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Od 29 lat, w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia, 
w kaplicy œw. Marii Magdaleny, potocznie 
zwanej Magdalenk¹, gromadz¹ siê stra-
¿acy, leœnicy, samorz¹dowcy, przedstawi-
ciele innych profesji oraz okoliczni miesz-
kañcy, aby podczas uroczystej eucharystii 
podziêkowaæ za ocalenie kapliczki i po-
moc w ugaszeniu trawi¹cych lasy po¿a-
rów. 
W tym roku mszê œwiêt¹ w intencji wszyst-
kich, którzy uczestniczyli w akcji gaœni-
czej, a tak¿e za zmar³ych, którzy podczas 
niej zginêli, odprawi³ biskup gliwicki ks. 
Jan Kopiec. 
Po mszy œw. zawsze jest czas na spotka-
nia, na powspominanie wydarzeñ z 1992 
roku, kiedy to wszyscy potrafili siê zjedno-
czyæ i porozumieæ, aby wspólnymi si³ami  
– stra¿acy, leœnicy, wojsko, policja oraz 
cywile – ujarzmiæ szalej¹c¹ po¿ogê. 
        /J.Glagla - Prezes ZOMG ZOSP RP/

26 sierpnia 1992 roku rozpocz¹³ siê najwiêkszy w powojennej Polsce po¿ar lasów. 
Po¿ar opanowano 30.08.92 r. w godzinach rannych, a sztab akcji rozwi¹zano 20.09.92 
r. Do tego dnia trwa³a akcja gaœnicza, ³¹cznie przez 26 dni.
W szczytowej fazie po¿aru w akcji gaœniczej uczestniczy³o 859 sekcji stra¿y po¿arnej 
(4700 osób), 3200 ¿o³nierzy, 650 policjantów, 1220 osób z obrony cywilnej, 1150 pra-
cowników S³u¿by Leœnej.
W akcji zaanga¿owano ponadto 4 helikoptery, 27 samolotów, 48 ci¹gników ciê¿kich      
i specjalistycznych, 25 ci¹gników rolniczych, 36 kolejowych cystern na wodê. 
W pierwszym dniu na miejsce po¿aru skierowanych zosta³o kilkuset pracowników 
leœnych, dozór, a tak¿e sprzêt i samochody. Przez 26 dni z ponad 35 nadleœnictw RDLP 
Katowice kierowani byli ludzie i sprzêt. W trzecim dniu po¿aru z kilkudziesiêciu nad-
leœnictw w kraju do akcji skierowano S³u¿bê Leœn¹ z samochodami. Do rozprowa-
dzania jednostek ratowniczych po terenie zaanga¿owano myœliwych z kó³ dzier¿awi¹-
cych tereny objête po¿arem, a tak¿e miejscow¹ ludnoœæ, w sumie kilkadziesi¹t osób. Te 
i inne dzia³ania pozwoli³y na posiadanie w miarê pe³nej, sta³ej informacji o sytuacji na 
poszczególnych odcinkach, a tak¿e na koordynacjê dzia³añ wielu s³u¿b bior¹cych 
udzia³ w akcji. 
W pierwszym dniu gaszenia po¿aru œmieræ ponios³o dwóch stra¿aków. Po¿ar obj¹³ po-
wierzchniê 9062 ha, z tego w Nadleœnictwie Rudy Raciborskie - 4480 ha, w Nadleœnic-
twie Rudziniec - 2352 ha, w Nadleœnictwie Kêdzierzyn - 2230 ha.

/mat. Nadleœnictwa Rudy Raciborskie/

Jubileusze
ma³¿eñskie

Pierwszo-
klasiœci

Wieœci 
z klubów
sportowych

4-5                         6-7 12



  2 

Wydawca: Urz¹d Miejski Soœnicowice 
ul. Rynek 19, 44-153 Soœnicowice

Redaguje zespó³:
Anna Górecka, Kazimierz Kaczmar, 

Mariusz Pendzich, Piotr Skorupa
 Nak³ad: 1000 egz.

 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

dokonywania skrótów 
i redagowania nades³anych tekstów. 

ISSN 1643-4706

Od sierpnia 2021 roku Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Soœnicowicach, 
umo¿liwia swoim czytelnikom darmowy 
dostêp do ponad 3500 ebooków w ser-
wisie Legimi oraz IBUK Libra.

Aby dowiedzieæ siê, jak otrzymaæ dar-
mowy dostêp do serwisów, wejdŸ na na-
sz¹ stronê internetow¹ 

www.biblioteka.sosnicowice.pl 
odwiedŸ nas w godzinach pracy lub 
zadzwoñ

Zachêcamy do kontaktu i odwiedzin.

AKCJA BÊDZIE TRWA£A CA£Y ROK. 
KTO PIERWSZY TEN LEPSZY!

Dostêp uzyskano w ramach zadania 
„Ksi¹¿ki online dla ka¿dego”. 

Zadanie finansowane w ramach II edycji 
Marsza³kowskiego Bud¿etu Obywatel-
skiego Województwa Œl¹skiego na rok 
2021.

