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Wspólnie o obwodnicy

22 października 2019 r. w auli Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach odbyło się spotkanie
dotyczące realizacji projektu „Przebudowy DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa etap
I budowa obwodnicy Sośnicowic - wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast i miejscowości” inaczej zwany Obwodnicą Sośnicowic.
Na zaproszenie Burmistrza Sośnicowic Leszka Kołodzieja przybyli Radni Sejmiku Województwa Śląskiego:
Zbigniew Przedpełski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Renata
Caban, Lucyna Ekkert oraz Marek
Gzik, Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, Wicestarosta Adam Wojtowicz, Radni Rady
Powiatu Gliwickiego: Małgorzata
Szymańska, Teresa Szymońska,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego Henryk Hibszer i Andrzej Frejno, Radni Rady Miejskiej
w Sośnicowicach: Przewodnicząca
- Regina Bargiel, Anna Margoś-Lisik,
Brygida Hosz, Józef Glagla, Henryk
Goldman, Andrzej Wiadreny, Zastępca Dyrektora ZDP w Gliwicach
Paweł Karpa oraz Barbara Ludwig
- Przewodnicząca Rady Mieszkańców, a ze strony Urzędu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Bernard
Wilczek i Sekretarz Gminy Kazimierz
Kaczmar.
Na spotkaniu Burmistrz poinformował zebranych, że temat Obwodnicy pojawił się w naszej gminie już
w latach osiemdziesiątych. Jednak
dopiero około 10 lat temu rozpoczęto
po raz kolejny prace nad koncepcją
przebiegu obwodnicy i ostatecznie
brane pod uwagę były trzy jej przebiegi. Dziś wiemy, że jest ostateczny
ustalony przebieg, zgodnie z którym
obwodnica w swoim przebiegu minie Sośnicowice oraz Łany Wielkie
- część północna. Dla tej części jest
gotowy projekt, który kosztował ok.
1 mln zł. Wykupione zostały grunty
pod budowę drogi za o ok. 14 mln
złotych, uzyskano pozwolenie na budowę.

Jeszcze w 2016 roku budowa wskazanej obwodnicy była zadaniem
priorytetowym Marszałka Województwa Śląskiego, budowa jednak
nie ruszyła.
Gmina Sośnicowice nieustannie
podejmuje starania, by w końcu doszło do realizacji projektu: wiosną
bieżącego roku doszło do spotkania
z ówczesnym Marszałkiem Michałem Wosiem, podczas którego rozmawiano o naszej obwodnicy. Swoje
wsparcie okazuje także Powiat Gliwicki, którego Rada podjęła uchwałę
o poparciu budowy naszej obwodnicy. Podobną uchwałę podjęła Rada
Miejska w Sośnicowicach.
Podczas spotkania wszyscy zainteresowani, w szczególności Radni
Sejmiku Województwa Śląskiego,
mieli okazję dokładniej przyjrzeć się
sytuacji w Sośnicowicach - prócz
spaceru po ruchliwym rondzie, przez
które przejeżdżają setki samochodów osobowych i tirów, dokładnie
naświetlona została obecna sytuacja, plan poprowadzenia obwodni-

cy, a także koszt realizacji projektu.
Zaproszeni goście mogli wysłuchać
racji każdej ze stron: Burmistrz opowiedział o obwodnicy z perspektywy
Urzędu, korzyści dla gminy i bezpieczeństwa Mieszkańców. Starosta
Gliwicki potwierdził, że obwodnica
jest nie tylko dla gminy istotna, ale
i dla całego Powiatu, a nawet miasta Gliwice. W imieniu Mieszkańców
głos zabrała Barbara Ludwig, która opowiedziała o uciążliwościach
i niebezpieczeństwie, jakie niesie ze
sobą tranzyt centrum miasta.
Obecni na spotkaniu Radni Sejmiku
podziękowali za zaproszenie. Zgodnie stwierdzili, że takie spotkanie
było potrzebne, gdyż sami mogli naocznie się przekonać o sytuacji drogowej w gminie, a nie, że jest to tylko
problem „na papierze”. Zdeklarowali pomoc, aby obwodnica została
w planie inwestycyjnym Województwa Śląskiego, a jej realizacja mogła
się jak najszybciej rozpocząć.
AW
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Bądźcie przyjaciółmi
naszych dzieci
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, znany również
jako Dzień Nauczyciela - święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji
Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
Komisja Edukacji Narodowej (pierwotna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) była pierwszym na świecie
ministerstwem oświaty i o wiele lat
wyprzedziła podobne rozwiązania
w innych państwach.
Na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołał ją
14 października 1773 r. Sejm Rozbiorowy. W artykule 74 ustawy Karta Nauczyciela zapisano: „W dniu
rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października
każdego roku, obchodzony będzie

