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Przedsiębiorcy w czasie epidemii
Na skutek epidemii działalność niektórych branż została ustawowo ograniczona, a innych zupełnie zawieszona. Dla konkretnych przedsiębiorców
oznacza to ograniczenie przychodów,
brak możliwości wypłaty wynagrodzeń
i ryzyko braku możliwości regulowania
innych zobowiązań. Świadomi powagi sytuacji, zarówno rząd jak również
samorządowcy, podejmują konkretne
działania, które mają złagodzić skutki
zakłóceń gospodarczych.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach uzyskaliśmy informacje o skali
wsparcia, jakie w ramach tarczy antykryzysowej trafiło do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszej
gminy. W poniższej tabeli zamieszczono
odpowiednie dane liczbowe łącznie z informacją o liczbie podmiotów gospodarczych na terenie gminy, pozyskaną bezpośrednio z systemu CEIDG.
Także samorząd toszecki: Burmistrz Toszka i Rada Miejska podjął decyzje, które
mają łagodzić gospodarcze skutki stanu
epidemii. Dla przypomnienia: przedsiębiorcy, którzy do prowadzenia swojej
działalności wynajmują gminne lokale
użytkowe (mamy formalnie 18 takich
sytuacji), mogą ubiegać się o zwolnienie
z czynszu najmu (wpłynęły dotychczas
wnioski 3 podmiotów). Ponadto, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie
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gminy mogą ubiegać się o zwolnienie
z podatku od nieruchomości (zarejestrowaliśmy 8 takich wniosków). Zwolnienia
podatkowe są także możliwe w ramach
przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” (11 przedsiębiorców złożyło wnioski
w tym trybie). Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Pod koniec
roku poinformujemy zbiorczo o skali
wsparcia udzielonego naszym przedsiębiorcom w wyniku zastosowania narzędzi samorządowych.
Z informacji uzyskanych w połowie maja
ze Śląskiego Związku Gmin Powiatów
wynika natomiast, że należycie zauważone zostały uchwały naszej Rady Miejskiej, które umożliwiają udzielanie ulg
podatkowych przedsiębiorcom. Znajdujemy się wśród 24 gmin, które wg stanu

na 11 maja, podjęły uchwały o zwolnieniach przedsiębiorców z podatków od
nieruchomości oraz wśród 31 gmin i powiatów, które umożliwiły przedłużenie
terminu płatności rat podatków. Warto dodać, że brak podjęcia, na podstawie przepisów „tarczy antykryzysowej”,
uchwały dotyczącej ulg w zapłacie za
czynsz wynika z faktu, że uchwała, która
daje takie możliwości, została u nas podjęta już wcześniej.
Zapytaliśmy naszych przedsiębiorców
w jaki sposób skorzystali z możliwości
ubiegania się z różnych rodzajów form
wsparcia, tak aby mogli prawidłowo
funkcjonować w obecnej sytuacji:
Zbigniew Klimowicz, właściciel grupy
firm KLIMOWICZ: W związku z pandemią COVID-19 nasze firmy poniosły
dodatkowe koszty związane z koniecznością zabezpieczenia produkcji a przede
wszystkim pracowników i kadry przed
negatywnymi jej skutkami. Wprowadziliśmy zmianę systemu pracy, wstrzymaliśmy możliwość dostępu osób z zewnątrz
na terytorium firm, wprowadziliśmy
ozonowanie, dezynfekcję dróg wewnętrznych, zabezpieczyliśmy sklep firmowy
(bezpieczeństwo personelu i klientów jest
dla nas bardzo ważne). Wprowadziliśmy dodatkowe dezynfekcje na produkcji
i w pomieszczeniach socjalnych. Łączdokończenie na str. 3

Łączna liczba aktywnych podmiotów gospodarczych, dla
których głównym miejscem wykonywania działalności jest
teren gminy Toszek
Liczba podmiotów, które złożyły wnioski o pomoc
Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia
Łączna wartość udzielonego wsparcia
Najniższa wysokość udzielonego wsparcia
Najwyższa wysokość udzielonego wsparcia
Średni czas rozpatrywania wniosków
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Jubileusz odrodzenia 6
toszeckiego harcerstwa

Anna Badura

Obowiązek przyłączenia się
1
do sieci kanalizacji 8

PROSTO Z URZĘDU

Minione miesiące były dla nas czasem dużych zmian. Spowodowała je epidemia
koronawirusa. Stopniowo, krok po kroku
oswajamy się z nową sytuacją, choć łatwo
nie jest. Rząd łagodzi systematycznie obostrzenia wprowadzone w ostatnich miesiącach, ale wiemy, że ryzyko zakażenia
i zachorowania nie zniknęło. Dopóki nie
zostanie wynaleziona szczepionka, musimy nauczyć się żyć ze świadomością ryzyka
i musimy ryzyko to ograniczać. Ważne jest
zachowywanie odległości od innych osób,
osłanianie ust i nosa (koniecznie ust i nosa
razem!), musimy unikać dużych skupisk ludzi. Ta sytuacja może potrwać jeszcze wiele
miesięcy. Zachowując ostrożność będziemy
starali się normalnie funkcjonować: robić
zakupy, chodzić do pracy, posyłać dzieci do
szkół i spędzać czas wolny w czasie wakacji.
Różnie lekarze mówią o rozpoczynających
się wakacjach: jedni radzą nie rezygnować
z zaplanowanych wyjazdów, inni radzą się
dodatkowo ubezpieczyć, a jeszcze inni odradzają podróże w najbliższym czasie. Najważniejsze jest zachowanie epidemicznej
świadomości i ostrożności, niezależnie od

