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W sobotę 25 maja o godz. 12:00
przy pomniku ofiar obozu NKWD
w Toszku rozpoczęła się organizowana co dwa lata ceremonia. Rodziny zmarłych, środowiska, które pielęgnują ich pamięć, przedstawiciele
samorządów, licznie zebrani goście
uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej tych, którzy zginęli.

foto.: Andrzej Morciniec

Ważną częścią nabożeństwa było dwujęzyczne kazanie oraz medytacyjna muzyka, którą wykonali artyści scen śląskich
wraz chórem młodzieżowym Con Colore
pod dyrekcją Kariny Kupczyk.

foto.: Andrzej Morciniec

Wydarzenie to, zorganizowane dzień przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego,
było wzorowym znakiem, w jaki sposób
Polska i Niemcy mogą wspólnie kształtować przyszłość - powiedział podczas ceremonii dr Jens Baumann, Pełnomocnik
rządu krajowego Saksonii ds. wypędzonych i przesiedleńców. W podobnym duchu, z myślą o przyszłości, wypowiadali
się także inni goście tej podniosłej uroczystości: burmistrz Toszka dr inż. Grzegorz Kupczyk, były prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek, a także Dorothee
Brodure przedstawicielka konsulatu nie-

mieckiego w Opolu. Wśród uczestników
dużą grupę stanowili krewni ofiar z Saksonii i innych regionów Niemiec, wśród
nich zarówno osoby starsze, które w obozie w Toszku straciły swoich rodziców,
jak również osoby młode. Przekazywanie
pamięci o tych, którzy zginęli, zostało też
czytelnie zobrazowane przez składających wieniec przedstawicieli DFK Tost/
Toszek. Byli wśród nich reprezentanci
trzech pokoleń zaangażowanych w przekazywanie pamięci o ofiarach obozu
NKWD w Toszku. Uroczystość, zorganizowaną przez koło DFK Tost/Toszek, prowadziła Dorota Matheja. Towarzyszyła jej
pani Sybille Krägel, honorowa obywatelka
Toszka, która od lat koordynuje działania
nad upamiętnieniem ofiar obozu NKWD
w Toszku. Oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra Dęta Toszek.
Obok ceremonii przy pomniku ofiar
przy ul. Wielowiejskiej, w programie obchodów znalazło się także ekumeniczne nabożeństwo. Przewodniczył mu ks.
dr Piotr Tarlinski, duszpasterz mniejszości niemieckiej w diecezji opolskiej.

foto.: Andrzej Morciniec

Cmentarz bez grobów
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Hejnał
Toszka
www.toszek.pl
• Po
troszku o Toszku

Sukces artystów
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Rajd Rowerowy

7
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PROSTO

Z URZĘDU

foto: Justyna Polczyk

Szanowni Państwo,
w kolejnym wydaniu
gazety samorządowej
piszemy m.in. o hejnale Toszka. Od 3
maja z wież zegarowych Urzędu Miejskiego, codziennie
o 12:00, rozbrzmiewać będzie melodia
hejnału, której autorką jest pani Aleksandra Garbal. Jeszcze raz dziękuję za
to dzieło, które nie tylko uatrakcyjni
wizerunek naszego miasta, ale z czasem stanie się jednym z jego symboli.
W maju rozpoczęliśmy kolejną edycję
Toszeckiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej A.D. 2019. To wydarzenie artystyczne będzie odtąd nosiło imię
Księdza Prałata Mariana Piotrowskiego.
Zachęcam do udziału w koncertach.
Z pewnością wielu z nas miało okazję
osobiście wziąć udział w zorganizowanych na Zamku Breweriach Toszeckich,
które po raz IV wpisały się w ogólnopolską Noc Muzeów. Organizatorom udało
się odtworzyć klimat średniowiecza na
dziedzińcu zamkowym - prezentowane
stroje, żywność, tańce, zabawy, walki,
rzemiosło - to wszystko sprawiło, że toszecki Zamek stał się żywym skansenem
kultury średniowiecza. Gratuluję organizatorom. Uwadze polecam także artykuł dotyczący XII Rajdu Rowerowego
szlakiem zabytków ziemi toszeckiej, zorganizowanego przez DFK Tost/Toszek,
którego tematem przewodnim było dziedzictwo baroku ziemi toszeckiej.
Warto podkreślić, że w ostatnim czasie
odbyło się kolejne spotkanie Społecznej
Rady Przedsiębiorców. Na moje zaproszenie odpowiedziało kilkunastu zainteresowanych, z którymi omówiliśmy
m.in. potrzeby w zakresie zatrudniania
pracowników zza granicy.
Na zaproszenie mera Olewska, wraz
z delegacją toszeckich samorządowców, wziąłem udział w obchodach Dni
Olewska i Święta Europy. Podczas wizyty poznaliśmy bliżej niektóre obyczaje,
kulturę i tradycje Olewska. Gospodarze
zorganizowali nam szereg spotkań, które
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były okazją do rozmów o różnych płaszczyznach współpracy z naszą gminą. Będziemy kontynuować projekt wymiany
młodzieży między naszymi miastami.
Z wielką radością przyjąłem informację,
iż nasi młodzi artyści-plastycy zostali zaproszeni do finału Międzynarodowym
Konkursie Sztuki Dziecięcej „Złota Sztaluga” we Lwowie (International Children’s Art Competition ‘Golden Easel’).
Dzieci z naszej Gminy pod przewodnictwem instruktorki, pani Agaty Przewieźlik, będą walczyć o Złotą Sztalugę.
Postanowiłem też wesprzeć to przedsięwzięcie, finansując całej grupie koszty
przejazdu do Lwowa. Trzymam kciuki
i życzę powodzenia!
Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk

