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Z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kupczyka powstaje w naszej gminie Rada
Seniorów. Będzie to gremium doradcze,
opiniodawcze i inicjatywne, reprezentujące potrzeby i pomysły osób starszych.
Podobne rady działają w wielu innych
samorządach naszego regionu. Czym będzie zajmowała się rada i w jaki sposób
zostanie utworzona?
Rada Seniorów może zgłaszać pomysły dotyczące różnego rodzaju usprawnień lub
udogodnień, które są ważne ze względu na
potrzeby osób starszych. Często bywa tak,
że dopiero uwarunkowania wieku starszego pozwalają zauważyć pewne potrzeby,
które dla osób młodszych pozostają zupełnie niewidoczne. Mogą one dotyczyć
spraw architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych, organizacyjnych i wielu innych. Rada może dokonywać przeglądu potrzeb pod kątem osób starszych oraz
monitorować realizację zgłoszonych zadań.
Z pewnością będzie też proszona o opinie
w wielu sprawach które podejmuje samorząd Toszka.
Nabór do Rady Seniorów będzie polegał
na składaniu zgłoszeń przez indywidualne osoby zainteresowane członkostwem
w radzie, a także przez organizacje działające na terenie naszej gminy na rzecz seniorów. Przy zgłoszeniach indywidualnych
potrzebna będzie lista poparcia podpisana

przez 15 mieszkańców. Rada będzie składała się z 10 osób. Jeśli liczba zgłoszonych
kandydatów będzie równa 10, burmistrz
Toszka ogłosi utworzenie Rady Seniorów
bezpośrednio po zakończeniu składania
zgłoszeń. Jeśli zgłoszeń będzie mniej, ogłoszony zostanie dodatkowy czas na składanie zgłoszeń, a jeśli kandydatów będzie
więcej niż 10, wówczas wszyscy kandydaci
spotkają się i w głosowaniu wybiorą spośród siebie 10 członków rady. Wybory do
Rady Seniorów planowane są na marzec.
Warto zauważyć, że w naszej gminie jest
coraz więcej osób starszych (60+). O ile
w roku 2005 osoby w wieku 60+ stanowiły
18,3% ogółu mieszkańców, o tyle wg stanu
na koniec roku 2020 stanowią już 25,7%.
Najwyższy czas, aby jeszcze lepiej wsłuchiwać się w uwagi, potrzeby i pomysły
starszych mieszkańców. Bardzo liczmy na
to, że Rada Seniorów, reprezentując osoby
starsze, wniesie do spraw naszej wspólnoty
samorządowej roztropność, doświadczenie i mądrość życiową, dzięki którym wiele spraw uda się lepiej poznać, zrozumieć
i zrealizować dla pożytku mieszkańców.
Dodatkowe informacje nt. Rady Seniorów
można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim (pokój 27), telefonicznie pod numerem 516 245 237 lub w OPS w Toszku. Statut Rady Seniorów jest dostępny na stronie
toszek.pl oraz w wersji papierowej w OPS.
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PROSTO Z URZĘDU
Nowy rok to nowe
wyzwania a zarazem
i możliwości. Wraz
ze
współpracownikami zamierzam
postarać się, aby zaowocował on w inwestycje które przyczynią się do dalszej
poprawy jakości życia mieszkańców. Niektóre z tych inwestycji dotyczą dróg w naszej gminie – i właśnie
w tej sprawie odbyło się robocze spotkanie
starosty gliwickiego z włodarzami gmin
naszego powiatu, w tym ze mną. Spotkanie
odbyło się w Wilczy (gmina Pilchowice).
Na zaproszenie starosty Waldemara Dombka w spotkaniu udział wzięli Jarosław
Gonciarz - Poseł na Sejm RP, Marszałek
Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Izabela Domogała - Członek Zarządu
Województwa Śląskiego, Bartłomiej Kowalski - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego i szef Zarządu Dróg Wojewódzkich
Zbigniew Tabor.
Kolejnym tematem w którego omawianiu miałem zaszczyt wziąć udział to posiedzenie Rady Klastra Energii „Przyjazna
Energia w Powiecie Gliwickim.” Podczas
spotkania została wybrana nowa rada prezydium Klastra Energii, a także powołano

członków Komitetu Sterującego. Podjęto
również tematy związane z założeniem
spółki komunalnej, która realizować ma
obowiązki tzw. koordynatora Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”. Podmiot będzie reprezentował interesy klastra wobec podmiotów zewnętrznych.
Ze spraw bieżących warto nadmienić,
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad jako zarządca ul. Strzeleckiej
i ul. Gliwickiej w Toszku dokonała zmiany
organizacji ruchu polegającej na likwidacji dwóch przejść dla pieszych w centrum
Toszka i zastąpieniu ich jednym przejściem
wyposażonym w sygnalizację świetlną.
Zgodnie z intencją GDDKiA rozwiązanie to podniesie poziom bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza
pieszych, którzy niezwłocznie po zapaleniu
się zielonego światła będą mogli przejść
przez ulicę. Dodatkowo nowo utworzone
przejście zostało doświetlone (oświetlenie
ledowe obustronne), co również poprawi bezpieczeństwo pieszych, którzy będą
bardziej widoczni dla nadjeżdżających samochodów. W związku z wprowadzoną
zmianą dotychczasowe przejścia w rejonie
Loty/Polo i Gliwicka 34/Gliwicka 15 nie są
już dostępne.
Wśród informacji, które można potraktować jako swoistą dumę naszej Gminy, jest