tego, czy jesteśmy u siebie czy gdzieś indziej.
Samorząd w ostatnim czasie wrócił do pracy
na pełnych obrotach. Przez jakiś czas urząd
pracował rotacyjnie – połowa pracowników
pracowała w biurach, a połowa w domach
przy komputerach, obecnie pracujemy już
w komplecie na miejscu. Ze względu na niepewną sytuację wciąż ograniczony jest dostęp interesantów urzędu tylko do parteru,
ale gdy jest potrzeba spotkać się osobiście ze
mną lub którymś z moich współpracowników, zawsze jest to możliwe po umówieniu
się.
Dwa duże przedsięwzięcia inwestycyjne
toczą się obecnie. Kończy się rozbudowa
kanalizacji. W tym numerze publikujemy
ważną informację dla tych naszych mieszkańców, których nieruchomości sąsiadują
z nowymi sieciami kanalizacji sanitarnej.
Zwracam uwagę, że istnieje ustawowy obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej – nie ma możliwości dalszego korzystania z szamba, jeśli
można wpiąć się do kanalizacji. Zaczyna
się natomiast inwestycja polegająca na modernizacji dworca PKP w Toszku i terenu
wokół niego. Podpisana została umowa, na
podstawie której wykonawca zobowiązany
jest przygotować i uzgodnić z nami szczegółową dokumentację projektową tej inwestycji. Po jej zaakceptowaniu można będzie
przystąpić do właściwych prac remontowo-budowlanych.
Realizowane są zadania wybrane w zeszłym
roku przez mieszkańców w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Każde
z nich znajduje się na innym etapie. Przypominam, że chodzi o place zabaw w Kotli-

szowicach i na Oraczu, scenę z zadaszeniem
w Sarnowie, studnię przy boisku w Paczynie, wyposażenie dla OSP Toszek, parking
przy ul. Świbskiej w Kotulinie, ogrodzenie
placu rekreacyjno-biesiadnego w Pniowie.
Po wnikliwych konsultacjach, przeprowadzonych także z pomysłodawcą projektu,
zdecydowałem aby nie realizować w okresie
wakacji przedsięwzięcia, jakim było kino
plenerowe. Powód jest tylko jeden – ryzyko
epidemiczne. Umówiliśmy się z pomysłodawcą, że jeśli warunki się zmienią, to wrócimy do tematu jesienią, jeśli natomiast także wówczas nie będzie możliwe bezpieczne
zorganizowanie tych projekcji, przeniesiemy je na rok następny.
Najważniejszym wydarzeniem tego czasu są
zdecydowanie wybory prezydenta RP. Ich
pierwsza tura odbyła się już po złożeniu tego
tekstu do druku. Niecałe 40 osób z terenu
naszej gminy zdecydowało się zagłosować
korespondencyjnie, pozostali z pewnością
skorzystają z przygotowanych w tradycyjnych miejscach lokali wyborczych. Dokładamy starań, aby cała procedura przebiegała
w sposób bezpieczny dla głosujących i dla
członków komisji.
Ze względu na ryzyko epidemiczne nie
przewidujemy w tym roku organizacji grupowych zajęć wakacyjnych dla dzieci przez
Zamek czy OPS. Z pewnością nie będą to
wakacje tak beztroskie jak w ubiegłym roku,
jednak życzę, aby każdemu z nas udało się
w wakacyjnych miesiącach zaczerpnąć paru
chwil bezpiecznego wytchnienia od spraw
codziennych!
Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Z prac Rady Miejskiej
Czas który upłynął od ostatniej
gazetki „Po Troszku o Toszku” był
dla Rady Miejskiej
bardziej czasem
załatwiania spraw
poprzez indywidualne spotkania
z mieszkańcami
i
urzędnikami,
niż poprzez grupowe zebrania. Czerwiec
będzie miesiącem w którym -wg aktualnej
wiedzy- Sesja Rady Miejskiej się nie odbędzie, a tym samym nie odbyły się również
zebrania robocze poszczególnych Komisji. W trakcie miesiąca naszym głównym
przedmiotem zainteresowania była analiza
sprawozdania finansowego za 2019 roku
– obszernego dokumentu przygotowanego przez Gminę Toszek rękoma naszych
urzędników, z którego wynika w jakim
stopniu został wykonany budżet z roku
2019 r. Każdy z radnych otrzymał ten dokument i może zgłosić swoje uwagi. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków gdzie
w danym budżecie akcenty były położone
w stopniu odpowiednim, gdzie zobowiązania przerosły nasze oczekiwania a gdzie
udało się coś zaoszczędzić. Porównanie
wniosków z poszczególnych lat służy za
podpowiedź, jak należy konstruować ko2

lejne budżety, by środki które mamy do
dyspozycji zostały wykorzystane w sposób
możliwie efektywny.
Sprawozdanie to jest badane pod kątem
formalnym i merytorycznym przez Komisję Rewizyjną. Będzie to pierwsze wyzwanie Komisji w aktualnym kształcie, odkąd
mandat radnego złożył Adam Konieczny
który był przewodniczącym tej komisji.
Jego stanowisko zostało zajęte przez dotychczasowego zastępcę: Łukasza Chwała.
Skład komisji został uzupełniony również
o Radosława Makowczyńskiego, który zajął w Radzie miejsce wspomnianego Adama Koniecznego.
Radni z okręgów w których znajdują się
sołectwa lub -jak w moim przypadku- rada
osiedla, stoją jeszcze przed innym problemem. Sytuacja pandemiczna wymusiła
zmianę pewnego cyklu spotkań, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Odwołane zostały dożynki, różnego rodzaju
festyny rodzinne, spotkania seniorów, wydarzenia sportowe itp. Wydarzenia te były
od lat wpisane w kalendarium lokalnego
życia towarzyskiego i jako takowe musiały
być brane pod uwagę przez stosowne władze (sołtysów, rady osiedla) przy dysponowaniu środkami z funduszu sołeckiego/
funduszu osiedla. Kwoty zarezerwowane
w budżetach na te cele z jasnych względów nie zostały w tym roku wykorzysta-