Z prac Rady Miejskiej
VII Sesja Rady
Miejskiej
odbyła się 24 kwietnia.
Na sesji podjęte
zostały
uchwały: - w sprawie
przyjęcia sprawozdania Burmistrza
Toszka z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”; - w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
za rok 2018 dla Gminy Toszek; - w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły
Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku; - w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Toszku; - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów
od dnia 1 września 2019 roku; - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek; - w sprawie
zmian w budżecie Gminy Toszek na rok
2019; - w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Toszek; - w sprawie
zmiany uchwały nr
XXX/204/2017 Rady
Miejskiej w Toszku
z dnia 30 stycznia
2017 r. w sprawie
zarządzenia
poboru inkasa podatku
rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości,
od
osób fizycznych oraz
zasad wynagradzania
za inkaso na terenie
sołectw; - w sprawie
zmiany uchwały nr
XXX/203/2017 Rady
Miejskiej w Toszku
z dnia 30 stycznia

2017 r. w sprawie zarządzenia poboru
w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Toszek oraz zasad wynagradzania
za inkaso na terenie sołectw; - w sprawie
wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka
w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klas VII do klas VIII
Szkoły Podstawowej w latach szkolnych
2019/2020-2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum
im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej
przez Gminę Toszek.
Wszystkie uchwały za wyjątkiem ostatniej zostały przyjęte. W miesiącu kwietniu radni obradowali na 2. Komisjach
stałych i 1. wspólnej. Główne tematy tych
komisji to: zapoznanie się z projektem
regulaminu gali pn.: „Toszeckie Prymusy”, analiza sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Toszek za rok 2018, opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję. Do biura rady wpłynęło 5
zapytań, 1 interpelacja i 2 petycje.
Ponieważ zbliżamy się do ważnej sesji
Rady Miejskiej, podczas której odbędzie
się głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Toszka (za
rok 2018) chciałbym Państwu przybliżyć
zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,
która to wprowadza nową instytucję raportu o stanie gminy. Będzie to podsumowanie działalności burmistrza w roku
poprzednim, w szczególności w zakresie
realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego, przedstawiany corocznie,
począwszy od bieżącej kadencji, Radzie
Miejskiej do 31 maja.
Jest to pierwszy etap dłuższej procedury
rozpatrzenia raportu przez radę gminy,
pozostałe etapy to: debata nad raportem
oraz przeprowadzenie głosowania nad
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Ważnym elementem tej nowelizacji
jest możliwość udziału w debacie mieszkańców. Mieszkaniec, który chciałby
w niej zabrać głos zobowiązany będzie
do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, zawierającego swoje
imię i nazwisko oraz listę poparcia z podpisami co najmniej 20. osób. Zgłoszenie
takie składać można za pośrednictwem
urzędu w godzinach jego pracy, najpóźniej do dnia poprzedzającego czerwcową sesję absolutoryjną, przy czym dla
zachowania terminu wiążąca jest data
wpływu zgłoszenia do urzędu, a nie data
stempla pocztowego. Do głosu zostanie
dopuszczonych max 15 mieszkańców, wg
kolejności złożenia przewodniczącemu
rady prawidłowego zgłoszenia. Zarówno
treść raportu, jak i wzór zgłoszenia dla
mieszkańca dostępne będą od początku
czerwca br. w urzędzie oraz na stronie
internetowej samorządu. Szczegółowy
przebieg sesji absolutoryjnej będzie podany w porządku obrad czerwcowej sesji
Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kobiernik
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