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień
ten uznaje się za święto wszystkich
pracowników oświaty i jest wolny od
zajęć lekcyjnych”.
Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie stał się świętem nauczycieli,
pedagogów i pracowników oświaty.
W podziękowaniu za trud włożony
w codzienną pracę, nauczyciele
otrzymują tego dnia podziękowania
i życzenia od uczniów. W szkołach
jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, a uroczystą atmosferę
podkreślają akademie i spotkania
pracowników, dyrektorów z organa-

mi władz lub we własnym gronie.
Również w naszej Gminie na spotkanie z Panem Burmistrzem
przybyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele Rady Miejskiej w Sośnicowicach, GZOPO
oraz związków zawodowych ZNP.
W uroczystej oprawie Pan Burmistrz
Leszek Kołodziej wręczył dyplomy
oraz złożył życzenia wszystkim,
którym dobro szkoły leży na sercu.
Pamiątkowe zdjęcie oraz słodki poczęstunek zakończyły spotkanie.
Wszystkim pracownikom oświaty
życzymy dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania
w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia
marzeń w życiu osobistym i w pracy
zawodowej. Bądźcie przyjaciółmi
naszych dzieci i młodzieży, bo tylko
przyjaciele budują trwale, mądrze
i na lata.
GZOPO

Nasi (powiatowi) Mistrzowie Agro
W tym roku w Województwie Śląskim po raz pierwszy odbył się ogólnopolski plebiscyt MISTRZ AGRO.
Konkurs organizowany był przez
ogólnopolski serwis i magazyn dla
rolników „Strefa Agro” oraz przez
dzienniki regionalne ukazujące się
w każdym województwie - u nas był
to „Dziennik Zachodni”. Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach byli
wybierani na trzech poziomach powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasza Gmina może po-

chwalić się aż trzema zwycięzcami
na poziomie powiatowym. Najlepszym Sołtysem Powiatu Gliwickiego
została pani Dominika Bremer - sołtys Trachów. Za najlepsze sołectwo
uznana została Smolnica, z której to
też pochodzi kolejna zwyciężczyni pani Małgorzat Timmler-Oleszowska została Najlepszą Gospodynią
Powiatu Gliwickiego.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej energii do
działania.		
AW
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Zlot
OMEP
Pedagodzy, w tym dyrektorzy Miejskiego Przedszkola
w Sośnicowicach oraz Gminnego Przedszkola w Sierakowicach, są członkami Światowej Organizacji Wychowania
Przedszkolnego OMEP, która
powstała w 1948 r. w Pradze.
Ta organizacja pozarządowa
o zasięgu międzynarodowym
ma na celu dążenie do zapewnienia najmłodszym dzieciom
jak najlepszych warunków życia i rozwoju, bez względu na
zróżnicowania materialne i kulturowe. Jest to organizacja doradcza przy UNESCO.
Od 2001 r. w Polsce zaczęły tworzyć
się oddziały terenowe, powstał także
oddział Śląski, który od 2014 r. ma
swoją siedzibę w Miejskim Przedszkolu w Sośnicowicach. Pedagodzy
Miejskiego Przedszkola w Sośnicowicach i Gminnego Przedszkola
w Sierakowicach przystąpili do tej
organizacji, bowiem ich cel podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego spójny jest z tym OMEP-u.

