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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Goście,
Święta Bożego Narodzenia to czas
niezwykły, pełen uroku, ale i zadumy nad
światem i naszymi uczynkami. Niech będą
to chwile wytchnienia i refleksji nad cudem,
jaki wydarzył się ponad dwa tysiące lat temu
w Betlejem. W tych wyjątkowych dniach życzymy
Państwu zdrowia, radości i czasu spędzonego wśród
najbliższych. Niech opłatek, którym dzielimy się
przy wigilijnym stole, wniesie w Wasze życie zgodę,
miłość i pojednanie, niech sprzyja okazywaniu dobra
i wzajemnej życzliwości. Życzymy, by światło płynące
z tajemnicy narodzenia Mesjasza, rozświetlało mroki
dnia codziennego, a nadchodzący Nowy Rok sprzyjał
spełnianiu marzeń i planów, a także przynosił wiele
satysfakcji z udanych dokonań.

Jubileuszowo
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Toszeckie Jarmarki

Jubileuszowo i świątecznie

Toszecki Jarmark Adwentowy
lub elementy dekoracyjne. Atrakcją dla
dzieci była wiedeńska karuzela i warsztaty zdobienia pierników, które przeprowadziła znana ze swoich mistrzowskich
dekoracji pani Aleksandra Kucharczyk.
W tym roku jarmark podzielony został na
dwie strefy – wystawienniczą oraz artystyczną. W strefie artystycznej wszystkie
gwiazdy prezentował nasz konferansjer
ks. Sebastian Bensz.

foto: Archiwum UM Toszek

Prace nad przygotowaniem tegorocznej
imprezy trwały już od roku. Ze strony
urzędu przygotowania koordynowała Joanna Rosikoń, a ze strony TPZT – prezes Krzysztof Czech. Cennego wsparcia
koncepcyjnego udzielali też członkowie
DFK oraz wspomniana wyżej Sabina Olbrich-Szafraniec. W samym dniu jarmarku wsparcie okazało się bardzo szerokie.
Oprócz współorganizatorów na ulicy
Chrobrego z samego rana pojawili się wolontariusze, członkowie stowarzyszenia
TPZT, uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, harcerze
ze szczepu „IGNIS”, a także lokalni przedsiębiorcy i członkowie innych organizacji
społecznych. Wszyscy aktywnie zaangażowali się strojenie jarmarcznych budek,
przygotowania choinek, a także szereg
innych działań, których efekt finalny objawił się po godz. 16:00.
W 2010 roku, kiedy po raz pierwszy został
zorganizowany Toszecki Jarmark Adwentowy, rozstawionych było 6 budek, obecnie
jest ich 22. Jest to całkowicie oddolna inicjatywa mieszkańców. Przez ten czas wydarzenie bardzo się rozrosło. Mamy wiele
osób, organizacji, które tworzą jarmark.
Niesamowita atmosfera na naszych toszeckich uliczkach powoduje, że odwiedzają
nas tłumy gości, mam wrażenie, że z roku
na rok jest ich coraz więcej. Podobno nie
zawsze udaje się zbudować tego typu atmosferę w podobnych imprezach organizowanych w okolicy. Taki odbiór cieszy i motywuje do dalszego rozwijania Toszeckiego
Jarmarku Adwentowego - podkreślił burmistrz Grzegorz Kupczyk.
W tym roku dużym powodzeniem cieszyły się lokalne świąteczne pyszności m.in.
kreple Andrzeja, jabłka serwowane na
gorąco nadziewane czekoladą i bakaliami, smakołyki od HG Hotel Restauracja
oraz Gospodarstwa Agroturystycznego
Ranczo Krystian i Kornelia Kiełbasa, wyśmienita lokalna grochówka podawana
z kuchni polowej Zakładu Marciniszyn,
a także aromatyczne pierniczki z Cukierni Restauracji Grzybek. Do współpracy
włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich
(Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice,
Kotulin), które z sercem i zaangażowaniem przygotowały świąteczne potrawy
i ciekawe kompozycje dekoracyjne. Rękodzielnicy przygotowali oryginalne wyroby - idealne jako świąteczne upominki

