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PROSTO Z URZĘDU
Z prac Rady Miejskiej

Wybaczcie mi Państwo, że kolejny raz
wracam do otaczającej nas pandemii, ale
obecna sytuacja zmusiła nas wszystkich
do zmiany naszych planów. Dotyczy to
naszych planów prywatnych, jak również
planów działalności firm czy samorządu.
Aby przetrwać ten trudny czas staramy się
pomóc naszym przedsiębiorcom w taki
sposób, jaki ustawodawcy dali nam do
dyspozycji. Możemy umożliwić skorzystanie ze zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ulg w zapłacie czynszu od
wynajmu lokali gminnych. Informujemy
również o innych elementach „tarczy antykryzysowej” za które odpowiadają i które proponują inne instytucje samorządowe
i rządowe.
Na szczęście nasze życie powoli wraca do
normalności. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że epidemia może powrócić, a wtedy wszystkie obostrzenia
zostaną ponownie przywrócone. Dlatego
nadal ważne jest zachowywanie dystansu
społecznego, zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych oraz bezwzględne przestrzeganie zasad higieny. Chcę też poinformować w tym miejscu, że w ramach
powrotu no normalnego funkcjonowania,
po odpowiednim przygotowaniu obiektów
i spełnieniu nakazanych warunków higieniczno-sanitarnych, podjąłem decyzję
o otwarciu naszych oddziałów przedszkolnych i przedszkola.
Wiemy już dziś na pewno, że w okresie
wakacyjnym zaplanowane imprezy się
nie odbędą. Nie wiemy jeszcze jak będzie
wyglądać sytuacja po wakacjach. Mamy
nadzieję, że pandemia będzie powoli wygasać. Możemy już dziś skorzystać z oferty naszego Centrum Kultury czy Orlika,
pamiętając o obostrzeniach sanitarnych.
Przy tej okazji należy wspomnieć, że do
naszego zamku zostanie w tym roku przeniesiona Biblioteka Powiatowa z Pyskowic.
O niektórych szczegółach piszemy szerzej
w tym numerze gazetki.
Udostępniamy również dla petentów
Urząd Miejski, oczywiście w ramach obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wracamy do normalności także w kwestii
wydawania gazetki: po dwumiesięcznej
przerwie wracamy do tradycyjnej papierowej wersji, co z pewnością ucieszy naszych
stałych czytelników. W tym numerze gazetki serdecznie dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, którzy włączyli się do
akcji #KtoNosiNieRoznosi. Bez ich zaangażowania powrót do normalności w naszej gminie mógłby trwać znacznie dłużej
i wyglądać zupełnie inaczej..
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka
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Drodzy czytelnicy, Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy! Mijający miesiąc maj
to szczególny czas dla samorządności
w Polsce, bowiem jak co roku 27 maja
obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne obchody są jednak
szczególne ponieważ obchodzimy XXX-lecie powstania Samorządu w Polsce.
Myślę, że te ostatnie 30 lat będzie przez
historię ocenione jako jeden z najlepszych okresów w historii Rzeczypospolitej. Samorząd Terytorialny pozwolił
zdecentralizować zarządzanie krajem
oddając prawo głosu obywatelom. To oni
angażują się najmocniej w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na
które mają realny wpływ. Powierzenie
poszczególnych zadań samorządom dało
możliwość decydowania i współtworzenia naszego najbliższego otoczenia.
Patrząc dzisiaj na naszą gminę możemy również zaobserwować jak bardzo
się zmieniła na przestrzeni tych 30. lat.
Dzięki corocznym inwestycjom w różnych obszarach gminy nastąpiła znacząca poprawa warunków i jakości życia
mieszkańców. Na podkreślenie zasługuje
fakt, jak wielu mieszkańców naszej gminy (także młodzież) zaczęła angażować
się w życie społeczne poprzez działalność w różnych organizacjach, grupach
nieformalnych, czy stowarzyszeniach,
co niewątpliwie przekłada się na rozwój naszej lokalnej samorządności. Mając na uwadze czas panującej pandemii,
tegoroczny Dzień Samorządowca obchodzimy skromnie, solidaryzując się
ze wszystkimi, których ten wirus nie
oszczędził.
W dniu 30 kwietnia w Sali Peterswaldzkiej toszeckiego zamku odbyła się XVIII
Sesja RM. Tutaj również z uwagi na obowiązujące obostrzenia w kraju podczas
obradowania sesji podjęto wszystkie
środki ostrożności w trosce o zdrowie
osób w niej uczestniczących. Na sesji
swoje Ślubowanie złożył nowo wybrany radny Pan Radosław Makowczyński,
który uzyskał mandat radnego w wyborach uzupełniających w dniu 26 kwietnia
i w Radzie będzie reprezentował mieszkańców sołectw Sarnów i Płużniczka.
Panu Radosławowi życzę wszystkiego
dobrego a decyzje, które będzie podejmował niech przyczyniają się do jeszcze
lepszego rozwoju sołectw i całej gminy.
Podczas obrad sesji radni podjęli 10
uchwał. Przypomnę, że wszystkie podjęte uchwały, głosowania, Zapytania
i Interpelacje, nagrania z sesji a także
inne informacje związane Radą Miejską dostępne są na stronie internetowej
Gminy Toszek w zakładce E-Rada, oraz
w BIP. Wspomnę tylko o dwóch ważnych
w obecnym czasie pandemii podjętych
przez radnych uchwałach dotyczących
zwolnień podatkowych, tj.: Uchwała
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Uchwała w sprawie
ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu
rozłożenia na raty lub odroczenia termi-