ne. Oczywiście taki problem jak „nadmiar
środków” nie istnieje, jednak pieniądze
o których mówimy są środkami publicznymi, a co za tym idzie nie można nimi
dysponować według kaprysu władz, tylko
wszelkie zmiany muszą zostać przeprowadzone zgodnie z przewidzianą do tego procedurą. W celu przesunięcia środków trzeba będzie zwołać lokalne spotkania gdzie
mieszkańcy zdecydują na jaki inny cel
chcą je przekazać. Z tego miejsca chciałbym zachęcić wszystkich zaineresowanych
do wzięcia udziału w tych spotkaniach.
Pomysły zgłaszane przez mieszkańców bywają różne, jednak wszystkie
warto
rozważyć.
Zazwyczaj
w tego typu spotkaniach uczestniczą
radni danego okręgu i przedstawiciel
władz urzędu, a tym samym dobry pomysł nawet jeśli nie będzie możliwy
do zrealizowania przez zebranie sołeckie, to zapamiętany może wrócić później np. na poziomie Rady Miejskiej.
W przypadku Oracza w porozumieniu
z Przewodniczącym Rady Osiedla Oracze
zaproponowałem, by część tych środków
przeznaczyć na oczyszczenie koryta Potoku Toszeckiego, które wzbudza uzasadnione obawy, że przy większej wodzie może
wylać. Zwróciłem się do Urzędu o zweryfikowanie prawnej możliwości takiego
przesunięcia środków – niestety wszystko
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl
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dokończenie ze str. 1
ny koszt tych prac to ponad 1 mln PLN.
Jednak największym problemem w tych
trudnych czasach okazał się brak pracowników z powodu zamknięcia granic. W tej
chwili notujemy spadek liczby pracowników o około 30 %. Kilku naszym firmom
udało się co prawda skorzystać z pomocy
gwarantowanej przez ZUS jednak jest to
kropla w morzu potrzeb. Brak było też
wsparcia sanitarnego ze strony państwa
i jasnych przepisów wykonawczych. Firmy
nasze odnotowały też spadek obrotów na
poziomie 1,1 mln PLN (licząc I kwartał
2020 do I kwartału 2019).
Anna Badura, tłumacz j. niemieckiego:
Wśród moich klientów jest wielu takich,
którzy pracują za granicą, a w tym czasie
zostali zatrzymani na kwarantannie lub
różnego rodzaju przestojach. W związku
z tym, w czasie epidemii moje dochody
jako tłumacza spadły o ok. 60%. Wniosek
o wsparcie do Powiatowego Urzędu Pracy
złożyłam pod koniec kwietnia. Wsparcie
zostało mi przekazane na początku czerwca. Pomoc przydała mi się ta pomoc.
Roman Krupa, współwłaściciel toszeckiego GEES-u: Stan epidemii nie wpłynął
znacząco na funkcjonowanie naszej firmy.
Wprowadziliśmy zmienioną organizację pracy, zainstalowaliśmy przeźroczyste
osłony na ladach, udostępniliśmy środki
dezynfekcyjne - wszystko z myślą o bezpieczeństwie klientów i pracowników. Ze
względu na metraż naszej powierzchni
handlowej nie byliśmy, jako sklep budowlany, zobowiązani do ograniczenia
działalności w czasie ostatnich miesięcy.
Ponieważ prowadziliśmy normalną sprzedaż, nie występowaliśmy też o wsparcie
finansowe do Powiatowego Urzędu Pracy.
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku
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Od 11 maja 2020 roku w naszym partnerskim mieście Hohenau w Bawarii funkcjonują nowe władze miejskie. Nowym
burmistrzem Hohenau został pan Josef
Gais, który od 1 maja 2014 roku sprawował funkcję zastępcy burmistrza w tym
mieście. Pan Josef Gais jest żonaty i posiada jedno dziecko. Jest również szefem
miejscowego CSU oraz prezesem straży
pożarnej w Kirchl, prezesem powiatowego towarzystwa piłki halowej, członkiem
orkiestry dętej w Schönbrunn, członkiem
klubu kibica FC Bayern w Schönbrunn
oraz członkiem towarzystwa Reimundsreuter mającego na celu uratowanie zabytkowych witraży.
PKa

ochronnych dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Na ręce dyrektor szpitala dr Anny Rusek, a także zastępcy dyrektora, pana Erwina Janyska,
burmistrz Grzegorz Kupczyk oficjalnie
przekazał dziś dary od naszych przyjaciół
z gminy partnerskiej. Wszystkim mieszkańcom Hohenau oraz osobom zaangażowanym w społeczną akcję składamy
serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.
JR

GAZ–SYSTEM
dla edukacji

Ziarna słonecznika
posadzone

W centrum naszego miasta partnerskiego
Olewsk włodarze miasta posadzili ziarna rekordowego słonecznika (4,89 m),
który został wyhodowany i podarowany mieszkańcom Olewska przez mieszkańca Toszka, przewodniczącego Rady
Powiatu Gliwickiego - Andrzeja Kurka.
Ofiarowane ziarna kwiatu przekazane zostały jako symbol owocnego partnerstwa
i dobrej współpracy pomiędzy naszymi
miastami. Na Ukrainie słonecznik symbolizuje szczęście i dobrobyt, którego życzymy naszym mieszkańcom z Olewska.
Czekamy teraz na słonecznikowy plon.
JR

Solidarny gest Hohenau
- Danke!

