sprzątanie świata”. Tym razem z czystością 
nie było źle!

ANNA ZARZeCkA

PniÓW

Oświata

 # Wychowywanie 
i bezpieczeństwo 
- najważniejsze

zaplanowane w Szkole podstawowej 
w paczynie działania na obecny rok szkol-
ny wpisują się w ministerialne priorytety 
pracy szkół - stwarzają uczniom sprzyja-
jące warunki rozwoju, dzięki którym będą 
mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności, 
ale i cenne poczucie bezpieczeństwa, w tym 
umiejętność podejmowania właściwych de-
cyzji i kształtowania postaw obywatelskich.

Długa dla większości uczniów droga 
do szkoły musi być bezpieczna. Jak zadbać 
o to, dowiedzą się w atrakcyjny sposób, re-
alizując ogólnopolskie programy, w których 
dzieci edukuje się w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Żyć bezpiecznie oznacza także zdrowo. 
Dla Szkoły Promującej Zdrowie zadania z za-
kresu promowania zdrowego stylu życia, bu-
dowanego w oparciu o odpowiednie spę-
dzanie wolnego czasu i zdrowe odżywianie 
się, są szczególnie istotne. Stąd też kontynu-
acja zaangażowania placówki w takie akcje 
jak, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, czy 
Szklanka mleka.

Spokojne i bezstresowe wchodzenie 
w nowy etap życia dwunastu pierwszoklasi-
stom, których 30% stanowią sześciolatki, uła-
twią na pewno pomoce, które szkoła uzyska 
dzięki środkom z programu Radosna Szkoła.

Jak czuć się pewnie (nie tylko w rzeczywi-
stym świecie), jak być asertywnym w wirtual-
nej rzeczywistości, bronić się, gdy zostaniemy 
skrzywdzeni? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia uczniowie i rodzice uzyskają uczestnicząc 
w wielu akcjach przybliżających problem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wie-
dza ta będzie szczególnie ważna dla uczniów 
oszczędzających w ramach Szkolnej Kasy 
Oszczędności, która obecnie działa w oparciu 
o bankowość internetową. Szkoła w Paczy-
nie jako pierwsza w powiecie weszła w nowy 
projekt PKO już pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, aby uczyć dzieci mądrego gospo-
darowania pieniędzmi oraz poruszania się 
w świecie nowoczesnej bankowości.

Paczyńska podstawówka zapra-
sza do śledzenia swojej działalności 
na www.dziennikarskie.blog.pl.

AGNIeSZkA kuRAl

Paczyna

„tym razem z czystością nie było tak źle”
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 #  
"
Zachowaj trzeźwy 
umysł" człowieku!

Od kilku lat uczniowie Gim-
nazjum w Toszku biorą udział 
w ogólnopolskiej kampanii „Za-
chowaj trzeźwy umysł”. Co roku 
nagradzanych jest kilka osób. Tak 

też było i tym razem. We wrześniu nagrody 
za konkurs plastyczny otrzymały dwie uczen-
nice: Mirella Golombek i Patrycja Krupa.

„Zachowaj trzeźwy umysł” to kampania 
skierowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych 
mająca za zadanie przeciwdziałanie nałogom, 
czyli profilaktykę poprzez zabawę. Edycja 
z 2012 roku oscyluje wokół dwóch dużych 
tematów - są nimi: asertywność i syndrom 
wyuczonej bezradności.

JoANNA fAlBoRSkA

 #  
"
Bibliolato"

Już 4 lata Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach organizuje dla uczniów gimna-
zjów i szkół podstawowych powiatu gliwickiego 
konkurs Bibliolato, mający na celu zachęcenie 
uczniów do ciekawych form spędzania wolnego 
czasu w wakacje oraz promocję czytelnictwa.

20 września w Starostwie Powiatowym 
w czasie Inauguracji Roku Bibliotekarskiego 
dwoje uczniów toszeckiego Gimnazjum – 
Marta Bulla i Tomasz Sobania odebrało dy-
plomy i bony na wycieczkę do Parku Rozrywki 
z Ochabach. Uczniowie wraz z opiekunem 
wzięli także udział w spotkaniu autorskim 
z pisarzem książek dla młodzieży Arkadiu-
szem Niemirskim. Biblioteka Gimnazjum 
w Toszku jako jedyna w powiecie oddała prace 
uczniów. W tym roku trzeba było przeczytać 
jeden tom z cyklu powieściowego Alfreda 
Szklarskiego o Tomku Wilmowskim, a na-
stępnie na podstawie książki wykonać wła-
snoręcznie trofeum na pamiątkę jakiegoś 
ważnego wydarzenia, spotkania z ciekawy-
mi ludźmi, pobytu w atrakcyjnym miejscu. 
Marta wykonała lalkę Murzynkę w świetnej 
bibułkowej sukience, a Tomek - model statku, 
jakim płynął Tomek Wilmowski do Australii.

JoANNA fAlBoRSkA

 # Kolejny rok 
z Comeniusem

Comenius (Europejski Program Edu-
kacyjny) w Szkole Podstawowej w Toszku 
działa już od roku. W projekcie bierze także 
udział: Litwa, Łotwa, Rumunia i Turcja. To-

szeccy uczniowie jak do tej pory nie zawiedli oczekiwań 
swoich pedagogów.