nu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek.
Kończąc pozostaje mi życzyć Wszystkim mieszkańcom, w szczególności
wszystkim Matkom dalszego zdrowia,
wytrwałości i siły na przetrwanie tego
trudnego dla wszystkich czasu – jeszcze
będzie dobrze! A Tym, którzy czują się
częścią naszej wspólnoty samorządowej,
czynnie w niej uczestniczą, tworzą ją
i ją pielęgnują życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam energii na dalsze działanie,
z owoców Waszej pracy miejcie dużo radości, a zdrowie niech Was nie opuszcza
– Wszystkiego dobrego kochani Samorządowcy.
Tadeusz Kobiernik
Przewodniczący Rady Miejskiej

z życia gminy

Epidemia
a budżet gminy

Trwający stan epidemii odczuwalnie
przekłada się na stan finansów gminy.
W stosunku do roku ubiegłego o 100 tys.
zł zmniejszona została kwota przekazanej
rządowej subwencji oświatowej i nie pokrywa ona również kosztu podwyżek nauczycieli od 01.09 br. (około 200 tys. zł),
natomiast aż o 200 tys. zł w pierwszym
kwartale zmniejszyły się udziały gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Burmistrz Grzegorz Kupczyk dokonuje bieżących analiz i przeglądu planów
wydatkowych gminy na rok bieżący. Wiadomo już, że nie wszystkie zaplanowane
wydatki uda się utrzymać. O szczegółach
będziemy informować.
PK

Dofinansowanie
dla przedsiębiorców
Do 23 czerwca trwa nabór wniosków
o dofinansowanie 85% kosztów realizacji
projektów przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Projekty muszą
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

z życia gminy

Zwolnienia
z czynszów i podatków

Foto: Archiwum UM Toszek

być ukierunkowane na utrzymanie miejsc
pracy w związku z kryzysem zdrowia
publicznego lub na wsparcie działalności inwestycyjnej lub innej działalności
zwiększającej konkurencyjność firmy.
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. Preferowane są branże szczególnie narażone
na negatywne skutki wystąpienia COVID-19: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, przemysł czasu wolnego, handel
detaliczny, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne. Szczegóły: https://
rpo.slaskie.pl
PK