Wspaniały gest okazali Eduard Schmid
(były burmistrz Hohenau) oraz obecny
włodarz gminy Josef Gais. Wraz z mieszkańcami zorganizowali publiczną zbiórkę przeznaczoną na zakup maseczek

foto: Archiwum UM Toszek

Przedsiębiorcy
w czasie epidemii

Josef Gais
burmistrzem Hohenau

foto: Archiwum Miasta Olewsk

wskazuje na to, że pomysł ten nie zostanie wykonany. Gmina nie jest właścicielem koryta potoku, a tym samym środki
gminne nie mogą zostać wydane na jego
porządkowanie (na podobnej zasadzie jak
środki gminne nie mogę służyć na remont
prywatnego domu…). Mimo to pomysł
skutkował kolejną okazją do przypomnienia właścicielowi koryta o tym, że taka potrzeba wciąż występuje a mieszkańcy Oracza wciąż mają ten problem na uwadze.
Na zakończenie tego krótkiego wpisu
chciałbym Państwu życzyć dużo zdrowia, a także zachęcić Państwa do wzięcia
aktywnego udziału w życiu kraju zarówno lokalnie, przez obecność na ww. spotkaniach poświęconych budżetowi, jak
i „globalnie” przez głosowanie w wyborach prezydenckich (gazetka powinna się
ukazać na początku lipca tj. po wyborach
z 27 maja, jednak na moment pisania tego
tekstu wszystko wskazuje na konieczność
przeprowadzenia II tury).
Pozdrawiam serdecznie!
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Toszku Rafał Kucharczyk

z życia gminy

Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk
przekazał sprzęt komputerowy dla dyrektorów szkół podstawowych z naszej
gminy, który został zakupiony przez firmę GAZ-SYSTEM. Wartość zakupionego
sprzętu to 30 tys. złotych. Przypomnijmy,
iż tylko 25 gmin z całej Polski otrzymało
powyższe wsparcie, a wśród nich znalazła
się nasza gmina. Współdzielenie niezbędnego sprzętu (komputerów czy laptopów)
między rodzeństwem lub dziećmi i rodzicami jest problemem, który dotyka również uczniów z gminy Toszek, dlatego pomoc zaoferowana z firmy GAZ – SYSTEM
jest tym bardziej cenna. Za koordynację
tego działania odpowiedzialne jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek.
JR

ZDALNA SZKOŁA +
Gmina Toszek pozyskała dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 55.000 zł na zakup komputerów dla szkół w celu prowadzenia
zajęć szkolnych w okresie pandemii w ramach ministerialnego programu „Zdalna
Szkoła +”. Komputery zakupione z tego
programu zostaną wypożyczone przez
szkoły rodzinom wielodzietnym.
PKa
3

OŚWIATA

z życia gminy

W dniu 3 lipca przypada 101 rocznica
urodzin Ludwiga Guttmanna, sławnego
toszanina - neurologa, który jako pierwszy profesjonalnie i skutecznie włączył
sport do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. To on zaczął organizować
w Wielkiej Brytanii pierwsze krajowe,
a później międzynarodowe zawody sportowe dla osób poruszających się na wózkach. Z czasem przybrały one postać paraolimpiady. Miejsce urodzenia Ludwiga
Guttmanna w Toszku zdobi tablica poświęcona tej znakomitej postaci.
PK

Koszenie poboczy dróg
gminnych
Zakończyło się pierwsze z dwóch przewidzianych umową koszeń poboczy dróg
gminnych. Zadanie wykonuje dla nas
„Zwyżpol Paweł Pancherz” z Sarnowa.
Pierwsze koszenie zostało zakończone 17
czerwca, drugie planowane jest na sierpień. Do wykoszenia planuje się za każdym razem blisko 50 km bieżących poboczy dróg gminnych w całej gminie. Łączna
wartość zawartej umowy to 17.798,16 zł.
PK

Aktualny stan sytuacji
epidemicznej

Krótko po tym, jak przyzwyczailiśmy się,
jako społeczeństwo, do życia w stanie
epidemii, większość obostrzeń została
zniesiona. Pozostały jako najważniej4

Zewnętrzny punkt
pobrań materiału
do badań w kierunku
COVID 19

Przedszkole w Toszku

foto: Archiwum Przedszkola w Toszku

sze zachowanie dystansu społecznego (2
metrów) oraz nakaz noszenia maseczek
w przypadku braku możliwości zachowania tego dystansu.
Nakaz noszenia maseczek obowiązuje
bezwzględnie w:
- w autobusie, tramwaju i pociągu,
- w sklepach, na poczcie, w banku i na
targowisku
- u lekarza, w przychodni, w szpitalu,
- w kościele i innych obiektach kultu religijnego,
- w szkole i na uczelni
- w kinach i teatrach
- w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.
Zniesiono już ograniczenia w liczbie
wiernych uczestniczących w obrzędach
religijnych. Osoby przebywające na kwarantannie powinny pamiętać o tym, że
opuszczać mieszkanie mogą jedynie
w przypadku wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dojazd do miejsca testu może odbywać się
jedynie samochodem. Za nieprzestrzeganie kwarantanny może zostać nałożona
kara pieniężna w wysokości do 30 tysięcy
złotych.
PKa

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci!
Czas zdalnego nauczania dobiegł końca,
dlatego dziękujemy dziś Rodzicom i Wychowankom za wspólną naukę zdalną.
Przedszkolakom dziękujemy za wywiązywanie się z obowiązków, na miarę swoich
możliwości oraz pracę w domu przez cały
okres nauki zdalnej. Rodzicom dziękujemy za wspieranie dzieci w okresie zdalnego nauczania, za wytrwałość i cierpliwość
oraz za przesyłanie efektów wykonywanej przez dzieci pracy i ćwiczeń w formie zdjęć i filmików. Dla wszystkich był
to okres nowych wyzwań i zwiększonego
wysiłku i wszystkim należy się odpoczynek. Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne
Publicznego Przedszkola w Toszku życzy Państwu oraz Dzieciom słonecznych,
bezpiecznych i pełnych radości wakacji.
AA
SP Kotulin

foto: Archiwum Szpitala Pyskowice

101 urodziny Ludwiga
Guttmanna

Przy Szpitalu w Pyskowicach otwarty został punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
Punkt jest dla osób, które kończą kwarantannę i w 12 dniu przyjeżdżają swoim
samochodem na badanie oraz dla osób ze
skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe
nie wcześniej niż 6 dni przed terminem
rozpoczęciem turnusu. Wjazd do punktu
pobrań wymazów zlokalizowany jest od
ulicy Strzelców Bytomskich – obok Straży
Pożarnej – dojazd oznakowany żółtymi
tablicami. Jak umówić się na badanie?
Po otrzymaniu SMS z Sanepid-u w 11
dniu kwarantanny lub nie wcześniej niż
6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego należy zadzwonić
pod nr tel.: 663-101-236. Punkt pobrań
jest czynny: w dni powszednie, od poniedziałku do piątku: 15:00 – 17:00, a sobota,
niedziela i dni świąteczne: 12:00 – 14:00.
PKa