Istotą należenia do organizacji jest
podejmowanie różnorodnych form
wymiany doświadczeń pomiędzy
nauczycielami. Dlatego też oddział
śląski zdecydował się na organizację
IX Zlotu Polskiego Komitetu OMEP
w Sośnicowicach w dniach 4-6 października 2019 r.
Na to spotkanie przybyli przedstawiciele pięciu oddziałów: Warszawskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego, Poznańskiego, Częstochowskiego na czele z Prezes Zarządu Krajowego panią Anną Wróbel.
Obecni członkowie OMEP podczas
zjazdu mieli okazję uczestniczenia w
zajęciach pokazowych, warsztatach
„Jak rozwijać kreatywne myślenie.
Kreatywna praca z rodzicem = rozwój
dziecka”, warsztatach plastycznych.
W ciągu tych trzech dni obecności
nauczycieli z terenu wielu regionów

naszego kraju staraliśmy się jako oddział śląski przybliżyć im nasz rejon
w wielu płaszczyznach. Okazją do
nauki naszej gwary, poznania tańców
naszego regionu, strojów i zwyczajów
stała się Biesiada Śląska.
Serdecznie dziękujemy, że swoją
obecnością podkreślili rangę tego
wydarzenia przedstawiciele władz
Gminy Sośnicowice: Burmistrz Sośnicowic Leszek Kołodziej, Zastępca Burmistrza Bernard Wilczek oraz
Przewodnicząca Rady Regina Bargiel.
Zjazd okazał się bardzo wartościowym spotkaniem, zarówno dla organizatorów, jak i uczestników, obfitujący w wiele możliwości do wymiany
doświadczeń i dokształcania się pedagogów.
Magdalena Oleszowska
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13 października br. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Frekwencja w naszej gminie wyniosła 55,52% uprawnionych do głosowania było 6809 osób, wydano 3790 kart do głosowania. Oto wyniki z poszczególnych
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Placówki oświatowe bez tajemnic
Zakres i poziom usług oświaty w gminie Sośnicowice jest bardzo dobry - to wynik wysokich nakładów Gminy na
oświatę. Corocznie dokonywane inwestycje, remonty i nakłady na wyposażenie placówek poprawiły warunki działania szkół i umożliwiły rozszerzanie zakresu ich oferty nauczania. Dzięki odpowiedniemu doinwestowaniu i wyposażeniu, placówki oświatowe są przygotowane do realizacji programów na miarę potrzeb społeczności lokalnej
i spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą oraz kulturalną. Nastąpiła znaczna poprawa bazy
gminnych obiektów oświaty w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne czy sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Corocznie odbywa się doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, co przekłada się na wysokie wyniki
osiągane przez uczniów.
Szkoły/przedszkola i ich gospodarze:

Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach
(oddział zamiejscowy Trachy i Łany Wielkie)
ul. Szprynek 3
44-153 Sośnicowice
mgr Elżbieta Magiera
liczba uczniów - 144

Gminne Przedszkole w Bargłówce
ul. Przedszkolna 5
44-153 Bargłówka
mgr Danuta Remiorz
liczba uczniów - 25

Gminne Przedszkole w Sierakowicach
(oddział zamiejscowy Rachowice)
ul. Wiejska 1
44-156 Sierakowice
mgr Barbara Korona
liczba uczniów - 74
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Liczba uczniów w szkołach 2019/2020

Gminne Przedszkole w Smolnicy
ul. Szkolna 1
mgr Lilianna Drąg
liczba uczniów - 15

stażysta

Szkoła Podstawowa w Kozłowie
ul. Marcina 33
44-153 Kozłów
mgr Michał Nowrot
liczba uczniów - 109

Gminne Przedszkole w Kozłowie
ul. Marcina 33
44-153 Kozłów
mgr Joanna Wojkowska
liczba uczniów - 25

mianowany

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
ul. Wiejska 1
44-156 Sierakowice
mgr Małgorzata Reczyńska
liczba uczniów - 187

Szkoła Podstawowa w Bargłówce
ul. Raciborska 67
44-153 Bargłówka
mgr Sylwia Langer
liczba uczniów - 77

kontraktowy

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera
w Sośnicowicach
ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice
p.o. dyrektora - mgr Marcin Kubala
wicedyrektor - mgr Zbigniew Kotasiński
liczba uczniów - 280