Jarmark rozpoczęła Orkiestra Dęta Toszek. Później na scenie zaprezentowali się
najmłodsi artyści z sekcji wokalnej przygotowani przez Annę Szafrańską i sekcji
teatralnej „Deja Vu” działających przy
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Nastrojową muzykę świąteczną z czterech stron świata zaprezentował zespół
NIVEL. Kolędowo, operetkowo i filmowo ukształtowali swój repertuar Artyści
Scen Śląskich Sabina Olbrich-Szafraniec,
Leokadia Duży, Grażyna Griner, Magdalena Spytek, Aleksandra Stokłosa, Alina
Urbańczyk, Joanna Wojnowska, Mieczysław Błaszczyk, Hubert Miśka oraz Włodzimierz Skalski. Ich występom towarzyszył zespół wokalny DFK Toszek Con
Colore pod dyrekcją Kariny Kupczyk. Jak
przystało na jubileusz Artyści Scen Śląskich, zespół wokalny Con Colore DFK
Toszek wraz z publicznością odśpiewali
tradycyjnie sto lat, a na ręce Sabiny Olbrich-Szafraniec przekazano symboliczny
tort urodzinowy. Energicznie i z rozmachem wystąpił zespół Chrząszcze, grając
świąteczne przeboje z lat 60. Kulminacyjnym punktem jarmarku był występ
zespołu ENEJ z repertuarem „Kolęd pod
wspólnym niebem”. Podczas oryginalnego
widowiska artyści zaprezentowali znane,
najbliższe naszym sercom polskie kolędy
i pastorałki w autorskich aranżacjach.

foto: Archiwum UM Toszek

Tradycji stało się zadość! W drugą sobotę grudnia na zabytkowym rynku, a także
w przyległych do niego uliczkach, został zorganizowany po raz dziesiąty Toszecki
Jarmark Adwentowy. Przypomnijmy, iż pomysłodawcą toszeckiego jarmarku była
Sabina Olbrich-Szafraniec, a sojusznikami pierwszego jarmarku A.D. 2010 było
toszeckie koło DFK.

X Toszecki Jarmark Adwentowy A.D.2019
przeszedł do kart historii naszej gminy.
Dziękujemy za Państwa obecność zarówno w drugą sobotę grudnia, jak również
przez wszystkie dziesięć kolejnych edycji
jarmarku. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim darczyńcom i osobom,
które na różne sposoby przyczyniły się
do wsparcia organizacji X Toszeckiego
Jarmarku Adwentowego. Dzięki Państwa
dobrej woli możemy realizować to wyjątkowe wydarzenie. Przedsiębiorstwa i osoby, na których ręce składamy serdeczne
podziękowania, to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GAZ - SYSTEM S.A.,
POOR S.A. z siedzibą w Warszawie,
CLIP GROUP,
GRUMIX,
REMONDIS AQUA TOSZEK Sp.
z o.o. w tym pracownicy
Dom biesiadny „Bumerang” Bożena
Tarka-Kandziora,
Cukiernia Restauracja Grzybek,
HG Hotel Restauracja,
J.B. Elektonik Janusz Błaszczyński,
Nadleśnictwo Rudziniec,
Loty.pl Krystyna Bujara
DFC Danish Farming Consultants
Tadeusz Kobiernik- Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku,
Magdalena Krzepisz,
Marek Korus,
Sławomir Zarzecki,
Aleksandra Kucharczyk,
Harcerze ze Szczepu „IGNIS”,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny
Sendler w Toszku,
Strażacy OSP Toszek,
Strażacy OSP Ciochowice,
MOKiS Pyskowice,
LEXTOL Leszek Bochenek,
Kwiaciarnia IWAN,
Restauracja „Złota Kaczka” Wojciech
Krupień,
Pracownicy Spółdzielni „Wsparcie na
Stracie” oraz prezes Ewa Niewiejska.

Organizatorzy jarmarku: Gmina Toszek, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Patronat
medialny: Radio Park, Telewizja TVT oraz Nowiny Gliwickie.
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z życia gminy

Droga do Kotliszowic

Otwarte Strefy Aktywności

Po wykonanych w ubiegłym roku instalacjach w Pniowie, Ligocie Toszeckiej i Wilkowiczkach przyszła kolej na Otwarte Strefy Aktywności OSA w Toszku (przy Orliku),
Ciochowicach i Płużniczce. Prace zakończyły się pod koniec listopada. Łączna wartość
zadań zrealizowanych w bieżącym roku to 150.000 zł, z czego 50% samorząd pozyskał
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki. W budżecie gminy na rok przyszły przewidziane zostały środki na budowę kolejnych stref aktywności w Paczynie, Boguszycach
i Proboszczowicach.
PK

