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Na zbli¿aj¹ce siê Bo¿e Narodzenie 

¿yczmy przede wszystkim zdrowia i spokoju. 

Niech w ten piêkny czas nasze domostwa bêd¹ pe³ne radoœci 

i rodzinnego ciep³a, a mi³oœæ, przebaczenie i nadzieja tych dni 

dadz¹ nam wszystkim wielk¹ moc, by codziennie czyniæ dobro.

Serdecznie ¿yczymy, aby nadchodz¹cy Nowy Rok 

okaza³ siê szczêœliwy i radosny, 

zdrowy, pe³en pomyœlnoœci, sukcesów oraz udanych przedsiêwziêæ.

             Burmistrz Soœnicowic Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

               Leszek Ko³odziej    Regina Bargiel
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Informujemy, ¿e Urz¹d Miejski nadal pozostaje zamkniêty.
Prosimy w pierwszej kolejnoœci za³atwiaæ wszystkie sprawy telefonicznie, poczt¹ 
elektroniczn¹ lub tradycyjn¹, zostawiaj¹c dokumenty w skrzynce pocztowej przy 
wejœciu do budynku g³ównego. 

Najwa¿niejsze telefony:
Sekretariat – tel. 32 238 71 91 / fax: 32 238 75 50 / e-mail: um@sosnicowice.pl
Podatki (os. fizyczne) – tel. 32 335 86 16
Podatki (os. prawne) / Op³ata za gospodarowanie odpadami, egzekucja administra-
cyjna – tel. 32 335 86 14
Gospodarka odpadami – tel. 32 335 86 13
OZE – tel. 32 335 86 30
Gospodarka nieruchomoœciami / Dzia³alnoœæ Gospodarcza / Koncesje 
– tel. 32 335 86 34
Urz¹d Stanu Cywilnego – tel. 32 335 86 25
Dowody osobiste – tel.  32 335 86 26
Ewidencja ludnoœci – tel. 32 335 86 27

Wszystkie telefony dostêpne na stronie urzêdu www.sosnicowice.pl – Urz¹d Miejski – 
kompetencje referatów

koñczy siê kolejny rok i tym samym szybkimi krokami zbli¿a siê termin rozliczania siê ka¿dego z nas 
z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

To, czy wska¿emy w swoim zeznaniu rocznym jedn¹ z miejscowoœci na terenie gminy Soœnicowice, jako 
miejsce zamieszkania, ma kolosalny, wrêcz decyduj¹cy, wp³yw na to czy w kolejnym roku niebagatelna, bo 
ponad 38% czêœæ podatku ka¿dego mieszkañca „wróci” do gminy zasilaj¹c jej dochody, a w konsekwencji 
pozwoli na lepsze, pe³niejsze zaspokajanie potrzeb mieszkañców naszej „ma³ej ojczyzny”. 
Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych (œrednia z lat 2017 – 2019) stanowi³ blisko 24% 
dochodów gminy ogó³em. Jest to wiêc dla gminy po stronie dochodowej pozycja niezwykle wa¿na, tym 
bardziej, i¿ klasyfikowana jest ona jako dochód bie¿¹cy, a wiêc w sposób bezpoœredni powi¹zany z bie-
¿¹cymi wydatkami, których poziom jest limitowany ustaw¹ o finansach publicznych. 
To g³ównie te wydatki przek³adaj¹ siê na codzienne funkcjonowanie gminy - od oœwiaty szkolnej, opieki 
przedszkolnej poczynaj¹c, poprzez pomoc spo³eczn¹ czy funkcjonowanie organów gminy, rad so³eckich 
oraz urzêdu, a na remontach dróg, funkcjonowaniu stra¿y po¿arnych, biblioteki czy zapewnieniu oœwietlenia 
ulic koñcz¹c. 

Jest wiêc nasz¹ wspóln¹ spraw¹, by poprzez tak niewiele (zaledwie wskazanie odpowiedniego miejsca 
zamieszkania w deklaracji rocznej) osi¹gn¹æ tak wiele dla zwiêkszenia mo¿liwoœci finansowych gminy.
 
Zachêcam do takiego dzia³ania w interesie Nas Wszystkich.

Skarbnik Gminy Soœnicowice
      Leszek Pietrasiñski

Funkcjonowanie Urzêdu Miasta 
w dobie pandemii

Informujemy tak¿e, ¿e nie publikujemy danych dotycz¹cych liczby osób na kwarantannie czy zaka¿onych wirusem SARS-COV-2, 
poniewa¿ od jakiegoœ czasu nie otrzymujemy takich danych od Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. Wynika to z faktu, 
i¿ lokalne Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne przesta³y publikowaæ swoje dane i nast¹pi³a centralizacja podawania danych o liczbie 
zaka¿eñ koronawirusem. 
                                                                                                                                                                                                     /AW/