Kartki szkolnej
kroniki…

Klasa VIII przed egzaminem z matematyki
Zbliżający się wielkimi krokami koniec
roku szkolnego jest bardzo nietypowy.
Od ponad trzech miesięcy budynki szkolne nie tętnią życiem, nie ma tradycyjnych
lekcji, apeli, zawodów, spotkań, wyjazdów
no i emocji, które w takich sytuacjach towarzyszą dzieciom. Uczniowie klas VII
i VIII kotulińskiej podstawówki opisali
swoje doświadczenia do szkolnej kroniki,
by pozostał po tym trudnym okresie ślad.
Napisali o problemach, obawach i wielkiej nadziei na szybki powrót do tego co
było, a co często nazywali szarą codziennością. Dzielę się z czytelnikami kilkoma
refleksjami z uczniowskich wypracowań.
Po troszku o Toszku • www.toszek.pl

OŚWIATA

SP nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Epidemia a edukacja

Koniec roku szkolnego to tradycyjnie
czas podsumowań, analiz i wniosków.
Tym razem zdominowały je doświadczenia ostatnich trzech miesięcy, czyli nauczania zdalnego. W połowie marca cała
społeczność szkolna znalazła się w zupełnie nieoczekiwanej, wyjątkowej sytuacji.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice młodszych dzieci musieli sprostać wyzwaniom,
jakie wyniknęły z nauczania na odległość
wymuszonego przez stan epidemiczny.
Trzeba było szybko opanować nowe narzędzia pracy.
Nauczyciele musieli samodzielnie poznać
aplikacje internetowe, portale i platformy
edukacyjne oraz nauczyć się z nich korzystać. Godzinami przeglądali Internet
w poszukiwaniu, a później też tworzeniu
materiałów do lekcji na odległość. Z kolei uczniowie zostali zasypani mnogością
ćwiczeń, gier, filmów, informacji. A nawet zostali fotografami swoich notatek,
rysunków i wytworów! Rodzice młodszych dzieci stali się domowymi korepetytorami i menedżerami oświaty – bez ich
wsparcia młodsi uczniowie, zwłaszcza na
www.toszek.pl • Po troszku o Toszku

foto: Archiwum Szkoły

SP PACZYNA

początku, nie poradziliby sobie z nauką.
Słowem, wszyscy uczyliśmy się niezwykle
intensywnie i na wiele godzin dziennie
utknęliśmy przed komputerami, tabletami lub telefonami.
Szybko okazało się, że zarówno uczniom,
jak i nauczycielom brakuje bezpośredniego kontaktu, wymiany myśli, wyjaśniania
zagadnień, wreszcie zwykłej rozmowy.
Dlatego coraz częściej odbywały się lekcje wideo przez aplikację Meet, dostępną
w usłudze Gsuite Google’a.
Stała się rzecz niebywała – uczniowie
zatęsknili za szkołą! Dzieciom brakowało kontaktów rówieśniczych, szkolnego
gwaru i zwykłej szkolnej codzienności.
Chociaż tak dobrze odnaleźliśmy się
w nowej sytuacji (mimo pewnych problemów technicznych, np. z internetem), tęsknimy za tradycyjnym nauczaniem.
Po tych trzech miesiącach wszystkim należą się podziękowania i wyrazy uznania.
Uczniom, że mieli zapał do nauki, rodzicom, że wspierali i motywowali swoje dzieci, nauczycielom, że zrealizowali
podstawę programową oraz dbali o atrakcyjność nauczania na odległość, dyrektorom, że zapanowali nad piętrzącymi
się problemami organizacyjnymi, a także
uporządkowali pracę szkoły w tych niezwykłych warunkach.
Zasłużyliśmy na wspaniałe wakacje!
Urszula Ambrożewicz,
nauczycielka języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty

foto: Archiwum Szkoły

Sześć miesięcy temu z wielkimi nadziejami
witaliśmy 2020 rok – pisze Alicja. Dla nas
ósmoklasistów niezwykle ważny z powodu
zbliżających się egzaminów (…).Wtedy
nurtowały nas pytania o wyniki, trafny
wybór nowej szkoły. Zastanawialiśmy się
czy podołamy nowym obowiązkom, czy
znajdziemy w nowej szkole przyjaciół? Informacje o rozprzestrzenianiu się groźnego
wirusa w Chinach mało kogo niepokoiły,
bo to przecież daleko od nas (…). Parę
miesięcy temu – zanotowała Agata – nie
uwierzyłabym, że już od 13 marca nie
będę uczęszczać do szkoły. Nie uwierzyłabym, że przez trzy miesiące nie zobaczę
swoich znajomych, przyjaciół i nauczycieli. Bardzo za nimi tęsknię (…). Uczniowie
wnikliwie opisali minione wydarzenia.
(…) Oznajmiono nam, że będziemy mieć
dwutygodniową kwarantannę, aby wirus
się nie rozprzestrzeniał – zauważyła Kamila - początkowo myśleliśmy, że będziemy
mieć dwa tygodnie wolnego i wrócimy do
szkoły. Jednak tak się nie stało. Od 30 marca nasi nauczyciele zaczęli organizować
dla nas lekcje przez Skypa. Wtedy dopiero
dotarło do nas, że tak szybko do szkoły nie
wrócimy (…). Po świętach wróciliśmy do
e-lekcji w aplikacji Teams. Nauczyciele zadawali coraz więcej zadań (…). Przedłużająca się izolacja była uciążliwa. Ważne,
że w wypowiedziach uczniów nie zabrakło
również optymizmu. Mam nadzieję, że
z dnia na dzień będzie coraz lepiej - napisał Oliver - musimy stosować się do zaleceń, a wszystko będzie dobrze.(…) Dzisiaj
koronawirus ciągle jest z nami i szybko nie
zniknie – dodaje Tomasz – musimy jednak
przestrzegać wszystkich przepisów i po prostu nauczyć się z nim żyć.
Spokojnych wakacji –
Beata Grochla

