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21 maja, pomiêdzy Rachowicami a Koz³o-
wem, na terenie Nadleœnictwa Rudziniec 
mia³o miejsce uroczyste otwarcie obiektu 
ma³ej retencji s³u¿¹ce magazynowaniu 
wody w lesie. Obiekt powsta³ w ramach 
projektu „Kompleksowy projekt adaptacji 
lasów i leœnictwa do zmian klimatu – ma³a 
retencja oraz przeciwdzia³anie erozji wod-
nej na terenach nizinnych” wspó³finanso-
wanego przez Uniê Europejsk¹.
Nowy obiekt zosta³ otwarty w obecnoœci 
m.in. Dyrektora Generalnego Lasów Pañ-
stwowych, Józefa Kubicy, Wicemarsza³ek 
Województwa Œl¹skiego, Beaty Bia³ow¹s, 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pañstwowych w Katowicach, Damiana 
Siebera, Starosty Powiatu Gliwickiego, 
Waldemara Dombka, Burmistrza 
Soœnicowic, Leszka Ko³odzieja oraz Go-
spodarza terenu – Nadleœniczego Nad-
leœnictwa Rudziniec, Wies³awa Kuchar-
skiego. Na uroczystoœæ przybyli tak¿e sa-
morz¹dowcy, nadleœniczowie s¹siaduj¹-
cych nadleœnictw, przedstawiciele s³u¿b 
mundurowych, naukowcy, reprezentanci 
organizacji turystycznych i ekologicznych, 
zwi¹zków zawodowych, oœwiaty a tak¿e 
przedstawiciele kó³ ³owieckich i organi-

Nowe miejsce do obcowania z natur¹
zacji rolniczych.
Licznie przybyli goœcie mieli okazjê podzi-
wiaæ uroczyœcie otwierany obiekt przy 
wyj¹tkowo sprzyjaj¹cej pogodzie, która 
podkreœla³a piêkno odbijaj¹cej siê w tafli 
wody przyrody. 
Przed symbolicznym przeciêciem wstêgi, 
miejsce zosta³o poœwiêcone przez ks. Mi-
ko³aja Skawiñskiego, kapelana Leœników 
Diecezji Gliwickiej. 
Ostatnim punktem uroczystoœci by³ po-
kaz wodowania ³odzi ratowniczej Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Rudziñcu, której 
zakup by³ mo¿liwy dziêki pomocy Dy-
rektora Generalnego Lasów Pañstwo-
wych, Józefa Kubicy.
Celem projektu jest wzmocnienie odpor-
noœci na zagro¿enia zwi¹zane ze zmia-
nami klimatu w nizinnych ekosystemach 
leœnych. Podejmowane dzia³ania s¹ ukie-
runkowane na zapobieganie powstawa-
niu lub minimalizacjê negatywnych skut-
ków zjawisk naturalnych takich jak: ni-
szcz¹ce dzia³anie wód wezbraniowych, 
powodzie i podtopienia, susza i po¿ary.
Cel g³ówny projektu zostanie osi¹gniêty 
poprzez realizacjê kompleksowych dzia-
³añ polegaj¹cych na zabezpieczeniu la-

sów przed kluczowymi zagro¿eniami 
zwi¹zanymi ze zmianami klimatycznymi. 
Obejm¹ one rozwój systemów ma³ej re-
tencji oraz przeciwdzia³anie nadmiernej 
erozji wodnej na terenach nizinnych.
Obiekt ma³ej retencji, sk³adaj¹cy siê z 2 
zbiorników mokrych oraz 2 zbiorników 
suchych. Zbiorniki powsta³y w okresie 
przedwojennym i by³y eksploatowane ja-
ko kaskada 6 zbiorników wodnych w sys-
temie koralikowym. Wykonany zosta³ 
czêœciowy powrót do poprzedniego sys-
temu, przy czym tylko cztery niecki wy-
korzystane zosta³y jako zbiorniki (2 mo-
kre i 2 suche). Dwie pozosta³e pozosta-
wione zosta³y jako niewype³nione wod¹ 
tereny przyrodnicze, gdzie zachowa³y siê 
takie warunki, jakie ukszta³towa³y siê po 
zaniechaniu eksploatacji zbiorników.
Obiekt ma³ej retencji, to przepiêkne miej-
sce do wypoczynku, zarówno jako miej-
sce spacerowe, jak i idealne do odwie-
dzenia podczas wycieczki rowerowej.