W intencji strażaków

Spotkanie Społecznej
Rady Przedsiębiorców

foto: Archiwum UM Toszek

Wizyta w Olewsku

W dniu św. Floriana, patrona strażaków, w kościele parafialnym w Toszku odbyła się
uroczysta msza św. w intencji druhów i druhen z jednostek OSP w Toszku, Kotulinie, Ciochowicach, Pniowie i Wilkowiczkach. W liturgii wziął udział reprezentacyjny
pododdział OSP Toszek pod dowództwem Ireneusza Giemzy oraz poczty sztandarowe
OSP Kotulin i OSP Toszek.
PK
twie Radowell, a przede wszystkim udział
w obchodach Dni Miasta połączonych ze
Świętem Europy. Nie zabrakło także dwustronnych rozmów włodarzy miast partnerskich o kierunkach dalszej współpracy. Będziemy kontynuować współpracę
w zakresie wymiany młodzieży. Będziemy
także, wg potrzeb, wspierać zatrudnianie
pracowników ukraińskich w naszej gminie. Obszerna relacja z wizyty - na stronie
toszek.pl.
JR

jąc się w ten sposób jedną z wizytówek
naszego miasta.
PK

60-lecie kościoła
w Pniowie

Hejnał Toszka

oraz pracownicy urzędu. Delegacji przewodniczył burmistrz Grzegorz Kupczyk.
W programie 3-dniowego pobytu znalazły się m.in. koncert w szkole muzycznej,
zorganizowany pod kierownictwem Diny
Chalimończuk, zwiedzanie nowoczesnego liceum biotechnologicznego w sołecwww.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

Na zaproszenie mera Olewska, Омельчукa
Олегa Васильовичa, z wizytą do naszego
miasta partnerskiego udali się przedstawiciele toszeckiego samorządu - radni

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

W sali pasadowskiej toszeckiego
zamku,
odbyło się spotkanie
Społecznej Rady
Przedsiębiorców
przy burmistrzu
Toszka. Omówiono m.in. tematykę przyjmowania zatrudniania
pracowników zza
granicy.
Spotkanie było konstruktywne i konkretne.
Przedsiębiorcy przygotowali swoje oferty związane z wakatami na poszczególne
stanowiska. Przygotowane oferty zostały
przekazane przez burmistrza Grzegorza
Kupczyka merowi Olewska (Ukraina).
Władze Olewska wyraziły chęć podjęcia
współpracy w tym zakresie.
JR

Od 3 maja 2019 r. z wież naszego Ratusza
rozbrzmiewa hejnał Toszka. Jest to melodia skomponowana kilka lat temu przez
panią Aleksandrę Garbal, z inspiracji pani
Marii Nowak - Kowalskiej. Hejnał będzie
odtwarzany codziennie o godz. 12:00, sta-

Podniośle świętowaliśmy w Pniowie jubileusz 60-lecia poświęcenia nowego kościoła. Jego budowa prowadzona była pod
nadzorem zmarłego niedawno biskupa
Jana Bagińskiego (w latach 60. był wikariuszem w Pyskowicach). W obchodach
udział wzięli licznie zebrani parafianie,
duchowni związani z parafią. Po mszy
św. uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek do sołeckiej sali widowiskowej.
W programie znalazła się również historyczna prezentacja z budowy nowego
kościoła, którą przedstawił pan Marcin
Kwaśniok.
PK
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Oświata

z życia gminy

Dzieci uczestniczyły w warsztatach muzycznych prowadzonych przez gości oraz
miały okazję na poznanie instrumentów
muzycznych, jak również zapisu nutowego. Podczas warsztatów uczestniczyły
w zabawach przy muzyce granej przez
orkiestrę. Dużą atrakcją była możliwość
zagrania przez przedszkolaków na instrumentach muzycznych.
Anna Chomik

Rozwój sieci gazowej
Do Polskiej Spółki Gazownictwa przekazanych zostało 367 ankiet z gospodarstw
na terenie naszej gminy, zainteresowanych
przyłączeniem do sieci gazowej. Z inicjatywą w tym zakresie wystąpił burmistrz
Grzegorz Kupczyk oraz grupa radnych.
Jako pierwszy temat podjął pan Rafał
Kucharczyk, rozprowadzając ankiety na
temat przyłączenia mieszkańców do sieci
gazowej na Oraczu. W ślad za nim poszli:
Adam Konieczny z Sarnowa, Arkadiusz
Dyas z Paczyny, Sylwia Cebula z Pniowa,
a także inni sojusznicy. Zestawienie łącznych ilości ankiet z poszczególnych części
naszej gminy przestawia tabela.
PK

Lp.