Szanowni Mieszkañcy 
Gminy Soœnicowice,
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Podczas rozmów o jej wygl¹dzie zdecy-
dowaliœmy, ¿e herb, który dot¹d by³ 
stosowany na wszelkiego rodzaju mate-
ria³ach, ze wzglêdu na swoj¹ powagê, nie 
powinien byæ w ten sposób u¿ywany.
Dlatego te¿ powsta³ logotyp, który od te-
raz bêdzie wizualnie identyfikowa³ nasz¹ 
gminê i bêdzie u¿ywany na materia³ach 
promocyjnych, publikacjach, w mediach 
spo³ecznoœciowych  itp.
Jakie jest znaczenie naszego nowego 
logo?
Punktem wyjœcia dla tego projektu by³a   
w pierwszej kolejnoœci Sosna, symbol 
Gminy Soœnicowice i element jej herbu 
oraz zwi¹zany z ni¹ kolor zielony, ale te¿ 
rondo – charakterystyczny punkt na ma-
pie Gminy. 
Sosna, ujêta do tej pory w herbie w spo-
sób bardzo dos³owny z zachowaniem de-
tali botanicznych, przedstawiona zosta³a 
w znaku prostym symbolem graficznym 
przy jednoczesnym zachowaniu proporcji 
i cech charakterystycznych dla tego ga-
tunku drzewa. 
Pozwoli to na ³atwe i czytelne ekspono-
wanie logo np. w mediach cyfrowych.
U¿yty zosta³ te¿ nieco jaœniejszy w odcie-
niu kolor zielony kojarz¹cy siê z ekologi¹, 
naturalnoœci¹ oraz turystyk¹ leœn¹. 
Drugie z wykorzystanych odniesieñ, so-
œnicowickie rondo bêd¹ce topograficz-
nym centrum Gminy, symbolicznie otacza 
znak sosny. 
W okrêgu s¹ wyznaczone przerwy 
zgodne z faktycznym po³o¿eniem dróg na 
mapie, daje to dodatkowe pole do skoja-
rzeñ ze szlakami i œcie¿kami leœnymi, co 
równie¿ podkreœla aspekt turystycznej, 
wypoczynkowej oferty Gminy. 
Ca³oœci dope³nia typografia zgodna styli-

stycznie ze znakiem graficznym opisa-
nym powy¿ej. 
Tym samym projekt ma bardzo nowo-
czesny i ascetyczny w wygl¹dzie charak-
ter, który nadaje logo du¿¹ przejrzystoœæ  

i czytelnoœæ.
Mamy nadziejê, ¿e spodoba Wam siê 
nasze nowe logo, które od teraz bêdzie 
funkcjonowaæ w przestrzeni publicznej.
                                                        /AW/

Ustawa o dostêpnoœci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych zmusi³a nas do stworzenia nowej, dostosowanej do nowych wymogów, strony 
internetowej urzêdu.

Nowa strona internetowa i logo

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e na przystanku „Soœnicowice Pêtla” zlokalizowanym przy ul. £a-
bêdzkiej w Soœnicowicach zosta³ zainstalowany solarny automat biletowy, s³u¿¹cy do zaku-
pu biletów komunikacji publicznej. 
W automacie mo¿na zakupiæ bilety dla po³¹czeñ autobusowych linii nr 624 i nr 924. 
Automat zosta³ zainstalowany na zlecenie Zarz¹du Transportu Metropolitalnego (ZTM)     
w ramach realizacji projektu maj¹cego na celu rozszerzenie sieci automatów biletowych, 
umo¿liwiaj¹cych ca³odobowy zakup biletów papierowych oraz weryfikacjê przydatnoœci te-
go typu urz¹dzeñ do obs³ugi sprzeda¿y biletów dla pasa¿erów, jak równie¿ dzia³ania urz¹-
dzeñ w ró¿nych warunkach pogodowych, w tym przy s³abym nas³onecznieniu. 
Automat jest zasilany energi¹ s³oneczn¹ z panelu fotowoltaicznego zamontowanego na 
szczycie automatu dziêki temu uniknêliœmy kosztów budowy przy³¹cza elektroenerge-
tycznego. 
Automat obs³uguje p³atnoœci gotówkowe tj. monety, a w przysz³oœci planowane jest rozsze-
rzenie dokonywania p³atnoœci o karty p³atnicze. ̄ yczymy mi³ego korzystania. 

    P. Zienæ

Solarny automat biletowy 
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Projekt pn. „Odnawialne Ÿród³a energii popraw¹ jakoœci œrodowiska naturalnego na terenie 
Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski M³yn, KuŸnia 
Raciborska, Nêdza, Lelów, Psary, Soœnicowice, Tworóg”
 

W dniu 29.10.2020 r. zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Ÿród³a energii popraw¹ 
jakoœci œrodowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski 
M³yn, KuŸnia Raciborska, Nêdza, Lelów, Psary, Soœnicowice, Tworóg”.

Umowê o dofinansowanie podpisali przedstawiciele zarz¹du Województwa Œl¹skiego oraz lidera projektu - gminy 
Tarnowskie Góry.

Wartoœæ ca³ego wnioskowanego dofinansowania dla projektu Partnerskiego to ponad 52 miliony z³ z czego na Gminê 
Soœnicowice przypada przesz³o 6,5 mln z³  (to jeden z najwiêkszych tego typu projektów w Polsce).

W ramach zadania, które bêdzie realizowane w gminie Soœnicowice, inwestycja obejmuje monta¿ nastêpuj¹cych 
instalacji OZE: instalacje fotowoltaiczne, kolektory s³oneczne, pompy ciep³a o c.w.u, pompy ciep³a powietrzne c.o i c.w.u 
oraz kot³y na biomasê.

Realizacja projektu potrwa do koñca roku 2021.

Dalsza procedura przygotowañ do realizacji projektu OZE
Od marca 2020 r. trwa przetarg na wy³onienie wykonawców. 
Termin otwarcia ofert wykonawców wyznaczony jest obecnie na dzieñ 08.01.2021 r., jednak z uwagi na koniecznoœæ 
wprowadzenia aktualizacji w dokumentacji technicznej oraz SIWZ, termin sk³adania ofert bêdzie nieznacznie wyd³u¿ony, 
zgodnie z przepisami dotycz¹cymi zamówieñ publicznych).