Każdy właściciel zabytkowego obiektu, powinien starać się, na ile to możliwe, aby poddany jego pieczy zabytek
był należycie utrzymany i prezentował swoje walory historyczne i estetyczne. Mając na uwadze, iż od prawie
dwudziestu lat sala sesyjna magistratu toszeckiego nie była remontowana
zadecydowano o przeprowadzeniu
kompleksowej modernizacji zabytkowego pomieszczenia. Dokonano wymiany parkietu, pomalowano ściany,
podzielono salę na dwie części (szkoleniową i konferencyjną), zawieszono
herby miast partnerskich, a także zamontowano nowoczesny system audiowizualny. Zakupiono też stoły oraz
krzesła. Modernizacja została zrealizowana pod nadzorem konserwatora
zabytków. Sala sesyjna naszego ratusza przypominająca dotąd pomieszczenie z lat 90 dopasowana została do
standardów współczesnych. Na realizację inwestycji podpisano umowę na
początku stycznia br.,wartość zadania
opiewa na kwotę: 199.070,36 zł JR

Foto: Archiwum UM Toszek

foto: slaskie.pl

Sala sesyjna w pełnej krasie

Rolniku, uważaj
na pszczoły!

Przypominamy przedsiębiorcom o możliwości ubiegania się o zwolnienia z czynszów i podatków. Na podstawie decyzji
Burmistrza Toszka przedsiębiorcy korzystający z gminnych lokali mogą ubiegać
się o zwolnienie z czynszu. Na podstawie
uchwały Rady Miejskiej przedsiębiorcy,
których dotyczy ustawowy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami

Gaz-System S.A.
Inwestycja i podatki

Zakończyła się rządowa inwestycja rozbudowy sieci gazociągowej, która prowadzona była także na terenie naszej
gminy. Celem nowej nitki gazociągu jest
usprawnienie przesyłu gazu w ogólnopolskiej sieci gazowej. Spodziewamy się, że
umieszczenie nowych urządzeń w gruntach na terenie naszej gminy, przyniesie
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Naprawy drogowe

Foto: Archiwum UM Toszek

epidemii COVID-19, mogą ubiegać się
o zwolnienie z podatku od nieruchomości. O to samo zwolnienie mogą występować wszyscy przedsiębiorcy na podstawie
przepisów ordynacji podatkowej. Dotychczas wpłynęły 3 wnioski o zwolnienie
z czynszu (2 rozpatrzono pozytywnie).
Wpłynęło też kilka wniosków o zwolnienie z podatku, 2 rozpatrzono pozytywnie,
2 negatywnie, kilka jest w trakcie procePK
dowania.

dodatkowe przychody do naszego budżetu. Wymiar tych opłat zostanie ustalony
na podstawie obowiązujących przepisów.
PK

Trwają coroczne naprawy cząstkowe
dróg gminnych. Miejsca do przeprowadzenia napraw wskazano wykonawcy
po skonsultowaniu istniejących potrzeb
z mieszkańcami. Prace na nawierzchniach asfaltowych zakończą się w czerwcu. W drugim etapie poprawiona zostanie
jakość kilku najpilniejszych drogowych
nawierzchni utwardzonych.
PK

Pszczoła to nie tylko miód dla pszczelarza. To zapylone rośliny, a więc wyższe
plony. Te dwa zdania dla każdego rolnika powinny być oczywiste. Czasami bywa
tak, że przez bezmyślne opryskiwania pól
chemikaliami ginie tysiące pszczół. Taka
sytuacja to ogromna strata dla pszczelarza jak i dla nas wszystkich. Zwracamy się
z apelem i z prośbą o prawidłowe opryskiwanie swoich upraw, tak aby nie szkodziły tym pożytecznym i jakże pracowitym
owadom. Osoby, które o niewłaściwej porze opryskują uprawy i zabijają pszczoły
mogą obawiać się nawet odpowiedzialności karnej. 
JR
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Centrum
przesiadkowe

foto: Iwona Migas

W chwili redagowania tego numeru gazety trwa jeszcze postępowanie
przetargowe na wyłonienie wykonawcy generalnego remontu dworca PKP w Toszku wraz z adaptacją
obejścia. W postępowaniu oferty
złożyło pięciu wykonawców. Ceny
zaproponowane przez trzech z nich
mieszczą się w kwocie, którą zamierzamy przeznaczyć na realizację tego
zadania. Wszystko wskazuje na to, że
w najbliższym czasie będziemy mogli
podpisać umowę w sprawie realizacji
tej ważnej inwestycji.
PK