foto: Archiwum UM Toszek

Zmiany
w żłobku

Wyłoniony w otwartym konkursie operator żłobka
w Toszku poprosił burmistrza Toszka o rozwiązanie (za
porozumieniem stron) zawartej na okres 3 lat umowy
na prowadzenia żłobka. Kierując się dobrem wychowanków żłobka oraz stabilnością świadczonej w nim
opieki, pan burmistrz zamierza przychylić się do prośby operatora w taki sposób, aby wyłonienie nowego
operatora zbiegło się w czasie z rozwiązaniem umowy
z dotychczasowym operatorem. Opieka nad dziećmi
w formie żłobka pozostanie w Toszku dostępna w tym
samym zakresie.
PK
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

oświata

Przedszkole w Toszku
Z okazji Dnia Górnika (Barbórki) gościliśmy w naszym
przedszkolu górników: Alfreda Pissullę i Piotra Kalusa.
Podczas spotkania
goście opowiedzieli
dzieciom o ciężkiej
pracy w kopalni i jej
znaczeniu w naszym
codziennym
życiu. Niewątpliwie
wielką atrakcją dla
przedszkolaków były
galowe
mundury
górnicze, w których
nasi goście się zaprezentowali. Dzieci
podziwiały charakterystyczne elementy strojów: medale,
odznaczenia, „złote”
guziki, szable i czapki z piórami. Z okazji
Dnia Górnika dzieci
z grup „Słoneczka”
i „Tygryski” pod kierunkiem pani Ali i pani Asi przedstawiły program
artystyczny dla naszych gości. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o górniku i zatańczyły do pieśni z naszego regionu, a także złożyły życzenia
w gwarze śląskiej wręczając kwiaty i laurki.
AA

foto: AA

foto: Archiwum UM Toszek

foto: Archiwum UM Toszek

W momencie oddawania do druku tego
numeru gazety trwają prace wykończeniowe przy remoncie ul. Szkolnej w Kotliszowicach. Droga zostanie naprawiona
na całej długości od skrzyżowania drogą
wojewódzką DW 907 do skrzyżowania
z ul. Wiejską. Po obydwu stronach jezdni
powstaną utwardzone pobocza. Wartość
inwestycji to blisko 390 tys zł.
PK
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Reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
(Alicja Guzdek, Klaudia Bytomski, Weronika Sacher, Ryszard Wiśniewski, Martyna Kowalewska, Wojciech Pondo) oraz
nauczycielki Magdalena Rychalska i Renata Swolany udali się do miejscowości
Torrent w Hiszpanii. Podczas wizyty zorganizowanej w ramach międzynarodowego projektu Erasmus, uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne o swoich
krajach i szkołach. Wraz z nauczycielami
uczestniczyli także w warsztatach ekologicznych, budowali samochody-zabawki
napędzane powietrzem, poznawali odnawialne źródła energii pozyskiwanej ze
słońca, zwiedzali gaje pomarańczowe,
mandarynkowe, pola ryżowe i park krajobrazowy. Brali także udział w zajęciach
szkolnych i warsztatach kulinarnych,
podczas których mieli możliwość poznania zwyczajów historii oraz kultury regionu Walencji, czemu sprzyjało zakwaterowanie w rodzinach hiszpańskich kolegów.
Renata Swolany

foto: Aneta Gola

Jarmark
Bożonarodzeniowy
w Wiedniu

Adwent to dobry czas, by odwiedzić Wiedeń. W tym mieście odbywa się wiele
jarmarków bożonarodzeniowych, tzw.
Christkindlmärkte, pachnących m.in.
świątecznymi wypiekami, pieczonymi
kasztanami i ponczem. Najsłynniejszy
z nich odbywa się na placu przed Ratuszem. Tradycją Szkoły Podstawowej nr 2
im. Gustawa Morcinka w Toszku stały się
wycieczki na jarmark bożonarodzeniowy
4

III Szkolny Konkurs
Gwary Śląskiej

mi, muzycznymi, tanecznymi i teatralnymi. Wszystkie zajęcia były prowadzone
w języku angielskim przez wolontariuszy
z Gwatemali, Indonezji, USA, Wietnamu,
Kolumbii i Hondurasu.
Monika Pondo
SP im. Ireny Sendler

Pierwszacy z kolędą
dla seniorów
Uczniowie klasy I a wystąpili 13 grudnia
dla Klubu Seniora z gminy Toszek podczas spotkania opłatkowego, które odbyło
się w Zamku. Dzieci zaśpiewały bożonarodzeniowe pastorałki i kolędy oraz
złożyły wszystkim gościom świąteczne
życzenia. Występ naszych uczniów został nagrodzony gromkimi brawami oraz
słodkim poczęstunkiem.
Anna Havemeister