Na podstawie materia³ów Nadleœnictwa 
Rudziniec / foto: Nadleœnictwo Rudziniec
                                                         /AG/
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W maju Burmistrz Soœnicowic odwiedzi³  
w domach mieszkañców naszej gminy,                           
którzy w 2020 roku obchodzili jubileusz 
z³otych, diamentowych i ¿elaznych godów 
ma³¿eñskich. W imieniu Prezydenta RP 
Burmistrz Soœnicowic dokona³ aktu deko-
racji medalami „Za d³ugoletnie Po¿ycie 
Ma³¿eñskie” ma³¿onków z 50-letnim sta-
¿em ma³¿eñskim. Wszystkim jubilatom 
zosta³y z³o¿one ¿yczenia dobrego zdro-
wia, prze¿ycia wspólnie jeszcze wielu 
szczêœliwych lat, wrêczone zosta³y pa-
mi¹tkowe listy gratulacyjne i upominki.
Jubileusz z³otych godów obchodzi³o 15 
par: Monika i Manfred Ballon, Józefa i Jó-
zef Ficoñ, Teresa i Werner Foit, Ewa i œp. 
Edward Heinrich, Ró¿a i Piotr Hosz, Kry-
styna i Antoni Kowalscy, Irena i Karol 
Orzeszek, œp. Helena i Henryk Pieczka, 
Brygida i Ewald Przyby³a, 

Henryka i Andrzej Rakowscy,  
Bronis³awa i Werner Straszek, Jadwiga    

Gizela i Antoni 
Szombierscy, Krystyna i Pawe³ Wojtke.
12 par œwiêtowa³o 60-t¹ rocznicê zawar-
cia ma³¿eñstwa: Cecylia i Jan Czech, 
El¿bieta i Jerzy Franik, Ma³gorzata i Oskar 
Franik, El¿bieta i Pawe³ Garczorz, œp. Kry-
styna i Józef Gorgon, Krystyna i œp. £uc-

Danuta i Jan 
Smolnik, 

i Maksymilian Wilczek, 

jan Guziccy, Maria i Jan Klos, Ro¿a i Hel-
mut Mika, Teresa i Wac³aw Przekop, Ade-
lajda i Erwin Przyby³a, Ma³gorzata i Alfred 
Schoepe, Adelajda i Brunon Sczesny.
Jubileusz ¿elaznych godów obchodzi³a 
tylko jedna para: Anna i Franciszek Wein-
garth.
Z uwagi na sytuacjê epidemiologiczn¹ 
termin gminnego spotkania z okazji Jubi-
leuszu Z³otych, Diamentowych i ¯elaz-
nych Godów Ma³¿eñskich, które ma siê 
odbyæ w Gminnym Centrum Spo³eczno-
Kulturalnym w Soœnicowicach, zostanie 
ustalony w póŸniejszym, bezpieczniej-
szym czasie. Jubilaci otrzymaj¹ z wyprze-
dzeniem pisemne zaproszenia.      /USC/

