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Strefa Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach 
28 września uroczyście otwarta została Strefa Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach. 
Liczy 14 ha, a gmina na jej utworzenie pozyskała ponad 4 mln zł ze środków unijnych. 
  
Strefa leży przy ul. Gliwickiej od strony wjazdu do Sośnicowic z Gliwic. Ma doskonałą lokalizację – od 

autostrady dzielą ją tylko 2 km, do Gliwic i do Knurowa jest stąd 10 km, a ul. Gliwicka prowadzi wprost 

do dróg wyjazdowych na Racibórz, Kędzierzyn-Koźle i do gliwickiej części Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 
Podczas uroczystości otwarcia symboliczną wstęgę przecięła poseł Krystyna Szumilas, której 
towarzyszyli wicestarosta gliwicka Ewa Jurczyga, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach 
Regina Bargiel, radny Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego Krystian Kiełbasa oraz 
burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek. 
Strefa powstała w ramach projektu pn. „Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu 
inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach”. Koszt inwestycji wyniósł ponad 5,6 mln zł, z 
czego blisko 4,1 mln zł Gmina Sośnicowice pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I 
„Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” działanie 1.1 Wzmocnienie 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 
Strefę stanowi 14 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw. Na jej techniczne uzbrojenie składają się m.in.: ponad 
1 km dróg wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z chodnikami, sieć kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej, przebudowana linia energetyczna, dwie stacje transformatorowe i oświetlenie 
uliczne, w skład którego wchodzi 27 punktów świetlnych. 
- Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w strefie są bardzo atrakcyjne – mówi burmistrz 
Marcin Stronczek. – Wierzę, że przyczyni się ona do wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych w 
naszej gminie i zwiększy jej atrakcyjność inwestycyjną, wpłynie stymulująco na rozwój 
przedsiębiorczości i co najważniejsze – wykreuje nowe miejsca pracy. 
  
Śląski Katyń 
69 lat minęło od zbrodni dokonanej na polanie „Hubertus” zwanej „Śląskim Katyniem” 
pomiędzy Barutem a Dąbrówką (gmina Wielowieś). W rocznicę tragicznych wydarzeń odbyły 
się uroczystości upamiętniające pomordowanych. 
  
We wrześniu 1946 r. zginęli w tym miejscu żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kpt. 
Henryka Flamego ps. „Bartek”, których zwabili agenci UB i NKWD. Umieszczono ich w baraku, który 
został wysadzony w powietrze i spalony. 
26 września br. odbyła się coroczna uroczystość ku czci poległych bohaterów. Przybyłych na obchody 
powitał wójt Gminy Wielowieś Ginter Skowronek. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz województwa śląskiego i opolskiego, powiatów strzeleckiego i gliwickiego, 
ościennych gmin, kombatanci, rodziny pomordowanych, reprezentanci IPN, mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, młodzież, przedstawiciele służb mundurowych, leśnicy, a także delegacja z Ciśca na 
Żywiecczyźnie, skąd pochodziła część zamordowanych. 
Po mszy św. odbył się apel poległych, następnie delegacje złożyły pod krzyżem wieńce i kwiaty. W 
imieniu Powiatu Gliwickiego uczynili to członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki i radna 
powiatowa Krystyna Urbańska, a wraz z nimi radny Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego 
Krystian Kiełbasa. 
  



Podczas obchodów wręczono także odznaczenia – Krzyż Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych. Otrzymali je wójt Ginter Skowronek, komendant Wojkowej Komendy Uzupełnień w 
Gliwicach ppłk dypl. Roman Nowogrodzki oraz państwo Warachimowie ze ZŻ NSZ. 
Uroczystość została zorganizowana przez Gminę Wielowieś i Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej 
– Oddział Pyskowice i Oddział Gliwice. Wsparcia na nią udziela co roku Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach. 
  
25 lat „Zameczku” 
Od 1990 roku działa Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. 25 września 
odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu placówki. 
  
25-lecie świętowano w gronie mieszkańców i pracowników DPS-u oraz gości, wśród których byli m.in. 
przedstawiciele Powiatu Gliwickiego, Gminy Pilchowice, zaprzyjaźnionych domów pomocy i instytucji 
współpracujących z „Zameczkiem”. Życzenia i gratulacje na ręce Ewy Zamory – dyrektorki placówki 
złożyli m.in. Waldemar Dombek i Michał Nieszporek – obecny i poprzedni starostowie gliwiccy, 
Andrzej Kurek – przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Ewa Jurczyga – wicestarosta gliwicki, 
Aleksandra Skwara – zastępca wójta Gminy Pilchowice i ks. Dariusz Gołek – proboszcz parafii w 
Pilchowicach. 
- Mamy wspaniałych mieszkańców, jestem z nich naprawdę dumna – mówiła podczas uroczystości 
Ewa Zamora. – Osiągają wiele sukcesów w zawodach sportowych, przeglądach teatralnych i 
muzycznych, mają rozliczne zainteresowania i talenty. 
W „Zameczku” mieszka 51 mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka mieści się w 
zabytkowym dworze z 1880 roku, który jest sukcesywnie remontowany i zapewnia mieszkańcom 
komfortowe warunki bytowe. O ich zdrowie i rozwój dba wykwalifikowany personel. W listopadzie 2010 
roku DPS osiągnął wszelkie wymogi standaryzacyjne. Jest znany z doskonałej, domowej atmosfery w 
nim panującej oraz wielkiej dbałości o to, by mieszkańcy czuli się tu jak w rodzinie. 
  