Odwiedziliśmy Wiedeń

Sztrykować, ciarach, szolka – brzmi
niezrozumiale? Nie dla uczniów naszej szkoły, którzy próbowali swoich sił
w III szkolnym Konkursie Gwary Śląskiej. Uczniowie walczyli o tytuł „Mistrza
gwary Śląskiej”. Tłumaczyli słowa i zdania
z języka śląskiego na polski i odwrotnie.
Laureatem konkursu została uczennica
klasy VI d – Anna Golisz. Gratulujemy!
Konkurs powstał, aby integrować dzieci,
kultywować tradycje śląskie, pokazać bogactwo kultury. Przede wszystkim jednak
jesteśmy szkołą imienia Gustawa Morcinka, więc chcemy, aby każdy pamiętał
o śląskich korzeniach naszego patrona.
Nasza gwara, szczególnie tu na Śląsku,
jest naszą tożsamością.
Regina Buchta, Aneta Gola

Euroweek 2019
Uczniowie klas siódmych i klasy szóstej
po raz kolejny uczestniczyli w projekcie
Euroweek - Szkoła Liderów w Kotlinie
Kłodzkiej. Uczniowie spisali się na medal.
Potrafili współpracować nie tylko ze sobą
nawzajem, ale przede wszystkim z kolegami i koleżankami z innych szkół. Wykazali się kreatywnością oraz umiejętnością
pracy w grupie, zdolnościami językowy-

foto: Archiwum Szkoły

foto: Renata Swolany

Spotkanie w Hiszpanii

do krajów niemieckojęzycznych. W tym
roku odwiedziliśmy właśnie stolicę Austrii – Wiedeń. Mieliśmy okazję przejechać najbardziej reprezentacyjną ulicą
Wiednia tzw. Ringstrasse, podziwiać okazałe budowle: Operę Narodową, Parlament, Ratusz, Katedrę św. Szczepana, która dominuje nad miastem i od lat stanowi
jego symbol, Dom Hudertwassera oraz
Hofburg – dawną zimową rezydencję
Habsburgów. Punktem kulminacyjnym
był oczywiście jarmark bożonarodzeniowy – a na nim lukrowane jabłka, pachnące goździkami pierniki i piękne ozdoby
świąteczne.
Aleksandra Kupczyk, Aneta Gola

foto: Regina Buchta

SP nr 2 im. Gustawa Morcinka

Przedstawiciele klas VII i klasy VIII
wraz z wychowawcami pojechali na wycieczkę do Wiednia. Z przewodnikiem
zwiedzaliśmy zabytki stolicy Austrii m.in
Hofburg, katedrę św. Szczepana. Odwiedziliśmy też Muzeum Historii Naturalnej, gdzie mogliśmy podziwiać wspaniałe
zbiory minerałów i kamieni szlachetnych,
zwierząt z całego świata, a także zobaczyć dinozaury i mamuty. Popołudniowy
czas spędziliśmy na świątecznym jarmarku przy Ratuszu, gdzie każdy znalazł coś
dla siebie: tradycyjne austriackie kiełbaski, słodkości, pamiątki. Dla uczniów była
to także lekcja praktycznej nauki języka
niemieckiego – każdy robił sam zakupy.
Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do
Toszka.
Donata Podkowa

Muzycznie i teatralnie
Uczniowie klas I- IV uczestniczyli w wycieczce do Filharmonii w Katowicach.
Muzyka Krzysztofa Dobosiewicza, skomponowana w oparciu o libretto opery Salija Małgorzaty Szwajlik, przeniosła nas
w magiczne miejsca. Plastyczne konstrukcje dźwięków opowiedziały historię
dziewczynki, która uczyła się doceniać
to, co miała: dom, rodzinę, codzienność
i małe radości. Było to niezwykłe doPo troszku o Toszku • www.toszek.pl

oświata
SP Paczyna

świadczenie, łączące w sobie ilustrację
muzyczną, ciekawą fabułę oraz walory
edukacyjne. Następnie udaliśmy się do
Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie
uczniowie wzięli udział w zajęciach
przedstawiających krajobraz i kulturę
regionu oraz w warsztatach zatytułowanych „ABC Teatru”. Najstarsi, czyli trzecio- i czwartoklasiści podczas warsztatów
,,W 60 minut dookoła świata” przenieśli
się na wszystkie kontynenty, poznając
zwyczaje i życie mieszkańców. Wspaniała
sceneria i ciekawy przekaz na długo pozostanie w pamięci uczniów.
Anna Havemeister

