gazeta bezpłatna
nr 5|2017 (28)
ISSN 229-274 X

Gminna Gazeta Samorządowa • Toszek • Boguszyce • Ciochowice • Kotulin • Kotliszowice • Ligota Toszecka
Paczyna • Paczynka • Pawłowice • Pisarzowice • Płużniczka • Pniów • Proboszczowice • Sarnów • Wilkowiczki

Weekend pod znakiem kultury:

toszecka kompozytorka i toszecki pisarz
prezentują swoje utwory!

fot. Andrzej Morciniec

Koncert podsumowujący 25-lecie działalności twórczej Aleksandry Garbal i premiera kolejnej
książki Tomasza Sobani - dni 23/24 września stworzyły kumulację ciekawych wydarzeń kulturalnych.

W ramach trzydniowych parafialnych uroczystości ku czci
MB Toszeckiej z okazji ponownej koronacji obrazu po jego renowacji, odbył się koncert kompozytorski Aleksandry Garbal
(23 września, godz. 19:00). Po raz pierwszy w Toszku w tak szerokim zakresie można było zapoznać się z jej dorobkiem kompozytorskim. W programie znalazły się utwory, które w większości
powstały z inspiracji religijnej, w tym aż siedem prawykonań.
Na uczelniach w Katowicach i w Warszawie Aleksandra Garbal odebrała staranne i wszechstronne wykształcenie muzyczne w zakresie teorii muzyki, kompozycji, śpiewu, gry na instrumentach (fortepian, klawesyn). Ma na swoim koncie liczne
nagrania radiowe, jest laureatką konkursów kompozytorskich,
pianistycznych i klawesynowych, bierze udział w festiwalach
oraz koncertach krajowych i zagranicznych. Jej utwory znalazły
miejsce na kilku płytach CD. Dwie najnowsze ukazały się w tym
roku: „20th Century Harpsichord Music” z muzyką klawesynową oraz „Organowa Muzyka Śląska” z muzyką organową.

2

Z życia
www.toszek.pl
• Pogminy
troszku o Toszku

Tomasz Sobania, znany u nas ostatnio przede wszystkim, jako
pisarz, ale podejmujący także wiele innych kreatywnych przedsięwzięć z pogranicza sportu i szeroko rozumianego osobistego
rozwoju, wydał kolejną książkę! „Nowy Świt”, bo tak nazywa się
druga powieść Tomasza Sobani, to książka „porywająca, wciągająca, fascynująca, każdy znajdzie w niej coś dla siebie, nawet
pasjonaci biegania” - takimi wrażeniami z lektury podzieliła się
jedna z czytelniczek, która miała okazję przeczytać egzemplarz
przedpremierowy. Godna podziwu jest determinacja i rozmach,
z jakim młody toszecki pisarz promuje swoją twórczość. W spotkaniach autorskich promujących jego pierwszą książkę, wzięło
udział kilka tysięcy osób w całej Polsce. Docierał do szkół, instytucji kultury, mediów, osób publicznych. Egzemplarze jego
pierwszej książki trafiły m.in. do rąk Pierwszej Damy RP oraz
Roberta Lewandowskiego. Promocja „Nowego świtu”, która będzie prowadzona z niemniejszym rozmachem, rozpoczęła się od
spotkania autorskiego na Zamku w Toszku 24 września o godz. 19:00.
PK

Oświata
w Gminie Toszek
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Tomasz pisze
o nas felieton

7
1

2

Z ŻYCIA GMINY

Produkty lokalne
Gminy Toszek
- smakiem regionów
Z przyjemnością informujemy, iż Gospodarstwo „Ranczo” Krystian i Kornelia Kiełbasa z Proboszczowic wygrało
konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo
- Smaki Regionów” w kategorii na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy na Międzynarodowych Targach
w Poznaniu. Perłą smaku została - „Nalywka z czornyj porzeczki z ołminego
ogródka”. To już jest trzecie zwycięstwo
i wielkie osiągnięcie w konkursach organizowanych przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego dla naszego gospodarstwa agroturystycznego.
Przypomnimy, iż w 2010 roku Krystian

fot. Archiwum “Ranczo”