                                                    /MGBP/

32 428-51-98

Darmowe e-booki w bibliotece

Program „Dobry Start” 
dla uczniów

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Soœnicowicach informuje, ¿e od 1 lipca 2021 r. rz¹dowy program „Dobry start” realizuje 
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Wniosek o œwiadczenie 300+ w roku szkolnym 2021/2022 mo¿na z³o¿yæ w terminie        
od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹ za pomoc¹:
- portalu Platformy Us³ug Elektronicznych (PUE) ZUS,
- bankowoœci elektronicznej,
- portalu Emp@tia.
Œwiadczenia bêd¹ wyp³acane wy³¹cznie na rachunki bankowe.
Œwiadczenie  przys³uguje w wysokoœci 300 z³ - raz w roku, w zwi¹zku z rozpoczêciem przez dziecko roku szkol-
nego a¿ do ukoñczenia przez nie 20. roku ¿ycia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepe³nosprawnoœciami.
Przez szko³ê nale¿y rozumieæ: szko³ê podstawow¹, szko³ê ponadpodstawow¹, klasy dotychczasowej szko³y ponadgim-
nazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szko³ê artystyczn¹, w której jest realizowany obowi¹zek szkolny lub 
nauki, a tak¿e m³odzie¿owy oœrodek socjoterapii, m³odzie¿owy oœrodek wychowawczy, specjalny oœrodek szkolno-wycho-
wawczy, specjalny oœrodek wychowawczy, oœrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Œwiadczenie nie przys³uguje na dziecko z tytu³u rozpoczêcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówka”).
Prawo do œwiadczenia dobry strat nie jest uzale¿nione od sytuacji dochodowej rodziny.
Ka¿da osoba, która z³o¿y wniosek o œwiadczenie z programu Dobry Start (tak¿e przez bankowoœæ elektroniczn¹ lub portal 
Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obs³ugi na portalu PUE ZUS (status obs³ugi wniosku, 
szczegó³owe informacje o œwiadczeniu).
Na portalu PUE ZUS znajdzie siê te¿ ca³a korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o œwiadczenie (wezwanie do uzupe³-
nienia wniosku lub za³¹czników, informacja o przyznaniu œwiadczenia, decyzja odmawiaj¹ca przyznania œwiadczenia).
/OPS Soœnicowice/ 

„Dobry start”
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Wa¿niejsze prace remontowe i stan pla-
cówek:

Szko³a Podstawowa 
w Barg³ówce 
W okresie wakacyjnym zosta³y odœwie-
¿one 2 sale lekcyjne, ³awki na podwórku 
szkolnym, prace konserwatorskie w toale-
tach oraz przebudowany sufit w sali gim-
nastycznej. 
Szko³a jest przygotowana do rozpoczêcia 
roku szkolnego w trybie stacjonarnym      
z uwzglêdnieniem wytycznych G³ównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej:
- ka¿da sala posiada pojemnik z p³ynem 
do dezynfekcji; 
- szko³a posiada wystarczaj¹c¹ iloœæ ma-
seczek i rêkawiczek dla uczniów, nauczy-
cieli i pracowników;
- zosta³y odœwie¿one strefy zachowania 
bezpiecznej odleg³oœci. 

Szko³a Podstawowa 
w Koz³owie
Szko³a jest przygotowana do rozpoczêcia 
roku szkolnego, posiada zapas p³ynów     
i preparatu do dezynfekcji. 
Uczniowie maj¹ zapewnion¹ odpowied-
ni¹ przestrzeñ w klasach. 
W okresie wakacyjnym zmieniono uk³ad 
klas, po to aby zapewniæ najlepsze warun-
ki do nauki. 
Uczniowie klasy I maj¹ zapewnione poje-
dyncze stoliki. 
Wykonywane prace konserwatorskie: 
- malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, po-
koju nauczycielskiego,
- wymiana lamp w szatniach i ubikacjach, 
- modernizacja os³on na grzejniki,
- wymiana boazerii w jednej z sal,  
- przegl¹d przewodów kominowych,  
- przegl¹d i aktualizacja oprogramowania 
sprzêtu multimedialnego (laptopy, table-
ty). 

Szko³a Podstawowa 
w Sierakowicach 
Szko³a jest przygotowana do rozpoczêcia 
roku szkolnego, posiada zapas p³ynów     
i preparatu do dezynfekcji. 
Klasy zosta³y wyposa¿one w ³awki, stoliki  
i sprzêt audiowizualny oraz Internet.
Wszyscy uczniowie klas 2-8 maj¹ dostêp 
do indywidualnych szafek szatniowych.
Klasa 1 ma szafki w osobnym pomiesz-
czeniu. 
Wykonano m.in.:

Nasze placówki oœwiatowe gotowe 
do rozpoczêcia nowego roku szkolnego

- remont schodów wejœciowych – po³o¿e-
nie nawierzchni schodów z granitu, zain-
stalowanie ogrzewania podestu, monta¿ 
barierek,
- zosta³a dostosowana i przygotowana 
nowa klasa do nauki jêzyka niemieckiego 
- malowanie, pod³¹czenie Internetu, do-
posa¿enie w pomoce,
- dostosowanie i zaopatrzenie w sprzêt 
dawnego pomieszczenia klasy jêzykowej 
do potrzeb drugiego oddzia³u klasy 1,
- przygotowanie i malowanie pomiesz-
czenia magazynowego dla potrzeb 
sprzêtu sportowego. 

Szko³a Podstawowa 
im. Juliusza Rogera 
w Soœnicowicach
Szko³a jest przygotowana do rozpoczêcia 
nowego roku szkolnego. 
W szkole zakoñczono prace remontowe 
zwi¹zane z napraw¹ poszycia dachowe-
go budynku przy ulicy Gimnazjalnej 6,    
w obydwu budynkach szko³y wykonano 
prace konserwatorsko-porz¹dkowe oraz 
wyposa¿ono pomieszczenia klasowe     
w odpowiedni¹ iloœæ sprzêtu meblowego 
oraz pomoce dydaktyczne. Wszystkie 
czynnoœci by³y zgodne z wytycznymi s¹-
nitarnymi.

W roku szkolnym 2021/2022 w gminnych 
szko³ach podstawowych w klasach 
pierwszych naukê rozpocznie 89 
uczniów, natomiast we wszystkich kla-
sach rozpocznie naukê ³¹cznie 687 
uczniów. 

A co w naszych przedszkolach?
Weso³e i kolorowe placówki serdecznie 
powita³y 1 wrzeœnia swoich przedszko-
laków. Na dzieci czekaj¹ miejsca pe³ne 
zabaw, radoœci i pozytywnych wra¿eñ. 
Nie zabraknie ciekawych zajêæ dy-
daktycznych, plastycznych czy te¿ z jê-
zyka obcego. 

