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Remont drogi wojewódzkiej – utrudnienia komunikacyjne 
  
3 sierpnia rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 901 w Wielowsi i Pyskowicach. 
  
Remontowane będą dwa odcinki tej drogi. 
  
Pierwszy to odcinek Wielowieś-Sieroty o długości ok. 3,5 km (od miejscowości Sieroty do 
skrzyżowania 901 i 907 w Wielowsi). Tutaj część ruchu będzie się odbywać ulicą Gliwicką w Wielowsi. 
Odcinek Wielowieś-Sieroty będzie przebudowywany przy całkowitym zamknięciu drogi, z 
zachowaniem dojazdu do posesji dla mieszkańców i komunikacji MZKP. 
  
Drugi to odcinek w Pyskowicach – od ronda przy firmie Schenker do skrzyżowania z DK 94, który 
będzie funkcjonował podczas remontu na zasadzie ruchu wahadłowego. Od 4 sierpnia br. 
rozpoczynają się prace polegające na frezowaniu nawierzchni asfaltowych. 
  
Koncert pałacowy – tym razem jubileuszowy 
  
9 sierpnia o godz. 19.00 w Zespole Pałacowo-Parkowym w Pławniowicach odbędzie się kolejny 
koncert Pałacowego Lata Muzycznego. Będzie szczególnie uroczysty, bowiem uczci jubileusz 
130-lecia Pałacu w Pławniowicach. 
  
Tym razem przed publicznością na Dziedzińcu Maryjnym Pałacu wystąpi Edward Simoni – wirtuoz 
Fletni Pana, fletu bocznego i skrzypiec. Koncert będzie recitalem najpopularniejszego od przeszło 20 
lat panflecisty w Europie. Impreza jest współfinansowana ze środków budżetu Gminy Rudziniec. 
Wstęp wolny – w czasie koncertu będzie zbierana ofiara na bieżące utrzymanie zabytkowego Pałacu 
w Pławniowicach. 
  
Cykl Pałacowe Lato Muzyczne rozpoczął się 12 lipca i potrwa do 23 sierpnia, kiedy to na Dziedzińcu 
Maryjnym wystąpi ze swymi przebojami grupa „New For You”, prezentując piosenki znane ze śląskich 
List Przebojów. 
  
Pałacowe Lato Muzyczne organizowane jest przez Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach i 
Gminę Rudziniec. Patronat honorowy nad cyklem koncertów sprawują biskup gliwicki Jan Kopiec, 
starosta gliwicki Waldemar Dombek i wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut. 
  
Dni Wielowsi 
  
Od 14 do 16 sierpnia na placu sportowym (Wielowieś, ul. Zamkowa 24) trwać będą XVIII Dni 
Wielowsi. 
  
W programie przewidziano wiele atrakcji: konkursy, koncerty m.in. Wielowiejskiej Orkiestry Dętej, 
Jessici z zespołem, formacji „KING-SIZE” czy „BLASKAPELLE”, a także program estradowy, który 
przedstawi Czesław Jakubiec Comedy, zabawy taneczne. Szczegóły imprezy na plakacie, który 
można znaleźć m.in. na stronie www.powiatgliwicki.pl. 
  
Na wydarzenie zapraszają samorząd Gminy Wielowieś i Gminny Ośrodek Kultury. 
 