Udało się przygotować prezentacje dotyczące nie 
tylko szkoły w Toszku, ale także i miasta.  Powstały po-
nadto filmy przedstawiające Toszek oraz Górny Śląsk. 

Szkoła Podstawowa w Toszku uczestniczyła także 
w wyjazdach partnerskich na Litwę, do Rumunii i Turcji, 
gdzie uczniowie mogli zaprezentować własne tradycje 
oraz poznać obyczaje innych państw.  

W dniach 17-23 marca w Gminie Toszek  i szkole po-
dejmowano partnerów projektu. Goście z Litwy, Łotwy, 
Rumunii i Turcji spędzili ten czas bardzo intensywnie. 
Zwiedzili Kraków, Gliwice, Pławniowice oraz Muzeum 
Chleba w Radzionkowie.

Od 24 do 30 września czworo uczniów wraz z trójką 
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Toszku przebywało 
z roboczą wizytą na Łowie. 

MONIKA PONdO

 # Sportowy początek 
roku szkolnego

15 września na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Pyskowicach odbyła się trzecia edycja Turnieju 
„Orlika” o puchar Premiera Donalda Tuska dla dziewcząt 
i chłopców w wieku 10-11 i 12-13 lat. Uczniowie toszeckiej 
podstawówki znaleźli się w czołówce. 

Drużyna chłopców (klasy piąte) zwyciężyła, na-
tomiast chłopcy klas szóstych zajęli II miejsce (za SP 
Pyskowice). W turnieju dziewcząt szkołę w Toszku 
reprezentowały dwie drużyny, które uplasowały się od-
powiednio na III i IV miejscu. Wspaniałym prezentem 
dla wszystkich uczestników były pamiątkowe koszulki. 

W związku z dużym zainteresowaniem piłką noż-
ną ze strony dziewczynek, we wtorki o 13.20  w Szkole 
Podstawowej w Toszku prowadzone będą zajęcia, które 
przybliżą im tajniki tej emocjonującej gry.  

19 września placówka zorganizowała także towarzy-
ski turniej halowy w piłce ręcznej chłopców. Startowały 
w nim reprezentacje szkół z Wielowsi, Świbia i Toszka. 
Chłopcy z SP Toszek okazali się niepokonani! Klasy 
szóste stanęły na podium, natomiast klasy piąte zajęły 
II miejsce. Zawodnikom gratulujemy! 

TADeuSZ INGloT

 # Mali Ekolodzy

 “Chcesz mieć zdrowe śro-
dowisko, zadbaj, aby było 
czysto” - pod takim hasłem 
17 września dzieci z toszeckie-
go przedszkola przyłączyły się 

do ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie Świata”. 
Po odpowiednim zapoznaniu się z celo-

wością i znaczeniem akcji, dzieci wyruszyły 
posprzątać najbliższe środowisko przedszko-
la, w tym ogród z placem zabaw. „Uzbroje-
ni”  w rękawiczki ochronne, z uśmiechami 
na buziach pozbierały wszystkie papiery, bu-
telki i patyki. Cieszyły się z każdego „złowio-
nego” śmiecia. To była ciężka praca, ponieważ 
prócz zbiórki odpadów trzeba było je także po-
segregować. Selektywnie zebrane śmieci dzie-
ci z najstarszych grup wiekowych wyniosły 
do odpowiednich pojemników znajdujących 
się w pobliżu przedszkola. Po przeprowadzo-
nej akcji przedszkolaki jeszcze lepiej zrozu-
miały, że najodpowiedniejszym miejscem 
dla śmieci jest kosz. Ważne, aby świadomość 
ekologiczną wprowadzać już od najmłodszych 
lat. Dzieci naśladują dorosłych, więc przede 
wszystkim to oni  powinni dawać im dobry 
przykład swoją postawą. 

Po ciężkiej pracy nadszedł czas na przyjem-
ności – „W naszym ogródku jest teraz czysto 
i bezpiecznie, możemy pobawić się w piaskow-
nicy” – powiedziała Julka.

  AGATA ABRASZek-koNoPkA

toSzeK

 # e-dukacj@ w gminie Toszek - kompetencje 
nauczycieli do kształcenia multimedialnego rusza!

W październiku i listopadzie grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Paczynie i Pniowie, 
uczestniczy w projekcie „e-dukacj@” o wartości ponad 98 tys. zł, dofinansowanego w ramach  
działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty z programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Pedagodzy dowiedzą się, jak pracować z uczniem w oparciu o platformę Moodle, 
kursy e-learningowe, multimedialne lekcje. Tak wyszkolona kadra będzie wprowadzała program 
cyfryzacji do szkół w Paczynie i Pniowie.

AGNIeSZkA kuRAl

Paczyna

GIMNAZJUM

PRZEDSZKOLE

SP TOSZEK

od przedszkola uczą się ekologii
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Uroczyste otwarcie zamkowej studni 

Echa wakacji

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” ma nową atrakcję turystyczną. Dzię-
ki pozyskanym funduszom z Unii Europejskiej zamkowa studnia odzyska-
ła dawny blask. Do tej pory  przykryta była betonową pokrywą i często 
odwiedzający turyści stojąc obok niej, nie zdawali sobie z tego sprawy. 