GZOPO
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Rowerem lub na kole

podróże służbowe po nowemu
Jak promować ekologiczne środki
transportu? Najlepiej dobrym przykładem. Z takiego założenia wyszła
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podejmując decyzję o realizacji projektu „Rowerem lub na kole”,
w ramach którego wszystkim urzędom miast i gmin Metropolii zostanie
przekazanych łącznie 230 rowerów.
Do Sośnicowic dotarł już pierwszy
z dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, który ma być
używany przez urzędników w codziennej pracy. Na jednym ładowaniu można przebyć do 60 km.
Rowery są wyposażone w sakwy.
Posiadają również zabezpieczenia
przed kradzieżą. Rezygnacja z samochodu, to zmniejszenie zużycia
paliwa, a więc mniejsza ilość zanie-

czyszczeń w powietrzu, warto więc
rozważyć - szczególnie na krótkich trasach - wybór innego środka
transportu. Od teraz urzędnicy mają
narzędzie, aby podjąć taką decyzję
udając się w podróż służbową po terenie gminy.
Realizowany projekt to jeden z elementów szerokiej polityki rowerowej Metropolii, która w kolejnych
latach planuje wiele działań, w tym
uruchomienie sieci wypożyczalni
elektrycznych rowerów miejskich,
czy rozbudowę sieci ścieżek i tras
rowerowych. Wszystkie te działania
mają upowszechniać zrównoważoną mobilność miejską i zachęcać do
zmiany nawyków mieszkańców.
Przemieszczanie się rowerem to
dobra alternatywa dla samochodu.

To sposób nie tylko na zadbanie
o własne zdrowie, ale również o środowisko naturalne. Rozważmy ten
sposób komunikacji w codziennym
życiu i doceńmy korzyści z niego
płynące. A jeśli nie rower to może
komunikacja publiczna? Zachęcamy również do korzystania z transportu zbiorowego. Dwa nowoczesne autobusy zostały zakupione,
aby uprzyjemnić każdą podróż po
naszej Gminie.
Izabela Spyrka

Wizyta gości z Kuźnicy Ługowskiej
21 września br. Sołectwo Smolnica miało zaszczyt ponownie gościć mieszkańców wsi Kuźnica Ługowska
(woj. łódzkie) w związku z podpisaną kilka lat wcześniej
umową o wzajemnej współpracy w celu wymiany doświadczeń i promowania kultury ludowej. Uroczystość
została przygotowana przez sołtys Reginę Kowalską,
Radę Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
Goście zostali powitani tradycyjnym śląskim obiadem,
a później wszyscy udali się do Sośnicowic. W Miasteczku mieli okazję odwiedzić Izbę Tradycji, gdzie Teresa
Szymońska opowiadała „po naszymu”, czyli po śląsku,
o dawnych czasach oraz pokazywała różne przedmioty
użytku dnia codziennego, jakie udało jej się zgromadzić
w Izbie.
Następnie przedstawiciel Gminy Sośnicowice - Zastępca Burmistrza Bernard Wilczek zaprosił gości do sośnicowickiego parku i opowiadał o historii Miasteczka oraz
o Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym.
Po powrocie do OSP Smolnica rozpoczęła się biesiada
i wspólne śpiewanie przy akompaniamencie akordeonu.

Tego dnia świętowaliśmy także zajęcie trzeciego miejsca przez naszych strażaków z OSP Smolnica w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Trzecie miejsca
strażaków ze Smolnicy
14 września br. w Chechle odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Gminę Sośnicowice reprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna Smolnica zajmując w klasyfikacji końcowej,
łączącej wyniki ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej,
III miejsce. Druhom z OSP Smolnica serdecznie gratulujemy!
Zuzanna Wilczek

Monika Suliga
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Witamy wśród uczniowskiej braci
W październiku tradycyjnie odbywały się w szkołach podstawowych „Pasowania na ucznia”.
To takie symboliczne przyjęcie pierwszoklasistów do szkolnej społeczności. Pierwszaki tego dnia przygotowują program sceniczny, podczas
którego chwalą się, czego już zdążyły się nauczyć: liczą, czytają, mówią
o zasadach ruchu drogowego. Nierzadko zostają „przepytane” ze zdobytej wiedzy. Po występie następuje
moment, na który młodzi uczniowie
czekają najbardziej: dyrektor szkoły
przykłada wielki ołówek do ramienia
i „przyjmuje” ich do szkolnej braci, a
Pierwszaki ślubują być dobrymi obywatelami, uczniami i kolegami.
Pierwszoklasiści otrzymują dyplom
oraz swój pierwszy poważny dokument - legitymację uczniowską.
Po uroczystym pasowaniu, pierwszoklasiści wraz z rodzicami, którzy przy-