Miejscowość

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Paczyna
Pniów
Sarnów
Kotliszowice
Ciochowice
Oracze
Wilkowiczki
Pisarzowice
Ligota Toszecka

Liczba
ankiet
99
85
41
47
46
32
11
5
1

KOTULIN

Sukcesy uczniów
z Kotulina

foto: Archiwum UM Toszek

Trwają prace przy budowie nowego boiska przy Szkole Podstawowej im. Ireny
Sendler w Toszku. Zdjęta została stara nawierzchnia placu gry - trwają prace nad podbudową nowej nawierzchni.
W związku z tym, że na etapie wyboru wykonawcy zaistniała konieczność
powtórzenia procedur przetargowych,
budowa nowego obiektu zakończy się
w okresie wakacji, a nie w czerwcu - jak
pierwotnie zakładano.
KM

Koszenie poboczy
Zawarliśmy umowę na usługę koszenia poboczy dróg gminnych. Będzie ona realizowana w okresie od 20.05.2019 r. do 28.09.2019 r. W ramach usługi wykonawca będzie
dwukrotnie kosić pobocza dróg gminnych. Pierwsze koszenie odbędzie się w czerwcu.
Drugie koszenie planowane jest na sierpień. Do wykoszenia planuje się 46 196 metrów
bieżących poboczy dróg gminnych w całej gminie. Wartość umowy to 14 798,16 zł.
PK

Oświata
PRZEDSZKOLE W TOSZKU

Zwycięskie Tygryski

"Witajcie w Naszej Bajce" z filmu "Przygody Pana Kleksa". Z ogromną radością
informujemy, iż nasi mali artyści zdobyli
pierwsze miejsce. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy wielu dalszych sukcesów.
AA

Dzień Muzyki

foto: Beata Grochla

Boisko w budowie

Uczniowie szkoły podstawowej w Kotulinie zdobyli tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie „Begegnung mit
Osteuropa - Spotkanie z Europą Wschodnią”, organizowanym przez Ministerstwo
Edukacji i Kultury kraju związkowego
Nordrhein – Wesfallen. Motto tegorocznego konkursu brzmiało: „Europa – Zukunft braucht Geschichte! – Europa – przyszłość potrzebuje historii”. W kategorii:
„Musikwerkstatt - warsztat muzyczny”
uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, wokalne, dziennikarskie
i aktorskie. Przygotowali nagranie filmowe i zdobyli tytuł laureata. W projekcie
udział wzięli: Agata Szewczyk, Agata
Powrósło, Aleksandra Pieruch, Szymon
Jarzyński, Kinga Krupa, Emilia Pallus,
Karolina Walczak i Julia Szewczyk. Organizatorem tego konkursu są: Premier
kraju związkowego Nadrenii Północnej
- Westfalii i Ministerstwo Szkolnictwa
i Dalszego Kształcenia z siedzibą rządu
w Münster. Szerzej o sukcesach kotulińskich uczniów na stronie toszek.pl
Beata Grochla
SP GUSTAWA MORCINKA
W TOSZKU

Na Zamku w Toszku odbyły się Gminne Prezentacje Artystyczne. Publiczne
Przedszkole w Toszku reprezentował zespół "Tygryski", który do występu przygotowała Pani Angelika Pissulla. Dzieci
przedstawiły choreografię do piosenki
4

foto.: Anna Chomik

foto.: AA

II Szkolny Dzień Nauki

W przedszkolu gościliśmy członków Orkiestry Dętej z Toszka. Były to mamy
naszych przedszkolaków jak również
absolwentów tutejszego przedszkola.

W dniu 17 maja po raz drugi odbył się
szkolny dzień nauki, organizowany pod
honorowym patronatem burmistrza Toszka. Mottem przewodnim tegorocznego
spotkania z nauką było hasło: "Przez naukę do gwiazd". Uczniowie mogli poznać
tajemnice kosmosu biorąc udział w wyjątkowej lekcji w mobilnym planetarium.
Kolejnymi atrakcjami były: symulator
jazdy, pokazy doświadczeń chemicznych
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Oświata

Spotkania z historią
Uczniowie klas 6b, 5a i 5b zwiedzili Sandomierz, Kazimierz Dolny, Lublin i Nałęczów. Były to bardzo intensywne trzy
dni, które przyniosły niezapomniane
wrażenia i na długo pozostaną w pamięci. Z przewodnikami udało się zwiedzić
najpiękniejsze zakątki tych polskich miast
i wzbogacić swoją wiedzę na temat historii naszego państwa.
Monika Pondo

foto: Aneta Jachimczuk

V Ogólnopolski
Maraton
Przedszkolaków

Przedszkolaki z grupy „Misie” wzięły
udział w V Ogólnopolskim Maratonie
Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”. Jest to projekt propagowany przez
miesięcznik „Bliżej Przedszkola” zachęcający nauczycieli do przeprowadzenia
imprezy biegowej w przedszkolu, a przez
to popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.
Zawody biegowe zorganizowaliśmy na
szkolnej hali sportowej. Każdy z uczestników biegu zjadł zdrowe śniadanie, zadbał
o odpowiedni sportowy strój i otrzymał
numer startowy. Przed biegiem odbyła
się oczywiście rozgrzewka. Na mecie na
każdego maratończyka czekały specjalne
medale. W naszym maratonie wszyscy
byli zwycięzcami.
Aneta Jachimczuk
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto.: Ewelina Wojewodzic