Jubileusze ma³¿eñskie 
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Od 1 kwietnia do 30 wrzeœnia 2021 r. G³ówny Urz¹d Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Pow-
szechny Ludnoœci i Mieszkañ 2021. Udzia³ w spisie to obowi¹zek wynikaj¹cy z ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2021 r. Odmowa udzia³u w spisie powszechnym grozi 
kar¹ grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jak wzi¹æ udzia³ w spisie powszechnym?
- przez Internet: wejdŸ na spis.gov.pl. Spisanie siê przez Internet daje mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w loterii i wygranie 
atrakcyjnych nagród! Przyjmowanie zg³oszeñ do loterii trwa do 7 lipca 2021 r. 
- przez telefon: zadzwoñ na 22 279 99 99 (op³ata zgodnie z taryf¹ operatora)
- mo¿e zadzwoniæ do Ciebie rachmistrz z numeru 22 828 88 88. 
To¿samoœæ rachmistrza spisowego mo¿na sprawdziæ, dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ tel. 22 279 99 99 lub do Urzêdu 
Miejskiego w Soœnicowicach tel. 32 4281804. Do odwo³ania nie ma wizyt rachmistrza w domach!
W Urzêdzie Miejskim w Soœnicowicach ul. Koœciuszki 22 przygotowane jest stanowisko komputerowe do spisania siê 
przez Internet. Zachêcamy do samodzielnego spisania siê.
                                                                                                                                                                               /USC/

Narodowy Spis Powszechny
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27 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Soœnicowicach odby³o siê 
wrêczenie nagród i dyplomów w Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim „MA£Y 
OKR 2021”. Organizatorem konkursu by-
³a Szko³a Podstawowa w Koz³owie, a pa-
tronat nad konkursem obj¹³ Burmistrz So-
œnicowic – Leszek Ko³odziej.
Ze wzglêdu na panuj¹c¹ pandemiê kon-
kurs odby³ siê zdalnie. Uczestnicy nade-
s³ali do organizatora nagrania audio-vi-
deo recytacji poezji i fragmentów prozy. 
Uczniowie klas 1-8 szkó³ podstawowych 
rywalizowali w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. 
Pomimo spo³ecznej izolacji konkurs cie-
szy³ siê du¿ym zainteresowaniem. Przy-
st¹pi³o do niego 45 recytatorów ze 
wszystkich szkó³ naszej gminy. 
Wszystkim uczestnikom oraz laureatom 
serdecznie dziêkujemy i gratulujemy. 
Z przyjemnoœci¹ ogl¹da³o siê Wasze wy-
stêpy. Jesteœcie utalentowani, pracowici   
i ambitni. 
Dziêkujemy nauczycielom, którzy Was 
przygotowywali. Efekty ich pracy by³y wi-
doczne na nagraniach. 
Dziêkujemy rodzicom, za pomoc i wspar-
cie.
Jury w sk³adzie: UM w Soœnicowicach: 
Burmistrz Soœnicowic: Leszek Ko³odziej, 
Inspektor ds. promocji: Anna Górecka; 
MGBP Soœnicowice: Instruktor/Redaktor: 
Andrzej Szymañski, Starszy bibliotekarz: 
Iwona Zdrza³ek; Oœwiata Koz³ów: Dyr-
emeryt SP w Koz³owie: Gabriela Machnik, 
Polonista: Monika Sendal zorganizowa³o  
i oceni³o przes³uchania w trybie zdalnym.

Nagrody w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim MA£Y OKR rozdane

Przyznane nagrody:
Klasy I-III
I miejsce:
Marcin Mandel – SP Soœnicowice
Aleksandra Polowczyk – SP Soœnicowice
II miejsce:
Patrycja Dylong – SP Koz³ów
III miejsce:
Barbara Czerwiñska – SP Barg³ówka
Vanessa Joneczek – SP Koz³ów
Klasy IV –VI
I miejsce: 
Laura Folwaczny – SP Soœnicowice
II miejsce:
Magdalena Dylla – SP Soœnicowice
III miejsce:
Hanna Garczorz – SP Sierakowice
Maja Król – SP Sierakowice
Zuzanna KuŸmiñska – SP Soœnicowice
Klasy VII – VIII
I miejsce:
Karolina Mandok – SP Soœnicowice
II miejsce: 
Miko³aj Zugaj – SP Sierakowice
III miejsce: 
Paulina £echtañska – SP Soœnicowice
Wyró¿nienia:
Oliwia Bednarczyk – SP Sierakowice
Zuzanna Liszka – SP Koz³ów
Wiktoria Mandok – SP Soœnicowice
Aleksandra Milewska – SP Barg³ówka
Ma³gorzata Sergot – SP Sierakowice
Aleksandra Kukurudza - SP Soœnicowice
Marlena Bania – SP Soœnicowice
Julia Moric – SP Barg³ówka
Do etapu regionalnego Jury skierowa³o 
nastêpuj¹ce osoby:
Marcin Mandel – SP Soœnicowice