Remont obejmował zdemontowanie pokry-
wy. Jej miejsce zajęła krata, która umożliwia 
zaglądnięcie w głęboką, bo ponad 10-metro-
wą studnię. Prace remontowe trwały około 

dwóch miesięcy i wykonywane były przez 
firmę Archikwant Michała Kotuli. Na brzegu 
wyremontowanej studni ustawiono figurkę 
kaczki, która nawiązywać ma do znanej to-
szeckiej legendy o „Złotej kaczce”.

Uroczystego otwarcia studni dokonali 
28 września Grzegorz Kupczyk – Burmistrz 
Toszka i  Artur Czok - Dyrektor Centrum 
Kultury „Zamek w Toszku”. Część artystycz-
ną uroczystości stanowił występ Chóru Tryl 
pod dyrekcją Marii Garbal. Z kolei dr Bożena 
Czwojdrak wygłosiła prelekcję pt. „Zaopa-
trywanie zamków średniowiecznych w wodę 
pitną”, po której widzowie obejrzeli spektakl 
teatralny „Legenda o złotej kaczce” w wy-
konaniu uczestników warsztatów teatral-

nych prowadzonych przez Agatę Przewieźlik. 
W tea trzyku wystąpili: Dominika Badura, 
Dominika Kalita, Dominika Skawińska, Julia 
Hołda, Kamil Skawiński, Kelvin Szczędziła, 
Paulina Rekus, Weronika Kampa, Zuzanna 
Heller. Oprawa muzyczna i akompaniament: 
Michał Głąb. Zwieńczeniem uroczystości był 
koncert zespołu muzyki dawnej Scandicus.

Całość przedsięwzięcia została zrealizo-
wana w ramach projektu „Remont i uroczyste 
otwarcie studni toszeckiego zamku”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej  w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” – mały projekt Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. Wkład własny beneficjenta został 
sfinansowany w ramach dotacji podmiotowej 
otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Toszku.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
Zamku i jego nowej atrakcji!

dOMIN IKA WITKOWSKA

Toszecki Zamek, jak co roku, przygotował dla wszystkich chętnych dzie-
ci bogatą ofertę wakacyjnych zajęć. Nikt nie mógł narzekać! Było le-
gendarnie, teatralnie ciekawie, a nawet… słodko. 

Już w pierwszym tygodniu 
dzieci zapoznały się z histo-
rią Zamku i odegrały spektakl 
lalkowy pt. „Legenda o zło-
tej kaczce”. Kilka dni później 
odbyły się pierwsze warsztaty 
teatralne, gdzie młodzi artyści 
poznawali tajniki sztuki aktor-
skiej. Przysłowiową kropką nad 
„i” tej scenicznej przygody był 
spektakl Teatru Gry i Ludzie pt. 
,,Takie sobie bajeczki”.

W ramach spotkań pod ha-
słem głośnego czytania Zdzi-
sława Mrózek – Zastępca Bur-
mistrza przeczytała dzieciom 
zamkową publikację ,,Jak od-
naleźć skarb?”. Fragment książki przeczytał 
także Artur Czok – Dyrektor Zamku oraz 
Zofia Brzezińska. Pani Zofia przeprowadziła 
ponadto zajęcia z robótek ręcznych i każdy 
milusiński mógł nauczyć się, jak wykonuje 
się zapomniane już pompony.

Jedną z atrakcji była piesza wycieczka 
po ścieżce dydaktycznej ,,Fazaniec”, gdzie 
przewodnikiem został sam Pan Burmistrz, 

który przekazał dzieciom wiele informacji 
o leśnym życiu i jego mieszkańcach.

Nieco dalsze, autokarowe wycieczki zapro-
wadziły chętnych m.in. do: Katowic - Centrum 
Scenografii Polskiej oraz do Teatru Gry i Lu-
dzie, gdzie odbyły się zajęcia z aktorami, a tak-
że na Górę Świętej Anny do amfiteatru, gdzie 
zorganizowano kolejne warsztaty teatral-
ne. Nie można było zapomnieć o wypadzie 

do kina - w Cinema City Gliwice dzieci miały 
możliwość obejrzenia Epoki Lodowcowej 4. 

W ramach zamkowych atrakcji odbywały 
się także zajęcia na boisku sportowym Klu-
bu Zamkowiec, pod profesjonalnym okiem 
Krzysztofa Klonka.

Lubianą formą spędzania czasu okazało się 
gotowanie w zamkowej kuchni, gdzie w tym 
roku udało się zrobić kluski śląskie z sosem. 
Dzięki uprzejmości Doroty Grzybek, właści-
cielki nowej Cukierni Restauracji ,,Grzybek”, 
dzieci miały możliwość zwiedzenia profesjo-
nalnej cukierni oraz pieczenia przepysznych 
ciasteczek pod okiem cukiernika. Na poże-
gnanie wszyscy otrzymali wielkie torebki wy-
pełnione własnoręcznymi wypiekami i lody 
od właścicielki.

Znalazł się też czas na to, by zagrać w gry 
planszowe, berka, czy w dwa ognie. Na za-
kończenie wakacji z rąk pani Wiceburmistrz 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, smy-
cze promocyjne Gminy Toszek oraz słodycze.

Czas na statystyki - udział w zamkowych 
wakacjach wzięło 90 dzieci z Miasta i Gminy 
Toszek, ale także z Gliwic, Knurowa, Opola, 
Pyskowic, Bytomia, a nawet Niemiec. Cen-
trum Kultury stoi otworem dla wszystkich, 
a zwłaszcza dzieci i zachęca do udziału we 
wszystkich organizowanych inicjatywach.