Po wy³onieniu wykonawcy bêd¹ prowadzone równolegle nastêpuj¹ce dzia³ania:
- przygotowanie harmonogramu prac zwi¹zanych z instalacjami OZE u poszczególnych Mieszkañców,
- podpisywanie aneksów do umów z Mieszkañcami bêd¹cymi uczestnikami projektu;  aneks okreœli miêdzy innymi:
aktualizacjê/urealnienie kosztów wykonania instalacji w oparciu o cenê wybranego w przetargu Wykonawcy; 
termin na dokonanie wp³aty przez Mieszkañca wk³adu w³asnego. 

Przypominamy, ¿e Gmina jako beneficjent œrodków europejskich jest w tym zadaniu inwestorem, a Mieszkañcy bêd¹ 
wnosili wk³ad w³asny, na który sk³adaj¹ siê:

- 15% kosztów kwalifikowalnych (tj. kosztów netto wykonania i monta¿u wybranej przez siebie instalacji), 
- ca³oœæ podatku VAT,
- wszelkie koszty niekwalifikowalne, które mog¹ wyst¹piæ w trakcie monta¿u urz¹dzeñ OZE i póŸniej (np. koszty budowy 
lub rozbudowy instalacji c.w.u. lub/i c.o. w celu zapewnienia poprawnej pracy wybranego urz¹dzenia OZE zapewnienie 
dostêpu do Internetu w celu monitorowania pracy urz¹dzenia OZE lub te¿ niestandardowe rozwi¹zania proponowane 
przez Mieszkañca).

W³aœcicielem instalacji pocz¹tkowo bêdzie gmina (przez 5 lat od daty p³atnoœci koñcowej na rzecz beneficjenta), a po tym 
terminie instalacje zostan¹ przekazane na w³asnoœæ Mieszkañcom. 

                                                                                                                                                                        E. Micha³ek

Projekt 
na Odnawialne �ród³a Energii
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Pod kierownictwem nowego 
Dyrektora ZGKiM

Z pocz¹tkiem nowego roku mija 6 mie-
siêcy pracy nowego dyrektora, to dobry 
moment aby podzieliæ siê informacjami o 
tym, jak  Zak³ad pod jego zwierzchnict-
wem sobie radzi. 
Z dniem 1 lipca 2020 r. obejmuj¹c stano-
wisko Dyrektora Zak³adu, jedn¹ z pierw-
szych decyzji jak¹ podj¹³em by³a decyzja 
o likwidacji Biura Obs³ugi Klienta oraz Ka-
sy Zak³adu w lokalu przy ul. Rynek 3 w So-
œnicowicach. 
Coraz mniejsze zainteresowanie us³uga-
mi p³atnoœci w formie tradycyjnej czyli tzw. 
Kasie w dobie swobodnego dostêpu do 
bankowoœci elektronicznej oraz w dobie 
pandemii wp³ynê³a na to, ¿e wg mojej oce-
ny dalsza praca BOK-u by³aby ekono-
micznie nieuzasadniona. 
W zwi¹zku z powy¿szym z dniem 1 lipca 
Biuro Obs³ugi Klienta przesz³o w stan 
likwidacji. 
W chwili obecnej mogê ods³oniæ ju¿ r¹bka 
tajemnicy i przekazaæ informacje, ¿e pro-
wadzimy intensywne rozmowy z firm¹ 
wdra¿aj¹c¹ system informatyczny, który 
docelowo ma zast¹piæ zamkniête Biuro 
Obs³ugi Klienta. System IBO – czyli Inter-
netowe Biuro Obs³ugi, które bêdzie po³¹-
czone ze stron¹ internetow¹ Zak³adu,      
a ka¿dy w³aœciciel posesji w Gminie So-
œnicowice korzystaj¹cy z us³ug ZGKiM 
otrzyma dostêp do internetowego, indywi-
dualnego konta na którym bêd¹ widoczne 
wszystkie rozrachunki klienta z Zak³a-
dem. Przybli¿ony termin wprowadzenia 
IBO – I po³owa 2021 r.

W dniu 1 lipca 2020 r. nast¹pi³a zmiana w strukturach kierownictwa Zak³adu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Soœnicowicach. 
Na zas³u¿on¹ emeryturê przeszed³ wieloletni Dyrektor Zak³adu – Pan Henryk Sawczuk, a do-
tychczasowe obowi¹zki Dyrektora przej¹³ Pan Adam Cieœlok. 