Gminne Przedszkole 
w Koz³owie 
Przedszkole jest przygotowane do roz-
poczêcia Nowego Roku Szkolnego 
2021/2022. 
Zaplanowane remonty zosta³y zakoñ-
czone – cyklinowanie pod³óg w dwóch 
salach przedszkolnych. 
Pomieszczenia i sprzêty zosta³y zdezyn-
fekowane zgodnie z wytycznymi GIS, sa-

le zosta³y równie¿ ozonowane. 
Prace porz¹dkowe zakoñczone.

Gminne Przedszkole
w Smolnicy 
W przedszkolu zakoñczono bie¿¹ce usu-
wanie awarii, zdezynfekowano i przygo-
towano placówkê zgodnie z wytycznymi 
GIS.

Gminne Przedszkole 
w Sierakowicach 
z oddzia³em zamiejscowym 
w Rachowicach 
Przedszkole przygotowane jest do roz-
poczêcia roku szkolnego. 
Dokonano dezynfekcji sprzêtu, zabawek  
i pomieszczeñ zgodnie z zaleceniami 
GIS. 
Wykonano potrzebne przegl¹dy. 
W czasie przerwy wakacyjnej, w miesi¹-
cu sierpniu zmodernizowano plac zabaw 
w Rachowicach. 
Zakupiono nowe urz¹dzenia, wyrównano 
teren i zamontowano drewniane panele 
na ogrodzeniu. 
W placówce w Sierakowicach dokonano 
czêœciowego remontu schodów wejœcio-
wych. 
W tym roku planuje siê jeszcze remont 
piwnicy, który jest konieczny po obfitych 
opadach deszczu i problemach zwi¹za-
nych z zalewaniem pomieszczeñ piw-
nicznych.

Miejskie Przedszkole 
w Soœnicowicach 
w oddziale zamiejscowym 
w £anach Wielkich 
W przedszkolu dokonano remontu pod³o-
gi z wymian¹ wyk³adziny w sali zabaw 
oraz malowanie pomieszczeñ.

Gminne Przedszkole 
w Barg³ówce 
Przedszkole jest przygotowane do roz-
poczêcia nowego roku szkolnego 
2021/2022. 
Sale odœwie¿one czekaj¹ na swoich wy-
chowanków.

Nowy rok szkolny rozpocznie na terenie 
gminy 356 przedszkolaków. 
                                                 /GZOPO/

W zwi¹zku z okresem wakacyjnym, w lipcu i sierpniu br. w szko³ach i przedszkolach 
realizowane by³y prace remontowe i zadania inwestycyjne polegaj¹ce m.in. na remoncie 
schodów wejœciowych, malowaniu pomieszczeñ, wymianie oœwietlenia, a tak¿e wyremon-
towaniu pod³ogi z wymian¹ wyk³adziny.
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Udanego roku szkolnego
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29 czerwca br. w Gminnym Centrum 
Spo³eczno-Kulturalnym w Soœnicowi-
cach odby³a siê gminna uroczystoœæ   
z okazji Jubileuszu Z³otych, Diamen-
towych i ¯elaznych Godów Ma³¿eñ-
skich z udzia³em Burmistrza Soœnico-
wic Leszka Ko³odzieja, Zastêpcy Bur-
mistrza Bernarda Wilczka i Przewo-
dnicz¹cej Rady Miejskiej Reginy Bar-
giel. 

Wszystkim jubilatom zosta³y z³o¿one ¿y-
czenia dobrego zdrowia, prze¿ycia wspól-
nie jeszcze wielu szczêœliwych lat. Wrê-
czone zosta³y bukiety kwiatów, a uro- 
czystoœæ swym wystêpem uœwietni³y dzie-
ci z Miejskiego Przedszkola w Soœnico-
wicach. 
Miesi¹c wczeœniej Burmistrz Soœnicowic 
odwiedzi³ ma³¿onków w domach, wrêczy³ 
pami¹tkowe listy gratulacyjne i upominki 
oraz parom z 50-letnim sta¿em ma³-
¿eñskim przekaza³ medale „Za d³ugolet-
nie Po¿ycie Ma³¿eñskie”. 

Uroczyste obchody 
jubileuszy ma³¿eñskich
Jubileusz z³otych godów w 2020 r. 
obchodzi³o 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, 
œp. 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 œwiêtowa³o w 2020 roku 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 obchodzi³a 
tylko jedna para: 
Anna i Franciszek Weingarth.
                                                       /USC/

24 lipca odby³ siê inauguracyjny koncert   
z Cyklu Koncertów Orkiestr Dêtych, orga-
nizowany przez Radê Mieszkañców So-
œnicowic, pod patronatem Burmistrza So-
œnicowic. 
Jako pierwszy licznie zgromadzon¹        
w amfiteatrze przy Szkole Podstawowej  
w Soœnicowicach publicznoœæ bawi³ Big 
Band Janusza Jarziny. Zespó³ zaprezen-
towa³ kultowy fragment polskiej i zagra-
nicznej muzyki rozrywkowej z utworami 
Zbigniewa Wodeckiego, Skaldów oraz  
debiutanckim coverem „Bo jak nie my to 
kto”- autorstwa Mrozu, a tak¿e ponadcza-
sowe hity „Yellow River” czy „Hello Mary 
lou”. Koncert w znakomitym stylu ubogaci³ 
wokalnie znany z wielu krajowych scen 
Daniel Cebula-Orynicz i urokliwie popro-
wadzi³ Micha³ Czaplicki. 
Tak, jak o pokarm dla ducha dba³ Big 
Band, tak o cia³o zadba³a Rada Mieszkañ-
ców, która to za symboliczn¹ z³otówkê ra-
czy³a publicznoœæ ko³oczem oraz napo-
jami.