Gminna biblioteka
powiatowa

Oferta
spółki komunalnej

Kanalizacja
Brak zimy i stosunkowo niewielkie zawirowania kadrowe związane z sytuacją epidemiczną pozwalają prowadzić systematyczne prace przy rozbudowie kanalizacji
sanitarnej. W rejonach prowadzonych
robót, za wyjątkiem Oracza (ul. Wiejska),
zasadniczo pozostały do wykonania roboty związane z odtworzeniem nawierzchni
dróg. W przyszłym miesiącu poinformujemy szczegółowo o terminach oddania do
użytku nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. Już dziś zwracamy uwagę na obowiązek przyłączenia gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. Oferty firm,
które mogą wykonać te prace, są szeroko

dostępne. Z precyzyjną informacją i ofertą
do nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej wystąpi wkrótce Remondis Aqua
Toszek.
PK

#Wybieram 590

W tym trudnym dla
nas czasie zachęcamy
do kupowania polskich produktów.
Przede
wszystkim
wspierajmy naszych
toszeckich przedsiębiorców, rolników i kupujmy w naszych lokalnych sklepach. Kupujmy polskie produkty oznaczone kodem
rozpoczynającym się od 590. 
JR

foto: PUK Toszek

foto: Archiwum “CK “Zamek w Toszku”

Z inicjatywy powiatu gliwickiego trwają rozmowy między przedstawicielami
naszych jednostek samorządowych na
temat przekazania biblioteki powiatowej
w struktury Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”. Na podjęcie tego zadania jesteśmy gotowi lokalowo i kadrowo. Trwają
procedury prawne związane z przekazaniem naszej gminie realizacji tego zadania
przez powiat gliwicki. Podpisanie wiążącego porozumienia w tej sprawie jest zaplanowane jesienią. 
PK

Utrzymanie porządku, czystości, pielęgnacja zieleni, drobne prace ziemne
i naprawy - oferta naszego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (nowej spółki
gminnej) dopiero się tworzy, ale już jest
dostępna. Bliższych informacji można
zasięgnąć u prezes Katarzyny Dysarz (tel.
604 131 473) lub na profilu FB spółki. PK
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DLA EDUKACJI

Epidemia koronowirusa spowodowała
szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży.
Zdalny system nauki wymaga posiadania
sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu przez każdego ucznia w domu, na
co wiele rodzin nie może sobie pozwolić.
GAZ SYSTEM uruchomił w maju program, dzięki któremu szkoły w 25 gminach
w Polsce będą mogły zakupić sprzęt IT niezbędny do nauki zdalnej. Wśród 25 gmin
znalazła się gmina Toszek, która otrzyma
sprzęt w kwocie 30.000,00 zł
Ponadto magistrat toszecki przystąpił do
programu Zdalna Szkoła + w którym będzie można pozyskać środki dla nowoczesny sprzęt IT dla rodzin wielodzietnych.

JR

Odkrywamy Świat Nauki
Przygotowany przez Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek projekt - "Odkrywamy Świat Nauki" otrzymał dofinansowanie w kwocie 405.030,55 zł w ramach funduszy unijnych. Projekt będzie
realizowany w trzech szkołach w Kotulinie Paczynie i Pniowie w terminie od 1
września br. Głównym założeniem projektu jest prowadzenie zajęć z matematyki i języka angielskiego. Ponadto zostaną
zorganizowane:
• warsztaty przyrodnicze z wykorzystaniem mobile-learningu,
• zajęcia
korekcyjno–kompensacyjne
oraz logopedyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne.
Uczniowie będą mogli również wziąć
udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Dodatkowo nauczyciele ze wska-

zanych szkół udoskonalą umiejętności
i kompetencje zawodowe. Dla beneficjentów zostanie zakupiony specjalistyczny
sprzęt naukowy wraz ze sprzętem TIK
i wyposażeniem pracowni przedmiotowych. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Toszek.
JR