W zwi¹zku z zamkniêciem Biura Obs³ugi 
Klienta przy ul. Rynek 3 w Soœnicowicach 
postanowiliœmy dostosowaæ budynek 
g³ówny ZGKiM przy ul. Powstañców 6 do 
potrzeb naszych klientów. W lipcu tego 
roku utworzyliœmy Biuro Podawcze, które 
zlokalizowane jest na I piêtrze budynku. 
Niestety, czas epidemii nie pozwoli³ otwo-
rzyæ siê na potrzeby kontrahentów w spo-
sób jaki byœmy sobie ¿yczyli.
Niestety nie uda³o siê unikn¹æ  drobnych 
potkniêæ, nad czym ubolewam. Dotyczy³y 
one g³ównie opóŸnieñ w terminach za-
koñczenia prac zleconych przez Urz¹d 
Miejski. OpóŸnienia wynika³y g³ównie      
z absencji chorobowej pracowników.
II po³owa 2020 r. obfitowa³a w szereg in-
westycji w Gminie Soœnicowice inicjowa-
nych i wspieranych przez Burmistrza So-
œnicowic – Pana Leszka Ko³odzieja. 
W lipcu oraz sierpniu bie¿¹cego roku pro-
wadziliœmy nadzór nad modernizacj¹ 
istniej¹cych przepompowni œcieków P1, 
P2 oraz P3 na terenie Soœnicowic w celu 
zwiêkszenia mo¿liwoœci przyjêcia œcie-
ków na Oczyszczalnie Soœnicowice        
z miejscowoœci £any Wielkie. Prace mo-
dernizacyjne przeprowadzi³a firma Tom-
Tech z siedzib¹ w Soœnicowicach.
Dokonaliœmy rozbudowy sieci wodoci¹-
gowej w Rachowicach przy ul. Do Groty    
i przy ul. Wiejskiej - bocznej oraz w Soœni-
cowicach przy ul.. Szkolnej. 
W grudniu zakoñczyliœmy inwestycjê ter-
momodernizacji budynku przy ul. Koziel-
skiej 4 w Soœnicowicach nale¿¹cego do 

zasobu komunalnego gminy, którego za-
rz¹dc¹ jest ZGKiM. Wykonawc¹ robót by-
³a firma ZBDM Jorpex z siedzib¹ w Smol-
nicy.
W lipcu bie¿¹cego roku Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej zasili³ 
swój park maszynowy w minikoparkê 
marki Yanma – dziêki dotacji Gminy So-
œnicowice, we wrzeœniu w przyczepê 
przeznaczon¹ do transportu w/w miniko-
parki (zakup ze œrodków w³asnych Zak³a-
du), a w listopadzie dziêki kolejnej dotacji 
otrzymanej od Gminy Soœnicowice zaku-
piono samochód asenizacyjny marki 
Scania P280 o pojemnoœci beczki 16 500 
litrów. Samochód posiada now¹ zabudo-
wê asenizacyjn¹ z wysokowydajn¹ pom-
p¹ marki Jurop. 
Bardzo serdecznie chcia³bym podziêko-
waæ Radzie Miejskiej Soœnicowic, za po-
moc w doposa¿eniu ze œrodków w³a-
snych Gminy parku maszynowego Zak³a-
du w tak wa¿ny sprzêt, dziêki któremu 
Zak³ad mo¿e tworzyæ nowe miejsca pra-
cy oraz œwiadczyæ us³ugi na rzecz miesz-
kañców Gminy w sposób profesjonalny    
i na najwy¿szym poziomie. 
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym z³o¿yæ 
wszystkim czytelnikom „Miasteczka” ¿y-
czenia z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia, du¿o zdrowia w tym 
trudnym okresie, du¿o rodzinnego ciep³a, 
spokoju i radoœci, a tak¿e pomyœlnoœci     
i sukcesów w nadchodz¹cym Nowym Ro-
ku.
                                         Adam Cieœlok
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Inwestycja rozpoczêta w czerwcu 2020 r. zwi¹zana 
z termomodernizacj¹ budynku Szko³y Podstawo-
wej w Soœnicowicach wraz z wymian¹ Ÿród³a 
ciep³a. Zadanie polega³o na dociepleniu wszystkich 
przegród zewnêtrznych wraz z now¹ wypraw¹ tyn-
karsk¹ oraz z zachowaniem detali architektonicz-
nych wystêpuj¹cych na elewacji. Docieplony zosta³ 
równie¿ dach szko³y wraz z nowym pokryciem da-
chowym, dostosowanym kolorystycznie do dachu 
sali gimnastycznej.
Wymienione zosta³o orynnowanie dachu wraz z ru-
rami spustowymi. Wokó³ budynku zosta³ wykonany 
drena¿ opaskowy, a œciany fundamentowe zosta³y 
ocieplone i zaizolowane przeciwwilgociowo. Cokó³ 
budynku równie¿ zosta³ ocieplony i wykoñczony 
p³ytk¹ klinkierow¹. 
Toalety zosta³y wyposa¿one w now¹ wentylacjê 
mechaniczn¹ wyci¹gow¹. Ca³kowitemu remontowi 
zosta³a poddana kot³ownia, zosta³y wymienione 
istniej¹ce, mocno wiekowe kot³y na paliwo sta³e,    
a w ich miejsce zosta³y zamontowane automa-
tyczne, nowoczesne kot³y gazowe dwufunkcyjne. 
Pomieszczenia kot³owni zosta³y wyremontowane 
oraz dostosowane do warunków przeciwpo¿aro-
wych. Wymianie podlega³a równie¿ czêœciowo sto-
larka drzwiowa i okienna. 
Zosta³y odnowione wszystkie elementy stalowe 
(kraty okienne, balustrady, daszek przy wejœciu do 
kot³owni). 
Termin realizacji zadania up³yn¹³ w dniu 20 listo-
pada 2020 r. 
Obecnie odbywaj¹ siê czynnoœci odbiorowe.

Termomodernizacja budynku 
Szko³y Podstawowej 
w Soœnicowicach

Wartoœæ zadania wynosi 725 367,76 z³. 
Gmina Soœnicowice uzyska³a dofinansowanie      
w wysokoœci 725 367,00 z³ z bud¿etu Górnoœl¹sko-
Zag³êbiowskiej Metropolii w ramach Programu 
dzia³añ na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 
roku. 