Drugi koncert odby³ siê miesi¹c póŸniej, 
28 sierpnia.
Tym razem przygrywa³a Orkiestra Dêta z 
Barg³ówki pod przewodnictwem Roberta 
Tiszbierka. Zgromadzona w amfiteatrze 
soœnicowickiej szko³y podstawowej pub-
licznoœæ mog³a pos³uchaæ typowych dla 
orkiestr dêtych utworów: polek, marszy 
czy tradycyjnych utworów regionalnych. 
By³o swojsko, weso³o i radoœnie. 
Prócz muzyki na najwy¿szym poziomie, 
zgromadzeni s³uchacze mogli pos³uchaæ 
trochê o samej orkiestrze. 
Tak¿e tym razem Rada Mieszkañców 
zadba³a o pysznoœci dla zgromadzonych 
– znów za 1 z³. 
Dla dzieci by³ darmowy popcorn i wata 
cukrowa, a jako, ¿e koncert zbieg³ siê      
z Festynem „Zaszczep siê z KGW” mo¿-
na by³o popróbowaæ pysznych smako³y-
ków przygotowanych przez soœnicowic-
kie Gospodynie.
Oba koncerty nie odby³yby siê bez pomo-
cy wielu osób. Rada Mieszkañców Soœni-

Cykl Koncertów Orkiestr Dêtych
cowic dziêkuje przede wszystkim Bur-
mistrzowi Soœnicowic za objêcie Cyklu 
Koncertów swoim Patronatem i wsparcie 
ca³ego przedsiêwziêcia, Dyrekcji Szko³y 
Podstawowej w Soœnicowicach za udo-
stêpnienie terenu, a pracownikom za 
wszelk¹ pomoc organizacyjn¹, nieza-
wodnej firmie Tom-Tech za pomoc tech-
niczn¹ oraz panom Andrzejowi Szulcowi  
i Piotrowi Swiecznikowi za udostêpnienie 
i obs³ugê nag³oœnienia. 
Przewodnicz¹ca Rady Mieszkañców 
dziêkuje przede wszystkim cz³onkom Ra-
dy, który zawsze chêtnie, z wielkim za-
anga¿owaniem i oddaniem poœwiêcaj¹ 
swój czas wolny, aby zrobiæ coœ fajnego 
dla Mieszkañców Soœnicowic i ca³ej gmi-
ny.  
Zapraszamy na ostatni koncert w sobotê, 
18 wrzeœnia o godz. 17.00 w amfiteatrze 
Szko³y Podstawowej w Soœnicowicach, 
ul. Gimnazjalna 6. 
Zagra Orkiestra Dêta z Rachowic! 
                                                         /AG/
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Sezon wakacyjny równie¿ w naszym 
Dziennym Domu „Senior+”dobieg³ koñca.
Od kwietnia, po okresie kolejnej izolacji, 
mogliœmy znowu cieszyæ siê z przebywa-
nia w naszej grupie. 
Letnie miesi¹ce wykorzystujemy na spa-
cery i zajêcia w plenerze, równie¿ na wy-
jazdy poza nasze miasteczko.
Podró¿ujemy bardzo chêtnie, z ka¿dego 
wyjazdu przywo¿¹c mnóstwo wra¿eñ i mi-
³ych wspomnieñ.  
W minionym czasie odwiedziliœmy takie 
miejsca jak: 
- Pa³ac i Zagrodê ̄ ubrów w Pszczynie,
- Animal World w Zabrzu, 
- Stacjê Kolejki W¹skotorowej w Rudach 
Raciborskich, 
- pla¿ê nad jeziorem P³awniowice,
- Park Miniatur w Olszowej. 
By³o te¿ wyjœcie do naszej ulubionej cu-
kierni „Hania” oraz spotkanie przy grillu. 
Oprócz codziennej terapii zajêciowej pro-
wadzone by³y dodatkowe warsztaty pla-
styczne przez DALI z Gliwic. 
Odby³y siê równie¿ warsztaty z budowa-
nia stylizacji.
Mamy nadziejê, ¿e jesieni¹ czeka nas 
jeszcze piêkna aura i bêdziemy mogli 
kontynuowaæ nasze podró¿owanie. 
W planach równie¿ dodatkowe, atrakcyj-

Wakacje z Senior+

ne formy zajêæ i spotkañ.
Seniorów z gminy Soœnicowice, którzy 
ukoñczyli 60 rok ¿ycia, s¹ samotni i nie-
aktywni zawodowo, zapraszamy ser-
decznie do naszego grona. 

Zg³oszenia przyjmujemy przez Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Soœnicowicach. 
U nas ka¿dy znajdzie coœ dla siebie i spot-
ka siê z mi³ym przyjêciem.
                                            /J.Polednik/ 

28 sierpnia odby³y siê do¿ynki w so-
³ectwie Sierakowice. 
W naszej wsi do¿ynki gromadz¹ wielu 
mieszkañców i maj¹ uroczyst¹ oprawê. 
Tradycyjnie rozpoczêliœmy od dziêkczyn-
nej mszy œwiêtej, po której mogliœmy po-
dziwiaæ m.in. przemarsz korowodu.
Oprócz czêœci oficjalnej, nie zabrak³o 
okazji do wspólnej zabawy.
Pani So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ ser-
decznie dziêkuje wszystkim licznie przy-
by³ym goœciom za wspólne œwiêtowanie. 
Bardzo cieszymy siê, ¿e pomimo trud-
nego czasu, w jakim przysz³o nam ¿yæ,  
uda³o nam siê, jako nielicznym so³ec-
twom, zorganizowaæ i wspólnie z miesz-
kañcami prze¿ywaæ to wa¿ne œwiêto.
Dziêkujemy Panu Burmistrzowi Leszkowi 
Ko³odziejowi za patronat i wszystkim na-
szym sponsorom, dziêki którym by³o to 
mo¿liwe. 
Dziêkujemy równie¿ licznej grupie spo-
³eczników za trud i pracê w³o¿on¹ w po-
moc przy organizacji imprezy.
Do zobaczenia za rok.
                                         /Rada So³ecka 
                                           Sierakowice/