Aleksandra Polowczyk - SP Soœnicowice
Magdalena Dylla – SP Soœnicowice
Laura Folwaczny – SP Soœnicowice
Karolina Mandok – SP Soœnicowice
 Miko³aj Zugaj – SP Sierakowice
W zwi¹zku z objêciem patronatu nad 
Gminnym Konkursem Recytatorskim 
„Ma³y OKR 2021” przez Burmistrza So-
œnicowic, pan Burmistrz przyzna³ wyró¿-
nienia nastêpuj¹cym recytatorom: 
Oliwia Bednarczyk – SP Sierakowice
Mateusz Kulczycki – SP Sierakowice
Paulina £echtañska – SP Soœnicowice
Julia Moric – SP Barg³ówka
Ma³gorzata Sergot – SP Sierakowice
Tomasz Waliczek – SP Soœnicowice
Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy        
i upominki, osoby nagrodzone i wyró¿-
nione otrzyma³y ksi¹¿ki oraz bony upo-
minkowe do Empiku.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowania wszystkim osobom, dziêki 
którym konkurs móg³ siê odbyæ. 
W szczególnoœci Burmistrzowi Soœnico-
wic za patronat i bogate nagrody. Cz³on-
kom jury, za poœwiêcony czas i dokonanie 
trudnych wyborów poœród utalentowa-
nych recytatorów naszej gminy.
Zespo³owi Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Soœnicowicach za wspó³-
pracê oraz pomoc w organizacji kon-
kursu. Dziêkujemy te¿ Annie Góreckiej za 
zaanga¿owanie, dobre rady oraz pomoc 
w organizacji konkursu.
Na prezentowanych zdjêciach - uczestni-
cy konkursu. 
        Beata Domañska, Klaudia Buchta
                    foto: A.Szymañski - MGBP
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12 maja w naszej szkole odby³ siê konkurs 
„Mam Talent”, podczas którego uczniowie 
mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci  
i pasje. Konkurs mia³ na celu rozwijanie 
kreatywnoœci uczniów, promowanie i od-
krywanie nowych talentów, popularyzacjê 
dzia³añ artystycznych oraz propagowanie 
alternatywnych form spêdzania wolnego 
czasu. 
Uczniowie prezentowali swoje talenty     
w kilku dziedzinach: instrumentalnej, wo-
kalnej, teatralnej, sportowej, fotograficz-
nej i plastycznej. 
Towarzysz¹ca trema nie przeszkodzi³a 
uczestnikom zaprezentowaæ przed pub-
licznoœci¹ swojego nieprzeciêtnego talen-
tu. 
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i nagrody, 
które ufundowa³a Gminna Komisja Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych    
w Soœnicowicach oraz Rada Rodziców.
Wszystkim uczniom gratulujemy odwagi, 
zapa³u, niesamowitego talentu i dziêkuje-
my za udzia³ w konkursie.  
Musimy pamiêtaæ, ¿e w ka¿dym drzemie 
jakiœ talent – trzeba go tylko w sobie odna-
leŸæ, a potem starannie pielêgnowaæ.
Konkurs zorganizowa³a Sonia Kirchnia-
wy.
18 maja zosta³ równie¿ rozstrzygniêty 
konkurs „Moja ksiêga baœni”. 
Celem konkursu by³o propagowanie 
aktywnoœci czytelniczej wœród uczniów 
klas m³odszych, rozwijanie zaintereso-
wañ czytelniczych, szerzenie kultury czy-