Spotkania
wiejskie
Przełom września i października to czas spotkań wiejskich.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Sierakowicach. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania było wykonanie
projektów budowy kanalizacji sanitarnej
do nieruchomości przy ul. Ceramicznej
w Sierakowicach, budowa oświetlenia
ul. Rachowickiej w Sierakowicach, budowa drogi dojazdowej do bloków wraz
z kanalizacją sanitarną i deszczową
oraz ciągu pieszo-rowerowego. Omówiono także zrealizowane już projekty:
budowa odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską a Wiejską, budowa placu zabaw
(doposażenie), a także remonty cząstkowe dróg.
Kolejne spotkanie odbyło się w Bargłówce. Omawiano między innymi uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - przetarg na dokumentację, wykonanie projektu na termomodernizację
budynku OSP Bargłówka, ogłoszenie
przetargu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz cząstkowe
remonty dróg.
Następne spotkanie odbyło się w Łanach Wielkich. Jednym z głównych tematów była budowa drogi ul. Szkolna
pomiędzy Sośnicowicami a Łanami

gotowali pyszny słodki poczęstunek,
dyrekcją szkoły oraz nauczycielami,
radośnie świętują.
W tym roku szkolnym Pierwszaki
otrzymały od Samorządu Gminy Sośnicowice wspaniały prezent. Do wykorzystania, nie tylko przez pierwszą
klasę, ale i starsze dzieci, a w przyszłości i kolejne generacje pierwszaków oddane zostały dywany interaktywne. Uczniowie będą mogli uczyć

się liczyć, czytać czy myśleć logicznie poprzez zabawę. W radosnej atmosferze jakże przyjemnie będzie
zdobywać nowe wiadomości.
Naszym Pierwszoklasistom ze Szkół
Podstawowych w Bargłówce, Kozłowie, Sierakowicach i Sośnicowicach
życzymy wielu sukcesów, samych
bardzo dobrych ocen oraz wielu pozytywnych doświadczeń.
AW

Wielkimi. Przedmiotem rozmów była
także budowa kanalizacji, wykonanie
oświetlenia na łączniku pomiędzy ulicami Wiejską a Łabędzką, remont wejścia
do przedszkola, budowa ogrodzenia boiska sportowego, montaż wyświetlacza
prędkości oraz cząstkowe remonty dróg.
3 października odbyło się spotkanie
w Kozłowie, podczas którego rozmawiano o oświetleniu ul. Polnej i ul. Ułańskiej,
projekcie remontu ul. Polnej i ul. Leśnej, przedstawiono koncepcję budowy
przedszkola i sali gimnastycznej, mówiono o montażu wyświetlacza prędkości i remontach bieżących nawierzchni
dróg.
Drugi tydzień października rozpoczęło
spotkanie w Rachowicach. Omawiano
budowę oświetlania oraz przedstawiono projekt remontu ul. Kasztanowej
i ul. Słonecznej. Mówiono także o projekcie rozbudowy garażu przy budynku
OSP.
Na Trachach natomiast głównymi tematami był remont sali w byłej SP w Trachach z przeznaczeniem na przedszkole, ogłoszenie przetargu na wykonanie
mieszkania chronionego, wykonanie
projektu przebudowy mostu na ul. Leboszowskiej, a także cząstkowe remonty
dróg, w tym przy ul. Rocha.
Podczas spotkanie w Sośnicowicach
omawiano budowę odwodnienia i szybu windowego w budynku oraz remontu
schodów SP ZOZ MGOZ, rozmawiano o
postępach przy realizacji zadania budo-