wiadomość o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kotulinie. Inicjatywą
i kołem zamachowym przedsięwzięcia było
porozumienie zawarte w dniu 3 września
2021 r. pomiędzy Komendantem Miejskim
Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
st. bryg. Romanem Klechą, samorządem
Toszka reprezentowanym przeze mnie oraz
Ochotniczą Strażą Pożarną w Kotulinie
reprezentowaną przez Prezesa Wojciecha
Grobosza. Po kolejnych etapach zamierzenie zostało uwieńczone powodzeniem.
Strażakom z OSP w Kotulinie gratuluję
i życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów.
Z mojej inicjatywy powstaje Miejsko-Gminna Rada Seniorów. Szerzej pisze
obok o tym pomyśle przewodniczący Rady
Miejskiej, o szczegółach można też przeczytać na pierwszej stronie. Liczę na szerokie zainteresowanie mieszkańców tym
ważnym i potrzebnym tematem.
Zbliża się czas ferii zimowych dlatego
wszystkim uczniom oraz młodzieży szkolnej życzę udanych i bezpiecznych ferii,
a nauczycielom i pracownikom obsługi
dziękuję za dobrze spełnione obowiązki
i życzę dobrego odpoczynku.
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Na rozpoczęty już
Nowy Rok 2022 życzę wszystkim czytelnikom naszego miesięcznika, aby ten rok
spełnił Wasze oczekiwania i plany oraz
obdarzył Was dobrym
zdrowiem.
Miniony miesiąc w Radzie Miejskiej to
czas opracowania sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji za rok 2021 oraz
opracowania planów pracy na rok 2022
w tym także planu pracy Rady Miejskiej.
Wszystkie powyższe sprawozdania i plany
zostały przyjęte podczas obrad styczniowej
sesji.
W planie pracy Rady Miejskiej oprócz
punktów, które powtarzają się corocznie,
znalazły się między innymi takie jak:
• analiza projektu Statutu Miejsko-Gminnej Rady Seniorów;
• zapoznanie się z projektem uruchomienia
w Toszku „lodówki społecznej”;
• zapoznanie się z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Toszek.
Z inicjatywy Burmistrza Toszka Pana
Grzegorza Kupczyka w naszej gminie zostanie powołana Miejsko-Gminna Rada Seniorów, Radni podjęli w styczniu stosowną
uchwałę, wcześniej miały miejsce konsultacje społeczne, prawdopodobnie w marcu
odbędą się wybory do nowej rady. Cieszę się
z tego faktu, bowiem odtąd Seniorzy będą
mieli większy wpływ na to jak rozwija się nasza Gmina uwzględniając w tym swoje oczekiwania i potrzeby. Także toszecki samorząd
będzie chętnie korzystał z wiedzy i bogatego
doświadczenia naszych Seniorów.
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Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby
zaangażować się w działalność nowej Rady,
którzy chcą aby ich głos był usłyszany do
udziału w wyborach, które będą ogłoszone
w późniejszym terminie. Na takiej samej
zasadzie mogłaby powstać w Gminie Młodzieżowa Rada, taka rada była już powołana
w roku 2011, odbyła tylko jedno posiedzenie i po dłuższym braku działania została
rozwiązana. Podczas styczniowej Komisji
Radni ustalili, że na profilu FB Gminy zostanie przeprowadzony wśród młodzieży sondaż, który pomoże ustalić jakie jest
obecne zainteresowanie wśród ludzi młodych działaniem w Młodzieżowej Radzie.
Po zapoznaniu się z wynikiem sondażu
Rada Miejska ponownie rozpatrzy powołanie Młodzieżowej Rady w naszej Gminie.
Bardzo dobrze działają już w naszej Gminie
Koła Gospodyń Wiejskich, co myślę każdy z nas mógł zauważyć podczas niejednej
gminnej imprezy, chciałbym by na jednej
z tegorocznych komisji wspólnych lub sesji
nasze Panie podzieliły się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami z Radnymi. Kolejny nowy temat którego jestem inicjatorem, to uruchomienie w Toszku „lodówki
społecznej”.
Pomysł zrodził się w mojej głowie jeszcze w ubiegłym roku, od razu zaznaczę, że
nie jestem pierwszy bowiem takie lodówki
działają już w wielu miastach w Polsce, także za granicą. Sami Państwo przyznacie, że
czasami kupujemy żywność w nadmiarze
i później mamy problem co z nim zrobić,
bo szkoda wyrzucić. Chodzi o to, żeby zminimalizować ilość jedzenia, które codziennie trafia do naszego domowego kosza.
W skali całego kraju rocznie marnuje się 5

mln ton żywności. Z drugiej strony są osoby potrzebujące, które chętnie poczęstowałyby się tym co innym zbywa, bądź czego
nie są w stanie już sami zjeść.
Ten pomysł myślę trochę wpisuje się
w pragnienie śp. doktora Stanisława Dielehnera, który przed wielu laty w rozmowie
ze mną powiedział, że chciałby żeby kiedyś
w Toszku powstała jadłodajnia dla osób
ubogich, aby mogli zjeść za darmo ciepły
posiłek. „Lodówka społeczna” to inaczej
taka jadłodzielnia czy lodówkomat do którego jedni przynoszą jedzenie (z terminem
ważności) a inni sobie zabierają i w ten
sposób żywność się nie marnuje (nie zaśmiecamy naszej planety) a potrzebujący
nie chodzą głodni. „Lodówka społeczna„
powinna być zainstalowana w ogólnodostępnym miejscu, blisko centrum czynna
24 h/7.
Ten temat będzie dopiero omawiany
z Radnymi i Burmistrzem wymaga bowiem
szeregu działań, aby taka lodówka rozpoczęła swoją społeczną służbę. Chętnie poznam zdanie mieszkańców czy taka lodówka w naszym mieście to dobry pomysł, czy
ma rację bytu proszę podzielcie się Waszą
opinią pisząc na email: t.kobiernik@toszek.
pl, lub na adres: Rada Miejska w Toszku,
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek.
Wszystkie uchwały podjęte podczas styczniowej sesji, nagrania z sesji, protokoły oraz
pozostałe informacje dotyczące pracy Rady
Miejskiej dostępne są na stronie internetowej Gminy Toszek w zakładce E-Rada oraz
w BIP.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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Gmina Toszek w obiektywie

