Uwaga na oszustwo metodą „na
wnuczka”!
Dochodzą do nas sygnały, że w naszej gminie było kilka prób
oszukania starszych Mieszkańców metodą „na wnuczka”.

Zachęcamy
od
odwiedzenia
strony
http://www.oszustwanawnuczka.pl/ , gdzie można pobrać ciekawe
materiały informacyjne opisujący m.in. działanie metody „na
wnuczka”, sposoby reagowania, a także – w przypadku gdyby ktoś
został oszukany – instrukcje, jak postępować.
Jeśli możecie, wydrukujcie informator, albo chociaż ulotkę, i
przekażcie ją swoim bliskim seniorom: rodzicom, dziadkom,
sąsiadom.

Prosimy pamiętać, by w przypadku podejrzenia, że właśnie ktoś
próbuje nas oszukać, nie działać samodzielnie, ale
niezwłocznie powiadomić
policję – nr telefonu 997 lub
zadzwonić pod numer alarmowy 112.
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Sośnicowice:

Nowy

radiowóz

dla policji
27 czerwca br. przed budynkiem Gminnego Centrum SpołecznoKulturalnego w Sośnicowicach nastąpiło oficjalne przekazanie
kluczyków do nowego radiowozu policyjnego.

Samochód marki Toyota Auris został zakupiony ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, środków policji oraz dofinansowania w kwocie
17 500,00 zł przekazanego przez Gminę Sośnicowice na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Nowy radiowóz posiada
napęd hybrydowy, przez co jest przyjazny środowisku. Dodatkowo
ma bogate wyposażenie i jest bezpieczny, co niewątpliwie
wpływa na komfort pracy użytkujących go funkcjonariuszy.

W symbolicznym przekazaniu kluczyków uczestniczyli
przedstawiciele naszego samorządu: Przewodnicząca Rady
Miejskiej Regina Bargiel, Burmistrz Sośnicowic Leszek
Kołodziej, Zastępca Burmistrza Bernard Wilczek oraz Skarbnik
Gminy Leszek Pietrasiński natomiast ze strony gliwickiej
policji obecni byli: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w
Gliwicach p.o. Mariusz Klepek, Komendant Komisariatu I Policji
w Gliwicach kom. Andrzej Rudolf oraz nasz dzielnicowy asp.
szt. Grzegorz Olszewski.

Źródło: www.sosnicowice.pl.

Metropolia utworzyła
zakupową gazu

grupę

Po wspólnym zakupie energii elektrycznej, przyszła pora na
wspólny zakup gazu. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
powołała grupę, która w latach 2020-2021 chce wspólnie kupować
to paliwo. W jej skład weszło 21 miast i gmin GZM. Ogłoszenie
przetargu planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.

– Będzie to największa grupa zakupowa gazu w Polsce oraz
pierwszy grupowy zakup gazu w Metropolii – zapowiada Kazimierz
Karolczak,
przewodniczący
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

– Podobnie jak przy okazji wspólnego zakupu prądu, chcemy
wynegocjować korzystniejsze stawki niż gdyby każdy miał
ogłaszać przetarg indywidualnie. Obecnie gromadzimy dane
niezbędne do opracowania dokumentacji przetargowej, zaś samo
ogłoszenie przetargu planujemy na trzeci kwartał tego roku –
dodaje.

Obecnie Metropolia podpisała porozumienie ws. przygotowania i
przeprowadzenia tego postępowania. Porozumienie zostało
podpisanie przez 21 gmin członkowskich: Będzin, Chełm Śląski,
Chorzów, Czeladź, Gliwice, Imielin, Katowice, Łaziska Górne,
Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec,
Sośnicowice, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. Wszystkie te gminy
uczestniczą także we wspólnym zakupie prądu.

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, projekt zakłada
centralizację i optymalizację zakupu gazu dla miast i gmin
Metropolii, a także dla ich placówek i instytucji. Dzięki
wspólnym zakupom, możliwe jest negocjowanie korzystniejszych
stawek u dostawców.

Metropolia nie rezygnuje także ze wspólnego zakupu energii
elektrycznej – w tej sprawie zostanie ogłoszony osobny
przetarg. Obecnie opracowywana jest dokumentacja przetargowa
na zakup energii na lata 2020-2021. Grupę stworzy aż 113
zamawiających, w ramach których działa ponad 300 jednostek.
Przypomnijmy, że grupa zakupowa energii elektrycznej na rok
2019 liczyła 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek.
Łącznie zamówiono prawie pół TWh energii.

Grill
w
parku:
wspólne dobro

szanujmy

Drodzy Mieszkańcy, oddajemy do Waszej dyspozycji dwie wiaty
piknikowe wraz z murowanymi grillami, które znajdują się na
terenie pomiędzy OSiRem a Gimnazjum w Sośnicowicach.

Niech to będzie miejsce, gdzie w gronie przyjaciół miło
będziecie spędzać swój wolny czas, gdzie wraz z rodziną
odpoczniecie, gdzie wśród śmiechu i rozmów mijać Wam będą
wieczory. Jest to przestrzeń wspólna – należy do nas
wszystkich.

Wiaty grillowe w Sośnicowicach / Fot. UMS

Niestety nie wszyscy traktują to miejsce z należytą dbałością.
Przykro nam stwierdzić, ale zdarzały się akty wandalizmu i
zaśmiecania. Dlatego też od teraz prosimy o uzgadnianie
terminu korzystania z grilla i wiat z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

Publikujemy także Regulamin Korzystania z wiat piknikowych i
grillów
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Sośnicowicach. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie
go.

Pamiętajmy – każdy chce korzystać z czystej i schludnej
przestrzeni. Po udanym biesiadowaniu posprzątajmy po sobie,
aby inni mogli mieć równie przyjemny czas, jak my.