Pragniemy poinformowaæ, ¿e od 15.12.2020 r. autobusy kursuj¹ce na poœpiesznej linii autobusowej relacji Racibórz - Gliwice - Kato-
wice bêdzie zatrzymywa³ siê równie¿ na przystankach „Barg³ówka”, „Trachy Gospoda”, „Trachy Przedszkole” zlokalizowanych przy 
ul. Raciborskiej w Trachach i Barg³ówce. 
Szczegó³y dotycz¹ce godzin odjazdu s¹ dostêpne na tabliczkach z rozk³adem jazdy i na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego       
w Soœnicowicach. Cennik biletów jest dostêpny na stronie PKS Racibórz. 
Jest to linia przyspieszona, dlatego na przystanku nale¿y byæ odpowiednio wczeœniej przed odjazdem, gdy¿ autobus nie zatrzymuje 
siê i nie czeka, je¿eli przystanek jest pusty
                                                                                                                                                                                               P.  Zienæ

PKS Racibórz 
linia przyspieszona relacji 
Racibórz – Gliwice – Katowice 



                       7

W dniu 30.10.2020 r. zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane z termomodernizacj¹ Szko³y Podstawowej w Barg³ówce. Prace polegaj¹ce 
na termomodernizacji œcian zewnêtrznych, dachu, wymianie instalacji CO, wymianie kot³a oraz dobudowy komina zewnêtrznego. 
Prace zosta³y wykonane zgodnie z dokumentacj¹ ofertow¹, a koszt inwestycji to 424 740,50 z³ brutto wraz z robotami dodatkowymi, 
zwiêkszaj¹cymi ekonomicznoœæ pracy ogrzewania w kwocie 5 227,41 z³ brutto. 
Na realizacjê tego zadania Gmina Soœnicowice otrzyma³a dofinansowanie z Górnoœl¹sko – Zag³êbiowskiej Metropolii.

Termomodernizacja 
Szko³y Podstawowej Barg³ówka

Budowa Centrum Przesiadkowego
Trwa budowa Centrum Prze-
siadkowego w Soœnicowicach. 
Prace realizowane s¹ zgodnie 
z harmonogramem. 

Planowany termin zakoñcze-
nia zadania to 15.09.2021r.

Kwota wynagrodzenia rycza³-
towego za wykonanie przed-
miotu umowy wynosi 
5 528 209,42 z³ brutto.
. 
Wartoœæ przyznanego Gminie 
Soœnicowice dofinansowania 
ze œrodków UE wynosi 
2 979 550,40 z³  oraz 
669 245,80 z³ ze œrodków fun-
duszu Przec iwdz ia ³an ia  
COVID-19 z Rz¹dowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.
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W dniu 07.12.2020 r. rozpoczêto czynnoœci odbiorowe 
zwi¹zane z realizacj¹ zadania pt.: „Przebudowa odcin-
ka drogi ulicy Kasztanowej i S³onecznej w Rachowi-
cach”, którego odbiór koñcowy zaplanowano na dzieñ 
14.12.2020 r. 

Koszt inwestycji wynosi 798 959,57z³ brutto. 

Za wykonanie robót dodatkowych okreœlonych w proto-
ko³ach koniecznoœci, kwota powiêkszona zosta³a o wy-
nagrodzenie w wysokoœci brutto: 49 187,69 z³, m.in.      
z uwagi na istniej¹ce drena¿e z pól rolnych i koniecz-
noœæ wykonania odwodnienia, aby nie dopuœciæ do de-
gradacji warstw konstrukcji drogi, co wi¹za³o siê rów-
nie¿ z wykonaniem dodatkowych wjazdów na pola.

£¹czna wartoœæ zadania: 848 147,26z³ brutto. 
Na realizacjê tego zadania Gmina Soœnicowice równie¿ 
otrzyma³a dofinansowanie z Górnoœl¹sko – Zag³êbiow-
skiej Metropolii.