#ZOSTAŃWDOMU

foto: Aneta Jachimczuk

Aktywne przedszkolaki w domu

www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w naszych oddziałach przedszkolnych z powodu zagrożenia epidemicznego
nie oznacza, że nasi najmłodsi nie kontynuują procesu wychowania i kształcenia. Zaistniała sytuacja spowodowała, że podstawa
programowa wychowania przedszkolnego
jest realizowana przy współpracy nauczycieli i rodziców w warunkach edukacji domowej.
Dbając o stymulowanie wszechstronnego
rozwoju naszych przedszkolaków wychowawcy systematycznie przekazują rodzicom
propozycje wspólnych zabaw i zadań dla
dzieci. Okazało się, że jak zawsze możemy
liczyć na owocną współpracę z naszymi rodzicami, którzy są bardzo kreatywni, a propozycje nauczycieli wykorzystują do pobudzania pomysłowości i inwencji twórczej
swoich dzieci. Efekty tej współpracy można
na bieżąco śledzić w naszej przedszkolnej
fotogalerii.
Aneta Jachimczuk

Domki wystawiennicze
w naszym zasięgu!

foto: Archiwum UM Toszek

GAZ-SYSTEM dla toszeckiej edukacji

kultura

Nasz samorząd wraz z Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” pozyskał środki na
realizację projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocji lokalnych
produktów poprzez zakup 25 domków
wystawienniczych na potrzebę organizacji lokalnych wydarzeń”. Celem projektu
będzie wzrost atrakcyjności turystycznej
Gminy Toszek poprzez organizację wy-

foto: Archiwum UM Toszek

OŚWIATA

darzeń promujących lokalne produkty
nawiązujące do tradycji lokalnej, polskiej
jak i naszego regionu. Środki na realizację zostały pozyskane w ramach organizowanego konkursu przez Lokalną Grupę
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
JR

Co z wydarzeniami?
Trwa stan epidemii. Państwo decyduje
się małymi krokami „odmrażać” stopniowo życie społeczne. Sygnały, które coraz
częściej do nas docierają, mówią jednak
bardziej o konieczności życia ze świadomością raczej zagrożenia niż pokonania
koronawirusa. W związku tym odwołane
zostały w tym roku imprezy, wydarzenia
i obchody związane m.in. ze świętem
3 Maja, ze wspomnieniem św. Floriana,
patrona strażaków, Brewerie Toszeckie,
ale także Festiwal Organowy i Dni Toszka. Środki finansowe, które miały być
przeznaczone na organizację tych wydarzeń, zostaną oczywiście przeznaczone
na inne społecznie i gospodarczo ważne
cele. O szczegółach będziemy informować. 
PK
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kultura

Co słychać w naszej
bibliotece
Dział Bibliotek Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” w dobie pandemii koronawirusa nie zostawił czytelników: bibliotekarze wyszukują
i udostępniają na Facebooku różne źródła darmowych e-booków
i wydarzeń kulturalnych. Pracownicy biblioteki zorganizowali również Tydzień Bibliotek 2020 pt.
„Zasmakuj w bibliotece” online,
w czasie którego każdy mógł wziąć
udział w quizie „Apetyczna literatura”, obejrzeć autorskie wykonanie
bajki (z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai), nauczyć się techniki ozdabiania string art (dzięki
uprzejmości lokalnej artystki), czy
też posłuchać deklamacji wierszy
napisanych i wygłoszonych przez
autorkę wierszy i bajek dla dzieci.
Niestety obecnie niemożliwe jest
prowadzenie działań stacjonarnych
promujących czytelnictwo i kulturę – ostatnie tego typu wydarzenia
miały miejsce w marcu (wernisaż
wystawy pani Magdaleny Madejskiej, spotkanie autorskie z panią
Grażyną Nowak). Biblioteka, po
kilkutygodniowej niedostępności
dla czytelników, 12 maja uruchomiła wypożyczalnię, co spotkało się
z bardzo dużym zainteresowaniem
lokalnej społeczności. Bibliotece
udało się również uzyskać dotację
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości
wydawniczych w kwocie 3 500 zł.
Aleksandra Nowak