uczniom słownictwo związane z pogodą
i zmianami zachodzącymi w przyrodzie
wiosną. Dzieci wykonywały szereg zadań
metodą stacji. Nie zabrakło też gier i zabaw utrwalających tematykę warsztatów.
Jednym słowem było bardzo ciekawie
i wesoło.
Ewelina Wojewodzic,
Agata Kostrzewska
SP PNIÓW

Las i jego mieszkańcy

Konkurs recytatorski

W Pyskowicach odbył się Powiatowy
Konkurs Recytatorski Uczniów Edukacji
Wczesnoszkolnej. Naszą szkołę z dużym
sukcesem reprezentowali: Milena Czub
z kl. IIb, Filip Osadnik i Julian Gabryś
z kl. Ib. Milena i Filip otrzymali wyróżnienie. Natomiast Julek zajął I miejsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Trzymamy
również kciuki za Julka, który weźmie
udział w XXIX Ogólnopolskim Małym
Konkursie Recytatorskim w Starachowicach.
Regina Buchta

Wiosenne zmagania
z językiem mniejszości
Wiosna to radosna i kolorowa pora roku,
która przynosi ze sobą wiele zmian. 4
kwietnia uczniowie klasy 2b oraz 3b
uczestniczyli w wiosennych warsztatach
w zakresie języka mniejszości. Pod hasłem ,,Der Frühling ist da” wychowawczynie, pani Ewelina Wojewodzic oraz
pani Agata Kostrzewska przybliżyły

foto: Mariola Kałuska

przygotowane przez studentów Wydziału
Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz ciekawa wystawa fotografii
autorstwa: Radosława Makowczyńskiego
i Andrzeja Morcinca. Serdecznie dziękujemy darczyńcom, którzy przyczynili się
do organizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Monika Pondo

W dniu 30 kwietnia uczniowie klas dwujęzycznych IV c, IV d oraz V c uczestniczyli
w warsztatach w języku niemieckim, zorganizowanych w ramach kampanii Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu pt. „Bilingua – łatwiej z niemieckim”.
Zajęcia poprowadziła p. Iwona Breguła-Hanysek - doradca ds. dwujęzyczności
w województwie śląskim. Animacje były
okazją do utrwalenia poznanego słownictwa w sposób zabawny, innowacyjny
i kreatywny. Dzieci wykazały się zdobytą
wiedzą, sprytem oraz szybkością. Warsztaty okazały się kolejnym bodźcem do nauki języka naszych zachodnich sąsiadów.
W podobnych warsztatach udział wzięli
także zerówkowicze oraz uczniowie klas
I i II ze Szkoły Podstawowej im. Ireny
Sendler.
Aleksandra Kupczyk, Aneta Gola

foto: Regina Buchta

Foto: Adam Nowak

Warsztaty językowe
„Bilingua- łatwiej
z niemieckim”

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Pniowie gościła uczniów wraz z opiekunami, którzy przyjechali na konkurs
przyrodniczy pt. „Las i jego mieszkańcy”. Konkurs odbył się pod honorowym
patronatem burmistrza Toszka, starosty
gliwickiego i Nadleśnictwa Rudziniec.
Udział wzięli uczniowie z gmin Toszek,
Pyskowice, Pilchowice, Strzelce Opolskie
i Ujazd. Konkurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, w której dwunastu najlepszych uczestników miało za
zadanie rozpoznać leśne gatunki roślin,
zwierząt i grzybów. Nad prawidłowym
przebiegiem tej części konkursu czuwał
leśniczy, Sławomir Zarzecki. Poziom był
bardzo wysoki i wyrównany. Ostatecznie
udało się wyłonić najlepszych, którymi
okazali się Łukasz Beer z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Stanicy (I miejsce),
Aleksandra Mainka ze Szkoły Podstawowej w Paczynie (II miejsce) oraz Adam
Osadnik ze Szkoły Podstawowej w Pniowie (III miejsce). Wyróżnienia otrzymali
Nina Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku i Karol
Stawinoga ze Szkoły Podstawowej im.
Św. Stanisława Kostki w Wilczy. Nagrody i dyplomy wręczyli burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec – Wiesław Kucharski.
Mariola Kałuska
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Oświata
SP IM. IRENY SENDLER W TOSZKU

W naszej szkole gościliśmy przedstawicieli 11 szkół ponadpodstawowych powiatu gliwickiego. Uczniowie klas 8 oraz
3 gimnazjum mogli zapoznać się z ofertą
edukacyjną, pobrać ulotki i porozmawiać
z uczniami i nauczycielami danej placówki. To już kolejna edycja corocznej imprezy, której celem jest pomoc w wyborze
dalszej drogi kształcenia.
Joanna Falborska

Warzywniak Skrzatów
Kształtując postawy proekologiczne nasze Skrzaty założyły „Warzywniak Przedszkolaka”. Dzieci posadziły i posiały warzywa i kwiaty - teraz będą obserwować
owoce swojej pracy.