Przełom września
i października oznacza u nas w tym
roku nagromadzenie ważnych i ciekawych wydarzeń.
Parafialne uroczystości poświęcone
ponownej koronacji
obrazu Matki Bożej Toszeckiej po jego renowacji, mają
olbrzymie znaczenie, ponieważ dotyczą
uświęconego naszą wielowiekową tradycją kultu, a poza tym odbywają się niezmiernie rzadko. Ale za godne podkreślenia uważam także wydarzenia kulturalne:
koncert kompozytorski Aleksandry Garbal czy premierę kolejnej książki Tomasza
Sobani. Z radością wspieram tego typu
przedsięwzięcia, bo zawsze niosą one pozytywne przesłania i pomagają wyzwalać
podobną kreatywność wśród naszych
mieszkańców. Obydwojgu Artystom serdecznie gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę powodzenia w dalszej działalności muzycznej i literackiej.
Wrzesień był u nas czasem przygotowania
ważnej części planów rzeczowo - finansowych na rok 2018. Mam na myśli tradycyjne fundusze sołeckie oraz tegoroczną
nowość - Toszecki Budżet Obywatelski.
O ile zakres zadań i tryb uchwalania funduszy sołeckich jest na ogół dobrze znany i te prace przebiegają tak, jak zwykle,
o tyle konsultacje Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego odbywały się pierwszy
raz. W momencie, kiedy oddajemy ten
numer gazety do druku, trwa głosowanie
na złożone przez mieszkańców Toszka
projekty. Liczba oddanych głosów zbliża
się do 800. Bardzo cieszy mnie tak liczny udział mieszkańców we współdecydowaniu o realizacji potrzebnych przedsięwzięć. Trwają nasze ważne tegoroczne
inwestycje: przebudowa Alei Kasztanowej
oraz budowa ogniw fotowoltaicznych na
dachach budynków użyteczności publicznej. Aleja Kasztanowa poprawi rozwiązania komunikacyjne dla mieszkańców
Pawłowic, Płużniczki, Boguszyc i Ligoty
Toszeckiej. Efektywne ogniwa fotowoltaiczne pozwolą natomiast zoptymalizować
koszty opłat za energię elektryczną. Termin ukończenia obydwu inwestycji jest
jeszcze przed nami.
Mając świadomość wielu wspólnych inicjatyw realizowanych we współpracy naszej Gminy z partnerskim Hohenau, z zainteresowaniem wspieram też pomysły na
rzecz rozwoju współpracy z Olewskiem.
We wrześniu na Ukrainę udała się delegacja Toszka, aby wziąć udział w polonijnym
festiwalu „Słoneczne melodie”, w ramach
którego pierwszy raz zorganizowano
„Dzień Toszka”. Był on wypełniony m.in.
prezentacją naszej Gminy (multimedialną), spotkaniami w tamtejszych szkołach, a także gotowaniem przysmaków
kuchni śląskiej. Jednocześnie w ostatnim

i Kornelia Kiełbasa otrzymali I nagrodę
w kategorii potrawa za „Wieprzka filiowanego”, a w sierpniu br. w kategorii produkt
lokalny za nalewkę truskawkową. Bardzo
się cieszymy i jesteśmy dumni z osiągnięć
tak prężnie rozwijającego się gospodarstwa i jego wytwarzanych z tradycją lokalnych produktów, które jednocześnie
identyfikują się z naszą Gminą. Podobne
wyrazy uznania kierujemy na ręce pana

fot. www.marciniszyn.info.pl

Z URZĘDU

tygodniu września mamy okazję gościć
u nas młodzież z Olewska. Jest to pierwsze podejście do trwałej - mam nadzieję współpracy w zakresie wymiany młodzieży. Podoba mi się idea tej wymiany, która
zakłada mieszkanie gości u rodzin strony
przyjmującej. Jestem przekonany, że ta
formuła pozwoli zbudować znajomości,
które zaowocują w przyszłości. Już dzisiaj
dziękuję nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler za otwarte podejście
do tego pomysłu, a także pracownikom
Zamku oraz moim współpracownikom,
za przygotowanie tego przedsięwzięcia.
W bieżącym numerze naszego informatora prezentujemy gminny system oświaty. Każda z naszych placówek zwięźle
zaprezentowała się na tych łamach. Jak
mi przekazano, największy kłopot mieli
redaktorzy ze streszczeniem informacji
o sukcesach każdej ze szkół. Wyrażam
nadzieję, że liczne okazje do szkolnej satysfakcji będą przekładać się na jeszcze
większą motywację do zdobywania umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.
Niech krótka notatka o każdej z naszych
placówek oświatowych pozwoli wyrobić
sobie zdanie o specyfice każdej z nich.
Jestem przekonany, że wraz z Radnymi,
mimo pewnych różnic i wraz ze współpracownikami udało nam się znaleźć takie rozwiązania, która pozwoliły bezkolizyjnie wprowadzić nasz gminny system
oświaty w założenia rządowej reformy.
W szczególności chcę podkreślić, że w naszej Gminie żaden nauczyciel nie utracił
zatrudnienia. Podsumowując reformę od
strony kosztów chcę poinformować, że
łączny jej koszt wyniósł u nas 207.762,51
zł, z czego ok. 75% pozyskaliśmy ze środków ministerialnych.
Na zakończenie nadmienię, że od tego
miesiąca chcemy publikować nasz informator co miesiąc. Wierzę, że „Po troszku
o Toszku”, jako gminny miesięcznik, pozwoli prezentować jeszcze więcej informacji, które będą jeszcze bardziej aktualne.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Tadeusza Marciniszyna za „Pasztet Szefa z Pniowa”, który uzyskał tę samą nagrodę (kategoria produkt) w roku 2013.
Państwu Kiełbasom i Panu Tadeuszowi
Marciniszynowi serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
JR

Dzień Toszka w Olewsku

fot. Archiwum UM Toszek

PROSTO

Na zaproszenie Olewskiego Oddziału
Związku Polaków na Ukrainie delegacja naszej Gminy udała się do Olewska.
W skład delegacji weszły przedstawicielki
urzędu Dominika Gmińska i Danuta Lis,
a także przedstawiciele Centrum Kultury Zamek w Toszku dyrektor Artur Czok
i Barbara Skawińska wraz z zespołem
„Kapela Biesiada”. W programie pobytu
znalazły się m.in. „Dzień Toszka”, na który złoży się spotkania w środowisku podokończenie na str. 3
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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fot. Bożena Ziarnik