wy Centrum Przesiadkowego, budowie
drogi przy ul. Szkolnej, wymianie przepustu na ul. Kasztanowej wraz wykonaniu
nowej nakładki, wymianie oświetlenia
przy ul. Gliwickiej, Kościuszki i Bema.
Podsumowano zakończenie projektów: budowa sali gimnastycznej przy
SP w Sośnicowicach, budowa pochylni
w parku, budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na terenie OSiR, wymiana
ogrodzenia kortów tenisowych, a także o
uporządkowaniu terenu przy ul. Kościelnej i przy OSiRze. W fazie projektów są:
budowa drogi bocznej przy ul. Powstańców, budowa drogi do Strefy II, budowa
kanalizacji Etap II czy budowy ul. Dolnej.
Po Sośnicowicach kolejnym spotkaniem
wiejskim było spotkanie w Smolnicy.
Podczas spotkanie omawiano głównie
postępy budowy przedszkola, mówiono o zabudowie progu spowalniającego
ul. Wrzosowa, budowie odwodnienia
terenu przeznaczonego pod boisko za
OSP, a także omawiano prace dokumentacyjno-organizacyjne
związane
z remontem ul. Wiejskiej.
Ostatnie spotkanie wiejskie odbyło się
w Tworogu Małym. Rozmawiano m.in.
o remoncie drogi śródleśnej nr 2935 S
z Tworogu Małego do kaplicy Marii Magdaleny. Dyskutowano również na temat
Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.
Na wszystkich spotkaniach omawiano
bieżące sprawy sołectw, a Mieszkańcy
zgłaszali swoje spostrzeżenia.
AW
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Pogodali
po naszymu
21 października odbył się
II Gminny Konkurs Gwary Śląskiej „Pogodomy po naszymu”. W auli Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach zebrali się wszyscy,
którzy godali i ci, którzy godania posłuchać chcieli.
Na scenie stanęło łącznie 20 uczestników w czterech kategoriach wiekowych – dzieci do lat 7, 8-13-latki,
14-18-latki oraz dorośli. Występujących oceniało jury w składzie: Teresa
Szymońska – Radna Rady Powiatu
i Ślązaczka Roku, Barbara Mandel,
Mariusz Pendzich oraz Anna Wocławek.
Występujący bawili publiczność
opowiadaniami i piosenkami, niektórzy całkiem poważnie i pouczająco
mówili o historii i ważnych osobach
z dziejów gminy. Był instruktaż na
kluski śląskie i scena rodzajowa ze
śląskiego domu.
Jurorzy nie mieli łatwego zadania,
by spośród bardzo dobrych i świetnych występów wybrać zwycięzców.
Wśród najmłodszych dzieci pierwsze
miejsce zajęła Zofia Doleżoł, drugi był Piotr Pieczka, trzecie miejsce
zajęła Zofia Wasilewska, a ponadto

jury postanowiło wyróżnić pozostałych uczestników: Jessicę Kowol
i Olafa Musioła.
W grupie 8-13 lat, po burzliwych dyskusjach, przyznano ex aequo I miejsce Julii Moric i Pawłowi Wilczkowi,
którzy wystąpili na scenie jako zgodne małżeństwo. II miejsce przypadło
Marlenie Bani, a III Karolinie Pieczce.
W kategorii 14-18 lat bezkonkurencyjna była Wiktoria Pieczka, która
swoim występem o szkubaniu piyrza
porwała publiczność.
W kategorii dorosłych wystąpiły dwie
panie: Maria Oczko zwyciężyła, druga była Danuta Bania.
Zwycięzcom gratulowali i wręczali
nagrody Burmistrz Sośnicowic Leszek Kołodziej, Radna Rady Powia-

Wielki Finał Konkursu
„Godomy po naszymu”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach
w dniu 6.10.2019 r. odbył się IX Wielki Finał Spichlerzowego Przeglądu Etnolektów „Godomy po naszymu” zorganizowany przez Fundację Lokalna Grupa
Działania Spichlerz Górnego Śląska. Jego celem jest
promocja walorów kulturowych Górnego Śląska poprzez popularyzację gwary śląskiej. W tym roku tematem przewodnim był „Śląsk - Ojczyzna ma”. Patronat honorowy nad uroczystością objął Poseł na Sejm
RP Andrzej Gawron.
Konkurs zakończył się wielkim sukcesem uczniów
Szkoły Podstawowej im J. Rogera w Sośnicowicach.
Karolina Pieczka zwyciężyła w I kategorii wiekowej
(klasy IV-VI), a Paweł Tiszbierek zajął III miejsce.
W drugiej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) I miejsce
zajęła Marlena Bania, a trzecie - Wiktoria Pieczka.
Karolina pięknie zaprezentowała monolog o naszej
Magdalence. Paweł opowiedział „jak to piyrwyj na