Biedronki z naszego oddziału przedszkolnego pojechały do Pyskowic, aby wziąć
udział w ,,XV Powiatowym Przeglądzie
Małych Form Scenicznych w Języku Niemieckim”. Nasza grupa zaprezentowała
,,Czerwonego Kapturka”, czyli ,,Das Rotkäppchen”. Aktorzy długo przygotowywali się do tego występu i ćwiczyli pod
okiem wychowawczyni. Ich profesjonalizm, oryginalność oraz zdolności językowe zostały docenione przez jury, które
przyznało im wyróżnienie!
Anna Havemeister

Patrol Pierwszej
Pomocy
Z inicjatywy dyrektora szkoły i przy
wsparciu Rady Rodziców powstało
w Szkole Podstawowej im. I. Sendler
Szkolne Koło PCK, w ramach którego roz-

Foto: Waldemar Pigulak

Foto: Archiwum Szkoły

Foto: Beata Cieślik

Targi edukacyjne

Wyróżnienie Biedronek

począł działalność „Patrol Pierwszej Pomocy”. W dniu 8 maja w ZSP nr 2 w Gliwicach uczniowie patrolu przeprowadzili
w języku angielskim pierwsze warsztaty pt. „Akademia Młodego Ratownika
w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia”
dla uczniów z Polski, Niemiec i Rumunii.
Prezentacja miała miejsce w ramach programu Erasmus+
WP

Obraz autorstwa Aleksandry Falborskiej

Sukces artystów
z Toszka

W lutym tego roku prace plastyczne
czterech młodych artystów z Toszka,
podopiecznych pani Agaty Przewieźlik,
wzięły udział w Międzynarodowym Kon6

Obraz autorstwa Martyny Weis
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kursie Sztuki Dziecięcej „Złota Sztaluga”
we Lwowie (International Children’s Art
Competition ‘Golden Easel’). Były to prace Aleksandry Falborskiej (lat 15), Joanny Szkolik (8 lat), Martyny Weis (12 lat)
z Pracowni Plastycznej „Grafit” z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz
Dominika Kobińskiego (lat 17). Młodzi
artyści zostali zwycięzcami 1 etapu konkursu i zostali zaproszeni do Lwowa, aby
pod koniec maja wziąć tam udział w kolejnym etapie tego prestiżowego konkursu
i reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej plastycznej twórczości dziecięcej. W konkursie nasi młodzi malarze
spotkają się artystami z wielu państw,
między innymi Austrii, Niemiec, Hiszpanii, państw tzw. bloku wschodniego, a nawet Sri Lanki. Trzymajmy więc mocno
kciuki za młodych toszeckich artystów.
PK
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STOWARZYSZENIA

Rajd Rowerowy
Szlakiem Zabytków
Ziemi Toszeckiej

fot.: Michał Matheja

W dniu 18 maja - w wyjątkowo wczesnym
terminie, ale jak zwykle licznie, wyruszyli w drogę uczestnicy Rajdu Rowerowego
Szlakiem Zabytków Ziemi Toszeckiej. To
już dwunasta edycja tego popularyzującego lokalną historię i skierowanego do
wszystkich generacji projektu toszeckiego
koła DFK. Po raz dziesiąty roli przewodnika podjął się ks. dr hab. Piotr Górecki.
Po tym, jak w dwóch poprzednich latach
tematami wiodącymi były: Reformacja
(w 500 lat od wystąpienia ks. Marcina Lutra) oraz wojna trzydziestoletnia, logicznym następstwem było podjęcie tematu
okresu baroku na Górnym Śląsku. Stąd
nieprzypadkowy był też wybór odwiedzonych obiektów.
Miejscem spotkania rowerzystów i pasażerów towarzyszącego kolumnie autobusu był pałac Strachwitzów w Szymiszowie. Kolejnymi punktami na trasie były
dwa zabytki w Strzelcach Opolskich – fi-