Konkursy w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

telniczej, rozbudzanie sta³ego kontaktu   
z ksi¹¿k¹, doskonalenie techniki czyta-
nia. 
Wszystkie ksiêgi by³y oryginalne i bardzo 
starannie wykonane. Uczniowie w³o¿yli w 
ich wykonanie du¿o wysi³ku i pracy.
Konkurs ten jest jednym z elementów 
projektu czytelniczego „Polubiæ czytanie”  
realizowanego w naszej szkole. 
Nagrody dla uczestników imprezy ufun-
dowa³a Rada Rodziców. Dziêkujemy!
Konkurs przygotowa³a Ilona Nowrot.
Zachêcamy wszystkich uczniów do 
udzia³u w konkursach oraz ¿yczymy wie-
lu sukcesów i odkrywania pasji.
                                 /Sonia Kirchniawy/

Uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³     
w I Kulinarnym Wojewódzkim Konkursie 
Kulinarno-Jêzykowym „Backwettbe-
werb-alle lieben Omas Kuchen” – Danke 
Mama, dass Du da bist! 
Prace uczniów by³y bardzo pomys³owe, 
kreatywne, a w ich przygotowanie w³o-
¿ono mnóstwo zaanga¿owania. Cztery 
uczennice zosta³y finalistkami, a wœród 
nich Wiktoria Pieczka z kl. 4, Karolina 
Andrzejczyk i Oliwia Kubior z kl. 6a oraz 
Oliwia Skorupa z kl. 8. Bêd¹ one repre-
zentowa³y nasz¹ szko³ê podczas warsz-
tatów kulinarnych w Katowicach w Kids 
Kitchen Akademia Gotowania dla Dzieci. 
Gratulujemy!                       /Anita Kulot/
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W maju br. w Gminnym Przedszkolu w Smolnicy zosta³ przeprowadzony konkurs plastyczny pt.: „Bezpiecznie na wsi” organizowany przez Placówkê 
Terenow¹ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Gliwicach. Konkurs objêty by³ Patronatem Burmistrza Soœnicowic.
Zadaniem konkursowym by³o indywidualne wykonanie przez uczestnika konkursu pracy plastycznej na temat bezpieczeñstwa podczas pracy i zaba-
wy w gospodarstwie rolnym. 18 maja w smolnickim przedszkolu odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród. I miejsce zajê³a Oliwia Konieczny, II miejsce 
otrzyma³a Helena Kuczara, a III miejsce zajê³a Paulina Mocek. Podczas uroczystoœci kierownik Placówki Terenowej KRUS Tomasz Taranowski oraz 
Burmistrz Soœnicowic Leszek Ko³odziej wrêczyli ufundowane przez KRUS i Gminê Soœnicowice nagrody. 
                                                                                                                                                                                                                                /AG/

Emilia Bakalarz uczennica klasy 8 Szko³y Podstawowej w Koz³owie przyst¹pi³a do 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Niemieckiego dla uczniów 
woj. œl¹skiego. 
Konkurs sk³ada³ siê z trzech etapów, w których nale¿a³o siê wykazaæ wiedz¹ 
leksykalno-gramatyczn¹ i znajomoœci¹ kultury, sztuki i historii krajów niemiecko-
jêzycznych. 
Nasza uczennica zosta³a laureatk¹ konkursu uzyskuj¹c w trzecim etapie 95% 
punktów mo¿liwych do zdobycia z wynikiem 57/60 pkt. 
Jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego mo¿e cieszyæ siê         
z przywilejów, które niesie z sob¹ taki tytu³.
Gratulujemy serdecznie i ¿yczymy dalszych sukcesów