W czerwcu w Szkole Podstawowej nr 1
im. Ireny Sendler do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 50 uczniów. W tym roku
młodzież musiała zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem - testem i rygorem sanitarnym. Pierwszy dzień to test z języka
polskiego, drugi - z matematyki, trzeci z języka obcego nowożytnego. W naszej
szkole język angielski wybrało 36 osób,
a niemiecki 14. Na szczęście nikogo nie
zabrakło! Mimo niecodziennych warunków egzamin przebiegł bez problemów.
Teraz, pełni optymizmu czekamy na wyniki – powinniśmy je poznać pod koniec
lipca.
Beata Cieślik

Tak blisko i tak
daleko…
Zdalne
nauczanie nie było dla
nauczycieli i starszych uczniów nowością. Od 2013
r. działa, bowiem,
nasza szkolna platforma edukacyjna
Moodle. Wspomagaliśmy się nią podczas realizacji projektów unijnych oraz w codziennym nauczaniu. Nikt z nauczycieli nie przewidywał
jednak chyba, że rozpoczęta kilka lat
temu przygoda ze zdalnym nauczaniem,
blended learningiem (łączenie tradycyjnych metod nauczania z aktywnościami prowadzonymi
zdalnie za pomocą
komputera), kolejne
kursy doskonalące
umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i poznawanie
cały czas nowych
nowoczesnych narzędzi, okaże się aż tak
niezbędne dla sprawnego funkcjonowania szkoły.
Do pracy na platformie Moodle zaprosiliśmy uczniów klas III-VIII. Tym, którzy
mieli problem ze sprzętem, wypożyczono
tablety. Niektóre lekcje i zajęcia dodatkowe były prawie
normalne – dzięki aplikacji zoom
uczniowie i nauczyciele mogli się widzieć i słyszeć. Nasi
młodsi wychowankowie, wspomagani przez rodziców,
pracowali w oparciu
o materiały udostępniane drogą mailową oraz poprzez grupy
na różnych komunikatorach.
W naszej nowej szkole zrealizowaliśmy
ogólnopolski projekt „Kartka dla medyka”, świętowaliśmy wspólnie Dzień Dziecka i …wygrywaliśmy konkursy! Wśród
laureatów dwóch zdalnych powiatowych
konkursów (piosenki i recytatorskiego), znalazło się
6 naszych uczennic. Koniec roku
szkolnego to także
czas podziękowań.
W tym szczególnym czasie dziękujemy rodzicom,
bez wsparcia których nasza praca na
rzecz dziecka, tworzenie życia szkoły – tej
w murach i wirtualnym świecie – byłyby
bardzo trudne.
Agnieszka Kural
Foto: Prace uczniów z SP Paczyna
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Warto przy tej okazji
podziękować wszystkim Uczniom oraz
Rodzicom za wysiłek,
czas poświęcony na
codzienną pracę i naukę. Było to nie lada
wyzwanie, dlatego za
Wasze zaangażowanie
się w pracę zdalną,
uczestniczenie w zajęciach on-line, motywowanie i wspieranie swoich dzieci w tej nietypowej, trudnej
sytuacji, z serca dziękujemy.
Mimo, że nauka odbywała się w domu, to jednak uczniowie brali udział w konkursach zdalnych i projektach. Laureatami zdalnych konkursów plastycznych zostali uczniowie klas
VII: Jakub Piwowarski - I miejsce i Szymon
Kwaśniok - wyróżnienie. II miejsce w I Zdalnym Powiatowym Konkursie Piosenki - Piosenka jest dobra na wszystko zajął Kacper Konieczny (kl. VII). Ponadto uczniowie klasy
II uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie
Edukacyjnym, którego celem było upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
Zwieńczeniem wszystkich działań (projekt
składał się z trzech modułów) było otrzymanie
przez uczestników Certyfikatu.

Mariola Kałuska

OŚWIATA
SP im. Gustawa Morcinka w Toszku

20-lecie odrodzenia harcerstwa
na ziemiach toszeckich
2020 rok jest rokiem szczególnym dla
toszeckich harcerzy - oprócz obchodów 100-lecia harcerstwa na ziemi
gliwickiej, świętują również 20-lecie
odrodzenia harcerstwa na ziemiach toszeckich.
20 lat temu pan Grzegorz Puch, nauczyciel języka angielskiego z to-

drużyna – 16 TDHS „ISKRA”. Wszystkie nazwy drużyn oraz nazwę szczepu
łączy motyw ognia, ogniska.
Najmłodszą jednostką jest Krąg Starszyzny „Płomień”. Mogłoby się zdawać,
że jego nazwa również została tak dopasowana, aby wpasować się w obrzędowość Szczepu. Poniekąd tak było.