5 grudnia odbyła się gala finałowa II
Międzyszkolnego Konkursu Artystyczno -Językowego „Spaß-Fun-Diversión”.
Wszystkie nadesłane prace były oceniane przez komisję. Pięcioro uczniów,
którzy uzyskali największą liczbę punktów w województwie, w swojej kategorii
otrzymało zaproszenie na galę finałową,
podczas której po niemiecku zaprezentowali oni siebie i swoje prace. W sumie
w finale wzięło udział 28 uczniów z 17
różnych szkół całego województwa śląskiego. Zwyciężczynią w konkursie „Nie
tylko bombka i choinka” w kategorii 4-8
szkoły podstawowej została nasza uczennica Ela Kural. Organizatorem konkursu
jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Niemieckiego oddział Katowice.
Agnieszka Kural

Kartka
Współpraca jarmarkowa bożonarodzeniowa

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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foto: Archiwum Szkoły

Paczuszka dla
maluszka

6 grudnia Mikołaj i jego świta z SP nr 1
zagościli na ulicach i w urzędach naszego
miasta ze świątecznymi życzeniami. Mikołajkowy spacer jest już tradycją szkoły
na Dworcowej – mamy nadzieję, że wszyscy życzliwie traktują ten nasz zwyczaj!
Wesołych Świąt!
BC

Dzień Regionu 2019

W Szkole Podstawowej w Kotulinie odbył
się XVII Dzień Regionu. Lokalną uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, radny
Krzysztof Grabelus, sołtys wsi Izabela
Majcher - Dorobisz. Nie zawiedli, jak co
roku, mieszkańcy Kotulina, którzy przybyli bardzo licznie. W programie artystycznym przeważały piosenki w wykonaniu całej społeczności uczniowskiej,
towarzyszyła im Orkiestra Dęta z Kotulina. Scenkę przypominającą śląskie

foto: Beata Grochla

Nasz Mikołaj

Zakończyła się XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna.
W tym roku do
konkursu przystąpiło 100 szkół podstawowych. Nadesłano 988 prac. Aż
trzy prace naszych
uczniów
zostały
zauważone
przez
jurorów. W kategorii klas trzecich III
miejsce przyznano
Julii
Dutkiewicz.
Również III miejsce
otrzymała w swojej kategorii wiekowej
Wanesa Prymula. Wyróżnienie wśród
prac piątoklasistów powędrowało do Eli
Kural.
Agnieszka Kural

foto: Agnieszka Kural

W sobotę 14 grudnia odbył się już po raz
dziesiąty Toszecki Jarmark Adwentowy.
Tradycją stał się udział naszych uczniów
w tym lokalnym przedsięwzięciu. Od samego rana uczniowie klasy 8a pomagali
organizatorom w przygotowaniu straganów, a wieczorem uczniowie klas 7a, 7b
i 8c zachęcali odwiedzających jarmark
do oddawania głosów na nasze szkolne
muzeum, które bierze udział w konkursie
zorganizowanym przez Muzeum Śląskie.
Uczniowie rozdawali ulotki promujące
muzeum i zawierające link do strony internetowej, na której można oddać swój
głos.
Anna Badura

SP Kotulin

foto: Beata Grochla

foto: Archiwum Szkoły

Artystyczno-Językowa
Gala Finałowa

łość i szacunek. Dlatego też angażujemy
się w różne akcje społeczne, znajdujemy
czas na spotkania w szerszym gronie.
Nasze szkolne przygotowania do świąt
rozpoczęliśmy od udziału w akcji „Paczuszka dla maluszka” Fundacji Małych
Stópek. Organizacja ta przyczyniła się do
uratowania życia kilkudziesięciu dzieci,
którym też zapewnia wsparcie materialne
przez pierwszy rok życia. W ramach akcji
zbieraliśmy przede wszystkim artykuły
higieniczne i zabawki.  Agnieszka Kural

W przedświątecznym czasie zatrzymujemy się, by pomyśleć o potrzebach drugiego człowieka, wzmacniać dobre relacje
z innymi, okazywać sobie wzajemnie mi-

szkubanie pierza przedstawili uczniowie
klasy VII. W monologu pt. „O jabkach
jak Berlin, gruszkach zowitych i suszyniu
siana” zaprezentowała się również Kamila Krzysztyniak, która tym monologiem
zdobyła I miejsce w konkursie gwarowym
w Wielowsi. Wzorem minionych lat serwowano gorącą kawę, herbatę i wspaniałe ciasta. Dzięki dużemu zaangażowaniu
Rodziców miał miejsce również kiermasz, na którym można było m.in. nabyć smakowite pierniki, szkolne nudle ze
swojskich jajec, kotulske tuste oraz wiele
innych atrakcyjnych dekoracji świątecznych. Na zakończenie przybył św. Mikołaj
i wszystkim dzieciom podarował paczki.
Beata Grochla
5