BARBARA SkAwIńSkA

Kultura

Wakacje na zamku w toszku to wielka frajda

Burmistrz Kupczyk (z prawej) i Dyrek-
tor czok uroczyście otwierają zabyt-
kową studnię na zamku
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SylwIA CeBulA

W niedzielę 2 września mieszkańcy Pniowa 
zgodnie z tradycją uczcili koniec tegorocznych 
zbiorów. Dożynki rozpoczęły się uroczystą 
Mszą św. dziękczynną, odprawioną rano w ko-
ściele pw. św. Wacława, której przewodniczył 

i homilię wygłosił ksiądz proboszcz 
Andrzej Plaskowski. Popołudniu 
odbyły się nieszpory dożynkowe, 
po których w uroczystej procesji 
na czele z koroną dożynkową miesz-
kańcy przeszli do świetlicy wiejskiej, 
gdzie odbyła się dalsza część uroczy-
stości. Procesji przewodniczyła Or-
kiestra Dęta „Sami Swoi” z Rudna. 
Podczas dożynkowego biesiadowa-
nia można było wysłuchać koncertu 
orkiestry dętej, a także podziwiać 

wspaniały występ młodzieży z toszeckiego 
Gimnazjum, pod kierunkiem Joanny Morci-
niec, która przedstawiła nowoczesną, musica-
lową wersję „Czerwonego Kapturka”. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości 
było przekazanie chleba przez starostów tego-
rocznych dożynek – Karinę i Rafała Hohen-

berg. Tadeusz Kobiernik – Zastępca Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Toszku - po ode-
braniu chleba obiecał, że będzie on dzielony 
sprawiedliwie. 

Gwiazdą tegorocznych dożynek w Pniowie 
okazała się JESIKA, znana m.in. z Telewizji 
Silesia i Listy Śląskich Szlagierów. Biesiadę 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem ZO-
DIAK.  Nie zabrakło również licznych atrak-
cji, m.in. zorganizowano wspaniałą wystawę 
maszyn rolniczych z Gospodarstwa Państwa 
Globisz, podziwiano „wiekowy traktorek” 
Andrzeja Kulika, nie brakowało darmowego 
poczęstunku dla wszystkich biesiadników – 
pysznego śląskiego kołocza, a także „sznity 
chleba z tustym” i ogórkiem – przygotowa-
nego przez gospodynie z Pniowa. 

15 września odbyły się dożynki w Płuż-
niczce. Przygotowania do imprezy ruszyły już 
na początku sierpnia, kiedy to grupa kobiet 
(Lidia Florian, Barbara Krzosa, Kornelia Jacek, 
Maria Makowczyńska, Halina Makowczyń-
ska) rozpoczęły plecenie korony dożynkowej. 
Ciężkie prace trwały około 3 tygodni. Jednak 
warto było, bowiem zaowocowało to pokaza-
niem korony nie tylko w trakcie dożynek w so-
łectwie, ale także na dożynkach powiatowych 
w Wielowsi, dożynkach w Pyskowicach oraz 
podczas dożynek kościelnych miasta Toszek.

Tegoroczne uroczystości w Płużniczce były 
dużym wyzwaniem dla nowego sołtysa, który 

najważniejszą w życiu sołectwa imprezę or-
ganizował po raz pierwszy. Czy impreza się 
udała? No cóż… chyba tak, skoro mieszkańcy 
bawili się do późnych godzin nocnych.

RADoSłAw MAkowCZyńSk I

Sołtys Płużniczki wraz z całym sołectwem 
pragnie gorąco podziękować sponsorowi 
tegorocznych dożynek - firmie Grupa Butor 
z Łan na czele z szefem przedsiębiorstwa, 
Władysławem Butorem, firmie GOLD-BAR 
z Paczyny za pomoc w organizacji imprezy 
oraz zespołowi muzycznemu. Zapraszamy 
za rok do Płużniczki!

Dożynki w Pniowie

Dożynki w Płużniczce

Pniów

Płużniczka

Z życia sołectw

Bezpłatna mammografia
Po raz kolejny na terenie firmy remondis stanął mam-
mobus gliwickiego centrum onkologii. W dniach 
13-14 i 17 września panie w wieku 50-69 lat miały moż-
liwość skorzystać z bezpłatnych badań mammograficz-
nych w ramach „Populacyjnego programu wczesnego 
wykrywania raka piersi”.
Wyniki badania będzie można odebrać od 10 października  
do dnia 24 października w Urzędzie Miejskim w toszku, 
pokój nr 19 ( i piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Odbiór wyników osobiście za okazaniem dowodu osobistego.
Dopuszcza się wydanie wyniku osobie trzeciej, posiadającej 
imienne upoważnienie podpisane przez kobietę, której wy-
nik badania jest odbierany (wzór upoważnienia dostępny jest 
na stronie internetowej www.toszek.pl.).

iii konna pielgrzymka do Goju
29 czerwca 51 koni, 8 bryczek, 43 jeźdźców 
z 2 diecezji (gliwickiej i opolskiej) – Toszek, 
Rudziniec, Poniszowice, Niekarmia, Che-
chło, Pyskowice, Bycina, Błażejowice, Kot-
ków k. Wielowsi,  Zabrze-Mikulczyce, Zabrze-
-centrum Żędowice, Zawadzkie, Lubliniec, 
Sadów, Kielcza wzięło udział w III konnej 
pielgrzymce do Goju. 