Przebudowa odcinka drogi 
ulicy Kasztanowej i S³onecznej 
w Rachowicach
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W celu realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu    
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz ustawy        
o przeciwdzia³aniu narkomanii, powo³ana zosta³a Gminna Ko-
misja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Soœnicowi-
cach (Komisja). 
W dniu 27.11.2019 r. Rada Miejska w Soœnicowicach uchwali³a 
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020” (Uchwa³a nr XIII/107/2019) oraz 
„Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2020” 
(Uchwa³a nr XIII/108/2019).     
W ramach dzia³añ Komisja realizuje procedurê zobowi¹zuj¹c¹ 
osoby maj¹ce problem z nadu¿ywaniem alkoholu do podjêcia 
dzia³añ zmierzaj¹cych do wyrwania siê z na³ogu. Procedura ta 
ma na celu zmotywowanie do podjêcia i ukoñczenia terapii. 
W dzia³aniach tych chodzi o to, aby osoba maj¹ca problem         
z nadu¿ywaniem alkoholu nie tylko podda³a siê dzia³aniom spec-
jalistów, ale tak¿e by sama zaanga¿owa³a siê w leczenie, podej-
muj¹c osobiste zobowi¹zanie do ograniczenia, a docelowo do 
zaprzestania spo¿ywania alkoholu oraz by wytrwa³a w absty-
nencji. Osoba nadu¿ywaj¹ca alkoholu oprócz silnej wewnêt-
rznej motywacji do zmiany, winna otrzymaæ wspomagaj¹ce 
wewnêtrzne bodŸce do wdro¿enia i utrzymania abstynencji.
Motywowanie do zmiany – szczególnie w temacie uzale¿nienia 
od alkoholu to jedno z najtrudniejszych zadañ w pomaganiu lu-
dziom w zmianie ró¿nych destrukcyjnych zachowañ.
Cz³onkowie Komisji, podczas spotkañ motywacyjnych z nadu¿y-
waj¹cym alkoholu staraj¹ siê wydobywaæ i wzmacniaæ wew-
nêtrzn¹ chêæ klienta do zaprzestania szkodliwego picia i nasilaæ 
argumentacjê do zmiany funkcjonowania. W roku 2020 na tego 
typu spotkania motywacyjne Komisja zaprosi³a w sumie 15 
osób. Zdecydowana wiêkszoœæ z zaproszonych odpowiedzia³a 
na zaproszenia podejmuj¹c wspó³pracê i decyduj¹c siê na roz-
poczêcie leczenia w trybie ambulatoryjnym. W ramach Komisji 
dzia³a Punkt Konsultacyjny, do którego pracy zatrudniono psy-
chologa. Na spotkania z psychologiem w przeci¹gu ostatnich    
9 miesiêcy (od marca do koñca listopada 2020 r.) zdecydowa³o 
siê 13 osób, ³¹cznie odby³o siê 21 konsultacji. To spory wzrost 
zainteresowania tego typu form¹ wsparcia w porównaniu do 
ubieg³ego roku. Nale¿y te¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê, i¿ od 
kwietnia do czerwca spotkania z psychologiem nie mog³y odby-
waæ siê w zwi¹zku z ograniczeniami zwi¹zanymi z sytuacj¹ 
epidemii COVID-19. Wœród osób, które zdecydowa³y siê na kon-
sultacje psychologiczne, by³o: 6 osób borykaj¹cych siê z proble-
mem alkoholowym, 6 osób wspó³uzale¿nionych i 1 osoba jako 
doros³e dziecko alkoholika. Spoœród tych osób 1 by³a osob¹, 
która doznawa³a jednoczeœnie przemocy w rodzinie, dlatego zo-
sta³a ona objêta tak¿e specjalistycznym wsparciem ze strony 
Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia³ania Przemocy  
w Rodzinie w Soœnicowicach. W ramach zawartych umów ze 
specjalist¹ psychiatr¹ oraz specjalist¹ psychoterapii uzale¿nieñ 
Komisja postanowi³a skierowaæ 3 uczestników postêpowania na 
badanie bieg³ych celem ustalenia stopnia uzale¿nienia i wska-
zania rodzaju leczenia odwykowego. Ostatecznie w wyniku 
przeprowadzonych badañ zostan¹ skierowane do S¹du Rejono-
wego w Gliwicach 3 wnioski o zastosowanie obowi¹zku podda-
nia siê leczeniu odwykowemu.  
W 2020 r. Komisja przeprowadzi³a dla Gminy Soœnicowice anali-
zê prawdopodobieñstwa naruszenia prawa w zakresie prze-
strzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych. Analizê dokonano w oparciu o uzy-
skane informacje od Komendanta Komisariatu I Policji w Gliwi-

Dzia³alnoœæ Gminnej Komisji 
Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych w Soœnicowicach 
w okresie pandemii

cach oraz wstêpnej analizy sk³adanych przez przedsiêbiorców 
oœwiadczeñ o wartoœci sprzeda¿y poszczególnych rodzajów na-
pojów alkoholowych w roku poprzednim. W wyniku analizy nie 
stwierdzono podstaw (w przeciwieñstwie do roku 2019) do prze-
prowadzenia w br. kontroli przedsiêbiorców w punktach sprzeda-
¿y napojów alkoholowych.
W wyniku analizy zgodnoœci lokalizacji punktów sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych Komisja pozytywnie zaopiniowa³a 12 wnio-
sków o wydanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych      
w Soœnicowicach, wspó³pracuj¹c ze szko³ami podstawowymi, 
które zobowi¹zane s¹ do realizacji programów profilaktyki uza-
le¿nieñ maj¹cych na celu m.in. zapobieganie uzale¿nieniom 
oraz promowanie zdrowego stylu ¿ycia, przeznaczy³a œrodki na 
prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ œwietlicowych, udzia³ w kon-
kursie „Wygraj szansê” w ramach programu „TrzeŸwoœæ na co 
dzieñ”, a tak¿e organizacjê ferii zimowych. Podczas tych ostat-
nich uczniowie mogli skorzystaæ z ró¿nych form wypoczynku 
m.in. wyjazdu do kina, sali zabaw, na basen czy bowling. Dodat-
kowo Komisja sfinansowa³a 12 warsztatów z zakresu profilaktyki 
narkomanii i dopalaczy dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych. 
W zajêciach tych ³¹cznie uczestniczy³o 356 uczniów. Celem 
przeprowadzonych warsztatów by³o zweryfikowanie wiedzy 
dotycz¹cej zgubnego wp³ywu narkotyków, narkomanii, obalenie 
mitów i stereotypów, jakimi pos³uguj¹ siê m³odzi ludzie w dzie-
dzinie zwi¹zanej z ww. zjawiskiem, a tak¿e przekazanie infor-
macji dotycz¹cych prawnych aspektów narkomanii.
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” 
dokonano zakupu materia³ów profilaktyczno-edukacyjnych doty-
cz¹cych problemu eksperymentowania przez m³odzie¿ z sub-
stancjami psychoaktywnymi, problemu obni¿onego nastroju i de-
presji oraz problemu uzale¿nienia od Internetu i urz¹dzeñ mo-
bilnych. Materia³y w postaci kart pracy, ulotek, scenariuszy zajêæ, 
plakatów oraz audycji edukacyjnych zosta³y przekazane szko-
³om podstawowym z terenu naszej gminy. 
W celu rozwoju dzieciêcej wra¿liwoœci i zainteresowañ, a tak¿e 
promowaniu zachowañ prozdrowotnych i psychospo³ecznych 
sfinansowano zakup dla 337 przedszkolaków materia³ów na 
warsztaty plastyczne i ksi¹¿ek, które bêd¹ wykorzystywane       
w wielu programach edukacyjnych.
Celem pog³êbienia wiedzy zakupiono specjalistyczne publikacje 
dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w Soœnicowicach oraz Zespo³u Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie.
Koñcz¹cy siê rok 2020 ze wzglêdu na zagro¿enie wywo³ane pan-
demi¹ jest rokiem niezwykle trudnym. Nie uda³o siê zorganizo-
waæ zaplanowanych na 4 kwarta³ corocznych warsztatów w try-
bie stacjonarnym dla Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
dzia³ania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych oraz przed-
siêbiorców i sprzedawców napojów alkoholowych. Bior¹c jednak 
pod uwagê mnogoœæ dzia³añ, o których mowa wy¿ej, stwierdziæ 
nale¿y, i¿ Komisja nie zaprzesta³a swojej aktywnoœci. 