Przegląd organizowany jest przez Zespół
Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej oraz koło DFK, a patronat honorowy nad imprezą sprawuje konsul Republiki Federalnej Niemiec.
PK

Biblioteka w Toszku zorganizowała doroczny konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców – na „Bożonarodzeniowy stroik".
Uczestnicy konkursu złożyli prawie 50
prac. Technika wykonania była dowolna, prace były oceniane przez jury pod
względem oryginalności, estetyki i zgodności z tematem. Jury w skład którego
wchodzili burmistrz Toszka Grzegorz
Kupczyk, dyrektor Zamku – Artur Czok
i właścicielka Kwiaciarni "IWA" - Regina
Iwan, jednogłośnie postanowiło nagrodzić następujące osoby w danych kategoriach wiekowych.
Przedszkole - klasy III
I miejsce: Milena Brzank - Szkoła Podstawowa w Paczynie
II miejsce: Oliwia Tkocz - Publiczne
Przedszkole w Słupsku
III miejsce: Elena Nikodem Jaksik - Szkoła Podstawowa w Kotulinie
wyróżnienie: Elena Nikodem Jaksik Szkoła Podstawowa w Kotulinie
Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej
I miejsce: Karol Dawid - Szkoła Podstawowa w Toszku
II miejsce: Wanesa Prymula - Szkoła Podstawowa w Paczynie
III miejsce: Elżbieta Kural Szkoła Podstawowa w Paczynie
wyróżnienie: Magdalena Wojdak Szkoła
Podstawowa w Paczynie
Barbara Skawińska

Es Weihnachtet

Zespół „Eins, zwei, drei” ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie w składzie: Helena
Kocem, Julia Szewczyk, Karolina Walczak, Kinga Krupa, Emilia Pallus, Szymon
Jarzyński, Agata Powrósło, Aleksandra
Pieruch, wzięła udział w XV konkursie
6
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Wernisaż Bogdana
Kreatywnie i świątecznie Solarza

Kolejna w tym roku wystawa malarstwa
rozpoczęła się w czytelni zamkowej biblioteki. Swoje akwarele zaprezentował
Bogdan Solarz – artysta związany z sąsiadującą z nami ziemią strzelecką. Wśród
udostępnionych obrazów wskazał swoje
ulubione, objaśnił tajniki zastosowanych
technik, a zainteresowanym opowiadał
w kuluarach szerzej o swoim dorobku,
który nie ogranicza się do namalowanych
obrazów. Warto dodać, że piątkowa uroczystość była debiutem nowej kierownik
gminnej biblioteki – Aleksandry Nowak.
Nowej pani kierownik życzymy powodzenia w realizacji odpowiedzialnych zadań
z pogranicza edukacji i kultury w naszej
gminie.
PK

Spotkanie z Łukaszem
Szeligą
Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, był gościem
"Zamkowego wieczoru z kawą i kulturą".
Rozmowa dotyczyła sportów paraolimpijskich, ale także aktywności ruchowej
osób niepełnosprawnych i dziedzictwa
Ludwiga Guttmanna. Spotkanie wzboga-

ciła prezentacja multimedialna przygotowana przez gościa. Padły też konkretne
pomysły i propozycje do realizacji w partnerstwie między komitetem a gminą. PK

Przedszkolne jasełka
foto: Archiwum UM Toszek

Kolejnym przedświątecznym wydarzeniem na Zamku był konkurs na potrawę
świąteczną i pięknie dekorowane pierniki. Współorganizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie Toszek – Nasza Gmina.
W konkursie prócz uczestników indywidualnych udział wzięły także Koła Gospodyń Wiejskich. Jury w składzie Irena Klausa, ks. Sebastian Bensz, Mariusz
Podbrożny miało twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie 1 miejsce w kategorii indywidualnej zdobyła pani Monika
Ćwienk, 2 miejsce siostry Ada i Aneta
Brummer. W kategorii Kół Gospodyń
Wiejskich 4 miejsce przypadło gospodyniom z Wilkowiczek, 3 miejsce - paniom
Kotulina, 2 trafiło do Sarnowa a pierwsze
wywalczyli goście z Paniówek. W kategorii dekorowanych pierniczków udział
wzięło 18 dzieci i jak co roku wszystkie
zostały nagrodzone. Serdecznie dziękujemy sponsorom i do współpracy zapraszamy za rok.
Barbara Skawińska

pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych w j. niemieckim „Es weihnachtet”
w Warmątowicach. Młodzież przygotowana przez panie Barbarę Walczak i Małgorzatę Powrósło wykonała pieśń „Ihr
Kinderlein kommet”. Występ odbył się
na żywo przy akompaniamencie muzyki wykonywanej przez samych uczniów.