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania: OSP Ciochowice – za zabezpieczenie, 
OSP Toszek – za wodę, Policji w Pyskowicach 
za zabezpieczenie oraz jeźdźcom i wszyst-
kim uczestnikom. Za rok konna pielgrzymka 
28 lipca. Zapraszamy!

Sukces na miarę korony

„ten chleb będzie dzielony sprawiedliwie”

Sołtys Pniowa dziękuje wszystkim Mieszkańcom i licznym Gościom za udział i wspaniałą 
zabawę, mając nadzieję, że przyszłoroczne dożynki będą równie udane! Serdeczne po-
dziękowania wszystkim sponsorom, czyli Ludziom Wielkiego Serca – Rodzinie Marcini-
szyn (Zakład Masarski Pniów), Państwu Sybilli i Piotrowi Jaworek (Ciastkarnia i Kawiarnia 
„CAPPUCCINO”), Pani Annie Czub („Profesjonalna Pielęgnacja Paznokci”), Panu Kamilowi 
Kozera z Paczyny, Panu Grzegorzowi Makselonowi z Piekarni MAX z Poniszowic, Państwu 
Sybilli i Markowi Szmidt (Piekarnia i Cukiernia „Szmidt” Pyskowice) oraz Panu Wojciecho-
wi Kowalskiemu („Danish Farming Consultants” z Rzeczyc).

orkiestra Dęta „Sami Swoi” z rudna.
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Dożynki w rytm Marsza

Sukces niejedno ma imię

P IoTR JARuSZowIC

Kiedy kilka miesięcy temu Stowarzyszenie 
„Razem dla Kotulina” wspólnie z Orkie-
strą dętą Kotulin rozpoczęli prace nad 

napisaniem projektu zakładającego utworzenie 
sekcji mażoretek  przy orkiestrze, chyba nikt 
nie przypuszczał, że uda się osiągnąć tak wspa-
niały rezultat w tak krótkim czasie. Podczas 
dożynek wiejskich w Kotulinie (16 września) 
można było zobaczyć to, czego młode dziew-
czyny uczyły się przez prawie trzy miesiące 
na zorganizowanych w projekcie zajęciach. 

Popis rozpoczął się od uroczystego prze-
marszu korowodu dożynkowego spod kościoła 
parafialnego do remizy strażackiej w Kotuli-
nie, gdzie przygotowano festyn dożynkowy. 
Korowód poprowadziła sekcja mażoretek, 
której rytm nadawała Orkiestra Dęta Kotulin 
w prawie piećdziesięcioosobowym składzie 
i w specjalnie na tę okazję zakupionych ka-
peluszach. Za orkiestrą niesiono przepiękną 
koronę dożynkową wykonaną przez gospo-
darzy tegorocznych dożynek parafialnych 
– mieszkańców Skał i Nakła, a następnie 
starości, zaproszeni goście oraz pozostali 
uczestnicy dożynek. 

Po dotarciu na miejsce sołtys Kotulina 
Albert Osmanda uroczyście rozpoczął festyn 
dożynkowy, nastąpiło przekazanie poświęco-
nego chleba dożynkowego włodarzom Gminy, 
a po tym zaprezentowała się w prawie godzin-
nym koncercie Orkiestra Dęta z Kotulina.

To, na co jednak wszyscy  czekali, a co za-
powiadane było już od dawna, to popis ma-
żoretek w specjalnie na tę okazję przygotowa-
nych układach choreograficznych.  Perfekcyj-
ne wykonanie obu układów, przez obie grupy 
dziewczyn, wywołało wśród przybyłych go-

ści zachwyt połączony z gromkimi 
oklaskami. Z publiczności można 
było uslyszeć wołanie „bis, bis, bis”, 
co wymusiło ponowne wykonanie 
występu.  Projekt utworzenia sekcji 
mażoretek to doskonały przykład 
współpracy lokalnych organizacji, 
samorządowców oraz wolontariu-
szy zaangażowanych w to przed-
sięwzięcie.  

Projekt dofinansowany został ze 
środków programu „Działaj lokalnie 
VII” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności, realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Forum Młodzieży Samorządowej, w wysoko-
ści 3100 zł. Program ten został po raz pierwszy 
udostępniony  dla lokalnych organizacji poza-
rządowych w tym roku, co daje szansę zdoby-
cia dofinansowania na działania organizacji 
o mniejszych możliwościach finansowych, 
ale z potencjałem i zasobem wolontariuszy.  

Członkowie Stowarzyszenia „Razem dla 
Kotulina” poświęcili swój wolny czas i umie-
jętności na wykonanie materiałow, dzięki któ-
rym mażoretki mogły ćwiczyć oraz zaprezen-
tować się w pełnej okazałości – we własnym 
zakresie wykonano tzw. batony (pałki, który-
mi  „kręcą” mażoretki), uszyto stroje, wyko-
nano tiulowe sukienki. Na wspólny wniosek 
Stowarzyszenie i Orkiestry pozytywnie od-
powiedzieli włodarze Gminy, którzy dofinan-
sowali  w kwocie 3000 zł zakup materiałów 
na stroje oraz specjalnych butów dla starszych 
dziewczyn. Rodzice mażoretek również doło-
żyli się, kupując buty i inne części garderoby 
dla młodszych dziewczyn. Wiele osób dzieliło 
się obowiązkami dowożąc dzieci z sąsiednich 
miejscowości na zajęcia – głównie z Ligoty 

Toszeckiej. - Ten projekt naprawdę wykona-
no „razem” i o to właśnie w tym wszystkich 
chodzi - komentują  członkowie i założyciele 
Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”. 