foto.: Facebook OSP Kotulin

OSP Kotulin
włączona do KRSG

Na podstawie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6
grudnia 2021 r. jednostka OSP Kotulin została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Kotulin może
się poszczycić ponad stuletnią tradycją, jej
udokumentowane początki sięgają 1887 r.,
kiedy to utworzono Związek Sikawkowy
w Kotulinie Wielkim.
Na dzień dzisiejszy OSP Kotulin może
poszczycić się 28 druhami, którzy angażują się w likwidację szerokiego spektrum
zagrożeń i wielu innych działań na rzecz
lokalnej społeczności. Na swoim wyposażeniu mają średni samochód pożarniczo-gaśniczy Mercedes Daimler-Benz.
W 2019 r. dzięki dotacji unijnej oraz wkładowi finansowemu toszeckiego samorządu, udało się zakupić sprzęt wart prawie
250 tyś. zł. Dzięki temu oraz licznym kursom odbytym przez członków, jednostka spełniła wszystkie kryteria włączenia
do KSRG. Jest to druga w naszej gminie,
obok OSP Toszek (włączona w 1995 r.),
jednostka włączona krajowego systemu.
Warto dodać, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie
pożarów, klęsk żywiołowych lub innych
miejscowych zagrożeń.
Strażakom z OSP w Kotulinie gratulujemy
i życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów.
SZK

Kościół filialny pw. św. Anny w Ligocie Toszeckiej.
w Paczynie, kolejny etap termomodernizacji budynku świetlicy w Sarnowie, brukowanie placu rekreacyjno-sportowego
w Ciochowicach, „zielona klasa” w SP nr 1
w Toszku, zagospodarowanie terenu przy
remizie OSP w Toszku, remont łazienek
w świetlicy w Pniowie, doposażenie placu

zabaw przy SP w Kotulinie i siłownia na
powietrzu na terenie tego sołectwa, budowa altany w Ligocie Toszeckiej oraz modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy
przedszkolu w Toszku. Na realizację tych
zadań przeznaczymy niecałe 250 tys zł.
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Podaruj 1 %
Mieszkańcy gminy Toszek z roku na rok
są hojniejsi – coraz więcej podatników
decyduje się, że wesprze osoby chore,
potrzebujące pomocy, a także toszeckie
organizacje pożytku publicznego przekazując 1% swojego podatku. Zachęcamy
osoby, organizacje z naszej gminy, które potrzebują wsparcia podatników, do
przesłania odpowiednich graficznych materiałów na adres: gazeta@toszek.pl, materiały na bieżąco będziemy publikować
w lokalnej gazecie "Po troszku o Toszku".
W związku ze zmianami w rozliczeniach
podatkowych wsparcie to może być tym
razem szczególnie potrzebne.
JR

Chodnik w Sarnowie
Blisko 2-kilometrowy, jednostronny chodnik projektowany jest w Sarnowie. Samorząd Toszka, jako inicjator zadania, wraz
z powiatem gliwickim wspólnie finansują
to ważne przedsięwzięcie. Projekt ma być
gotowy przed końcem bieżącego roku.
Jego realizacja zaplanowana jest w kolejnych latach.
PK

Budżet Obywatelski –
zadania na rok 2022
Na podstawie wyników głosowania
mieszkańców przeprowadzonego kilka
miesięcy temu, Rada Miejska na wniosek
burmistrza Grzegorza Kupczyka przyjęła
do realizacji w bieżącym roku następujące
zadania: budowa parkingu przy świetlicy
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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CUW obsługuje obecnie księgowość i finanse wszystkich placówek oświatowych
oraz wybranych jednostek gminy: Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku i Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”. Dzięki temu
ujednolicono standard obsługi, a także
w jednym miejscu zgromadzono dokumentację księgową do tej pory będącą do dyspozycji poszczególnych jednostek. Łącznie
pod pieczą CUW znajduje się 8 instytucji.
CUW w zakresie obsługi kadrowo–płacowej prowadzi sprawy kadrowe dla pracowników CK „Zamek w Toszku”, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku oraz dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
Do zadań CUW-u należy również wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla obsługiwanych jednostek,
ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu
i wydatków z osobowego funduszu płac,
realizacja zobowiązań z zakresu naliczania
i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych.
W zakresie obsługi finansowo – księgowej
CUW przejął całość obowiązków obsługiwanych jednostek z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości, na bieżąco analizuje
wykonanie planów finansowych i prawidłowość wydatkowania środków finanso-

wych przez dyrektorów
jednostek obsługiwanych.
CUW prowadzi również
doradztwo i konsultacje
prawne dla wszystkich
jednostek oraz przygotowuje, prowadzi i rozlicza
projekty finansowane ze
środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zewnętrznych. Z inicjatywy CUW realizowane
i nadzorowane są lub
były projekty unijne w naszych placówkach
oświatowych o łącznej wartości dofinansowania 2.295.969,03 zł.
Centrum pozyskuje również aktywnie
środki z rządowych programów lub funduszy. Dzięki tym staraniom udało się pozyskać środki na edukację włączającą, doposażenie stołówek, świetlic, remont łazienek
oraz gabinetów szkolnej pielęgniarki, pomoc psychologiczno–pedagogiczną, zakup
mebli i pełne wyposażenie pracowni przyrodniczych w każdej szkole podstawowej.
Warto podkreślić, że CUW prowadzi również inne zadania zlecone przez gminę, tj.:
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pomoc materialna
dla uczniów, awans zawodowy nauczycieli
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, przeprowadzenie konkursów na
stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświatowych i wiele innych szczegółowych zadań.
Pracownicy Centrum to wykwalifikowana
kadra, w skład której wchodzą:
1. Maria Walus – główny księgowy
2. Ewelina Dworczyk – Hajduk – zastępca
dyrektora
3. Magdalena Prawda – zastępca głównego księgowego
4. Piotr Baczyński – specjalista