gura św. Jana Nepomucena oraz neobarokowy kościół św. Wawrzyńca. O swojej
świątyni osobiście opowiedział proboszcz
ks. Rudolf Nieszwiec. Dzięki życzliwości
i gościnności strzeleckiego farorza i jego
parafian podróżujący mogli w farskim
ogrodzie wzmocnić nie tylko ducha, ale
i ciało, i nabrać sił do dalszego podróżowania. Na kolejnym odcinku wiodącym
do Szczepanka i Jemielnicy rowerzyści
mieli okazję docenić zalety ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż ruchliwej
drogi. W Szczepanku uczestnicy rajdu
podziwiali kościółek drewniany, pierwotnie wzniesiony w odległej o 50 km Polskiej Nowej Wsi pod Opolem, zaś w Jemielnicy celem był kościół pocysterski.
Ostatni przystanek przed Toszkiem to
Błotnica Strzelecka. Wprawdzie tamtejszy
pałac wzniesiony został dopiero w XIX
wieku i nie posiada już cech barokowych,
ale opowieść o losach władającej nim rodziny von Posadowsky-Wehner stała się
dobrym przyczynkiem do zapowiedzi
przyszłorocznego tematu – wojen śląskich i czasów pruskich na Górnym Śląsku. Tradycyjnie zakończenie rajdu miało
miejsce w samym Toszku. Ks. Górecki
raz jeszcze powrócił do
epoki baroku w kontekście toszeckiego kościoła
parafialnego i jego przebudowy w pierwszym
ćwierćwieczu XVIII wieku.
Liczniki tych, którzy
przejechali całą trasę na
rowerach, zatrzymały się
w okolicach sześćdziesiątego kilometra. Liczba uczestników po raz
kolejny wyraźnie przekroczyła setkę – 40 osób
podróżowało
autobusem, a 75 – na rowerach.
Projekt został wsparty
finansowo przez Gminę

Toszek i Konsulat Republiki Federalnej
Niemiec w Opolu, a jego dodatkowym
efektem będzie artykuł naukowy poświęcony wybranym zabytkom z terenu naszej gminy, który opublikowany zostanie
w kolejnym wydaniu Rocznika Toszeckiego.
Michał Matheja

Ostre zadęcie
w Kotulinie
po raz drugi!
Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Kotulin”
pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu „Kultura Dostępna” na kontynuację ubiegłorocznych działań mających
na celu edukację kulturalną i muzyczną
dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach zadania pn. „Ostre zadęcie, czyli Orkiestrowy
Kotulin” organizowane będą od kwietnia do grudnia lekcje gry na instrumentach dętych, zajęcia umuzykalniające.
Zorganizowany zostanie także recital
Jarka Spałka połączony z warsztatami.
W ofercie znalazły się również rodzinne spotkania muzyczne, wyjazdy do Filharmonii Opolskiej oraz Muzeum Polskiej Piosenki. „Pomysł jest kontynuacją
ubiegłorocznego projektu Trąbka, puzon,
tuba-orkiestrowy Kotulin polegającego
na umożliwieniu dzieciom edukacji muzycznej i rozwoju kulturalnego. Zarówno
w ubiegłym roku jak i w tym, projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem
wśród dzieci z Kotulina i sąsiednich wsi.
Mamy obecnie 26 uczestników projektu” –
powiedziała koordynatorka zadania, Katarzyna Muszyńska. Udział w projekcie
jest bezpłatny. Więcej informacji można
znaleźć na funpage’u Facebook pn. Orkiestrowy Kotulin.
Katarzyna Muszyńska

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Być szczęśliwym. Tu i potem.

20 maja minął rok, odkąd Dar Młodzieży
wypłynął w rejs dookoła świata. W tym
felietonie raz jeszcze podzielę się tym,
czego nauczyłem się na najpiękniejszym
polskim żaglowcu. Ta lekcja nie dotyczy
bynajmniej wspinania się na maszty czy
wiązania węzłów – chodzi o coś o wiele
ważniejszego. O to, jak być szczęśliwym
w świecie, w którym zawsze coś będzie
nie tak.
Kilka dni po wypłynięciu z Bahamów, gdy
byliśmy w Trójkącie Bermudzkim, a od
najbliższego skrawka lądu dzielił nas ponad tysiąc kilometrów przeżyłem chwilę,
która uświadomiła mi, że człowiek na ziemi nie może być do końca szczęśliwy. Była
ciemna noc, a ja siedziałem na pokładzie
i patrzyłem w niebo usłane gwiazdami tak
gęsto, jakby ktoś rzucił w górę ogromną
garść świecącego piasku. Było cudownie
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

do chwili, gdy uświadomiłem sobie, że…
to się musi niedługo skończyć. Choćbym
bardzo chciał, nie mogę tej chwili zatrzymać. I mimo tego, że z pozoru wszystko
było idealnie, szczęście gdzieś uleciało,
a pojawił się smutek.
Wtedy dotarło do mnie, że szczęście, które
nie ma swojego końca, jest największą tęsknotą każdego człowieka. Podświadomie
każdy z nas najbardziej tęskni za niebem.
Bo niebo to właśnie stan szczęścia, które
nie ma swojej daty ważności. Analogicznie – piekło jest stanem rozpaczy, w której
nie ma nadziei, że niedługo znów będzie
dobrze. Tam, na wodach Atlantyku, zrozumiałem, że już do końca życia szczęście
będzie kwestią tylko pojedynczych chwil.
A prawdziwe szczęście czeka mnie potem,
w Domu Ojca, z którego wyszedłem i do
którego nieświadomie tak bardzo tęsknię.