foto: Archiwum UM Toszek

Smakowicie na
toszeckim zamku

foto: Archiwum UM Toszek

kultura

Przedszkole w Toszku, reprezentowane przez wszystkich przedszkolaków (!),
zorganizowało doroczne przedstawienie
jasełkowe. Sala peterswaldzka toszeckiego Zamku z ledwością pomieściła wszystkich, którzy przyszli, a było na co popatrzeć! Znakomite stroje aniołów, pasterzy,
królów, krasnoludków, a także Maryi i Józefa przeniosły widzów w świat opowieści
Dzieciątku i darach Jemu ofiarowanych.
Oprawę muzyczną przedstawienia zapewniła Orkiestra Dęta Toszek.
PK
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Krótko o Kołach
Gospodyń Wiejskich
Od roku funkcjonują w naszej
gminie Koła Gospodyń Wiejskich.
Koła te są rejestrowane i nadzorowane przez ARMiR.
Z chwilą powołania nowych kół
pod koniec 2018 r. w gminie Toszek działały KGW w Sarnowie, Wilkowiczkach,
Pisarzowicach, Paczynie, Kotliszowicach
i w Kotulinie. Nowe zasady działalności
kół na podstawie zarejestrowanego statutu dawały też możliwość otrzymania dofinansowania ze strony Skarbu Państwa
w wysokości od 3 tys. zł pod warunkiem
rejestracji minimum 10 członków. Nowością obowiązujących przepisów jest fakt,
że „członkinią” KGW może zostać też
mężczyzna…! Tak też się stało w naszej
gminie (Paczyna, Pisarzowice).
Po roku działalności KGW mogę podzielić się już pewnymi spostrzeżeniami.
Najważniejszym jest fakt, że nasze panie
zaczęły ujawniać swoje ukryte talenty!
Okazały się być bardzo kreatywnymi.
W pierwszym roku działalności KGW
w Pisarzowicach wzięło udział w trzech
toszeckich jarmarkach. Na każdy różniący się tematycznie jarmark panie przygotowały coś innego. Na Jarmark Wielkanocny m.in. niepowtarzalne, wykonane
inną techniką jajko wielkanocne (nie powtórzył się ani jeden pomysł). To samo
na Jarmark Jakubowy, gdzie panie domowym sposobem z własnych materiałów
uszyły torby na zakupy i lekkie plecaki ze
znakiem muszli św. Jakuba. Natomiast na
Jarmark Adwentowy wykonały mnóstwo
niepowtarzalnych stroików świątecznych.
Dużą satysfakcją jest dla mnie fakt, że nasze panie tak umiejętnie weszły w działalność KGW. Widać, że czekały na to, że takie drobne sukcesy też im sprawiają dużą
satysfakcję. Widzą, że za zarobione pieniążki mogą pojechać np. na wycieczkę
(Moszna, Kamień Śląski, Jasna Góra) lub
wziąć udział w spektaklach teatralnych.
Dobrze, że są dotacje dla KGW, bo są dla
tych organizacji „kołem napędowym”
wspierającym ich działalność statutową.
Dobrze, że powstały KGW, by cementować wieś i rozwijać zainteresowania kobiet.
Henryk Krupa

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

IX edycja plebiscytu
na Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej
Jak co roku, nadeszła pora na ogłoszenie
kolejnej, dziewiątej już, edycji plebiscytu
„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”. Zatem
w telegraficznym skrócie najważniejsze informacje na temat zasad przyjętych przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej –
inicjatora i organizatora głosowania – oraz
wyników dotychczasowych rozstrzygnięć.
Celem jest wyróżnienie mieszkańców naszej gminy, którzy w opinii swoich współobywateli zasługują na szczególne uznanie ze względu na swoje sukcesy, postawę,
czy też zasługi dla lokalnej społeczności.
W roku 2011 pierwszym laureatem został
śp. Stanisław Dielehner, w roku 2012 wybrany został Józef Musielok, a laureatem
w roku 2013 został śp. ks. prałat Marian
Piotrowski. Rok 2014 to zaś tryumf pani
Marii Garbal. W roku 2015 Człowiekiem
roku został Grzegorz Kupczyk – włodarz
naszej gminy, a roku 2016 Człowiekiem
Roku została Dorota Matheja. W 2019 roku
wybranym w VII edycji plebiscytu został
Krystian Kiełbasa. Na początku obecnego
roku VIII laureatem został Marcin Kwaśniok. Rok 2019 mija bezpowrotnie – czas
na wybór kolejnego Człowieka Roku.