Regionalne
studium transportowe

fot. Archiwum UM Toszek

Trwają inwestycje

Trwają prace nad modernizacją tzw. Alei
Kasztanowej - drogi łączącej Pawłowice
z Płużniczką, a także stanowiącej dogodny
skrót dla mieszkańców Ligoty Toszeckiej
oraz Boguszyc udających się w kierunku
Strzelec Opolskich. Przewidywany termin
zakończenia robót - koniec października.
Realizowana jest też inwestycja polegająca na montażu ogniw fotowoltaicznych
na dachach budynków niektórych świetlic
wiejskich, strażnic OSP oraz szkół - to zadanie również zakończy się w ciągu kilku
tygodni. Łączna wartość realizowanych inwestycji: 670.706,77 zł, w tym 322.221,43
zł pozyskanych ze środków zewnętrznych.
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Zamkowe wieczory
z kawą i kulturą

Rekoronacja obrazu
Matki Bożej Toszeckiej

fot. Andrzej Morciniec

Rozwija się współpraca Toszka z Olewskiem. W dniach 24 - 30 września gościliśmy młodzież z Ukrainy (20 osób), która
realizowała autorski program edukacyjno-integracyjny pn. „Most przyjaźni” przygotowany przez naszą Gminę i jej jednostki
organizacyjne. Jest on wzorowany na przykładach unijnych programów współpracy
międzynarodowej szkół, jakie realizowała
m.in. nasza Szkoła Podstawowa. Zadanie
koordynowali nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler pod kierunkiem
Joanny Falborskiej, CK Zamek w Toszku
pod kierunkiem Dominiki Witkowskiej
oraz Urząd Miejski. Ważnym elementem
programu były noclegi u rodzin uczniów
naszej szkoły koordynującej, które wzmocniły walory integracyjne przygotowanego
programu. 			
JR

Trwa badanie potrzeb i preferencji komunikacyjnych. Autorzy badania chcą dowiedzieć się, jak mieszkańcy naszego regionu przemieszczają się, do pracy, szkoły,
na zakupy lub do domu, czy i w jakim
zakresie korzystają z transportu publicznego, samochodów osobowych, rowerów
lub chodzą pieszo. Zebrane informacje
zostaną wykorzystane do dostosowania
rozkładów jazdy, planowania przebiegu
przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras
linii komunikacji miejskiej w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz na
obszarach do niej przyległych. Prosimy
o otwartość na ankieterów, którzy pojawią się również na terenie naszej Gminy.
SD

Benszem, a partnerem Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku. Inicjatywa przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów,
gdyż na spotkanie przybyło, aż 73 osoby.
Zadaniem klubu jest integracja naszych
seniorów w idei tworzenia warunków do
zdrowego i aktywnego trybu życia osób
starszych. Spotkania klubowiczów odbędą się: 10.10, 14.11, 5.12
JR

fot. Archiwum UM Toszek

fot. Archiwum UM Toszek

Toszek-Olewsk:
polsko-ukraińska
wymiana młodzieży

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Zamkowe wieczory z kawą
i kulturą”. W poniedziałek, 9 października
o godz. 18:00 w zamkowej Kawiarni Colonna, odbędzie się spotkania z Agnieszką
Grabarz - zawodowo związaną z Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a prywatnie miłośniczką podróży rowerowych.
W ostatnim czasie odbyła samotną wyprawę z Suwałk na Nordkapp (ok. 2500
km). W ramach spotkania można będzie
porozmawiać o motywacji i doświadczeniach związanych z tą wyprawą, a także
zobaczyć bogatą galerię zdjęć.
PK

Toszecki Klub Seniora

13 września br. w salce parafialnej kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku odbyło się inauguracyjne otwarcie Klubu Seniora w Toszku w ramach Programu
Profilaktycznego dla Seniorów. Inicjatorem wydarzenia jest toszecka parafia
na czele z ks. proboszczem Sebastianem

fot. Archiwum UM Toszek

lonijnym, warsztaty kulinarne, konkurs
plastyczny, prezentacja naszej Gminy i toszeckich legend. W ramach intensywnego programu wizyty nasi przedstawiciele
wzięli też udział w koncercie galowym Festiwalu „Słoneczne Melodie” oraz w spotkaniach w szkołach.		
DG

W kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku odbyła się
ponowna koronacja XVII-wiecznego obrazu Matki Boskiej Toszeckiej. Historyczny obraz wraz ołtarzem został poddany
kompleksowej, specjalistycznej konserwacji. Toszecka parafia, na czele z ks. proboszczem Sebastianem Benszem, uznała
ten moment za ważny w swoich dziejach
na tyle, aby po przeprowadzonej renowacji ponownie, w sposób uroczysty oddać
cześć wizerunkowi Matki Boskiej, który
od ok. 300 lat darzony jest w Toszku kultem.
JR
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Szkoła
Podstawowa
w Kotulinie

Dyrektor
Grażyna Myszak
ul. Dworcowa 21,
44-180 Toszek
tel. 32 233 41 98
www.przedszkoletoszek.
szkolnastrona.pl

fot. Archiwum Przedszkole Toszek

Mocną stroną naszej pięciooddziałowej
placówki jest dobra baza przedszkolna: bogato wyposażone sale, bezpieczny
ogród z placem zabaw, własna kuchnia;
miła i przyjazna atmosfera, sympatyczny
personel oraz wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogiczna. Przedszkole uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach
edukacyjnych („Bezpieczne przedszkole”,
„Żywienie na wagę zdrowia”, „Akademia
Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”,
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Zaadoptuj rzekę”, „Święto drzewa”); oraz w kampaniach i akcjach („Cała Polska czyta
dzieciom”, „Góra grosza”, „Wkręć się w pomaganie”, „Zbiórka baterii”, „Sprzątanie
świata”) wzbogacających działalność wychowawczo – dydaktyczną placówki.