Œwiêto plonów w Sierakowicach
Do¿ynki to czas radoœci z efek-
tów ca³orocznej trudnej pracy 
rolników; to œwiêto plonów na-
szej Ziemi, która dziêki pracy 
rolników, nie tylko rodzi, ale     
i karmi. 
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21 sierpnia 2021 r. odby³a siê na terenie 
dawnej szkó³ki leœnej w Rachowicach – 
Okrêgowa Wycena Trofeów Medalowych. 
Za³o¿eniem naszym by³o pokazaæ w spo-
sób uroczysty, ale i bezpieczny, najmoc-
niejsze trofea z ca³ego Okrêgu Katowic-
kiego Pz£. 
Nie przypadkowo Rachowice – urokliwe 
miejsce, otwarty teren. Zespo³y ocenia-
j¹ce mia³y mo¿liwoœæ pracowaæ w nie-
dawno wybudowanym domku myœliw-
skim, jaki do dyspozycji przekaza³o nam 
Ko³o £owieckie „£oœ” Gliwice. 
Uroczysta wycena medalowa po³¹czona 
by³a z degustacj¹ dziczyzny oraz kon-
certem muzyki myœliwskiej w wykonaniu 
Zespo³u Sygnalistów, który dzia³a pod 
p rzewodn ic twem Nad leœn iczego  
Nadleœnictwa Rudziniec Wies³awa Ku-
charskiego. 
Dzisiaj mogê otwarcie powiedzieæ, ¿e ta-
kiego przedsiêwziêcia w ramach Okrê-
gowej Wyceny Trofeów Medalowych, na 
taka skalê, dawno nie by³o. 
Bardzo du¿e zainteresowanie skutkowa³o 
tym, ¿e do oceny przedstawiono blisko 
230 trofeów, które wstêpnie kierowane 
by³y do wyceny medalowej. 
Zespo³y Oceniaj¹ce dokona³y wyceny 
wszystkich trofeów, a jest to niew¹tpliwie 
mozolna praca, która wymaga skupienia   
i zebrania wszystkich pomiarów trofeum 
wed³ug okreœlonych wytycznych. 
Dla 191 trofeów przyznano medale.
Nale¿y tutaj jasno wskazaæ, ¿e ³owiectwo 
obwarowane jest szeregiem restrykcyj-
nych wytycznych przy organizacji i reali-
zacji polowañ. 
Myœliwy kieruje siê etyk¹ ³owieck¹, a od-
strza³ zwierzyny trofealnej prowadzi z bar-
dzo dok³adnie okreœlon¹ w PZ£ selekcj¹, 
wed³ug corocznie uzgadnianych Rocz-
nych Planów £owieckich - zarówno z Nad-
leœnictwem, Œl¹sk¹ Izb¹ Rolnicz¹ jak        
i burmistrzami, wójtami i prezydentami 
miast na danym terenie.
Dlatego te¿ na naszej wycenie medalowej 
nie mog³o zabrakn¹æ goœci. 
Mieliœmy zaszczyt goœciæ samorz¹dow-
ców - Wicestarostê Gliwickiego Adama 
Wojtowicza, Przewodnicz¹cego Rady Po-

Okrêgowa Wycena Trofeów Medalowych 

wiatu Gliwickiego Andrzeja Kurka, Bur-
mistrza Soœnicowic Leszka Ko³odzieja, 
Zastêpcê Burmistrza Soœnicowic Ber-
narda Wilczka, Wójta Pilchowic Macieja 
Gogullê, Zastêpcê Wójta Wielowsi Zyg-
fryda Stró¿yk. 
By³ z nami Zastêpca Dyrektora RDLP     
w Katowicach Hubert Wiœniewski, nad-
leœniczowie i leœnicy z rodzinami.
Od samego pocz¹tku goœciliœmy Zyg-
munta £ukaszczyka – Cz³onka Naczelnej 
Rady £owieckiej Polskiego Zwi¹zku £o-
wieckiego oraz Micha³a Gawdzika – 
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgowe-
go PZ£ w Katowicach, £owczego Okrê-
gowego wraz z Cz³onkami Zarz¹du Okrê-
gowego PZ£ w Katowicach, £owczych 
Rejonowych, Prezesów Kó³ £owieckich, 
myœliwych z rodzinami.
Zaszczyci³ swoja obecnoœci¹ nas Za-
stêpca Wojewódzkiego Lekarza Wete-
rynarii Konrad Kuczera, Prezes Œl¹skiej 
Izby Rolniczej Roman W³odarz. Rolnicy – 
W³adys³aw Butor, Remigiusz Lis i wielu 
innych. Ksi¹dz Piotr Faliñski - Proboszcz 
Parafii w Rudnie. Powiatowy Kierownik 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Andrzej Frejno. 
Impreza mia³a charakter otwartego pik-
niku dla myœliwych i sympatyków ³o-
wiectwa. 
Nie zabrak³o jednak osób zainteresowa-
nych trofeistyk¹, lokalnych mieszkañców, 
spacerowiczów, których zaprosiliœmy do 
wspólnego œwiêtowania. 
Darz Bór!

Tomasz Taranowski
Przewodnicz¹cy Komisji 

ds. Rejonu Gliwickiego 
przy Zarz¹dzie Okrêgowym Pz£ 

w Katowicach
£owczy Rejonu Gliwickiego

Prezes Ko³a £owieckiego 
„Darz Bór” Gliwice

Organizatorzy:
Komisja ds. Rejonu Gliwickiego przy      
Z. O. PZ£ w Katowicach
Komisja Wyceny Medalowej Trofeów  
przy Z. O. PZ£ w Katowicach
Patronat: 
Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Zwi¹zku 
£owieckiego w Katowicach
PGL LP Nadleœnictwo Rudziniec