#teskniezazamkiem

W tym trudnym dla wszystkich czasie każdy za czymś tęskni. Zamek w Toszku to miejsce,
gdzie przez cały rok dzieci są stałymi gośćmi, a to z racji zajęć, wycieczek z rodzicami
albo wycieczek szkolnych. Dlatego dzieci grupy plastycznej pod opieką pani instruktor
Agaty Przewieźlik narysowały zamek toszecki z dopiskiem #teskniezazamkiem. Nasi mali
przyjaciele przesłali do nas przepiękne prace z których powstał collage i dzisiaj mamy
przyjemność zaprezentowania go Państwu. W tym miejscu bardzo dziękujemy wszystkim
rodzicom za pomoc w przesłaniu tych prac, chcemy zapewnić wszystkie dzieci, że i zamek
tęskni za Wami.
Barbara Skawińska

foto: „Sokole Oko DRONA” www.facebook.com/sokoleokodrona

Pozyskane środki
na rewitalizację
toszeckiego
zamku
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Rok 2020, mimo utrudnień jakie
zafundowała nam epidemia, jest
kolejnym rokiem nieprzerwanych
inwestycji w utrzymanie dobrego
stanu naszego zabytku. Właśnie
podpisaliśmy umowę ze Starostwem
Powiatowym w Gliwicach na cyklinowanie wszystkich podłóg parkietowych w obiekcie zamkowym,
mowa tu o Bibliotece, Czytelni, sali
Peterswaldzkiej, Sali Possadowskiej.
Wartość zadania to ok. 40 000 zł.
z czego 16 000 dofinansuje Starostwo. Kolejną inwestycją którą będziemy realizować po podpisaniu
umowy z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony Zabytków to remont bastei. Całość zadania to ok. 73 000 zł.
natomiast pozyskane środki na to
zadanie to 53.800 zł. 	Artur Czok
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

Wsparcie dla rozwoju
lokalnego
- czyli słów kilka o LGD
„Leśna Kraina
Górnego Śląska”

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” obejmuje swoim zasięgiem
16 gmin z obszaru powiatu lublinieckiego, tarnogórskiego i gliwickiego, w tym
teren gminy Toszek. Celem jego działania jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie wpływa na rozwój
obszarów wiejskich poprzez wsparcie
przedsiębiorczości na obszarze LSR,
dbanie o rozwój turystyki lokalnej oraz
organizację działań mających na celu
integrację społeczności lokalnej oraz
poprawę jakości jej życia. LGD zorganizowało już 20 naborów na dofinansowanie projektów związanych z realizacją
wyżej wymienionych działań. Dzięki dotacjom na obszarze gminy Toszek przeprowadzono już 4 operacje, a 4 kolejne
są w trakcie realizacji. Więcej informacji
o „Leśnej Krainie Górnego Śląska” i jej
działalności można znaleźć na stronie
internetowej www.lesnakrainalgd.pl.
LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

sport

Mistrz Polski z Kotliszowic!