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iwona Bażanowska – specjalista
Justyna Geisler - specjalista
Gabriela Ebisz – starszy inspektor
Żaneta Koncka – Gaj - specjalista
Beata Bakaj - starszy inspektor
Patrycja Sierla - specjalista

Agnieszka Szalińska Dyrektor CUW.

foto: Ewa Miketa Fotografia

Początki wspólnej obsługi placówek
oświatowych w gminie Toszek sięgają roku 1991, kiedy to Rada Miejska
w Toszku powołała jednostkę budżetową
o nazwie „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Toszku". Placówka ta zarządzała 9 jednostkami (5 szkół podstawowych
i 4 przedszkola). 23 lutego 1999 r. Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Toszku
zostaje zlikwidowany, a Urząd Miasta
i Gminy Toszek przejął dokumentację rachunkową z ww. jednostek i prowadził ją
w ramach zadań Referatu Oświaty.

foto: Agnieszka Szalińska

CUW obchodzi piątą rocznicę powstania

Aktualnie na zastępstwo za nieobecnych
pracowników zatrudnione są Panie: Katarzyna Ciszewska i Maria Morawiec. Całością szefuje dyrektor Agnieszka Szalińska.
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TOMASZ PISZE O NAS...

Tragedia dobrze się ogląda
Pojechałem w styczniu tego roku na rozmowę z moim kolegą, który jest w trakcie
kompletowania zespołu do nowopowstającej telewizji. Spotkać się z kimś, kto na
telewizji zjadł zęby – już samo to dostarcza
masy nowych spostrzeżeń, ale chyba najciekawsze podsunęła mi dziewczyna, która
niedawno zrezygnowała z pracy w znanej
stacji newsowej. Zrobiła to dlatego, że jej
psychika nie mogła znieść ciągłego kontaktu z negatywnymi informacjami. Niemal
cały swój czas w pracy spędzała na przygotowywaniu newsów o kolejnym wypadku,
tragicznej śmierci, chorobie dziecka, powodzi, tsunami, pandemii…
- Oni się cieszyli, kiedy wydarzyło się coś
złego – mówiła. – Każda tragedia dobrze
się ogląda.
W pierwszej chwili byłem w szoku, kiedy to usłyszałem, ale szybko opanowała
mnie złość. To, o czym mówiła ta dziew4
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czyna, było dla mnie tylko wierzchołkiem
góry lodowej. Wiedziałem już wcześniej,
że w telewizji dobrze sprzedaje się tragedia,
w internecie – nagość, a w świecie muzyki
bywa, że poziom najlepszych numerów to
dno i trzy metry mułu. Kiedy o tym myślę,
zastanawiam się, czy problem nie tkwi we
mnie? Przecież to normalne na tym świecie, że ludzi interesują tragedie innych, bo
mają, o czym rozmawiać; że na Instagramie
ogromne zasięgi osiągają ludzie, którzy nie
mają nic mądrego do powiedzenia, ale za
to wiele do pokazania; że w muzyce ważne
jest, żeby ludzie do niej podskakiwali, a nie
zastanawiali się nad przekazem…
Złościło mnie to też dlatego, że kiedy sam
staram się przekazać ludziom coś wartościowego, nie potrafię się z tym szerzej
przebić. I poźniej po wielu nieudanych
próbach widzę w telewizji, że znów mówią
o kolejnym wypadku, zwalonym drzewie

i wichurze w jakiejś miejscowości na końcu
świata, a prowadzący porannych programów zachywcają się nad matami do samodzielnego ucisku i przedstawiają światu
przepis na comber z dzika…
Jednocześnie spotykam innych ciekawych
ludzi, których warto pokazać światu. Przez
przypadek trafiłem niedawno na próbę zespołu Tamtej nocy. Cudowni, otwarci, młodzi ludzie grają tak świetną muzykę, że słuchając jej, mam ciarki. I znów dopada mnie
ta bezsilna złość na myśl, że oni prawdopodobnie nigdy się z tym szerzej nie przebiją,
a prawdziwe zainteresowanie przyciągną
gwiazdy disco polo…
Może trzeba się z tym pogodzić? Może dostosować? Wiem, że próba zmiany tego systemu to zawracanie kijem Wisły. Wiem też,
że krzywdzące jest wszelkie generalizowanie. Martwi mnie tylko, co będzie z talentem w przyszłości i ile jest prawdy w powiedzeniu, że jakość zawsze się obroni… Cóż,
przekonamy się za ładnych parę lat.
Tomasz Sobania
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