Sukcesy uczniów i nauczycieli:
• Gminny Konkurs Plastyczny „Straż Pożarna w Gminie Toszek” – I miejsce,
• Gminne Prezentacje Artystyczne Toszek 2016 – I miejsce,
• Międzyprzedszkolny Festiwal Wiersza,
pt. „Świat malowany wierszem” – I miejsce w kategorii indywidualnej i I miejsce
w grupowej,
• Konkurs Recytatorski „Polacy nie gęsi
i swój język mają” – II miejsce (konkurs
organizowany przez Przedszkole nr 2
w Pyskowicach),
• Gminne Prezentacje Artystyczne Toszek 2017 – II miejsce.
Imprezy, na które w bieżącym roku
przedszkolnym warto przyjechać:
Festiwal Piosenki, Dzień Rodzinki, Jasełka
Dodatkowe zajęcia:
Podstawa programowa realizowana jest
w czasie 5 godzin (8-13). W ramach jej
realizacji prowadzone są również zajęcia
językowe (j. niemiecki i j. angielski).Pozostałe godziny zajmują: zabawy ruchowe,
praca indywidualna, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przedszkolaków. Dzieci
mają możliwość korzystania z zajęć ze specjalistami, takimi jak: pedagog, logopeda,
tyflopedagog, surdopedagog.
Ewelina Wyrwa
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Dyrektor
Anna Pawłowska
ul Gliwicka 13,
44-180 Kotulin,
tel. 32 230 61 13
www.spkotulin.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Kotulinie to prężnie działająca wiejska placówka mająca
w swoim dorobku wiele osiągnięć. Dobrze wykształcona i pracująca z dużym
zaangażowaniem kadra pedagogiczna potrafi odkrywać talenty swoich podopiecznych o czym świadczą liczne osiągnięcia
w zawodach i konkursach.
Jest placówką w której dzięki dużemu
zaangażowaniu rodziców współpraca
środowiskowa układa się bardzo dobrze.
Szkoła stara się być kolebką i siedliskiem
kultury wiejskiej.Więcej na temat szkoły
można przeczytać i zobaczyć na jej stronie internetowej.
Sukcesy uczniów i nauczycieli:
Rok szkolny 2015/16 i 2016/17
• Nagroda Laureata Konkursu Międzynarodowego, „Begegnung mit Osteuropa – Spotkanie z Europą Wschodnią” organizowany przez Ministerstwo
Edukacji i Kultury Landu Nordrhein
– Wesfallen w Niemczech.
• I miejsce w X Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej ,,Pieśń niesiemy
w darze” zespół klas I-III
• GRAND PRIX w XII Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Szopkowych.
• I miejsce w Rejonowych Zawodach
w Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w mini piłce siatkowej dziewcząt
• IV miejsce w półfinale wojewódzkim
• III miejsce w XV Międzywojewódzkim
Turnieju Mini Koszykówki Dziewcząt
pod patronatem Gabrieli Mrohs- Czerkawskiej
• Nagroda laureata w międzynarodowym konkursie „Begegnung mit Osteuropa - Spotkania z Europą wschodnią”
z mottem przewodnim „Mój dom nasza
Europa”.
• I miejsce w XII Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „ES WEIHNACHTET” pod patronatem Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu,
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim, Starosty Strzelec Opolskich, Burmistrza
Strzelec Opolskich, Burmistrza Toszka,
Wójta Jemielnicy.
• I miejsce w XXV Konkursie Piosenki
Niemieckiej w Zabrzu
• I miejsce w XVIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach.
• I miejsce w XI Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi

pod patronatem V-ce Marszałka Senatu RP i Wójta Gminy Wielowieś
• I miejsce dla solistki podczas IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki
Patriotycznej organizowanym przez
Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi
• I miejsce w konkursie fotograficznym
„Zdjęcie z pozytywnym przesłaniem”
Gliwice w ramach kampanii „Pozytywni”
• I miejsce w akcji „Pierwsza Klasa
z Dziennikiem Zachodnim”
Imprezy, na które w bieżącym roku
szkolnym warto przyjechać:
• 10.12.2017r. „Dzień Regionu” cykliczna impreza środowiskowa organizowana po raz piętnasty
• 21.04.2018r. „II Bieg im. Marka Pawłowskiego” połączony z festynem rodzinnym.
Pozostałe imprezy organizowane przez
szkołę są imprezami integracyjnymi dla
środowiska szkolnego. Są to m in. Pasowanie na ucznia, Dzień Seniora, Dzień
Matki, Dzień Dziecka.

fot. Beata Łukawska

Publiczne
Przedszkole
w Toszku

Zajęcia pozalekcyjne:
Zajęcia sportowe – wyjazdy na basen do
Paczyny. Zajęcia rozwijające uzdolnienia
uczniów, przygotowujące do reprezentowania szkoły w konkursach w zależności
od potrzeb: muzyczne, językowe, matematyczne.
Anna Pawłowska