Regulamin – kliknij TUTAJ.

Dobrej zabawy przy grillu!

Źródło: sosnicowice.pl

Spotkanie
informacyjnoszkoleniowe dla beneficjentów
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych
pozyskaniem środków w wysokości 85 000,00 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Środki można pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
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Zapraszamy na darmowe kursy
kwalifikacyjne
Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzstania z darmowych
kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w ramach projektu
„Człowiek-najlepsza inwestycja”.

Źródło:www.sosnicowice.pl

Z wizytą u przyjaciół
Od 29 do 31 marca czteroosobowa delegacja z gminy Sośnicowice
gościła z wizytą w partnerskim mieście Linden w Niemczech.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel, Burmistrz
Sośnicowice Leszek Kołodziej, Sekretarz Gminy Kazimierz
Kaczmar oraz Anna Wocławek – podinspektor ds. promocji
uczestniczyli w obchodach 30-lecia Marienmarktu.

Marienmarkt to wiosenny jarmark, którego tradycje sięgają
XVIII wieku, kiedy to miasto Linden otrzymało oficjalne
zezwolenie organizowania targu z kramami i sprzedażą bydła.
Nazwa wywodzi się od Najświętszej Maryi Panny, gdyż jarmark
odbywał się w święto Zwiastowania Pańskiego, czyli 25 marca.

W tym roku Marienmarkt miał swoją 30-tą odsłonę po kilku
latach zawieszenia. Choć sam jarmark odbył się w niedzielę, 31
marca, obchody trwały już od piątku. W piątek wieczorem, w
hali telewizyjnej, miał miejsce program sceniczny, podczas
którego wystąpili m.in. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Linden oraz „Posaunenchor” Ewangelickiej Misji
Miasta Linden, męska grupa śpiewacza zaprezentowała kilka
utworów w lokalnym dialekcie, a na koniec swój zabawny i pełen
energii repertuar przedstawiła grupa „Heinrich”.

W sobotę, w kościele ewangelickim odbyło się dziękczynne
nabożeństwo ekumeniczne. Miejscowa pastorka i ksiądz z parafii
katolickiej wspólnie modlili się w intencji uczestników
jarmarku. Nabożeństwo śpiewem uświetnił parafialny chór

gospel.

W niedzielę, o godzinie 10.15 nastąpiło oficjalne otwarcie
jarmarku. Podczas tej uroczystości odczytano i wywieszono
regulamin targu, a stara komisja jarmarkowa przekazała swój
urząd nowej, młodej ekipie. Po rozpoczęciu wszyscy
odwiedzający mogli kupować rozmaite produkty oferowane przez
licznych handlarzy, można było spróbować lokalnych potraw,
podziwiać występy młodzieży i dzieci, a także pobawić się przy
muzyce ulicznych grajków.

Dla delegacji z gminy było to nie tylko czas zabawy, ale
przede wszystkim owocnych spotkań z przyjaciółmi, bo większość
osób zna się już od prawie 26 lat, kiedy to podpisano umowę o
współpracy. W szerokim, międzynarodowym gronie, bo do Linden
przyjechali także partnerzy z Austrii i Francji, rozmawiano o
rozwoju partnerstwa, o celach na przyszłość, a także o
problemach i sposobach ich rozwiązywania w poszczególnych
krajach.

Nasza delegacja miała także szansę poznać kawałek regionu,
kiedy to zwiedzała starówkę w Alsfeld. To urokliwe miasteczko,
o którym pierwsze wzmianki są już z XI wieku, zachwyca
przepięknymi budynkami z muru pruskiego, wąskimi uliczkami
oraz starymi, miejskimi studniami. Historia tego miasteczka,
które było kiedyś ważnym punktem na handlowych szlakach
Europy, zachwyciła wszystkich zwiedzających, a kulinarne
specjały pozwoliły poznać region także „od kuchni”.

Nasza delegacja wyjechała z Niemiec z nowymi pomysłami na
współpracę, a także z pozdrowieniami dla mieszkańców gminy
Sośnicowice od mieszkańców Linden.
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Jaka nazwa dla parku?
Drodzy Mieszkańcy! Zebraliśmy Wasze propozycje na nazwę parku
w Sośnicowicach.

Trzy najczęściej pojawiające się propozycje to:

1. Park im. Marcina Stronczka
2. Park na Sandbergu
3. Park Szprynek

Głosy na nazwę parku można oddawać na kartkach wyłożonych na
parterze Urzędu Miejskiego (naprzeciw kasy) lub w ankiecie na
Facebooku Gminy Sośnicowice do 30 kwietnia!
Zapraszamy do głosowania!
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Tak będzie wyglądać Miejskie
Przedszkole w Smolnicy!
Już w przyszłym roku otwarte zostanie nowe Miejskie
Przedszkole w Smolnicy. W tym roku ogłoszony zostanie
przetarg, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy
inwestycji.

W dwóch budynkach nowego przedszkola przewidziane są cztery
sale z zapleczem sanitarnym dla maluchów, duża kuchnia z
magazynami podręcznymi, pomieszczenia administracyjne,
szatnie, sanitariaty ogólnodostępne oraz duża sala
wielofunkcyjna.

Na zewnątrz budynku usytuowany będzie plac zabaw dla dzieci
oraz parking dla pracowników. W nowym przedszkolu będzie mogło
przebywać 100 dzieci, 17 osób pracujących stale oraz 5
pracowników kuchni.
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Harmonogram wywozu odpadów w
2019 roku
W załącznikach harmonogram wywozu odpadów dla nieruchomości

jednorodzinnych i wielorodzinnych na rok 2019.

Harmonogram wielorodzinne 2019

Harmonogram jednorodzinne 2019
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