HARMONOGRAM ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH SELEKTYWNIE
MIASTO I GMINA TOSZEK 2022 r. ZABUDOWA JEDNORODZINNA
MIEJSCOWOŚĆ
MIESIĄC
II
III
IV
Ciochowice, Pniów
4, 18
4, 18
1, 15, 29
Kotliszowice, Paczyna, Wilkowiczki
7, 21
7, 21
4, 16, 30
Boguszyce, Ligota Toszecka, Pawłowice, Płużniczka
9, 23
9, 23
6, 20
Kotulin, Proboszczowice
10, 24
10, 24
7, 21
Toszek: Boczna, Dworcowa 2, 2a, 4, 4a, Chrobrego, Guttmanna, Harcerska, 11, 25
11, 25
8, 22
Kilińskiego, Kościelna 2, Limanowskiego, Twardowskiego, Ogrodowa, Oracze, Poddworcowa, Podwale, Ratuszowa, Sarnowska, Stary Młyn 2, Zamkowa, Wiejska, Szpitalna
Toszek: Curie-Skłodowskiej, Dworcowa, Dzierżonia, Głowackiego, Górno- 14, 28
14, 28
11, 25
śląska, Eichendorffa, Kolejowa, Krasińskiego, Chrząszcza, Ludowa, Miarki,
Mickiewicza, Miła, Morcinka, Parkowa, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka
Pisarzowice
1, 15
1, 15, 29 12, 26
Sarnów, Paczynka
8, 22
8, 22
5, 19
Toszek: Gliwicka, Konopnickiej, Krótka, Kościuszki, Młyńska, Morcinka, Pia- 1, 15
1, 15, 29 12, 26
stowska, Powstańców, Rynek, Strzelecka, Szewska, Tarnogórska, Wolności
Wąskie Wjazdy
Ciochowice: Boczna 2, 3, 4, 5, Leśniczówka 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, Szkolna 3, 17
3, 17, 31 14, 28
15, 16, Toszecka 3, Wysoka 1
Pisarzowice: Gliwicka 10/1 i 2
3, 17
3, 17, 31 14, 28
Pniów: Górna 42, Pyskowicka 4, 8, Srocza Góra 11J, 15B, 19, 23, 25, 26, 27, 3, 17
3, 17, 31 14, 28
29, 42, Wiejska 12, 32, 38, 51, 69, 71
Paczyna: Wiejska 14, 18, 86, Wrzosy 2, 3, 4, 5, 6, 7, Leśna 31, 32, 33
3, 17
3, 17, 31 14, 28
Kotliszowice: Leśna 2, Wielowiejska 1A, 2
10, 24
10, 24
7, 21
Wilkowiczki: Leśna 5, 6, 7, Łączki 1, 4, 5, 6, 7, 8, Polna 1, 2, Toszecka 12
10, 24
10, 24
7, 21
Toszek: Boguszycka 1, Dworcowa 8, Górnośląska 18a, Konopnickiej 61, 10, 24
10, 24
7, 21
63, Leśna 1, 3, 5, 7, 9, Miarki 11, 13, Oracze 37, 39, Polna 1, Poddworcowa
13, 15, 17, 19, 21
Boguszyce: Dolina 1, 2, Leśna 4, Zalesie 2, 3
10, 24
10, 24
7, 21
Ligota Toszecka: Niekarmska 20, Stawowa 5, Toszecka 2
10, 24
10, 24
7, 21
Pawłowice: Wejska 6, 7, 8, 9, 10, 11
10, 24
10, 24
7, 21
Sarnów: Polna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 32 Stawowa 1, 2, Wiejska 41, 41a, 45
10, 24
10, 24
7, 21
Płużniczka: Grabina 3, Polna 4
10, 24
10, 24
7, 21
Kotulin: Nogowczycka 13, 13a, Dolna 8, 8a, 20, Wiejska 9
10, 24
10, 24
7, 21
Proboszczowice: Wiejska 29a,31,33
10, 24
10, 24
7, 21
HARMONOGRAM ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH MIASTO I GMINA TOSZEK 2022 r.
ZABUDOWA WIELORODZINNA
Rodzaj odpadu
MIESIĄC
II
III
IV
Odpady zmieszane 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Tworzywa sztuczne 7, 21
7, 21
4, 16, 30
Papier
14, 28
14, 28
11, 25
Szkło
9, 23
9, 23
6, 20
BIO
1, 15
1, 15, 29
5, 12, 19, 26
Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Boguszyckiej 1
w Toszku (teren oczyszczalni ścieków): wtorek – piątek: od 9.00 do 17.00, sobota: od 8.00 do 17.00 za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Darowizna dla szkół

foto: Anna Rutka

HARMONOGRAM ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH SELEKTYWNIE MIASTO
I GMINA TOSZEK 2022 r. ZABUDOWA JEDNORODZINNA
MIEJSCOWOŚĆ
MIESIĄC
II
III
IV
Pisarzowice, Pniów
2, 16
2, 16, 30 13, 27
Toszek Rejon I: Boczna, Bolesława Chrobrego, Dr. Ludwiga Guttmanna, 3, 17
3, 17, 31 14, 28
Dworcowa, Harcerska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Ks. Jana Twardowskiego, Leśna, Limanowskiego, Młyńska,
Ogrodowa, Oracze, Parkowa, Piastowska, Plac Kościelny, Poddworcowa,
Podwale, Polna, Powstańców, Ratuszowa, Rynek, Sarnowska, Stary Młyn,
Strzelecka, Szewska, Szpitalna, Wiejska, Wolności, Zamkowa
Toszek Rejon II: Curie – Skłodowskiej, Dzierżonia, Gliwicka, Głowackiego, 4, 18
4, 18
1, 15, 29
Górnośląska, Gustawa Morcinka, Józefa von Eichendorffa, Karola Miarki,
Kolejowa, Krasińskiego, Ks. Johannesa Chrząszcza, Ludowa, Mickiewicza,
Miła, Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Tarnogórska, Wąska, Wielowiejska, Wilkowicka
Ligota Toszecka, Boguszyce, Toszek: ul. Boguszycka, Pawłowice, Sarnów 7, 21
7, 21
4, 19
Kotliszowice, Wilkowiczki, Ciochowice
8, 22
8, 22
5, 20
Paczyna, Paczynka
9, 23
9, 23
6, 21
Proboszczowice, Kotulinek, Szklarnia, Skały, Nakło, Płużniczka
10, 24 10, 24
7, 22
Kotulin
11, 25 11, 25
8, 25