- Po występie mażoretek prowadzenie do-
żynek przejęli Rumcajs i Hanka. W swoim 
najlepszym repertuarze przygotowanym spe-
cjalnie na tegoroczne dożynki zaprezentowali 
się lokalni artyści, którzy wykonali utwory 
gwiazd czeskiej estrady: Jiri Kornna, Heleny 
Vondrackovej, Karela Gotta. Wystąpił również  
Jozin z Bazin i czeska kapela rozrywkowa. 

Odbył się pokaz zumby, który Stowarzy-
szenie organizuje od ponad trzech miesięcy 
w Kotulinie oraz specjalnie dla wszystkich 
gości przed mikrofonem wystąpił ponow-
nie sołtys, tym razem w zespole „Jarzębina” 
śpiewającym hymn tegorocznego Euro 2012 
„Koko Koko”. 

Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” za-
prasza do odwiedzania oficjalnej strony miej-
scowości Kotulin, na której zamieszczono 
fotorelację z opisanych dożynek, jak również 
pozostałe informacje dotyczące Kotulina oraz 
działalności Stowarzyszenia. 

Tegoroczne wakacje okazały się dla to-
szeckich harcerzy bardzo pracowite, 
ale i pełne niezapomnianych przygód. 

Jedną z atrakcji, prócz tradycyjnego obozu 
harcerskiego i kolonii zuchowej, okazał się zor-
ganizowany przez Szczep Harcerski „IGNIS”  
z Toszka wraz z zaprzyjaźnioną niemiecką 
drużyną harcerską BdP - Stamm Shir-Khan 
Georgensgmünd wspólny polsko-niemiecki 
obóz harcerski. Odbył się on w dniach 6-18 
sierpnia w Kokotku, a współfinansowany zo-
stał ze środków fundacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży (dofinansowanie wy-
niosło 70%). Harcerze mieli możliwość pozna-
nia swoich kolegów z zagranicy m.in. poprzez: 
wspólną naukę języków, gry i zabawy, budo-
wanie stacji meteorologicznej oraz latających 

rakiet, przygotowywanie bananów w czekola-
dzie nad ogniskiem, naukę pierwszej pomocy, 
gry terenowe i wiele innych. Uczestnicy obozu 

zwiedzili również Skansen „Królowa Luiza” 
i kopalnię „Guido” w Zabrzu oraz Zabytko-
wą Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach 
i Zamek w Toszku.  

Nadszedł także czas na długo oczekiwa-
ny sukces w postaci ukończenia remontu 
harcówki! 22 września odbyło się oficjalne 
otwarcie nowej świetlicy. W tym roku pla-
nują m.in. zorganizować kurs pierwszej po-
mocy, wyjechać na kilka biwaków i obóz, 
utworzyć kolejną drużynę skupiającą gim-
nazjalistów oraz włączyć się w liczne akcje 
organizowane na terenie gminy. Chętnych 
by dołączyć do wspaniałej przygody, zapra-
sza się do nowej harcówki na zbiórki: dzieci 
z klas 1-3 szkoły podstawowej w piątki o 17.00, 
a z klas 4-6 w soboty o 8.45.

Z trzeciego sektora

Pierwsze w powiecie mażoretki!

ten obóz na długo zapadnie 
harcerzom w pamięć
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Z trzeciego sektora

Człowiek Roku 2012
W grudniu ubiegłego roku czytelników gazety po raz pierwszy zapro-
szono do zgłaszania kandydatów do tytułu „Człowieka Roku Ziemi To-
szeckiej”. Pięć najczęściej typowanych osób przedstawiono 11-osobowej 
kapitule, powołanej spośród przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń 
i grup nieformalnych. W wyniku głosowania Człowiekiem Roku 2011 
wybrany został Stanisław Dielehner. 

W Tłusty Czwartek, 16 lutego, organi-
zatorzy konkursu mieli zaszczyt wręczyć 
laureatowi insygnia związane z uzyskanym 
tytułem. Uroczystość uświetnił występ chó-
ru „Tryl”, zaś wzruszającą laudację wygłosił 
Józef Musielok. 

Zgodnie z regulaminem plebiscytu pierw-
szy laureat zaproszony zostanie do nowej kapi-
tuły, której zadaniem będzie wybór kolejnego 
Człowieka Roku. Zanim jednak do finalnego 
głosowania dojdzie, ponownie zaprasza się 
mieszkańców całej Gminy Toszek do zgłasza-
nia kandydatów, których podziwiamy i cenimy 
za ich osiągnięcia, sukcesy i zaangażowanie. 
Zasady konkursu nie ulegają zmianie. Na za-
mieszczonym poniżej kuponie prosi się o wpi-
sanie imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz 
krótkiego uzasadnienia swojej propozycji. 
Wypełnione kupony będzie można składać 
w 5 punktach:

 J Zakładzie Fotograficznym „Promafot” 
w Toszku /ul. Tarnogórska/,

 J Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku  
/ul. Gliwicka/,

 J sklepie „Auto części” w Toszku  

/ul. Bolesława Chrobrego/,
 J sklepie p. Prause w Kotulinie /ul. Gliwicka/,
 J „Semi-Markecie” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekują 

do 30 listopada. Tak jak w roku ubiegłym pięć 
najczęściej typowanych kandydatur przedsta-
wionych zostanie kapitule.