Po ukończeniu szkoły podstawowej i pierwszej klasy
gimnazjum w Toszku syn
przeniósł się do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego
w Bielsku-Białej. Podjęcie
tej decyzji podpowiedział
mu trener pyskowickiej
drużyny futsalu, gdzie
Bartek przez wiele lat trenował - opowiada mama
pochodzącego z Kotliszowic Bartka Twarkowskiego, wielokrotnego mistrza
Polski w futsalu. Bartek
trenuje piłkę nożną halową i boiskową. W roku
2018 zdobył mistrzostwo
Polski jako 14-latek w kategorii U14, w roku 2019
powtórzył ten sukces jako
15-latek grając z 16-latkami, a niedawno (2020) potwierdził wysoki poziom
swoich umiejętności zdobywając mistrzostwo Polski jako 16-latek!
Wybór szkoły w Bielsku poprzedziliśmy odpowiednim
rozpoznaniem i namysłem.
Kilka szkół sprawdziliśmy
pod kątem poziomu, zapoznaliśmy się z opiniami na
ich temat, bo poza dobrymi
warunkami do uprawiania
sportu zależało nam równie mocno na
wynikach w nauce Bartka. Obecnie uczy
się w I klasie liceum. Mieszka w internacie, ale przeważnie w każdy weekend jest
w domu - opowiada pani Sabina Twarkowska. - Czasem człowiek się martwi,
ale wiem, że syn dobrze sobie radzi i ma
tam dobrą opiekę. Poza tym matka zrobi

Foto: Archiwum Sabiny Twarkowskiej

kultura

wszystko, żeby syn spełniał swoje marzenia - dodaje.
W październiku 2019 Bartek Twarkowski dostał powołanie na zgrupowania
kadry Polski futsalu w kategorii U-19.
Gratulujemy! A o kolejnych sukcesach
z przyjemnością poinformujemy.
Zanotował PK

TOMASZ PISZE O NAS... FELIETON

Globalna wioska i jej kłopoty
Wkrótce świat wróci do normalności.
(A co jeśli nie?) Ludzie pójdą do pracy
zupełnie zwyczajnie, jak w ciągu wielu
ostatnich lat. (A co jeśli nie?) Dzieci wrócą do szkół, zaczną się przygotowywane
w pośpiechu egzaminy i skrócone wakacje. Kto tylko będzie mógł, wyrwie się na
wczasy za granicę albo chociaż nad morze
czy w góry; można chcieć czegoś innego
po trzech miesiącach pandemii? Życie zacznie się toczyć w pośpiechu, czyli zupełnie zwyczajnie.
A co jeśli nie?
Wydaje mi się, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile mieliśmy szczęścia. Gdyby
zamiast koronawirusa z Wuhan pojawił
się inny wirus, powodujący pięćdziesiąt
procent zgonów u zarażonych i równie
łatwo się roznoszący, na świecie zmarwww.toszek.pl • Po troszku o Toszku

łyby już ponad dwa miliony osób z jego
powodu. Mieliśmy mnóstwo szczęścia,
bo stworzyliśmy jako ludzkość doskonałe
warunki do rozwoju epidemii, a ona pojawiła się w stosunkowo niegroźnej formie.
Ludzkość otrzymała poważne ostrzeżenie
i dlatego nikt z nas nie powinien liczyć na
to, że świat wróci do tego, jakim był przed
epidemią. Wiele będzie musiało się zmienić, żeby globalizacja, która niewątpliwie
ma wiele zalet, przestała stanowić dla nas
zagrożenie. Kto wie, może pożegnamy erę
swobodnego przemieszczania się po całej
niemal kuli ziemskiej? Może w globalnej
wiosce pojawia się ograniczenia, na które
trzeba będzie przystać dla dobra ogółu?
Piszę o przyszłości, a przecież… Pandemia wcale się jeszcze nie skończyła.
W Polsce wciąż są odnotowywane kolejne
przypadki zachorowań, z czego najwięcej

u nas, na Śląsku. Jednocześnie luzowane
są różne obostrzenia, a ludzie zmęczeni
ograniczeniami przestają przywiązywać
większą wagę do tych obowiązujących.
Mam wrażenie, że społeczeństwo zachowuje się, jak zawodnik, który traci koncentrację tuż przed metą i już podnosi
ręce w geście zwycięstwa, choć niczego
jeszcze nie wygrał.
Nie wolno nam teraz odpuścić. Być może
jesteśmy bardzo blisko pokonania epidemii, a najgorsze, co możemy teraz zrobić,
to uznać, że sprawa jest już wygrana i nie
ma co przejmować się noszeniem maseczek czy dezynfekowaniem rąk. Sport
nauczył mnie, że dopiero po ostatnim
gwizdku wiadomo, kto zwyciężył. W walce z pandemią ostatniego gwizdka jeszcze
nie było.
Tomasz Sobania
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zdrowie