Foto: Magdalena Krzepisz

Zdalne nauczanie powoli
dobiega końca

Autorki loga: dh Anna Pielecka i dh Emilia Płonka

SP PNIÓW

Jubileusz

szeckiej szkoły poprosił ówczesnego
komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej druha Mariana Kampkę o zorganizowanie naboru i założenie drużyny
harcerskiej w Toszku. Druh komendant oddelegował do tego zadania druha Grzegorza Rudnika oraz Michała
Grzesiczka. Dzięki nim powstała 10
TDH „KRZEMIEŃ”.
Lata mijały, a wraz z nimi na
ziemi toszeckiej przybywało
harcerzy - powstała 101 TGZ
"Magiczne Krzemyczki", 101
TDW "FAJER", a w 2009 roku
instruktorzy postanowili założyć działający do dzisiaj Szczep
Harcerski "IGNIS" w Toszku.
W roku 2013 powstała czwarta

Nazwa „Płomień” to w głównej mierze nawiązanie do działającego w latach 80-tych na terenie Toszka Kręgu
Starszyzny, który nosił tę samą nazwę.
Obecnie "IGNIS" liczy 3 drużyny harcerskie, 1 gromadę zuchową oraz Krąg
Starszyzny zrzeszając tym samym 13
zuchów, 41 harcerzy oraz 8 instruktorów.
Obchody 20-lecia odrodzenia harcerstwa miały oficjalnie rozpocząć się 21
marca, podczas zbiórki Szczepu. Niestety plany popsuła epidemia, ale harcerze
się nie poddają. Planują m.in. zorganizować spotkanie przy ognisku z byłymi
harcerzami i instruktorami działającymi kiedyś w toszeckim hufcu.

Marta Bulla

Wsparcie dla KGW
Do 30 września br. Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez Koło Gospodyń
Wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych
wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
▶ 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
▶ 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
▶ 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.
Szczegóły – armir.gov.pl
JR

Lokalny Animator Sportu
Miło nam poinformować, że Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” zakwalifikował się do Projektu „Lokalny Animator Sportu” dla dwóch Animatorów na boisku ORLIK w Toszku. Dofinansowanie pracy animatorów środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu
będzie realizowane do 30 listopada 2020 roku. Operatorem Projektu jest
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy.
CK Zamek w Toszku
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Chodzi o miłość
Sobota. Zajęcia trwają od ósmej do dziewiętnastej, a o trzynastej jest godzinna
przerwa, którą pożytkujemy w różny sposób. Ja czasem jem obiad ze znajomymi
ze studiów w stołówce, a czasem tak jak
tego dnia jadę z kolegą do pobliskiego
McDonalda. Lubię te nasze wypady na
niezdrowe jedzenie. W samochodzie i potem w restauracji odbywają się rozmowy,
które czasem wywołują w mojej głowie
więcej przemyśleń niż cały dzień siedzenia na wykładach.
Mój kolega związał się niedawno z dziewczyną, która jest chora. Choroba bardzo
utrudnia jej normalne funkcjonowanie,
a mój kolega bardzo się angażuje, żeby
pomagać jej, jak to tylko możliwe. Chyba
do końca życia zapamiętam, co mi powiedział wtedy w samochodzie: „Tomek, ja
oddałbym wszystko, żeby ona była zdrowa. Wszystkie moje notatki, artykuły naukowe… To brzmi jak frazes, ale w życiu
chodzi o miłość. Nie ma nic ważniejszego.”
Wszędzie dzisiaj mówią o miłości – w telewizji, w internecie, z kościelnej ambony
– ale mam wrażenie, że wiele osób w ogóle nie wie, czym ona naprawdę jest. Ja też
nie do końca wiedziałem do momentu
tamtej rozmowy. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że kiedy człowiek jest gotów
oddać wszystko, co dla niego najcenniejsze dla dobra drugiej osoby, to wtedy naprawdę kocha. Zrobiłem sobie test.
Gdybym miał zrezygnować z tego, co dla
mnie najcenniejsze - z moich marzeń – to
dla kogo byłbym w stanie to zrobić? Nie
sądziłem, że to będzie takie trudne. Powiedzieć „kocham” to jeszcze nie miłość.
Zakochać się to wcale nie miłość. Oddać siebie – swój czas, swoje plany, swoje
zdrowie – dla dobra kogoś innego - to jest
miłość.
Niesamowite, że jest coś ważniejszego
od wszystkiego, co wydaje się nam najważniejsze. Coś ponad wszystkim. Kiedy
wkracza miłość, poprzednie priorytety
sypią się jak domek z kart. Moim zdaniem to jedna z najpiękniejszych rzeczy
na świecie. I żałuję, że tak niewiele osób
zdaje sobie sprawę, że całe życie gonią za
pustymi wartościami. A przecież nawet
najprostsza rzecz robiona z miłością ma
znaczenie jak najważniejsze wydarzenie
z przeszłości.
„I to wszystko psu na budę bez miłości.”
Tomasz Sobania

kultura

Śląska Akademia
Seniora zaprasza!
Fundacja Partycypacji Społecznej w ramach projektu Śląska
Akademia Senior@ wprowadziła możliwość odbywania
szkoleń zdalnych (on-line), wychodząc tym samym naprzeciw
sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa
SARS-CoV-2
i koniecznością pozostawania
Seniorów w domach. 10-osobowe grupy uczą się obsługi
laptopów, tabletów, czy smartfonów, zdobywając umiejętności poruszania się w internecie,
a dzięki temu zyskują dostęp do
usług, informacji i social-media.
Podczas szkoleń można pozyskać jak bezpiecznie i wygodnie
płacić rachunki, czy dokonywać
zakupów przez internet z dostawą do domu. Słuchacze poznają
dokładnie także nowe aplikacje
(np. Messengera i WhatsAppa),
które mogą ułatwić im kontakt
z rodziną przy pomocy otrzymanego na zakończenie kursu
tabletu. Szkolenia prowadzą wyspecjalizowani trenerzy, przygotowani do pracy
z osobami starszymi, wykorzystując odpowiednie metody szkoleniowe. Kurs obejmuje 60 lub 90 godzin, które realizuje się
w trakcie kilkunastu spotkań.
ŚAP

dzynarodowego konkursu plastycznego we
Lwowie. Dzieci wraz z opiekunami miały
wyjechać na wielki finał do Lwowa jednak
koronawirus pokrzyżował plany. Pomimo
problemów nasi młodzi artyści nie poddali
się i wykonali prace. Trzymamy kciuki za
wielki finał.
CK „Zamek w Toszku”

Walczą o złotą
sztalugę!