Sporz¹dzi³y:
Ma³gorzata Kruk (Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji 

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
w Soœnicowicach) 

Kinga Mys³ek (Zastêpca Przewodnicz¹cej Gminnej Komisji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 

w Soœnicowicach) 
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Z uwagi na sytuacjê epidemiologiczn¹ pa-
nuj¹c¹ w naszym kraju, w trosce o zdro-
wie Jubilatów, w bie¿¹cym roku nie odbê-
dzie siê uroczystoœæ Z³otych, Diamento-
wych i ¯elaznych Godów. Termin uroczy-
stoœci zostanie ustalony w póŸniejszym, 
bezpieczniejszym czasie.

Jubileusz Z³otych Godów obchodzi w tym 
roku 15 par:
Monika i Manfred Ballon, 
Józefa i Józef Ficoñ, 
Teresa i Werner Foit, 
Ewa i œp. Edward Heinrich, 
Ró¿a i Piotr Hosz, 
Krystyna i Antoni Kowalscy, 
Irena i Karol Orzeszek, 
Helena i Henryk Pieczka, 
Brygida i Ewald Przyby³a, 
Henryka i Andrzej Rakowscy, 
Danuta i Jan Smolnik, 
Bronis³awa i Werner Straszek, 
Gizela i Antoni Szombierscy, 
Jadwiga i Maksymilian Wilczek, 
Krystyna i Pawe³ Wojtke.

12 par œwiêtuje 60-t¹ rocznicê zawarcia 
ma³¿eñstwa:
Cecylia i Jan Czech, 
El¿bieta i Jerzy Franik, 
Ma³gorzata i Oskar Franik, 
El¿bieta i Pawe³ Garczorz, 
œp. Krystyna i Józef Gorgon, 
Krystyna i œp. £ucjan Guziccy, 
Maria i Jan Klos, 
Ro¿a i Helmut Mika, 
Teresa i Wac³aw Przekop, 
Adelajda i Erwin Przyby³a, 
Ma³gorzata i Alfred Schoepe, 
Adelajda i Brunon Sczesny.
Jubileusz ¯elaznych Godów obchodzi    

10 listopada 2020 r. po raz trzeci 
uczniowie Szko³y Podstawowej w Bar-
g³ówce wziêli udzia³ w akcji MEN - Szko³a 
do hymnu. Ze wzglêdu na ograniczenia 
wynikaj¹ce ze stanu epidemii uczniowie   
i nauczyciele ³¹cz¹c siê za poœrednic-
twem platformy, wspólnie zaœpiewali 
hymn w formie on- line. 
W ramach zajêæ zdalnych, nasi uczniowie  
wykonali kokardy narodowe, które s¹ 
symbolem patriotyzmu i szacunku do 
wszystkich ludzi walcz¹cych o wolnoœæ     
i niepodleg³oœæ naszej Ojczyzny. 

Sylwia Langer

w tym roku tylko jedna para: 
Anna i Franciszek Weingarth.

Gratulujemy Wam tylu lat wspólnego ¿y-
cia. ¯yczymy kolejnych d³ugich lat bez 
trosk, w zdrowiu i spokoju. Z najlepszymi 
¿yczeniami kolejnych jubileuszy.