Spisz siê jak najszybciej samodzielnie! Pamiêtaj, masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje siê z Tob¹ rachmistrz. Pamiêtaj, 
¿e udzia³ w spisie to twój obowi¹zek. Masz wiele mo¿liwoœci zrealizowania obowi¹zku spisowego: 
- najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wype³nij formularz online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut, 
- zadzwoñ na numer 22 279 99 99 i spisz siê telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane,
- odwiedŸ Urz¹d Miejski w Soœnicowicach (ul. Koœciuszki 22) i spisz siê przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu 
stanowisku.
Pamiêtaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje siê z Tob¹ rachmistrz. Rachmistrzowie spisowi przeprowadzaj¹ 
wywiady bezpoœrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mog¹ spodziewaæ siê osoby, które dotychczas 
nie spisa³y siê samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezale¿nie od województwa, rachmistrzowie dzwoni¹ z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99. Rachmistrz mo¿e równie¿ zapukaæ do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpoœredniego.
Przypominamy, ¿e zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2021 r., nie mo¿na 
odmówiæ przekazania danych rachmistrzowi kontaktuj¹cemu siê z osobami fizycznymi objêtymi spisem. Oznacza to, ¿e czas 
na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje siê z nami rachmistrz.                                                                                     /USC/

Nie czekaj do 30 wrzeœnia br.
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Ruch Koz³ów
Klub sportowy Ruch Koz³ów wystêpowa³ 
w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 na 
dwóch szczeblach rozgrywkowych, w Ma-
jer Klasie A oraz w Klasie B. 
Dru¿yny zajê³y odpowiednio w Klasie A     
- 11 miejsce z 41 punktami i bilansem 
bramkowym 80:78 oraz w Klasie B - 7 
miejsce z 28 punktami i bilansem bram-
kowym 54:68.
W dru¿ynach na dwóch szczeblach roz-
grywkowych wyst¹pi³o ponad 40 zawod-
ników z licznej kadry jak¹ Ruch zgro-
madzi³ w klubie, co w obecnych czasach 
jest niezwyk³ym osi¹gniêciem w zwi¹zku 
z krzewieniem sportu w regionie, a jest 
efektem panuj¹cej œwietnej atmosfery     
w klubie, jakoœci treningów i przygotowa-
niem dla zawodników odpowiednich 
warunków do dalszego rozwoju. 
W przedsezonowych przygotowaniach 
Ruch rozegra³ 3 zwyciêskie mecze spa-
ringowe. Ponadto dosz³o 7 nowych za-
wodników zwiêkszaj¹c rywalizacjê spor-
tow¹.
Najwa¿niejszym wyzwaniem, jakie klub 
postawi³ sobie to utworzenie grup m³o-
dzie¿owych. 
W okresie wakacyjnym prowadziliœmy 
otwarte zajêcia dla dzieci, które cieszy³y 
siê zainteresowaniem.
                                   /KS Ruch Koz³ów/
 

KS Korona Barg³ówka 
W nowym sezonie 2021/2022 dru¿yna 
seniorów bierze udzia³ w rozgrywkach 
Klasy C, natomiast juniorzy m³odsi w IV li-
dze okrêgowej Podokrêgu Zabrze. 
Ze wzglêdu na modernizacjê p³yty klubo-
wego boiska rozgrywki seniorskie rozgry-
wane s¹ na boisku w Gliwicach-Brzezin-
ce (ul. Radomska 132). 
Dru¿yna juniorów swoje spotkania ligowe 
w roli gospodarza rozgrywa, dziêki wspó³-

Wieœci z klubów sportowych
pracy klubów, na boisku w Rudach Wiel-
kich. 
Nast¹pi³a zmiana na stanowisku trenera, 
dru¿ynê seniorów obj¹³ Krzysztof Niera-
dzik. 
Do obu dru¿yn do³¹czy³o kilku nowych  
zawodników, których serdecznie witamy.
Trzymamy kciuki i ¿yczymy wszystkim 
naszym zawodnikom samych wygranych 
spotkañ i oby kontuzje mija³y ich szerokim 
³ukiem.
                         /KS Korona Barg³ówka/

Sokó³ £any Wielkie
W drugim tygodniu lipca KS Sokó³ £any 
Wielkie przyst¹pi³ do okresu przygoto-
wawczego. Do zespo³u prowadzonego 
przez Aleksandra Kowola do³¹czy³o wielu 
nowych zawodników. 
Po, w miarê zadowalaj¹cym sezonie 
2020/2021, dru¿yna chce osi¹gn¹æ o wie-
le wy¿sze miejsce w tabeli, ani¿eli to by³o 
w roku poprzednim. 
14 sierpnia wystartowa³ nowy sezon. Po 
rozegranych 3 meczach dru¿yna 2 spot-
kania wygra³a, a 1 mecz zremisowa³a.
Zarz¹d klubu zdecydowa³, aby otworzyæ 
sekcjê pi³ki no¿nej dla dzieci, roczniki 
2015, 2016, 2017 (pierwszy trening odby³ 
siê 31 sierpnia). 
Wszystkich chêtnych ch³opców i dziew-
czynki zapraszamy, wiêcej informacji pod 
numerem 505-553-975.

           /KS Sokó³ £any Wielkie/

KS 94 Rachowice
W po³owie lipca br. dru¿yna KS 94 Racho-
wice rozpoczê³a swoje przygotowania do 
rundy jesiennej sezonu 2021/2022. 
Po 10 latach w lidze okrêgowej ponownie 
zawitaliœmy do Majer „A” klasy. 
Cieszy nas perspektywa niedalekich wy-
jazdów oraz ciekawych meczów z po-
bliskimi dru¿ynami. Liczymy równie¿ na 