tu Teresa Szymońska oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej
Anna Margoś-Lisik.
Na panią Marię czekała także wielka
niespodzianka – Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska ufundowała naszej laureatce
wyjazd do Brukseli wraz ze zwiedzaniem Europarlamentu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie, zwycięzcom gratulujemy raz jeszcze, a sponsorom
serdecznie dziękujemy za hojność,
dzięki której nasz gminny konkurs
był wspaniałym i radosnym wydarzeniem.
Zapraszamy za rok i chowcie sie.
AW

grubie boło”, Marlena przybliżyła postać patrona naszej szkoły Juliusza Rogera, a Wiktoria „połosprawiała o szkubaniu piyrza”.
Miło nam również poinformować, że w III kategorii
wiekowej (dorośli) pierwsze miejsce zajęła pani Danuta Bania (Łany Wielkie).
Gratulujemy wszystkim wspaniałego występu i życzymy dalszych sukcesów.
Beata Staneczek
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Sośnicowice partnerem Górnika Zabrze
W Sośnicowicach od lat mieszka Józef Dankowski - były kapitan i trener Górnika Zabrze. Od niedawna
Gmina Sośnicowice należy do grona miast partnerskich zrzeszonych wokół 14-krotnych mistrzów Polski.
Do podpisania listu intencyjnego
doszło 3 października br. w Szkole
Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach, gdzie parafowali go
burmistrz Leszek Kołodziej oraz
Tomasz Masoń, dyrektor ds. marketingu zabrzańskiego Klubu.
Umowa daje gwarancję promocji
Gminy Sośnicowice w obrębie stadionu, strefie rodzinnej, bandach
reklamowych na wybranym meczu
PKO Ekstraklasy. Dodatkowo, najmłodsi kibice tworzyć będą dziecięcą eskortę, a kibice otrzymają
dedykowane miejsca w preferencyjnych cenach. W zamian na terenie Sośnicowic będą promowane
mecze i inne wydarzenia w formie
ekspozycji plakatów i ulotek oraz
za pośrednictwem gminnych mediów.
Burmistrz Sośnicowic przyznał,
że choć obecnie na mecze nie
uczęszcza regularnie, to od młodych lat sympatyzuje z klubem
z Roosevelta. - Gdy dawno temu,
w młodym wieku zainteresowałem
się piłką nożną i kibicowaniem,
to moje serce podążyło właśnie za
Górnikiem. Zostało mi to do dziś.
Woziłem do Zabrza moich synów,
dziś jeżdżę z wnukami. Wiernym
kibicem jest mój zastępca, Bernard Wilczek, który ma karnet i na
mecze jeździ z córką - mówił Leszek Kołodziej.

Satysfakcji z faktu podpisania
umowy nie krył Tomasz Masoń
z Górnika. - To dla nas bardzo
ważny dzień. Ten program służy
temu, abyśmy się jak najbardziej
zintegrowali. Będziemy Was możliwie często odwiedzać. Piłka nożna
to świetna pasja i zabawa. Można
przy niej doskonale spędzić czas
zarówno grając, jak i kibicując.
Właśnie do tego będziemy Was
zachęcać. Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i sympatię, jaką
macie dla Górnika.
Na terenie Sośnicowic rozpocznie się niebawem szkolenie dzieci
w ramach Piłkarskiego Przedszkola Górnika Zabrze. - Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzimy

między innymi w Sośnicowicach
i w Rachowicach, a propozycja
Górnika jest czymś dodatkowym.
Robimy to z myślą o Was, abyście
byli aktywni, zostawili smartfony
i tablety i ruszyli na boisko - mówił
burmistrz Leszek Kołodziej do najmłodszych, którzy wraz z Jorgusiem, klubową maskotką Górnika
byli świadkami podpisania umowy.
piotr / Górnik Zabrze
foto: Górnik Zabrze