Tak¿e Jubilatów, którzy w tym roku koñ-
czyli 90 lat i wiêcej nie mo¿na by³o odwie-
dzaæ.
Najstarsi mieszkañcy naszej gminy, uro-
dzeni w latach 1923-1930, którzy obcho-
dzili w tym roku urodziny otrzymali listy 
gratulacyjne od Burmistrza Soœnicowic z 
¿yczeniami, aby kolejne lata ¿ycia up³y-
wa³y w zdrowiu, radoœci i szczêœciu, 
wœród kochaj¹cej rodziny i szanuj¹cych 
przyjació³, oby optymizm i pogoda ducha 
nigdy nie opuszcza³y, a marzenia spe³nia-
³y siê co do jednego.
Listy gratulacyjne otrzymali:
97 lat: 
Maria Szczypka i Lech Meyer, 
96 lat: 
Eleonora Kijas, 
œp. Anna Wieczorek, 
Anna Komor,
95 lat: 
Józefa Ró¿owska, 
œp. Ema Janik, 
94 lata: 
œp. Irena Cudyk,
Hildegarda Franik, 
Edyta Urbanek,
93 lata: 
Gertruda Wojkowska,
92 lata: 
Waleria Smuda, 
Anna Rakocz, 
Mieczys³aw Grodzki, 

Jadwiga Budniok, 
Adelajda Urbaniec, 
91 lat: 
Salomea Ko³towska, 
Józef Bryja, 
Agnieszka Drozd, 
Maria Twardon, 
Jan Biegañski, 
œp. Elfryda Kucharczyk, 
Anna Morys, 
Ewald Pawliczek, 
Adela Troska, 
Józef Stasik, 
Maria Waluga, 
Anna Greiner,
90 lat: 
œp. Helena Ornoch, 
El¿bieta Goldman, 
Elfryda Wosiek, 
Gertruda Salbert, 
Maria Wysocka, 
Helena Schwestka, 
Anna Salbert, 
Ró¿a Mainka, 
Antonina Jendrusz, 
Bronis³aw Hosz, 
Anna Pasuga, 
Gertruda Hassa, 
Maria Buczkowska-Szewczenko, 
Erna Adamek. 

W grudniu urodziny obchodz¹:
Ma³gorzata Wojtasiewicz (95 lat),
Adelajda Matysik (92 lata),
£ucja Urbanek (91 lat), 
Urszula Z³otoœ (91 lat), 
Jan Czech (90 lat).
Wszystkim Jubilatom ¿yczymy zdrowia    
i pogody ducha!

/A.Kancy/

Z³ote, Damentowe i ¯elazne 
Gody zosta³y prze³o¿one

Mazurek D¹browskiego 
on-line dla Niepodleg³ej 
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Ze szczerego serca, w ten piêkny czas, gdy gwiazdka œwieci dla wszystkich nas, ¿yczymy mi³oœci, bez trosk i z³oœci, 
pokoju na œwiecie, a kto ¿yczy, czy ju¿ wiecie?
                                                                                                     Seniorzy i pracownicy Dziennego Domu "Senior +"

Coraz bli¿ej œwiêta...

Spokojnych i zdrowych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

dla wszystkich mieszkañców Miasta i Gminy Soœnicowice

Za³oga firmy Natezja ¿yczy wszystkim mieszkañcom 

gminy Soœnicowice zdrowych i spokojnych Œwi¹t 

Bo¿ego Narodzenia. Wielu prezentów pod choink¹ 

i ciep³ej rodzinnej atmosfery- zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami  ;)
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Spokojnych i zdrowych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia dla wszystkich mieszkañców Miasta i Gminy Soœnicowice.
                                                                                 Druhowie OSP Soœnicowice i Policjanci Komisariatu Policji I w Gliwicach 

Piêknie ubrana pachnie choinka. Przy stole siedzi ca³a rodzinka 

i wszyscy razem ¿yczymy Wam szczerze radosnych Œwi¹t w mi³oœci i wierze.

             
             

             
             

             
             

         Salon „Iwona”
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Z dalekiej krainy przyjecha³ Miko³aj. Stan¹³ pod przedszkolem do 
dzieci zawo³a³: - Niechaj wszystkim dzieciom w ca³ej Waszej 
Gminie czas Œwi¹t nadchodz¹cych w radoœci up³ynie. 
Niech wszystkie Mamusie, Wasi Tatusiowie posiadaj¹ zawsze 
tryskaj¹ce zdrowie. Babcie i Dziadkowie w nadchodz¹cym Roku  
w tañcu i w zabawie dotrzymuj¹ kroku.
                             Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola w Smolnicy

Na te Godne Œwiynta winszuja Wszystkim 

co byœcie zdrowi byli, co byœcie te Bo¿e 

Narodzynie prze¿yli ze familijom w uciesze 

i przoniu i co byœcie sie niy objedli makówkami 

i moczkom. A na bezrok co by niy by³o ju¿ 

¿odnych wirusów!      Tego ¿yczy Teresa Szymoñska 
Radno Powiatu Gliwickego

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
firma TOMEX pragnie z³o¿yæ moc gor¹cych ¿yczeñ, 
przede wszystkim zdrowia i szczêœcia oraz wszelkiej pomyœlnoœci, 
Przyjacio³om, naszym Klientom i Mieszkañcom Soœnicowic.
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Zdrowych, radosnych, rodzinnych i bezpiecznych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e wiele szczêœcia i pomyœlnoœci 
w nadchodz¹cym Nowym Roku sk³adaj¹ druhny i druhowie OSP Rachowice.
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Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, spêdzonych w ciep³ej, 
rodzinnej atmosferze oraz samych szczêœliwych chwil w nadchodz¹cym 
Nowym Roku ¿ycz¹ druhna i druhowie OSP Trachy

Œwiêta, œwiêta lada dzieñ. W kalendarzu pojawi siê d³ugo wyczekiwany 24 grudzieñ.   
Ju¿ choinka jasno œwieci, ju¿ pierwszej gwiazdki na niebie szukaj¹ dzieci. 
Z tej okazji chcemy wspólnie razem ¿yczyæ Wam: wzajemnej zgody, mi³oœci, ciep³a rodzinnego i du¿o zdrowia 
w ten szczególny dla Nas czas.  
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