kto nosi ten nie roznosi!
Jeszcze przed obostrzeniami rządu w połowie marca br. proboszcz
toszeckiej parafii, ks. Sebastian Bensz wraz z wikarym ks. Ireneuszem Gierczyckim i sojusznikami - samorządem toszeckim, a także mieszkańcami zainicjowali akcję profilaktyczną Kto Nosi Ten Nie
Roznosi.

składam serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim
osobom zaangażowanym
w szycie maseczek ochronnych. Państwa dobra wola
i bezinteresowność wyzwoliły wspaniałą aktywność,
dzięki której nikt nie był
obojętny wobec panującej
epidemii. Przepiękne były
i są Wasze gesty oraz bezinteresowna pomoc wszystkim osobom potrzebującym wsparcia!
Dziękuję za owocną współpracę sojusznikowi akcji
- parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
Zapewniam, iż nasz samorząd zawsze będzie wspierał działania, ukierunkowane na potrzeby naszych
mieszkańców wynikających z ochrony zdrowia i życia.
W codziennym życiu pragnę życzyć sukcesów w realizacji zamierzeń zarówno tych osobistych jak i zawodowych oraz radości i wszelkiej pomyślności, aby
Państwa działaniom towarzyszył ludzki uśmiech
przychylność i życzliwość.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Foto: Facebook Kto Nosi Ten Nie Roznosi

Głównym celem kampanii była inicjatywa szycia maseczek i promowanie ich noszenia wśród mieszkańców naszej gminy. Cel? Zapobieganie dalszym zachorowaniom na COVID-19.
W akcję profilaktyczną włączyli się sołtysi naszej gminy, którzy wspierali osoby szyjące poprzez dostarczanie materiałów i gumek przekazanych przez magistrat i toszecką parafię. Sołtysi również dostarczali
gotowe maseczki wieszając je na klamkach posesji mieszkańców. Aktywnie włączyły się również członkinie naszych Kół Gospodyń Wiejskich. Parafia i mieszkańcy zajęli się również całą logistyką przedsięwzięcia związaną m.in. z dystrybucją materiału i gumek.
Nasi mieszkańcy pomimo różnych swoich spraw i niepokoju związanego z panującą pandemią znaleźli czas, aby wspierać osoby potrzebujące. Materiał na maseczki wraz z gumkami był sukcesywnie dostarczany przez parafię, samorząd, sołtysów oraz mieszkańców do osób
szyjących. Wsparliśmy tym samym lokalne sklepy w których zakupiliśmy materiały i gumki.
Na portalu społecznościowym została stworzona grupa „Kto Nosi Ten
Nie Roznosi”, która łączy osoby zainteresowane bezpłatnym szyciem
w domu. Społeczne zaangażowanie mieszkańców naszej gminy w temat szycia i rozprowadzania maseczek rozwija się znakomicie! Jedni
szyją w pełni profesjonalnie maseczki, a inni dokładając starań rozpoczynają w ten sposób swoją przygodę z krawiectwem. Obecnie wolontariusze szyją maseczki dla szpitali i Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Niniejsze przedsięwzięcie stanowi niewątpliwie wzorcowy przykład
wspólnej inicjatywy społecznej, kościelnej i samorządowej, a także dobrej współpracy, w której nie ma podziałów, a celem jest dobro i zdrowie każdego z nas. 
JR

Szanowni Mieszkańcy
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Dziękujemy!
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to,
Że ten świat,
Nie zginie nigdy dzięki nim.
Czesław Niemen
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W szycie maseczek ochronnych oraz ich
dystrybucję zaangażowali się w szczególności:

kto nosi ten nie roznosi

Boguszyce
Krystyna Miozga
Krystyna Buchta
Regina Buchta
Ciochowice
Renata Gaworek
Kotulin
Izabela Majcher-Dorobisz
Sonia Sznurka,
Weronika Oblonczek,
Beata Leksy,
Cecylia Zawiola,
Renata Szeja,
Urszula Lucia,
Joanna Wechner,
Holewa Aniela
Kotliszowice
Joanna Jaksik
Simona Jaksik
Mariusz Rak
Paczyna
Anna Rutka
Halina Frejno
Anna Chromik
Monika Budniok
Monika Wieczorek
Bogumiła Walterska
Olga Królak-Sopała
Roksana Oleszowska
Mariola Urbaniec
Gabriela Treter

Przypomnijmy, iż zgodnie z rządowym zarządzeniem
od 16 kwietnia br. mamy obowiązek zakrywania twarzy
(maseczką, szalikiem, chustą) w przestrzeni publicznej.
Powyższy nakaz dotyczy:
zbiorowego transportu publicznego,
pojazdów samochodowych, jeśli jadą nimi osoby, które wspólnie
nie zamieszkują,
miejsc ogólnodostępnych: ulice, place, sklepy, targi, apteki
w miejscach kultu religijnego,
terenów zielonych - parki, zieleńce, promenady, bulwary,
cmentarze,
trenów leśnych - w szczególności parkingów leśnych,
miejsc edukacji leśnej i biwakowania.
W przypadku małych dzieci lekarze zalecają, aby zasłaniać usta i nos
chustami czy kominami. Dobrym rozwiązaniem może być przewożenie dziecka w zamkniętym wózku ze specjalną osłonką. W razie legitymowania funkcjonariusz może żądać od dorosłej osoby legitymowanej ściągnięcia z twarzy maseczki.

Pniów
Ewelina Tarnowski
Sylwia Ocziepka
Ewa Przybyła
Pisarzowice
Beata Strancich
Płużniczka
Michalina Cichońska
Maria Makowczyńska
Beata Czajkowska
Barbara Ciupek
Radosław Makowczyński
Proboszczowice
Aniela Cholewa
Sarnów
Gabriela Ziaja
Brygida Henkel
Alina Klonek
Toszek
Lidia Badura
Barbara Bartela
Roksana Bartela
Barbara Ciupek
Aneta Gruszka
Magdalena Krzepisz
Małgorzata i Bartłomiej Woźniakowie

Dziękujemy!
Podziękowania składamy również Pracowni pod
Zamkiem oraz sklepom WIKA z Toszka, KOKO
z Paczyny za dystrybucję maseczek uszytych przez
naszych mieszkańców.

UWAGA!
Zakładanie maseczki pod nosem lub na brodzie, które jest obecnie w modzie, prowadzi do narażenia
siebie i innych na zachorowanie na COVID –19.
Zakładaj poprawienie maseczkę lub #zostanwdomu
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plakat: Anna Skandy

Wilkowiczki
Joanna Hila