No to co robić przez całe życie? W końcu czasu mi jeszcze trochę zostało – zastanawiałem się. I odpowiedziałem sobie:
cieszyć się chwilami szczęścia, myśląc nie
o tym, że one wkrótce się skończą, ale że
jak Bóg da, to za jakiś czas taki stan będzie trwał wiecznie. I póki jestem na ziemi doświadczać piękna tego świata w naturze i w ludziach.
Przygoda z Rejsem Niepodległości pokazała mi, jak wiele jeszcze jest do zobaczenia i że może mi życia nie starczyć, żeby
wszystkie te wspaniałe miejsca odwiedzić
i spotkać setki wspaniałych ludzi w różnych zakątkach globu. Dlatego nie mogę
marnować cennego czasu, by chwile takie
jak ta, w Trójkącie Bermudzkim, przeżywać jak najczęściej i już więcej nie smucić
się, że muszą minąć.
Tomasz Sobania
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IV Noc Muzeów i XIV Brewerie

W tym roku zaprosiliśmy na toszecki zamek, z niezwykle energetycznym koncertem zespół STONEHENGE znany z muzyki irlandzkiej, celtyckiej i folkowej.
Dodatkowym elementem koncertu była
degustacja ciemnego irlandzkiego piwa.
Na dziedzińcu można było uczestniczyć
w warsztatach kowalstwa artystycznego gdzie można było wybić na podkowie własne imię. Odbywały się warsztaty
kaligrafii, nie zabrakło średniowiecznej
kuchni i przebieralni, tuż obok nowo powstałej katowni - nowej atrakcji zamkowej. Można było nieodpłatnie zwiedzać
wieżę zamkową oraz wysłuchać koncertu
zespołu muzyki dawnej Tibiarum Scholares, prelekcji o średniowiecznych potrawach czy o średniowiecznych strojach.
Nie zapomnieliśmy także o atrakcjach dla

naszych najmłodszych turystów. Dla nich
przygotowaliśmy warsztaty z dreszczykiem (i przymrużeniem oka) o toszeckim
duchu, a na dziedzińcu odbywały się zabawy średniowieczne. Została także oficjalnie otwarta wystawa poplenerowa, którą
można zobaczyć w zamkowej kawiarni.

Wieczór z UNESCO

Foto: Archiwum UM Toszek

Dzień Dziecka
na Zamku

Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk wraz
z Dyrektorem Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” zapraszają wszystkie dzieci na
Dzień Dziecka, organizowany na toszeckim zamku w dniu 1 czerwca br. od godz.
15.00. Życzymy udanej zabawy w tym wyjątkowym dla każdego dziecka dniu.
JR
8

Partnerem Nocy Muzeów i Brewerii była
Chorągiew Ziemi Górnośląskiej. Zamek
odwiedziło łącznie prawie 600 osób. Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.
Barbara Skawińska
Foto: Artur Czok, Leszek Leloch
meralnej przyjął imię jego inicjatora, ks.
prałata Mariana Piotrowskiego. Zmarły
proboszcz doprowadził przede wszystkim do remontu zabytkowych organów,
a następnie patronował cyklowi pierwszych koncertów na odnowionym instrumencie. Koncerty odbywają się w maju
(12.05), czerwcu (9.06) oraz we wrześniu (8.09) i październiku (6.10) zawsze
o godz. 19:00.
PK

Gościem majowego spotkania w ramach
„Zamkowych wieczorów z kawą i kulturą„ był przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, pan Zbigniew Pawlak. Głównym
tematem rozmowy był wpis Zabytkowej
Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach
(oraz obiektów towarzyszących) na listę światowego dziedzictwa UNESCO
- pierwszy tego typu wpis w naszym regionie. Gościem czerwcowego spotkania
(10.06, godz. 18:00) będzie pan Maciej
Domański, projektant mody. Zapraszamy
do Kawiarni Colonna na Zamku!
PK

Festiwal ks. prałata
M. Piotrowskiego
Począwszy od tegorocznej edycji nasz Toszecki Festiwal Muzyki Organowej i KaPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