Szkoła
Podstawowa
w Paczynie
Dyrektor
Bogdan Dutkiewicz
ul. Wiejska 80
44-120 Pyskowice
tel. 32 233 47 20
www.paczynasp.edupage.org
Uczenie szacunku wobec tradycji, promowanie zdrowego
stylu życia, przygotowanie uczniów do
życia w świecie nowoczesnych technologii, ścisła współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym – to nasza szkolna codzienność. Baza szkoły umożliwia
wszechstronny rozwój uczniów – wyposażone w sprzęt multimedialny sale, basen, pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
arboretum. Systematycznie organizujemy
dla uczniów spotkania z ciekawymi ludźPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

Agnieszka Kural
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

• Kiermasz Świąteczny (10 XII 2017r.)
• Dzień Talentów (21 III 2018r.)
• Festyn Rodzinny (09 VI 2018r.)
Zajęcia pozalekcyjne:
innowacyjne z języka polskiego oraz
sportowe (tenis stołowy–współpraca
z LKS Pniów).
Mariola Kałuska

Szkoła jest bezpieczną placówką, przyjazną uczniom i ich rodzicom. Brak w niej
przemocy. Uczniowie uczą się w ładnych,
czystych klasach, ponieważ wszystkie sale
lekcyjne zostały odmalowane, a pokrycie
podłogi w trzech z nich wymieniono.
Zgodnie z założeniami nowej reformy,
wygospodarowano dodatkowe sale dla
uczniów klasy siódmej i pierwszej. Utworzono również drugi oddział Przedszkolny, do którego zakupiono nowe meble,

pokrycie podłogi oraz dywan. Uczniowie
mają zapewnioną pomoc pedagoga szkolnego i logopedy, biorą udział w projektach
unijnych, programach wychowawczych,
profilaktycznych oraz zajęciach innowacyjnych z języka polskiego. Ponadto
uczestniczą w koncertach, konkursach,
zawodach sportowych, imprezach środowiskowych i wydarzeniach kulturalnych.
Placówka posiada pracownię komputerową, tablice interaktywne i sprzęt multimedialny.
Sukcesy uczniów i nauczycieli:
Uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblu
powiatu i województwa w wielu dziedzinach; językowych, artystycznych i sportowych:
• II miejsce –Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego,
• I miejsce - Wojewódzki Festiwal Kolęd
i Pastorałek,
• I miejsce -Wojewódzki Festiwal Pieśni
i Piosenki Patriotycznej,
• I miejsce - Powiatowy Konkurs Recytatorski,
• IV miejsce - Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego
Imprezy, na które w bieżącym roku
szkolnym warto przyjechać:

Szkoła
Podstawowa
im. Gustawa
Morcinka
w Toszku

Dyrektor
Agata Zawadzka
ul. Wilkowicka 2
44-180 Toszek
tel. 32 233 43 14
www.sptoszek.edupage.pl

Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
Wspomaga rodzinę w procesie wychowania, a także gwarantuje nauczanie
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i środków przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Nasze działania oparte są na
współpracy z uczniami i rodzicami na
zasadzie partnerstwa. Promujemy szkołę
poprzez organizowane konkursy, imprezy
środowiskowe i osiągnięcia naszych absolwentów. Działamy na rzecz środowiska
lokalnego. Rozpoznajemy potrzeby naszych uczniów tworząc klasy integracyjne
dwujęzyczne i z dodatkowym językiem
niemieckim.

fot. Adam Nowak

Dyrektor
Elżbieta Wójcik
Pniów, ul. Szkolna 4/1,
44-120 Pyskowice
tel. 32 233 15 16
www.sppniow.szkolnastrona.pl

fot. Adam Nowak

mi. Angażujemy się w działalność charytatywną. Bierzemy udział w różnorodnych akcjach edukacyjnych i społecznych
np.: zbiórka makulatury, nakrętek, baterii,
Ratujemy i uczymy ratować, Śniadanie
daje moc, Bezpieczny Puchatek, Akademia Aquafresh, Samorządy mają głos.
Sukcesy uczniów i nauczycieli:
• I. miejsce w V. Powiatowym Konkursie wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym „Miś Bezpieczeństwa”
• I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego
• Wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim
Konkursie Twórczości Plastycznej
„Świat w oczach najmłodszych W kwitnącym ogrodzie”
• III. miejsce w Powiatowym Konkursie
Czytelniczym pt.: „Czytamy bajki gwarą śląską”.
• I miejsce w zawodach powiatu gliwickiego Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintonie, w kategorii
indywidualnej chłopców i II. miejsce
drużynowo
• III. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową
• II. miejsce w Powiatowym Konkursie
Dwujęzycznym.
• II. miejsce dla szkoły oraz III. miejsce
dla opiekuna szkolnego w XIV edycji
Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy”.
• II. miejsce dla bibliotekarza w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
portalu czytaj.to promującym czytelnictwo.
Imprezy, na które w bieżącym roku
szkolnym warto przyjechać:
Tradycyjnie nasza szkoła weźmie udział
w ustanawianiu rekordu Polski na największą lekcję resuscytacji 16 października 2017 r.
W grudniu ruszy kolejna Inwazja Mikołajów, w ramach której uczniowie odwiedzają mieszkańców Paczyny obdarowując ich własnoręcznie przygotowanymi
upominkami świątecznymi. Odbędzie
się także Spotkanie Opłatkowe, podczas
którego spotyka się nie tylko cała społeczność szkolna, ale także emeryci, absolwenci i dziadkowie uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne:
świetlicowe, kółko plastyczne, kółko muzyczne.