Już dzisiaj TPZT zaprasza na uroczystość 
wręczenia tytułu Człowieka Roku 2012, którą 
planuje się na 7 lutego przyszłego roku, czyli – 
jakżeby inaczej – w Tłusty Czwartek.

ZARZąD TPZT

Na pielgrzymim szlaku
15 września Koło DFK w Toszku po raz piąty zorganizowało wyjazd 
na Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium Marii Panny Nieustającej 
Pomocy w Zlatych Horach. 50-osobowa reprezentacja Toszka i okolicy 
uczestniczyła w niezwykłej, bo odprawianej w 4 językach – po czesku, 
niemiecku, polsku i łacinie – Mszy Św., celebrowanej przez kardynała 
Joachima Meissnera z Kolonii, abpa Alfonsa Nossola z Opola i bpa Fran-
tiška Lobkowicza z diecezji ostrawsko-opawskiej. Już po raz siedemnasty 
pątnicy z trzech krajów spotkali się w miejscu, którego historia w wie-
lu wywołuje uczucie zadumy, ale i optymizmu.

Choć obecnie Zlate Hory leżą po stronie 
czeskiej, to żywa pozostaje świadomość przy-
należności do podzielonego dziś granicami 
Śląska. W czasie wojny trzydziestoletniej, 
podobnie jak wiele innych miejscowości re-
gionu, miasto zwane wówczas Zuckmantel 
splądrowane zostało przez wojska szwedzkie, 
a mieszkańcy schronili się w okolicznych gó-

rach. Wtedy też rozpoczęła się historia, której 
śladami podążają współcześni pątnicy.

W leśnym ustroniu Anna Tannheiser 
urodziła syna Martina, który 70 lat później 
w swym testamencie nakazał namalowanie 
obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem i zawie-
szenie go w pobliżu źródełka. Córka Maria 
spełniła wolę ojca, a malarz Simon Schwarzer 
wykonał kopię dzieła Cranacha, znanego jako 
Matka Boska Passawska. Wkrótce urokli-
we miejsce, nazywane Mariahilf, zasłynęło 
z uzdrowień i innych cudów. Powstała tu naj-
pierw kaplica, potem zaś kościół pielgrzym-
kowy. Przed II wojną światową przybywało 
tu rocznie 80-100 tys. pątników, a jednym 
z nich był – jak sam przyznał – dzisiejszy 
kardynał Joachim Meissner.

Rok 1945 i lata powojenne przyniosły mia-
stu i sanktuarium dramatyczne wydarzenia. 
Niemal wszyscy mieszkańcy zostali wypę-

dzeni. W 1955 r. władze komunistyczne za-
broniły organizowania pielgrzymek. Wreszcie 
22 września 1973 r. kościół został wysadzony 
w powietrze. Zdawało się, że to już koniec hi-
storii Mariahilf. Jednak już w roku 1989, zaraz 
po czeskiej aksamitnej rewolucji, powstała 
grupa inicjatywna, której celem było odbudo-
wanie sanktuarium. Kamień węgielny pobło-
gosławił Papież Jan Paweł II, prace rozpoczęto 
w roku 1993, a już w dwa lata później, w 22. 
rocznicę zniszczenia, odbyła się konsekracja 
nowego kościoła. Od tej pory co roku, zawsze 
w sobotę września, przedstawiciele trzech na-
rodów Śląska spotykają się tutaj na wspólnej, 
wielojęzycznej modlitwie. Być może najwięk-
sze znaczenie Pielgrzymka Narodów ma dla 
miejscowych czeskich katolików. Zgodnie 
z wynikami zeszłorocznego spisu powszech-
nego stanowią oni bowiem niespełna 8% 
mieszkańców powiatu Jesenik, do którego 
należą Zlate Hory. Dlatego pielgrzymowanie 
do Mariahilf traktować należy także jako da-
wanie świadectwa w bardzo zlaicyzowanym 
społeczeństwie Czech. Dla toszan dodatkowe 
znaczenie ma zaś fakt, że wizerunek Matki 
Boskiej Toszeckiej wzorowany był właśnie 
na obrazie Matki Boskiej Passawskiej. 

We wrześniu 2013 r. pielgrzymi z Toszka 
kolejny raz wyruszą do Zlatych Hor.

DoRoTA MATHeJA

Sanktuarium Marii Panny nieustającej
Pomocy w zlatych Horach

„człowiek roku ziemi toszeckiej”

Imię i nazwisko kandydata:  ............................................................................................

Zwięzłe uzasadnienie: ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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7 lipca br. na toszeckiej ziemi 
odbyła się II Runda Pucharu Pol-
ski w Łucznictwie Terenowym 
FIELD, której organizatorem 
był lokalny Klub Łuczniczy A3D 
Toszek prowadzony przez Roma-
na Krupa. Zawody zostały roze-
grane pod nadzorem Polskie-
go Związku Łuczniczego i przy 
honorowym patronacie Burmi-
strza Toszka. Podkreśleniem 
wysokiej rangi tej sportowej im-
prezy o zasięgu ogólnopolskim 
był udział zawodników klubów 
sportowych z Wrocławia, Opo-
la, Szczecina, Radomia, War-
szawy, Bielska, Jaworza, Rudy 
Śląskiej i Stolarzowic. Bardzo 
silną grupą okazała się także 
reprezentacja KŁ A3D z Toszka. 