Zagraj w młodej
orkiestrze!

Uczniowie Dominik Kobiński, Martyna
Weis, Aleksandra Falborska i Joanna Szkolik, którzy tworzą swoje artystyczne prace
pod okiem instruktorki sekcji plastycznej
CK Zamek w Toszku - Agaty Przewieźlik,
biorą udział w finale wieloetapowego, mię-

W lipcu ruszają stacjonarne lekcje gry
na instrumentach dętych adresowane do
dzieci w wieku 6-12 lat oraz rodzinne
warsztaty muzyczne dla rodzin z dziećmi w wieku 3-5 lat w ramach zadania
„Bajtle Grajtle – młoda orkiestra Kotulina” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „EtnoPolska 2020”. Stowarzyszenie Orkiestra dęta Kotulin przyjmuje
zgłoszenia rodzin do udziału w projekcie
do 14 lipca pod adresem orkiestrowykotulin@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Na rodziny czeka również bezpłatny
wyjazd do filharmonii oraz spotkanie
z lokalnymi muzykami.
Katarzyna Prawda

Praca artystki Martyny Weis
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Informacja
Burmistrza Toszka
w sprawie obowiązku
przyłączenia
nieruchomości do sieci
kanalizacji sanitarnej

Ciekawe wystawy w wieży zamkowej

foto: Barbara Skawińska

W związku z bliskim ukończeniem inwestycji polegającej
m.in. na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Toszku,
informuję właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w rejonie prowadzonej rozbudowy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Obowiązek ten posiada umocowanie ustawowe i wynika wprost z przepisu art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Nadmieniam ponadto, że
zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania wód opadowych
do kanalizacji sanitarnej. Oznacza to, że do kanalizacji sanitarnej nie może być odprowadzana woda deszczowa z terenu
posesji.
Zwolnienie z obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków. Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci na terenie naszej gminy sprawuje
Burmistrz Toszka. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej
pokrywa właściciel nieruchomości.
Nadzór nad wykonywaniem przyłączeń poszczególnych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej sprawować będzie,
w imieniu Burmistrza Toszka, Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
(dalej: Remondis), ul. Górnośląska 2, www.remondistoszek.pl,
e-mail toszek@remondis.pl, tel. 32 233 43 98. Całość procedur
powinna przebiegać w następujących etapach:
▶ uzyskanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacji sanitarnej od Remondis - o warunki można wystąpić niezwłocznie, nie czekając na zakończenie inwestycji
(wniosek do pobrania na stronie spółki lub w jej siedzibie);
▶ wyłonienie przez właściciela nieruchomości wykonawcy robót;
▶ wykonanie przyłącza pod nadzorem Remondis;
▶ złożenie wniosku na odbiór przyłącza do Remondis (zgłoszenie może odbyć się drogą telefoniczną. Pracownicy posiadać
będą odpowiednie dokumenty podczas odbioru);
▶ odbiór przyłącza kanalizacyjnego przez Remondis (WAŻNE - Przyłącze kanalizacyjne odbierane jest przed jego zasypaniem). Po dokonaniu odbioru i odpisaniu stanu licznika
możliwe jest użytkowanie przyłącza;
▶ wykonanie namiaru geodezyjnego przyłącza kanalizacyjnego
oraz dostarczenie go do siedziby Spółki w terminie określonym na protokole odbioru (koszt namiaru powykonawczego
ponosi przyłączający się do sieci kanalizacyjnej);
▶ przyłączający się do sieci kanalizacyjnej niezwłocznie po
dokonaniu odbioru przyłącza składa w siedzibie Remondis
wniosek o zawarcie umowy (dokumenty można pobrać ze
strony Spółki lub bezpośrednio w jej siedzibie)

Zapraszamy do oglądania
wystaw znajdujących się
w Centrum Ekspozycji
Historycznych. Zamkowe CEH czynne jest od
wtorku do piątku w godz.
10.15-15.15 (ostatnie wejście) w soboty niedziele i święta 13.15 -17.15
(ostatnie wejście).
✓ Wystawa lalek porcelanowych. Mama i córka,
panie Grażyna i Agnieszka
Rataj, są właścicielkami tej
niezwykłej kolekcji. Kolekcjonują laki od 1998 roku,
a w swoim zbiorze posiadają ok 700 egzemplarzy
różnych firm i artystów.
Posiadają nie tylko nowe lalki. Zbierają także stare - kleją, ubierają je ofiarując im przy tym drugie życie. W 2015 roku część
kolekcji została zniszczona na skutek pożaru.
✓ Wystawa „Droga do świętości”. Z okazji tegorocznej setnej
rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego przygotowała wystawę poświęconą sylwetce Ojca Świętego. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła
na bieg historii naszego kraju, chrześcijańsko-żydowskie pojednanie, dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Zamiarem jest
przedstawienie bogactwa osobowości oraz myśli papieża Polaka.
✓ Poplenerowa wystawa prac Związku Polskich Artystów Plastyków ,,Sztuka użytkowa" Okręg w Opolu.
Serdecznie zapraszamy
Barbara Skawińska

Weryfikację wykonanych przyłączeń z terenu nieruchomości
zlokalizowanych w rejonie prowadzonej rozbudowy kanalizacji
sanitarnej Burmistrz Toszka planuje przeprowadzić do końca
grudnia 2020 r. W przypadku uchylania się od wskazanego obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, Burmistrz Toszka posiada uprawnienia do wydania decyzji
nakazującej jego wykonanie.
Piotr Kunce
zastępca burmistrza Toszka
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