Szkoła
Podstawowa
im. Królowej
Jadwigi
w Pniowie

fot. Anna Zarzecka

fot. Agnieszka Kural

oświata w NASZEJ GMINIE

Sukcesy uczniów i nauczycieli:
• II miejsce w V finale Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szkołę reprezentowali:
Dawid Bytomski, Michał Popek, Eulalia Muller. Uczniowie zostali przygotowani przez p. S. Paździor.
• II miejsce w Powiatowym Przeglądzie
Małych Form Scenicznych w j. niemieckim zajęła klasa II d przygotowana przez p. A. Havemaister.
• II miejsce dla reprezentacji dziewcząt:
P. Golla, N. Korus, J. Mikos, E. Muller,
M. Poręba, A. Stefanowicz, D. Szkobel za udział w zawodach piłki ręcznej
w Pilchowicach. Uczennice przygotowała
p. A. Gabryś.
5

oświata w NASZEJ GMINIE
• III miejsce dla K. Bytomski i F. Kusz
oraz wyróżnienie dla K. Koprek za
udział w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Uczniów Edukacji
Wczesnoszkolnej. Nauczyciele przygotowujący to p. R. Buchta, p. A. Jachimczuk, p. A. Kostrzewska.
• K. Czapla laureat Małej Olimpiady Matematycznej, finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Imprezy, na które warto przyjechać:
• Sesja matematyczno – przyrodnicza
„Powietrze”.
• Konkurs Recytatorski „Spotkania
Zamkowe”
• Gminny Konkurs Humanistyczny
• Festyn Rodzinny
• Szkolny Idol, Konkurs Tańca
Zajęcia pozalekcyjne:
• Kółko historyczne, przyrodnicze, teatralne, j. niemieckiego, j. angielskiego,
Zajęcia sportowe, Koło Przyjaciół Biblioteki
Monika Pondo

Szkoła
Podstawowa
im. Ireny Sendler
w Toszku

wego Stylu Życia PCK – Szymon Cichoń
• Laureat wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego w 2017r - Głodek Emilia
• III miejsce w międzynarodowym konkursie literacko- plastycznym o Irenie
Sendler w 2016r - Joanna Bulla
Imprezy, na które w bieżącym roku
szkolnym warto przyjechać:
• Dzień patrona, maj 2018r.
• Szkolny „Mam Talent”, 21.03.2018r.
• „Festiwal nauki”, czerwiec 2018r.

Zajęcia pozalekcyjne:
Program rozwijający umiejętności matematyczno – przyrodnicze „GLOBE”,
Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
biologii, chemii, fizyki, j. angielskiego
i j.niemieckiego. Zajęcia rozwijające
uzdolnienia z matematyki, j. angielskiego
i j. niemieckiego. Zajęcia logopedyczne
i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów
wymagających dodatkowego wsparcia.
Waldemar Pigulak

ERASMUS +

„Dwa narody, jedna ojczyzna - upowszechnienie
nauczania języka niemieckiego w Szkole
Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku”
– to pierwszy projekt w naszej gminie
współfinansowany w ramach programu Unii
Europejskiej Erasmus+ „Mobilność kadry
edukacji szkolnej”.

Dyrektor
Waldemar Pigulak
ul. Dworcowa 27,
44-100 Toszek,
tel. 32 233 44 19
www.gimnazjum-toszek.edupage.org

Sukcesy uczniów i nauczycieli:
• III miejsce drużyny piłki nożnej dziewcząt w VIII Wojewódzkiej Lidze Orlików 2017,
• II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Promocja Zdro6

fot. Archiwum SP Toszek

Szkoła z wielowiekową tradycją usytuowana w zabytkowym budynku. Posiada bogatą bazę dydaktyczną ze sprzętem
multimedialnym. Placówka może poszczycić się ponadwojewódzkim poziomem wyników egzaminów zewnętrznych
z języków obcych i szeroką działalnością
wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego i poza nim.
Czy warto przygotowywać się przez rok
w swoim wolnym czasie na kursach językowych oraz w aspekcie dwujęzyczności, a następnie poświęcić dwa tygodnie
wakacji aby wziąć udział w szkoleniu dla
nauczycieli w ramach programu Erasmus
Plus? Nauczycielki Szkoły Podstawowej
w Toszku odpowiadają: zdecydowanie
tak! Szkolenia organizowane były w czasie ostatnich wakacji w Austrii i w Niemczech. Zaplanowano je w miejscach, gdzie
prócz udziału w zajęciach projektowych
można było dodatkowo odkryć miejscowe atrakcje, historię, kulturę i sztukę chociażby poprzez dostęp do muzeów, galerii i księgarni oferujących szeroką gamę
literatury, która będzie wykorzystywana
podczas zajęć z uczniami. Zajęcia odbywały się w kilkuosobowych między-

narodowych grupach i były prowadzone
metodami aktywizującymi, dzięki czemu
uczestnicy często dyskutowali. Nawiązane zostały kontakty z innymi nauczycielami szkół europejskich, co umożliwi wymianę doświadczeń, wrażeń, opinii oraz
pomysłów wdrożenia nabytych umiejętności w szkole.
Gdzie konkretnie odbywały się zajęcia?
Najpierw w Hamburgu, dokąd wyjechały
panie Regina Buchta, Agata Kostrzewska
oraz Justyna Kulik. Zajęcia w szkole Colón
Language Center realizowane były grupach
wielonarodowych, dzięki czemu kurs ten
umożliwił uczestniczkom rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie
kultur krajów, z których wywodzili się inni
uczestnicy (Szwecja, Włochy, Francja, Turcja, Chiny, Czechy, Brazylia, Rosja, USA).
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