OŚWIATA

Firma K.T.M. Spółka z o.o. Kamil Kozera przekazała szkołom podstawowym
w Pniowie oraz w Paczynie darowiznę
w postaci sprzętu elektronicznego niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zdzisława Mrózek, reprezentująca firmę, w obecności burmistrza Grzegorza Kupczyka
i radnego Arkadiusza Dyasa przekazała
dwa radioodtwarzacze, laptop, przenośny
głośnik, a także 7 wizualizerów. Składamy
serdeczne podziękowania za podarowane
sprzęty zarówno firmie K.T.M jak i radnemu Arkadiuszowi Dyas, który koordynował całą akcję.
Dyrekcja szkół SP Paczyna i Pniów

Działają dla WOŚP

foto: Facebook SP Paczyna

Z ŻYCIA GMINY

Rekordowy szalik o wymiarze 26 metrów wykonany ręcznie przez mieszkańców i uczniów sołectwa Paczyny został
przekazany na licytację na rzecz 30 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dyrekcja szkoły w Paczynie z całego
serca dziękuje wszystkim osobom i organizacjom, które włączyły się do akcji:
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Paczynie Sabinie Sojce, paniom
z KGW - Krystynie Walczak, Teresie
Sojce, Krystynie Kozubik, Roksanie Ole-

szowskiej, Annie Rutka – sołtysce Paczyny. Szczególnie dziękujemy uczniom
z klasy IV - Małgosi, Zuzannie (i jej babci - autorce szalika z napisem "Paczyna"),
Milenie, Amelii, Maciejowi, Dominikowi,
uczniom z klasy V - Piotrowi, Julii, Lenie,
Jakubowi, Agacie, Viktorii, Oliverowi i ich rodzinom.
SP Paczyna

T
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Toszecka juniorka
karate na podium!

Foto: Ingrida Czempik

Szkoła Podstawowa w Pniowie zorganizowała Gminny Turniej Tenisa Stołowego.
Rozgrywki odbywały się tylko w grupie
starszych uczniów. W zawodach brały
udział cztery szkoły podstawowe: Kotulin, Toszek SP nr 1, Toszek SP nr 2 oraz

Foto: Facebook Klubu A3D

Gminny Turniej
Tenisa Stołowego

Sukcesy naszych
łuczników

zajął wysokie 10 miejsce w tej konkurencji. Trenerom jak i zawodnikom serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu.
Udział w zawodach został zorganizowany
w ramach realizacji zadania publicznego
„Wspieranie i upowszechnianie łucznictwa sportowego na rok 2022” powierzonego i współfinansowanego przez BurmiJR
strza Toszka.

Halowa Liga Podokręgu
Zabrze

Foto: Robert Krzemiński

Foto: Bożena Guzdek

Nasza mieszkanka
Alicja Guzdek zdobyła brązowy medal
na Mistrzostwach
Polski Karate, które
odbyły się w Łodzi.
Alicja
startowała
w konkurencji kumite indywidualne
juniorek młodszych
do 47 kg. Organizatorem Indywidualnych Mistrzostw
Polski był Klub
Sportowy Olimp Łódź. Zawody pod patronatem Polskiej Unii Karate, posiadały
bardzo silną obsadę, uczestniczyło w nich
55 klubów. Stanąć na "pudle" w zawodach
takiej rangi było kolejnym marzeniem,
które sobie spełniła, zostając medalistką
Mistrzostw Polski w karate. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
BG

Pniów. Każda szkoła była reprezentowana
przez 4 uczniów: 2 dziewczyny i 2 chłopców. Drużynowo I miejsce wśród szkół
gminy Toszek zajęła SP w Kotulinie, II
miejsce SP w Pniowie, III miejsce SP nr
2 w Toszku, IV miejsce SP nr 1 w Toszku.
Uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni medalami, dyplomami i pucharami.
Wsparcie ze strony logistycznej wydarzenia – organizację transportu zapewniła
gmina Toszek. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.
Ingrida Czempik

Podczas finałowej rundy Halowych Zawodów Łuczniczych o Puchar Marszałka
Województwa Małopolskiego organizowanych w Woli Więcławskiej po raz drugi
odniósł zwycięstwo Łukasz Przybylski reprezentujący Klub Łuczniczy A3D Toszek
(łuk bloczkowy). Zwycięzca dodatkowo
zajął 1 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponadto Kamil Wylężek awansował
o stopień wyżej zajmując 2 miejsce w tej
rundzie i całych zawodach. W kategorii
łuku barebow Marek Serwinowski także
odniósł zwycięstwo zajmując 1 miejsce
w tej rundzie. Pozwoliło mu ono uplasować się na 1 miejscu całych zawodów. Robert Kopel ukończył turniej na 8 pozycji.
W kategorii łuku klasycznego jako jedyny nasz reprezentant Mirosław Sobiesiak

W tym roku po raz kolejny, dzięki bezpłatnemu udostępnieniu hali przy Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka
w Toszku, odbywają się u nas eliminacje
Halowej Ligi Podokręgu Zabrze w kategorii: trampkarz i młodzik. Od 15 stycznia do 5 lutego w każdą sobotę i niedzielę
trwają rozgrywki grupowe. Ich zwycięzcy
awansują do wielkiego finału, który będzie miał miejsce na Arenie w Gliwicach.
W rozgrywkach biorą udział drużyny
z: Zabrza, Gliwic, Pyskowic, Knurowa,
Wielowsi i Rudzińca. Toszecka Akademia
Piłkarska w każdej z kategorii wiekowych
również wystawiła po 2 drużyny. Eliminacje rozegra w Toszku łącznie 70 drużyn,
a każda ma po 10 zawodników. Pozostałe
kategorie wiekowe swoje eliminacje mają
na halach w: Wielowsi, Sośnicowicach,
Pilchowicach i Pyskowicach. Głównym
koordynatorem Halowej Ligi w Podokręgu jest Grzegorz Podeszwa, a rozgrywki
Toszku koordynuje Robert Krzemiński.
Robert Krzemiński