                                                                                                     /Klaudia Buchta/

Konkurs KRUS w smolnickim przedszkolu

Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z jêzyka 
niemieckiego 
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Nauczycielka jêzyka niemieckiego - Anita 
Kulot wziê³a udzia³ w konkursie Umwelt-
schutz bei mir zu Hause!, zorganizowa-
nym przez Regionalny Oœrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku. 
Konkurs zosta³ zorganizowany na Dzieñ 
Ziemi, w ramach kampanii na rzecz ochro-
ny œrodowiska. 
Zadaniem nauczycieli by³o stworzenie 
scenariusza lekcji, maj¹cego na celu 
przekonanie ucznia o koniecznoœci ekolo-
gicznego trybu ¿ycia.
Scenariusz mo¿na by³o przygotowaæ       
w oparciu o inspiracje zaczerpniête z pod-
rêczników lub te¿ w³asnych doœwiadczeñ, 
uwzglêdniaj¹c podstawê programow¹ dla 
szkó³ podstawowych oraz wszelkie zasa-
dy praktyki dydaktycznej.
Jury oceniaj¹c prace by³o pod ogromnym 
wra¿eniem nak³adu pracy nauczycieli.
Przygotowane scenariusze by³y kreatyw-
ne, przemyœlane i uwzglêdniaj¹ce wszyst-
kie wytyczne.
W konkursie tym Anita Kulot ze Szko³y 
Podstawowej w Sierakowicach zdoby³a    
I miejsce. 
Nagrod¹ jest publikacja stworzonego sce-
nariusza na stronie WOM Rybnik oraz na 
stronie Kuratorium w Katowicach i w kwar-
talniku pedagogiczno-spo³ecznym Dialog 
Edukacyjny.
W oparciu o nagrodzony konspekt lekcji 
pani Anita Kulot przeprowadzi³a otwart¹ 
lekcjê jêzyka niemieckiego w klasie 6a, na 
któr¹ zostali zaproszeni pani metodyk 
jêzyka mniejszoœci narodowej – niemiec-
kiego Maria Go³¹bek, pani dyrektor SP 
Sierakowice, nauczyciele SP Sierakowice 
oraz rodzice uczniów.
                                     /SP Sierakowice/ 

W ten przedwakacyjny czas mamy dla Was propozycjê. Zostawmy przesy³anie 
zdjêæ i sms-ów z pozdrowieniami z urlopu, a wróæmy do wysy³ania kartek z wakacji. 
Najpiêkniejsz¹ pocztówkê, z tych bliskich lub dalekich podró¿y, wyœlijcie do nas. 
Wœród osób, których pocztówka dotrze do biblioteki do 15 wrzeœnia wylosujemy 
nagrody-niespodzianki. 
Zapraszamy do udzia³u w zabawie naszych czytelników oraz wszystkich chêtnych 
mieszkañców naszej gminy. Z otrzymanych pocztówek zrobimy te¿ wystawê, któr¹ 
bêdzie mo¿na zobaczyæ w bibliotece. Zagl¹dajcie te¿ na nasz¹ stronê internetow¹ 
www.biblioteka.sosnicowice.pl – tam pojawi¹ siê we wrzeœniu wyniki losowania. 
¯yczymy udanych wakacji i wielu wra¿eñ. Ahoj, przygodo!
                                Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Soœnicowicach
                                                             ul. Szprynek 1
                                                       44-153 Soœnicowice
                                                                                                         /MGBP/