Aktualny stan sytuacji epidemiologicznej

Powoli znoszone są najbardziej rygorystyczne obostrzenia wprowadzone przez
rząd RP w celu ograniczenia do minimum
pandemii koronowirusa COVID-19. Od
dnia 18 maja pozwolono na wznowienie
działalności przez zakłady fryzjerskie oraz
salony kosmetyczne. Musimy się jednak
umówić telefonicznie na wizytę, bowiem
nadal ze względów sanitarnych muszą być
zamknięte poczekalnie w tych zakładach.
Zezwolono również na otwarcie gastronomii. W tym przypadku ograniczenia
sanitarne wymagają określenia maksymalnej ilości klientów (1 osoba na 4 m2)
oraz zachowanie odległości 2 m pomiędzy
stolikami. Obsługa lokali powinna nosić
maseczki i rękawiczki oraz dezynfekować
stoliki po każdym kliencie. Przywrócono
również zajęcia praktyczne w szkołach policealnych oraz konsultacje dla maturzystów i uczniów klas 8 przed zbliżającymi
się egzaminami. Pozwolono również dzieciom wychodzić bez dorosłego opiekuna.
W transporcie publicznym zwiększono
dopuszczalną ilość pasażerów do ½ miejsc
siedzących. Dodatkowo do pojazdu mogą

także wsiąść osoby, które zdecydują się
jechać na stojąco, jednak łączna liczba
pasażerów w takim przypadku nie może
przekroczyć 1/3 maksymalnej liczby pasażerów. W uroczystościach religijnych
może również brać większa ilość osób. Na
jednego wiernego ma obecnie przypadać
10 m2.
W przypadku uprawiania sportów zezwolono na przebywanie maksymalnie do 14
osób (+2 trenerów) na otwartych obiektach sportowych (poza pełnowymiarowymi boiskami sportowymi, na których
mogą przebywać 22 ćwiczący oraz 4 trenerów). W obiektach zamkniętych maksymalna ilość ćwiczących zależeć będzie
od ich powierzchni. Nie wolno jednak
nadal korzystać z szatni czy węzła sanitarnego, a obiekty i urządzenia muszą
być dezynfekowane po każdych zajęciach.
W placówkach kulturalnych zezwolono na
wznowienie prób i ćwiczeń. Do 12 czerwca przedłużono kontrole graniczne na wewnętrznych granicach UE.
W zaleceniach rządowych nadal najważniejsze są: zachowanie co najmniej 2 me-

trowego odstępu od innych w przestrzeni
publicznej, zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, a także, o ile to jest
możliwe, pracowanie zdalne i pozostanie
w domu.
Tyle zmian w przepisach obowiązujących
na terenie całego kraju. A jak nasze życie
wraca do normalności?
Przede wszystkim zmienia się sposób
urzędowania Urzędu Miejskiego. Ponownie będzie on otwarty dla petentów, choć
nadal ograniczone pozostanie swobodne
poruszanie się po nim. Będziemy jednak
mogli już zapłacić należności w kasie oraz
załatwić najważniejsze sprawy urzędowe.
Otwarte również dla publiczności zostało Centrum Edukacji Historycznej na toszeckim zamku. Nasze restauracje także
zapraszają do skorzystania ze swojej oferty. Skorzystać możemy też z Orlika. Nasi
przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku
pandemii mogą się starać o zwolnienia
od podatku od nieruchomości czy o ulgi
w zapłacie czynszu od wynajmu obiektów
gminnych. 
PKa

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości
od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje
koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś
kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
Untitled-1 1

17.03.2020 18:59:33

SANEPID w Gliwicach: 32 338 05 10 lub 666 227 205
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