WSPOMNIENIE

Dotarła do nas smutna wiadomość
o śmierci wieloletniego działacza i prezesa LKS Orzeł Paczyna
Pana Gintera

Wyżgoł

Ginter Wyżgoł (ur. 16.12.1930 r.) prezes klubu Orzeł Paczyna (1993 r.-2016 r.).
Poświęcił wiele lat pracy dla swojego klubu, a efektem był trzykrotny awans w rozgrywkach do klasy A – najlepszy wynik w historii klubu.
Za jego kadencji w czynie społecznym wybudowana została szatnia z zapleczem sanitarnym dla sportowców, a także wykonano wiele prac mających na celu poprawienie
warunków na obiekcie sportowym. Prezes Wyżgoł był również organizatorem licznych
festynów sportowych i wydarzeń na terenie sołectwa Paczyna jak i w naszej gminie.
Odszedł człowiek o wielkim sercu, który swoją wiedzą i dobrą radą służył wszystkim
będącym w potrzebie.
Rodzinie i najbliższym składamy
wyrazy głębokiego współczucia.
6
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CZYTŌMY PO NASZYMU

Lubicie se wadzić? Jŏ nie
lubia, choć, prziznōm
sie, niekedy w liceum
ech lubiōł jak se inksze
ludzie wadziōły, a jŏ mōg
stŏć z boku, paczeć i niekedy sie włōnczać,
tak do szportu. Ale poza tym, myśla, mało
wto sie lubi wadzić. A jednak kupa z nŏs
sie wadzi ô bele co, i nierŏz yno szukōmy
jakego pretekstu ku tymu, choć tak richtich swada je blank niepotrzebnŏ.
Jak sie miyszkŏ na Ślōnsku, to take preteksty idzie znejść szybci i prości, jak sie
chce, bo jednak ôd dŏwna ludzie sam sōm
pomiyszani – jak kogo nie lubisz we Kotulinie, to mogesz go wyzwać ôd gorola,
a jak kogo nie lubisz we Glywicach, to
mogesz go wyzwać ôd hanysa abo Niymca, a tak richtich, to to wszysko moge być
jedna i ta samŏ ôsoba.
A to wszysko skiż tego, że jednak
historyjŏ Ślōnska je dojś skōmplikowanŏ
i fest inkszŏ jak historyjŏ wiynkszości wspōłczesny Polski – przeca zanim

Żyj dobrze ze sōmsiadym

Mieszko I sie ôkrzciōł, u nŏs prawdopodobnie już bōło krześcijaństwo, yno prziszło z Morawiŏkami; potym sam panowały polske Piasty, potym corŏz to mani
te Piasty bōły polske, tak, że znŏdli my
se chnet w Czechach, Austrii, a w kōńcu
w Niymcach, i tak do 1945 r. (gŏdōm ô
naszy gminie), kedy to „prziszła Polska”.
I skiż tego niy ma sie co dziwować, że
sōm u nŏs Niymce, sōm Polŏki, a sōm tyż
Ślōnzoki, co sie niy majōm ani za piyrszych, ani za drugich. I kŏżdŏ z tych grup
mŏ prawo sam żyć, bo już sam take ludzie
żyjōm ôd wiekōw, i majōm prawo być
tym, kym sōm, bo czamu by niy?
A jednak, jak ôstatniŏ pokŏzało to, że
Sejm ôbniżōł finansowanie jynzykōw
mniyjszości narodowych, a tym barzi to,
co sie dzioło na facebookowych profilach ludzi zaangażowanych w dyskusja na
tym tymat (jŏ to widzioł akurat miyndzy

kōmyntujōncymi z wojewōdztwa ôpolskego, w kerym tyż srogi kōnsek Gōrnego
Ślōnska je, przipōminōm), moc ludzi mŏ
z tym jakiś problym. A przeca nie lubiymy
sie wadzić – no tōż wszyskim by sie lepi
żōło, jakby my tak po prostu zaakceptowali wszyskich, co sam z nami miyszkajōm
i niy ciśli my jym, że sōm kymś inkszym,
jak sōm, abo kym inkszym by musieli być!
I jak wtoś je Niymiec, to je tak samo ważny na Ślōnsku, jak Polŏk abo Ślōnzŏk – bo
niy ma Ślōnska bez Ślōnzŏkōw, Polŏkōw
ani Niymcōw, i ôd nich kultury we ich
jynzyku. I mogymy se myśleć bele co na
tym tymat, nawet se gorszyć – ale takŏ je
prŏwda i nic z tym nie zrobiymy. Bezto żyj
dobrze ze sōmsiadym, nawet jak wiyszŏ
polskŏ fana na 11 listopada, niymieckŏ na
3 października abo nie wiyszŏ żŏdny, bo
w 1918 r. ôd niego praōpa chcioł niypoAdam Wrazidło
dległego Ślōnska!

CZŁOWIEK ROKU

XI edycja plebiscytu na Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej
Rok 2022 rozpoczął się na dobre, a co za
tym idzie nadeszła pora na ogłoszenie
kolejnej, jedenastej 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 współmieszkańców zasługują na
szczególne uznanie ze względu na swoje
sukcesy, postawę, czy też zasługi dla lokalnej społeczności. Dotychczas laureatami tytułu byli:
• Dr Stanisław Dielehner (2011) †
• Prof. Józef Musielok (2012)
• ks. Prałat Marian Piotrowski (2013) †
• Maria Garbal (2014)
• Grzegorz Kupczyk (2015)
• Dorota Matheja (2016)
• Krystian Kiełbasa (2017)
• Marcin Kwaśniok (2018)
• Jerzy Szostok (2019)
• Prof. Sabina Olbrich-Szafraniec (2020)
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Mimo trwającej pandemii, zachowując
wszystkie możliwe środki ostrożności,
przeprowadzimy tegoroczną edycję naszego plebiscytu. 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:
• Zakładzie Fotograficznym „Promafot”
w Toszku (ul. Tarnogórska)
• Biurze Podróży „Loty.pl” w Toszku
(ul. Gliwicka),
• Sklepie „Auto części” w Toszku
(ul. Bolesława Chrobrego),