ERASMUS +
Kolejnym miastem szkoleń był Regensburg. Germanistki Szkoły Podstawowej
w Toszku, Aneta Gola i Aleksandra Kupczyk, uczestniczyły tam w kursie metodycznym dla nauczycieli języka niemieckiego pt. „Metodologia i język” Celem
kursu było min: zwiększenie umiejętności
w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego oraz wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania
komunikacji w języku obcym zaktualizowanie i poszerzenie wiadomości z zakresu historii i geografii Niemiec. Dzięki
międzynarodowej grupie nauczycieli panie mogły poznać system oświaty innych
krajów, wymienić się doświadczeniami
zawodowymi, a w czasie wolnym uczestniczyć w bogatym programie kulturalnym
zorganizowanym przez szkołę goszczącą.
Kolejne nauczycielki: Anna Havemeister,
Katarzyna Jendrysik i Ewelina Wojewodzic wybrały kursy w szkole językowej
Actilingua w Wiedniu, w której zajęcia
odbywały się 5 dni w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych dziennie. Również tutaj
kursanci pochodzili z różnych krajów:
Czech, Włoch, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Turcji, Iranu, Rosji, Słowenii,
Norwegii, Szwajcarii, USA, Wielkiej Bry-

tanii. W trakcie kursu komunikacja odbywała się tylko w języku niemieckim, co
znacznie polepszyło efektywność nauki
i znajomość tego języka, a lektorzy chętnie służyli pomocą w każdej sytuacji.
Miejscem szkolenia Kariny Jarmułowicz
- Łozińskiej, autorki i koordynatorki projektu, był zarówno zabytkowy Salzburg miasto rodzinne Wolfganga Amadeusza
Mozarta - jak i Innsbruck, stolica Alp,
organizator Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1964 i 1976 roku, Zimowych
Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w 2012
roku oraz jedno z miast organizujących
Euro 2008. Miejscem szkolenia była
szkoła Inlingua, posiadająca ponad 300
oddziałów na całym świecie, w której zajęcia prowadzą bardzo dobrze wykwalifikowani nauczyciele. „Moim nauczycielem
w Innsbrucku był podróżnik, autor przewodników turystycznych i pasjonat gór
Gerhard Stummvoll, który bardzo ciekawie
prowadził zajęcia szczególnie te w terenie,
przybliżając nam uroki Alp, historię i geografię Austrii. Zachęcał nas do wędrówek
górskich pokazując ciekawe trasy i miejsca
warte zobaczenia. Byłam jedyną uczestniczką kursu z Polski, z własnego wyboru
mieszkałam u austriackich rodzin, gdzie

byłam serdecznie przyjęta i miałam okazję poznać ich codzienne życie, wspólnie
spędzać wolny czas, dyskutować na różne tematy oczywiście tylko w języku niemieckim, co uważam jest najlepszą formę
nauczania języków obcych i to w każdym
wieku” - powiedziała Karina Jarmułowicz
- Łozińska.
Udział w kursach umożliwił toszeckim
nauczycielkom nie tylko podniesienie
kompetencji językowo – komunikacyjnych ale również zmotywował i utwierdził w przekonaniu, że należy ciągle doskonalić swoje umiejętności. Była to dla
nich nie tylko wspaniała przygoda, ale
przede wszystkim ważne doświadczenie
zawodowe, które pozytywnie wpłynie na
dalszą pracę w szkole oraz efektywność
nauczania. Zdobyta wiedza, umiejętności
i pogłębiony poziom opanowania języka
niemieckiego będą wykorzystane m.in.
na prowadzonych zajęciach w klasach
dwujęzycznych oraz warsztatach dla nauczycieli szkoły macierzystej i innych
szkół na terenie naszej gminy.
Koordynator projektu
Karina Jarmułowicz – Łozińska
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fot. CK “Zamek w Toszku”

Ja, broń Boże, nie powiedziałem tych słów.
One pochodzą z konferencji znanego polskiego rekolekcjonisty, o. Adama Szustaka. W pierwszej chwili brzmią bluźnierczo, ale wystarczy trochę się wsłuchać,
żeby zrozumieć, jakie niosą przesłanie.
Nie wystarczy tylko chodzić do szkoły
– taki wniosek można wysnuć po wysłuchaniu konferencji ojca Szustaka. W stu
procentach się z tym zgadzam – edukacja
to jedna z podstaw dorosłego życia, kłopot w tym, że wielu ludzi uważa, jakby ta
podstawa miała za wszystko wystarczyć.
To podstawowy błąd, bo nie można oczekiwać innych, lepszych rezultatów, robiąc
wyłącznie to, co wszyscy dookoła. Dlatego tak ważne jest, żeby poza chodzeniem
do szkoły, dzieci realizowały swoje pasje.
I niech będą najlepsze w tym, co lubią!
To znaczy – jeśli dziecko jest świetne
w przedmiotach ścisłych, to mam prośbę
do rodziców takiego małego geniusza –
przymknijcie oko na tę dwóję z polskiego! Bo może się okazać, że będzie jedną
z tych osób – a znam takie osobiście –
które zamiast się rozwijać, starały się dorównać do poziomu innych i skończyło
się na tym, że czas minął, a one żałują, że
nie poświęciły go na to, co naprawdę mogło im się przydać.
Tak jesteśmy skonstruowani, że nie
potrafimy być świetni we wszystkim,
a krzywdą dla dzieci jest oczekiwanie, że
takie właśnie będą. Nie róbcie im tego.
Niech w tym, co lubią, będą najlepsze,