Zwyciêski
scenariusz

Pocztówka z wakacji

w przeci¹gu najbli¿szego roku planujemy wydaæ album zawieraj¹cy stare fotografie, pocztówki czy ciekawe dokumenty, 
które ukazuj¹ ¿ycie gminy Soœnicowice.
Zwracamy siê wiêc z uprzejm¹ proœb¹ o udostêpnienie nam Waszych domowych archiwów.
Interesuj¹ nas zdjêcia pokazuj¹ce Wasze rodziny, ¿ycie codzienne, domy i budynki gospodarcze, zmieniaj¹cy siê na 
przestrzeni lat krajobraz, ubiory z poszczególnych dekad – wszystko, co dokumentuje ¿ycie w Gminie Soœnicowice.
Prócz starych zdjêæ interesuj¹ce s¹ dla nas tak¿e pocztówki przedstawiaj¹ce nasz¹ gminê, a tak¿e ciekawe, unikatowe 
dokumenty – akt, dyplomy, pisma itp.
Zbieramy zdjêcia /pocztówki/ dokumenty wykonane do roku 2000. 
Zebrane materia³y bêd¹ skanowane na miejscu przy osobie przynosz¹cej.
Udostêpnione nam materia³y powinny zawieraæ kilka informacji - na tyle zdjêcia proszê napisaæ o³ówkiem nastêpuj¹ce 
informacje (o ile s¹ znane): kogo / co przedstawia fotografia, datê (lub przynajmniej przybli¿ony rok wykonania), gdzie 
by³o wykonane oraz ewentualnie przez kogo, a tak¿e dane osoby udostêpniaj¹cej materia³y. 
Materia³y zaczniemy zbieraæ na prze³omie czerwca i lipca, a o dok³adnym terminie poinformujemy w mediach spo-
³ecznoœciowych i w „Miasteczku”.
Bêdziemy wdziêczni za okazanie pomocy i udostêpnienie swoich zbiorów, abyœmy mogli wspólnymi si³ami wydaæ piêkny 
album – œwiadectwo minionych dziejów. 

Szanowni Mieszkañcy,

Przyznajcie siê – têsknicie ju¿ za normalnoœci¹? Za spotkaniami z ludŸmi, za muzyk¹, 
zabaw¹ i beztrosk¹?
Powolutku, ma³ymi krokami zmierzamy w stronê tej wyczekiwanej normalnoœci i ju¿ 
teraz zapraszamy Was na:
1 Gminn¹ Wyprzeda¿ Gara¿ow¹!
Gdzie: Oœrodek Sportu i Rekreacji w Soœnicowicach, ul. Raciborska 39
Kiedy: 26 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-13.00
Co mo¿na sprzedawaæ? - nieu¿ywane przez nas przedmioty: ubrania, zabawki, bibelo-
ty, artyku³y gospodarstwa domowego i inne nam niepotrzebne rzeczy, z których ktoœ in-
ny mo¿e mieæ jeszcze po¿ytek.
Ka¿dy sprzedaj¹cy organizuje sobie stoisko we w³asnym zakresie – koc, stolik itp. 
Powierzchnia wystawiennicza nie mo¿e przekraczaæ 2 m2.
Prosimy o zg³aszanie chêci uczestnictwa drog¹ mailow¹: miasteczko@sosnicowice.pl 
lub telefonicznie pod numerem 32 335 86 33. Termin zg³aszania do 23 czerwca 2021 r.
Regulamin Wyprzeda¿y dostêpny na stronie www.sosnicowice.pl 
Wyprzeda¿ odbywaæ siê bêdzie z zachowaniem re¿imu sanitarnego – sprzedawcy 
oraz odwiedzaj¹cy zobowi¹zani s¹ zachowaæ odstêp oraz zakrywaæ usta i nos ma-
seczk¹. 

Na wakacje planujemy cykl koncertów orkiestr dêtych z naszej gminy. 
Koncerty odbywaæ siê bêd¹ w amfiteatrze na terenie Szko³y Podstawowej im. Juliusza 
Rogera w Soœnicowicach. Terminy i godziny podamy w terminie póŸniejszym.
Mamy nadziejê, ¿e widzimy siê w to lato! 
                                                                                                                               /AG/

Rozruszajmy ¿ycie spo³eczne