• Sklepie p. Prause w Kotulinie
(ul. Gliwicka),
• „Semi-Markecie” w Paczynie.
Na zgłoszenia organizatorzy oczekiwać
będą do 13 lutego 2022. 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 tradycyjnie w Tłusty Czwartek 24 lutego roku uhonorowany zostanie tytułem
Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej A.D.
2021.
TPZT

„Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej”
Imię i nazwisko kandydata: …......................................................................................................
Zwięzłe uzasadnienie …................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Organizator
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W seniorze siła!
Z początkiem roku przeprowadzono nabór do projektu „W seniorze siła!” dofinansowanym ze środków Fundacji BGK
w programie Generacja 6.0. Seniorzy
wezmą udział w regularnych zajęciach
ruchowych, rozgrywkach bocci, spotkaniach z podologiem, warsztatach komputerowych, rękodzielniczych, międzypokoleniowych odbywających się na
toszeckim Zamku. Dodatkowo na zakończenie odbędą się wycieczki do teatru
i muzeum. Otrzymaliśmy dużo zgłoszeń
od seniorów z naszej gminy, widzimy, że
jest potrzeba organizowania podobnych
działań dla naszych mieszkańców – mówi
Katarzyna Prawda, zastępca dyrektora
CK Zamek w Toszku. Pierwsze zajęcia ruszają na początku lutego. Zapraszamy do
śledzenia FB „Zamek w Toszku”.
KP

Roko i Colino (obowiązują zapisy, ilość
miejsc ograniczona). Tego samego dnia
dla dorosłych odbędzie się zabawa karnawałowa. Przygrywać będzie zespół De
Silvers. Na uczestników czeka pyszne jedzenie, dobra muzyka i niezapomniana
zabawa.
W drugiej połowie lutego odbędą się również Ferie na Zamku i w Bibliotece. Dzieci z naszej gminy spędzą w CK Zamek
w Toszku kreatywne i pełne atrakcji dwa
tygodnie. Dzieci wezmą udział w walentynkowej akcji, warsztatach i będą m.in.

szydełkować na paluszkach oraz zdobić
torby i koszulki, rywalizować na sportowo, tańczyć na balu karnawałowym. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.
KP

Informacja
Drodzy Czytelnicy! Mamy dla Was dobrą wiadomość: nasza biblioteka będzie
otwarta również w soboty w godz. 9.0013.00
AN

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Jubileuszowy finał WOŚP

foto.: Jakub Broda

foto: Facebook Orkiestra Dęta Toszek

Muzycznie
i koncertowo

Jak karnawał, to musi być zabawa, taniec
i dobra muzyka. Toszecki Zamek przygotował ofertę zabaw karnawałowych dla
dzieci i dorosłych. W sobotę, 19 lutego,
do południa (od 11.00 do 13.00) zorganizowany zostanie bal karnawałowy dla
dzieci. O muzyczny program zadba grupa
8
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na na toszeckim zamku, podczas której
licytowano przekazane przedmioty od
wspaniałych darczyńców. Dzięki hojności mieszkańców gminy zebrano 13 640,
34 PLN (łącznie z licytacją), 14,22 EUR,
łańcuszek, pierścionek, 3 monety kolekcjonerskie. W momencie oddawania gazety do druku w toszeckiej e-Skarbonce
znajduje się 3.000 zł.

foto.: Jakub Broda

Samorząd toszecki składa podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim wolontariuszom i ich rodzicom, Szczepowi
Harcerskiemu IGNIS w Toszku na czele
z harcmistrz Martą Bullą, całemu Sztabowi WOŚP za zaangażowanie w organizację finału oraz chęć dzielenia się dobrem
z potrzebującym. Za wszelkie datki, dary
i wszelką pomoc dziękujemy w szczególności wszystkim darczyńcom - z waszą
pomocą na pewno przejrzymy na oczy!

foto.: Jakub Broda

Karnawałowy luty

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci. Po raz dziesiąty w naszej gminie Szczep Harcerski
„IGNIS” w Toszku zorganizował Sztab
WOŚP. Wolontariusze od rana zachęcali przechodniów do włączenia się w tę
szlachetną akcję. Nowością w tym roku
była aukcja charytatywna zorganizowa-

foto.: Jakub Broda

W styczniu mieszkańcy naszej gminy mogli spędzać niedzielne popołudnia bardzo
muzycznie. Cykl koncertów rozpoczęła
„Orkiestra Dęta Toszek”, która w święto
Trzech Króli wykonała w kościele najpiękniejsze kolędy i nie tylko. Kolejny
znakomity występ, tym razem na Zamku,
był dziełem prof. Gabrieli Silvy i zaproszonych gości - profesorów uczelni muzycznych w Warszawie i w Katowicach,
a także z studentów. Z bogatym repertuarem kolędowym wystąpiły w toszeckim
kościele chóry: „Tryl” pod dyrekcją Marii Garbal oraz „Medicanto” pod dyrekcją pani Elżbiety Willim działający przy
Opolskiej Izbie Lekarskiej. W ostatnią
niedzielę stycznia kolędową „kropkę nad
i” postawiły Zespół Wokalny „Con Colore” pod dyrekcją Kariny Kupczyk, działający przy DFK Tost/Toszek oraz schola
liturgiczna parafii Wniebowzięcia NMP
w Rudach pod dyrekcją Klaudii Zawady.
Gratulujemy wszystkim artystom i dziękujemy organizatorom!
KP/JR
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