wiêksze zainteresowanie naszych wier-
nych kibiców. 
Po kilku pierwszych kolejkach mo¿emy 
œmia³o stwierdziæ, ¿e poziom, jaki pre-
zentuje nasza dru¿yna jest dobry, a osi¹-
gane wyniki w rozgrywkach s¹ zadowa-
laj¹ce. 
Czekamy na rozwój sytuacji oraz dalsze 
sukcesy i wygrane.
W sierpniu swoje rozgrywki wznowi³y dru-
¿yny m³odzie¿owe naszej Szkó³ki Pi³kar-
skiej „Pi³komania”, choæ w okresie wa-
kacji wcale nie brakowa³o meczów.
Dru¿yny rozegra³y kilka turniejów m.in. 
Wakacje z pi³k¹ - szukamy pi³karskich 
Janków oraz Prouve CUP w Raszczy-
cach, w których pokaza³y siê z bardzo 
dobrej strony. 
Zorganizowane zosta³y równie¿ letnie 
pó³kolonie, podczas których dzieciaki 
przygotowywa³y siê do nadchodz¹cych 
rozgrywek.  
Mo¿emy siê pochwaliæ informacj¹, ¿e KS 
94 Rachowice sta³ siê klubem filialnym 
Akademii Raków Czêstochowa. W obec-
noœci Prezesa Rakowa - Wojciecha Cy-
gana i Dyrektora Akademii - Marka Œled-
zia podpisaliœmy umowê o wspó³pracy     
i zostaliœmy klubem partnerskim Rakowa 
Czêstochowa. 
Przedmiotem umowy jest wspó³praca 
pomiêdzy stronami w zakresie szeroko 
rozumianego procesu szkolenia zawod-
ników grup m³odzie¿owych. Ten projekt 
jest unikatowy w realiach polskiego pi³-
karstwa m³odzie¿owego, a g³ównym w¹t-
kiem umowy partnerskiej z Rakowem jest 
wskazanie najlepszym zawodnikom na-
szej Szkó³ki odpowiedniej œcie¿ki rozwoju 
umiejêtnoœci poprzez wkroczenie do pro-
fesjonalnego klubu pi³karskiego.

     /KS 94 Rachowice/

Zespó³ seniorów Korony Barg³ówka z nowym trenerem - Krzysztofem Nieradzikiem (z lewej).
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W sobotê, 3 lipca br. pod has³em „Rodzina 
Bogiem silna” odby³ siê w pierwszy w na-
szej parafii festyn rodzinny. 
O godzinie 16:00 zebraliœmy siê na boisku 
Startu Sierakowice, aby rodzinnie spêdziæ 
czas. 
Po przywitaniu by³ czas na zabawy dla 
najm³odszych. Jak siê okaza³o, by³a to 
œwietna rozrywka nie tylko dla dzieci, bo 
równie dobrze, razem z nimi, bawili siê 
m³odzie¿owi animatorzy oraz ks. wika-
riusz Mariusz.
M³odzie¿ nie musia³a jednak d³ugo cze-
kaæ, aby podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹ z ca-
³¹ parafi¹. Zaraz po zabawach zaw³adnê³a 
scen¹ i pokaza³a, jak bawi³a siê na Pre-
Festiwalu. „Belgijka” i „Jerusalema” zrobi-
³y wra¿enie na rodzinach i goœciach.
Nastêpnie stra¿acy z Sierakowic przygo-
towali pokaz pierwszej pomocy, a tak¿e 
gaszenia po¿aru. 
Dodatkowo ka¿dy chêtny móg³ poczuæ siê 
jak stra¿ak, wsiadaj¹c do samochodu 
stra¿ackiego czy zak³adaj¹c strój. 
Po czasie na wspóln¹ zabawê przyszed³ 
czas na pierwsze losowanie. Pod czujnym 
okiem Pana Burmistrza, który na czas 

Festyn Rodzinny w Sierakowicach
festynu wcieli³ siê w rolê konferansjera, 
zosta³y rozlosowane i wrêczone pierwsze 
nagrody: pi³ki, s³uchawki, podk³adka ga-
mingowa, sokowirówka czy te¿ gry plan-
szowe.
Po niezwykle emocjonuj¹cym losowaniu 
przyszed³ czas na wystêp naszego goœ-
cia - znanego w ca³ej Polsce, ksiêdza – 
rapera, ks. Jakuba Bartczaka. 
Ksi¹dz Kuba w bardzo oryginalny spo-
sób podzieli³ siê œwiadectwem wiary. Ma-
³o tego, zachêci³ dzieci i m³odzie¿ nie tylko 
do zabawy, ale te¿ do tego, aby opowie-
dzia³a o swoim ulubionym fragmencie     
z Pisma Œwiêtego. 
Gratulujemy wszystkim, którzy podzielili 
siê S³owem Bo¿ym z innymi.
Po wystêpie ks. Bartczaka, odby³o siê ko-
lejne losowanie. Wœród nagród znalaz³y 
siê miêdzy innymi opaska sportowa, ko-
lejne pi³ki, gry, s³uchawki oraz bon na spa-
cer z alpakami. 
Chocia¿ ka¿da nagroda wzbudzi³a du¿o 
radoœci, wszyscy czekali na losowanie 
nagrody g³ównej - hulajnogi elektrycznej, 
ufundowanej przez Pana Andrzeja Wia-
dernego, któremu z ca³ego serca dziêku-

jemy.
Szczêœliwym posiadaczem hulajnogi zo-
sta³ jeden z uczniów naszej szko³y pod-
stawowej w Sierakowicach.
Po kolejnych wystêpach naszej m³odzie-
¿y, przyszed³ czas na zabawê taneczn¹ 
przy muzyce „na ¿ywo”, która trwa³a do 
póŸnych godzin nocnych. 
W czasie ca³ego festynu mo¿na by³o sko-
rzystaæ z bogato zaopatrzonych stano-
wisk gastronomicznych. 
Dodatkowo ka¿de dziecko mog³o poska-
kaæ na dmuchañcach, trampolinach. 
Otwarte by³o te¿ stanowisko z malowa-
niem twarzy. Ka¿de dziecko na czas fe-
stynu mog³o siê staæ kim tylko chcia³o: 
kotem, pieskiem, rybk¹, a nawet jedno-
ro¿cem. 
Bardzo oblegana by³a te¿ fotobudka. 
Dziêkujemy wszystkim którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili siê do przygoto-
wania oraz przebiegu ca³ego wydarze-
nia. Kto to wie, mo¿e w przysz³ym roku 
spotkamy siê na kolejnym festynie ro-
dzinnym?
                    /mat. Parafii pw. Trójcy Œw. 