RoMAN kRuPA

Rozgrywka FIELD została przeprowadzona 
w Zalesiu, na prywatnym terenie gospodarstwa 
agroturystycznego, w malowniczej scenerii 
lasu, stawów i łąk. Zawody polegały na zdoby-
ciu jak największej liczby punktów na 22 celach 
rozmieszczonych w terenie, zróżnicowanym 
wielkością, dystansem i usytuowaniem. Cechą 
charakterystyczną tej dyscypliny łuczniczej 
jest bezpośredni kontakt z przyrodą. Ukształ-
towanie terenu, cienie i załamania światła 

powodowanego przez drzewa i krzewy, stano-
wią urozmaicenie i zróżnicowanie poziomów 
trudności. Atutem łucznictwa terenowego jest 
możliwość udziału łuczników różnych katego-
rii sprzętowych, mianowicie łuków tradycyj-
nych, klasycznych i bloczkowych, a także bez 
ograniczeń wiekowych. Ta forma współzawod-
nictwa umożliwia rywalizację sportową wraz 
z rekreacją i wypoczynkiem, a także sprzyja 
integracji uczestników.

Oprócz standardowej rozgrywki dodatkową 
atrakcją zawodów okazał się pojedynek zwy-
cięzców wszystkich kategorii sprzętowo-wieko-
wych. Tytuł „Najlepszego z Najlepszych” i Pu-
char ufundowany przez Grzegorza Kupczyka 
- Burmistrza Toszka zdobył Stanisław Kalisiak, 
reprezentant klubu Kalinka Szczecin. Podczas 
dekoracji zwycięzców, na wniosek Burmistrza 
Toszka, Klub Łuczniczy A3D Toszek zadekla-
rował kontynuację organizacji zawodów łucz-
niczych w przyszłym roku.

Szerszą relację wraz ze zdjęciami z ca-
łego cyklu zawodów, zainteresowani spor-
tem mogą znaleźć na stronie A3D Toszek, 
tj. www.Archery3D.pl 

Toszecki Puchar Polski
Sport

Nie oceniaj książki po okładce!
Biblioteka Żywych Książek narodziła się w Danii, a dokładniej podczas 
festiwalu muzycznego w 2000 roku. Właśnie wtedy grupa młodych ludzi 
postanowiła podjąć walkę z wszechobecnymi stereotypami. 

dOMIN IKA GrAbOWSKA

Jak czas pokazał, projekt okazał się świet-
nym narzędziem promocji tolerancji i róż-
norodności, bo dziś metoda Żywej Biblioteki 
wykorzystywana jest przez programy Rady 
Europy w ramach edukacji na rzecz respek-
towania praw człowieka. W Polsce także nie 
zabrakło ludzi, którzy podjęli się próby zorga-
nizowania akcji. Początkowo miała ona miej-
sce jedynie w czterech miastach: Warszawie, 
Wrocławiu, Bydgoszczy i Krakowie. Dziś, 
Stowarzyszenie WIZAWI zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w drugiej już, toszeckiej 
edycji Biblioteki!

Na czym polega całe wydarzenie? Jak suge-

ruje nazwa, wszystko jest utrzymane w kon-
wencji biblioteki. Są czytelnicy i oczywiście bi-
bliotekarze, którzy w tym wypadku nie ukła-
dają woluminów na półkach, ale czuwają nad 
przebiegiem całego wydarzenia. Książkami 
są zaś ludzie, nierzadko dyskryminowani ze 
względu na kolor skóry, pochodzenie, religię… 

I właśnie Ty, drogi gościu masz szansę „wy-
pożyczenia” żywej książki, by w rozmowie 
móc poznać tak często nam obcą rzeczywi-
stość punka, osoby niepełnosprawnej, czy też 
byłego narkomana. Z całą pewnością nie po-
żałujesz, bo te niezwykłe rozmowy to bardzo 
często chwile zapadające głęboko w pamięć, 
nieraz zmuszające do refleksji nad własnym 
życiem. Ci, którzy w ubiegłym roku odwiedzi-

li toszecką bibliotekę potwierdzają fenomen 
wydarzenia i nie zawahają się przyjść i teraz 
- w piątek 26 października 2012! Organiza-
torzy zapewniają nie mniejsze wrażenia niźli 
ostatnio… Ale Żywe Książki niech pozostaną 
okryte płaszczykiem tajemnicy do samego 
końca! Do zobaczenia 26 października w Bi-
bliotece Zamkowej. 

Z trzeciego sektora

Szczepienia przeciw 
meningokokom
Trwa realizacja programu zdrowotnego szczepień 
przeciw meningokokom. Szczepieniu podlegają dzieci 
z roczników 2004, 2005 i 2006. Szczepienia 
są bezpłatne i dobrowolne.
Dzieci można zaszczepić w NZOZ „PULS” 
w Toszku, Ośrodku 
Zdrowia w Paczynie, 
Ośrodku Zdrowia 
w Kotulinie oraz 
w „Remedium” 
w Pyskowicach.
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