a w tym, co sprawia im trudność – niech
uczą się tyle, żeby nie mieć w szkole problemów. Zachęcajcie je od najmłodszych
lat, żeby szukały swoich pasji i mówiły otwarcie, co im się podoba, a co nie.
W ten sposób dużo łatwiej w nowym
pokoleniu wyrosną przyszli odkrywcy,
sportowcy, przedsiębiorcy i zwykli pracownicy. Każdy z poczuciem, że to jest to,
co sobie wybrał, a nie, co mu się w życiu
przytrafiło.
Bądźmy wierni naturze. Ona zawsze
jest najlepszym wyznacznikiem w kwestiach spornych. Natura mówi, że każdy
człowiek jest inny, dlatego nie można
nakazać wszystkim robienia dokładnie
tego samego, w ten sam sposób, przez
tyle samo czasu. To jest naturalne i dobre,
jeśli pracujemy i uczymy się według naszych zdolności, a nie pod dyktando tego,
co mówią nam inni. Więc pamiętajmy
o tym zawsze, szczególnie kiedy dziecko
przyjdzie do domu z jedną piątką i jedną
dwóją. Wierzcie mi, dwie tróje wcale nie
są lepsze.
Tomasz Sobania

Premiera książki
„Nowy Świt”
W niedzielne popołudnie w Sali Peterswaldskiej toszeckiego zamku, odbyła się
premiera książki Tomasza Sobani „Nowy
Świt”. Spotkanie przebiegało w miłej
i przyjacielskiej atmosferze, której towarzyszyli mieszkańcy naszej gminy, goście
i fani twórczości toszeckiego pisarza. JR

fot. CK “Zamek w Toszku”

„Nie posyłajcie
dzieci do szkoły!”

fot. CK “Zamek w Toszku”

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON
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KULTURA
XIII Oktoberfest na Zamku w Toszku – święto zabawy i międzynarodowej przyjaźni
XIII Oktoberfest na Zamku w Toszku ponownie zgromadził grono miłośników dobrej zabawy. Dopisało wszystko: od wymarzonej pogody, przez licznych
uczestników, w tym mieszkańców Toszka i gości, także z gmin partnerskich Hohenau (Niemcy) i Olewsk
(Ukraina), po znakomitych artystów.

życząc wszystkim dobrej i spokojnej zabawy.
Miłym akcentem dla zgromadzonych był również występ
dzieci i młodzieży z Toszka i Olewska, którzy zatańczyli
wspólnie taniec przyjaźni i tym samym podziękowali za
przyjęcie i gościnę wśród toszeckich rodzin. Wystąpiły
także Mażoretki „Magnolia” z Kotulina, działające w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” przy współpracy ze
Organizator wydarzenia - Centrum Kultury „Zamek Stowarzyszeniem „Razem dla Kotulina” oraz zespół muw Toszku” - postarał się, aby program artystyczny był zyczny Trojoki. Gwiazdą wieczoru była Andrea Rischka.
różnorodny, a w punktach gastronomicznych nie zabra- Dobra zabawa, konkursy i tańce trwały do późnych gokło przekąsek, a także tradycyjnego złocistego napoju dzin nocnych. Nad przebiegiem imprezy, w roli porywająz pianką. Wydarzenie rozpoczął przemarsz Blaskapelle ze cego konferansjera, czuwał Leonard Malcharczyk.
Świbia, po czym uroczyście, zgodnie z tradycją bawarską, Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobrą, wspólną
Burmistrz Grzegorz Kupczyk, Starosta Waldemar Do- zabawę, a organizatorom - za wysiłek włożony w przygombek, Burmistrz Hohenau Eduard Schmid oraz przedsta- towanie imprezy. Na kolejny Oktoberfest zapraszamy za
wiciel Olewska Yurii Rusyn, odszpuntowali beczkę piwa rok! 							
JR

TOST’ AIR PARTY

– pożegnanie lata

Wydarzenia muzycznego, które odbędzie się 6 października (piątek),
nie powinni przegapić miłośnicy nowoczesnych brzmień. Na pożegnanie
lata, na dziedzińcu toszeckiego Zamku zagra dla nas popularny na europejskiej liście przebojów, nasz krajan, DJ C-BooL! Jest on znany m.in.
z takich singli jak „Never Go Away”,
„Magic Symphony” i wielu innych.
Artysta wystąpi wraz z innymi zdolnymi muzykami DJ Never, DJ Fjuczer,
DJ Bartez, DJ Kaufi & Keeper. W czasie koncertu można będzie zaopatrzyć
się w przekąski, napoje i inne smakołyki. Liczba miejsc jest ograniczona.
Polecamy!			
JR
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