Kandydatów zgłaszać może każdy. Na kuponie zamieszczonym poniżej wystarczy
wpisać imię i nazwisko zgłaszanej osoby
wraz z krótkim uzasadnieniem.
Tak jak w roku ubiegłym wypełnione kupony będzie można składać w 5 punktach:
• Zakład
Fotograficzny
„Promafot”
w Toszku (ul. Tarnogórska),
• Biuro Podróży „Loty.pl” w Toszku (ul.
Gliwicka),
• sklep „Auto części” w Toszku (ul. Bolesława Chrobrego),
• sklep p. Prause w Kotulinie (ul. Gliwicka),
• „Semi-Market” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekiwać
będą do 24 stycznia. Pięć najpopularniejszych kandydatur przedstawionych zostanie 11-osobowej kapitule, w skład której
wejdą dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciele organizacji i grup działających
na terenie naszej gminy. Członkowie kapituły w tajnym głosowaniu większością głosów rozstrzygną o tym, kto 20 lutego 2020
roku (czyli tradycyjnie już w Tłusty Czwartek) uhonorowany zostanie tytułem Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2019.

„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
Imię i nazwisko kandydata: …......................................................................................................
Zwięzłe uzasadnienie …................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Organizator
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Gdy nie działa logika

Połowa grudnia. Rynek w Krakowie. Godzina 21.35. Zabawne, bo właśnie przechodzę
obok malutkiego kościoła z zieloną kopułą
i słyszę od koleżanki, że tutaj codziennie o
21.37 odprawiana jest msza święta. Iść czy
nie iść? Gdyby do mszy zostało dziesięć albo
więcej minut, na pewno bym nie poszedł –
jakoś nie było mi po drodze do kościoła w
ostatnim czasie. Wchodzimy jednak i niemal natychmiast rozpoczyna się msza, która pod wieloma względami wywraca to, co
ostatnio miałem w głowie.
Tam, w kościółku na rynku w Krakowie, poczułem się jak ta owieczka, po którą wychodzi pasterz i szuka jej tak długo, aż znajduje
zgubę. To owca pobłądziła, z własnej winy
znalazła się w nieodpowiednim miejscu,
ale jednak to pasterz wychodzi na jej poszukiwanie. To on wyciąga rękę, choć może
się przecież okazać, że głupia owca jeszcze
nie raz zacznie chodzić swoimi ścieżkami i
znów się zgubi.
W czytaniach usłyszałem o rodowodzie Jezusa, a w homilii była mowa o tym, że Bóg
stał się częścią rodu nie tylko ludzi pięknych, ale i zdrajców, i morderców. Wpisał

się w ludzką historię. I znów paradoks –
Bóg wszechmogący staje się jednym z ograniczonych ludzi. Ten, do którego wszystko
należy, przychodzi na świat w lichej stajence. Dobry Pasterz zostawia dziewięćdziesiąt
dziewięć owiec i szuka tej jednej zaginionej.
Znów zachwyciłem się tym, jak to On wymyka się wszelkim prawom logiki. Dobrze
to sobie przypomnieć, szczególnie w grudniu, kiedy nadchodzi idealna okazja, żeby
samemu zrobić coś, co wykracza poza normalny stan rzeczy – jako pierwszy wyciągnąć do kogoś rękę na zgodę albo zacząć
szukać kogoś, kto się pogubił, zamiast czekać, aż sam zmądrzeje i się znajdzie. Boże
Narodzenie daje taki pretekst, ale najlepsze
jest to, że gdyby pójść za przykładem samego Boga, to można by mieć Boże Narodzenie przez cały rok. Bo przecież On nie
wybacza ludziom tylko od Święta, nie szuka
zaginionej owcy tylko raz do roku. On to
robi cały czas.
Niech zachwytu nad tym, jaki jest Bóg będzie w Święta jak najwięcej. I niech każdy
z nas będzie powodem do zachwytu nad
człowiekiem. Tego nam wszystkim życzę.
Wesołych Świąt!
Tomasz Sobania
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Toszeckie Jarmarki

Jubileuszowo i świątecznie

foto: Archiwum UM Toszek

Toszecki Jarmark Adwentowy
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