Zasłużone dla turystyki 
Podczas 25. obchodów Światowego Dnia Turystyki, zorganizowanych w tym roku w 
województwie śląskim 25 września w Stajniach Książęcych w Pszczynie, dyplomy za Zasługi 
dla Rozwoju Turystyki odebrały m.in. przedstawicielki Powiatu Gliwickiego. 
  
Uhonorowane w ten sposób zostały: Dorota Gumienny w imieniu Zespołu Szkół im. I. J. 
Paderewskiego w Knurowie oraz Joanna Piktas i Magdalena Fiszer-Rębisz z Wydziału Rozwoju i 
Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Marszałek województwa śląskiego przyznał też dyplom 
Józefie Margiciok z Pilchowic. 
Marszałek docenił knurowską szkołę m.in. za niebanalne i niezwykle innowacyjne metody nauczania 
przedmiotów branżowych w klasach technikum o profilu turystycznym oraz za organizację szkolnych 
imprez o charakterze turystycznym. Panie ze starostwa zostały wyróżnione m.in. za ciekawą i 
oryginalną promocję walorów turystycznych Powiatu Gliwickiego poprzez wydawanie poczytnych 
publikacji i organizację znaczących imprez promujących turystykę w naszym regionie. Józefa 
Margiciok zasłużyła sobie na wyróżnienie organizując wyjazdy dzieci z gminy Pilchowice do Holandii, 
pilchowickich emerytów w ciekawe zakątki Polski oraz za amatorskie, lecz niezwykle wartościowe i 
głębokie pokazywanie i opisywanie atrakcji turystycznych gminy Pilchowice gościom z kraju i zza 
granicy. 
Wyróżnień nagrodzonym podczas uroczystości gratulowali m.in. Kazimierz Karolczak – członek 
Zarządu Województwa Śląskiego, Paweł Sadza – starosta pszczyński oraz Dariusz Skrobol – 
burmistrz Pszczyny. 
  
Najlepsi szkociorze w powiecie 
26 września w Żernicy rozegrany został XII Powiatowy Turniej Skata Sportowego o tytuł 
najlepszego Szkociorza Powiatu Gliwickiego. 
Imprezę otworzył starosta gliwicki Waldemar Dombek, a towarzyszył mu wójt Gminy Pilchowice – 
Maciej Gogulla, który zaraz potem zasiadł do gry. Turniejem kierował jego pomysłodawca – Winfryd 
Ficoń, nad przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia Tadeusz Żogała, a sekretariat zawodów prowadził 
Jerzy Makselon. 
Rozgrywki trwały ponad 5 godzin. Wzięło w nich udział 58 zawodników z gmin Rudziniec, 
Gierałtowice, Knurów, Pyskowice, Toszek, Sośnicowice, Pilchowice oraz z Zabrza, Gliwic i Rudy 
Śląskiej. Tytuł najlepszego szkociorza Powiatu Gliwickiego wywalczył Leonard Spyra – doskonały 



zawodnik LKS „Jedność 32” Przyszowice, który w ub. roku został wicemistrzem świata na zawodach 
rozgrywanych w Paragwaju. I miejsce w turnieju zajął Piotr Kaszuba, II – Mirosław Płatnerz, III – 
Leonard Spyra, IV – Zdzisław Mral, V – Tadeusz Jakimiec, VI – Michał Foit, VII – Ryszard Warzecha, 
VIII – Alfons Famula, IX – Joachim Termin, a X – Ginter Fabian. Drużynowo najwięcej punktów zdobyli 
gracze z gminy Gierałtowice, II miejsce zajęła reprezentacja gminy Rudziniec, III – gminy Pyskowice, 
IV – Pilchowice, V – Knurów, VI – Toszek, a VII – Sośnicowice. Puchar dla najstarszego zawodnika 
otrzymał Jan Adamski (84 lata), a dla najmłodszego – Dominik Walus (20 lat). 
Zwycięzcy odebrali puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wygranej gratulował 
szkociorzom Krystian Kiełbasa – radny Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. Wręczył on 
także puchar za specjalne zasługi w popularyzacji skata Winfrydowi Ficoniowi, który od wielu lat 
organizuje powiatowe turnieje tej tradycyjnej, śląskiej gry w karty. 
Imprezę zorganizowała Gmina Pilchowice oraz Powiat Gliwicki. 
  
Regaty w Pławniowicach 
Zalew Pławniowice to idealne miejsce nie tylko na plażowanie, ale także na przeróżne zawody. 
We wrześniu był areną Regat o Puchar Starosty Gliwickiego. 
 
Zawody odbyły się 19 września i zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Żeglarskie Szkwał. Ich 
triumfatorem została załoga z Chorzowa w składzie: Katarzyna Szwankowska, Robert Kłaczek i 
Elżbieta Malarz. Zwycięstwa gratulowali im i wręczyli puchar: prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, 
członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Gliwickiego Andrzej Frejno. 
  
  
 