w Rachowicach/
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Szczepimy siê z KGW

dzieci.
Ko³o wystawi³o swoje produkty (soki, d¿e-
my, miody, ogórki kiszone, smalec itp.)  
do degustacji, poczêstunku i sprzeda¿y.
Ko³o przygotowa³o równie¿ upominki dla  
wszystkich osób zaszczepionych pod-
czas festynu. 
Upominki otrzyma³y równie¿ osoby, które 
w³¹czy³y siê w organizacjê tego wyda-
rzenia.
Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Soœnicowicach pani Lidia Gold-
man serdecznie dziêkuje wielu osobom, 
które pomog³y w organizacji festynu, 
umo¿liwi³y skorzystanie z pomieszczeñ 
dla s³u¿by zdrowia, s³u¿y³y dobr¹ rad¹      
i wspiera³y nas w trudnych momentach.
Szczególne podziêkowania kierujemy 
pod adresem Dyrektora Szko³y w Soœni-
cowicach z proœb¹ o przekazanie podziê-
kowania swoim pracownikom z obs³ugi. 
Dziêkujemy równie¿ Radzie Mieszkañ-
ców za ogromn¹ pomoc techniczn¹, 
szczególnie  mêskiej czêœci Rady.

                                     Przewodnicz¹ca 
                     Ko³a Gospodyñ Wiejskich

wykorzystania tej wiedzy przy promocji  
ró¿nego typu wartoœci gminnych i rodzin-
nych.
W miesi¹cu sierpniu br. Ko³o aktywnie  
w³¹czy³o siê w realizacjê inicjatyw doty-
cz¹cych wsparcia lokalnej spo³ecznoœci  
w zakresie dostêpnoœci do szczepieñ  
przeciwko COVID-19 pod has³em   
#SzczepimySiê z KGW.
W dniu 28 sierpnia br. zorganizowano     
w tym zakresie Festyn , na którym:
- zapewniono mo¿liwoœæ szczepienia 
przeciwko COVID-19 przez 5 godzin, na 
podstawie umowy zawartej z punktem 
szczepieñ SPZOZ Miejsko-Gminnego 
Oœrodka Zdrowia w Soœnicowicach,
- przeprowadzono kampaniê informacyj-
n¹ w mediach lokalnych i spo³eczno-
œciowych oraz za poœrednictwem og³o-
szeñ.
W trakcie festynu dla zgromadzonych do-
ros³ych i dzieci zapewniono dobrze za-
opatrzon¹ strefê gastronomiczn¹. 
Dzieci mia³y okazjê bezp³atnie skorzystaæ 
z zabawy na dmuchañcu, a Animator 
Czasu Wolnego prowadzi³a zabawy do-
stosowane do wieku i zainteresowañ 

21 sierpnia br. Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich w £anach Wielkich 
zorganizowa³o na terenie œwiet-
licy wiejskiej festyn w ramach 
Narodowego Programu Szcze-
pieñ  „Szczepimy siê z KGW”. 

Tego dnia dla osób, które postanowi³y siê 
zaszczepiæ, KGW po zamkniêciu punktu 
szczepieñ rozlosowa³o nagrody.
Dla uczestników festynu zorganizowano  
z kolei wiele atrakcji. Nasi najm³odsi mieli 
okazjê pozje¿d¿aæ z dmuchanych zje¿-
d¿alni oraz poskakaæ na eurobungee.
Dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ w zawodach 
sportowych, gdzie musia³y pokonaæ tor 
przeszkód.
Podczas festynu dostêpna by³a strefa 
gastronomiczna. KGW na to wydarzenie 
osobiœcie przygotowa³o kilka potraw ta-
kich, jak ¿urek, smalec, a na os³odê do-
mowej roboty ciasta czy gofry.
Odwiedzaj¹cy mogli tak¿e skosztowaæ 
miodów z lokalnej pasieki.
Tego dnia goœcinnie wyst¹pi³a grupa arty-
styczna ARLEKIN z DPS Ostoja w Soœni-
cowicach. 
Czas rozmów przy sto³ach umili³a oprawa 
muzyczna.
Zorganizowany festyn da³ mo¿liwoœæ mi-
³ego spêdzenia sobotniego popo³udnia   
w gronie bliskich. 
By³a to te¿ okazja do spotkania naszych 
mieszkañców oraz goœci. 
To wydarzenie na d³ugo pozostanie w na-
szych wspomnieniach.
                                /Felicja Stachowska 
                                 KGW £any Wielkie/

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Soœnicowi-
cach powsta³o w kwietniu 2019 roku, na 
mocy ustawy z 9 listopada 2018 r. o ko-
³ach gospodyñ wiejskich.
Jest  dobrowoln¹,  niezale¿n¹ od admini-
stracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, samorz¹dn¹, spo³eczn¹ 
organizacj¹ mieszkañców wsi, wspieraj¹-
ca rozwój przedsiêbiorczoœci na wsi i dzia-
³aj¹c¹ na rzecz œrodowisk wiejskich.
Reprezentuje interesy i dzia³a na rzecz 
poprawy sytuacji spo³eczno-zawodowej 
kobiet wiejskich.
Czêœæ inicjatyw Ko³a (w bardzo trudnym 
okresie pandemicznym) zbie¿na by³a       
z kierunkami dzia³añ Strategii Rozwi¹-
zywania Problemów Spo³ecznych Gminy 
Soœnicowice na lata 2019-2027 (Uchwa³a 
Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Soœni-
cowicach), szczególnie w zakresie  podej-
mowania dzia³añ zmierzaj¹cych do 
aktywnego spêdzania czasu wolnego 
przez osoby starsze i ich integracji            
z mieszkañcami gminy.
Zebraliœmy informacje historyczne i  hob-
bystyczne poszczególnych osób, celem 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Soœnicowicach
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