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 Pałac w Pławniowicach Top Atrakcją! 

Top Atrakcje to coroczny plebiscyt na najpiękniejsze obiekty turystyczne w Polsce, 
organizowany przez portalpolskieszlaki.pl. W 2016 roku odbyła się już jego piąta edycja. Bardzo 
wysoką lokatę w niej zajął jeden z pałaców położonych na terenie powiatu gliwickiego. 

Z radością informujemy, że Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach zdobył trzecie miejsce w tym 
plebiscycie w kategorii Zamki i pałace. To ogromny sukces, zważywszy, że uplasował się on tuż za tak 
znamienitymi obiektami, jak krakowski Wawel i zamek w Malborku, a wygrał z tysiącami polskich 
zamków i pałaców. 

- Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasz pałac – cieszy się ks. dr Krystian Worbs, 
dyrektor obiektu. Sukces jest tym większy, że remont zniszczonego przed laty pałacu, jego 
modernizacja i przywrócenie do dawnej świetności jest zasługą wielu osób, Diecezji Gliwickiej, 
fundacji i sponsorów, lecz przede wszystkim księdza Krystiana. To zwycięstwo jest więc także jego 
osobistą radością. 

Plebiscyt na Top Atrakcje przeprowadzany jest co roku w dwóch etapach – eliminacje i głosowanie 
finałowe. W eliminacjach biorą udział atrakcje wytypowane przez redakcję 
portalu www.polskieszlaki.pl  z uwzględnieniem kandydatur zgłoszonych przez internautów. Podczas 
głosowania internauci wyłaniają dwie najlepsze atrakcje w poszczególnych podkategoriach. Drugi etap 
plebiscytu to głosowanie finałowe, w którym wyłonione zostają najlepsze atrakcje w poszczególnych 
kategoriach – Top Atrakcje. Głosować może każdy internauta, nie jest wymagana rejestracja. 

Kategorie Top Atrakcji to: Parki Rozrywki (podkategorie: parki miniatur, dinoparki, ogrody zoologiczne, 
parki tematyczne, lunaparki); Miasta i miejscowości (podkategorie: duże miasta, nadbałtyckie kurorty, 
miejscowości z klimatem, miejscowości górskie, ratusze miejskie); Zamki i pałace (podkategorie: 
zamki krzyżackie, zamki jurajskie, zamki dolnośląskie, zamki w dużych miastach, perełki małych 
miejscowości, dolina pałaców i ogrodów, pałace); Obiekty sakralne (podkategorie: katedry, sanktuaria, 
kościoły drewniane, cerkwie, klasztory); Krajobrazy (podkategorie: pasma górskie, szczyty, regiony, 
jeziora, parki narodowe). Więcej szczegółów na stronie:  www.topatrakcje.pl. 

   

Rejs Kanałem Gliwickim 

Kanał Gliwicki jest szlakiem wodnym łączącym aglomerację śląską z Odrą. Połączenie to daje 
szereg możliwości, które są wykorzystywane z rzadka w śródlądowym transporcie towarów, a 
częściej – ruchu pasażerskim, co w sezonie letnim chętnie wykorzystują amatorzy wodniactwa. 
O potencjale, jakie daje to połączenie, świadczy chociażby fakt, że 22 maja przez Kanał Gliwicki 
do Mariny Gliwice przypłynęła załoga jachtu motorowego „Samantha”, który pod szwajcarską 
banderą płynął aż z Bazylei. 

Tego samego dnia odbył się rejs z Gliwic do Ujazdu (woj. opolskie), zorganizowany przez gliwicką 
Marinę przy wsparciu Powiatu Gliwickiego. W podróży można było podziwiać nie tylko nowy nabytek 
Mariny (zabytkowy statek wycieczkowy „Fokstrot”, którym odbywał się rejs), ale również wiele innych 
atrakcji. Do tych z pewnością należą trzy śluzy, przez które musiał przedostać się „Fokstrot” w drodze 
do Ujazdu - Śluzę Łabędy, Śluzę Dzierżno oraz Śluzę Rudziniec. Podróż była także okazją do 
kontemplacji przyrody, a zachwycała nie tylko flora, ale i fauna. Szczególnie interesujące było ptactwo 
wodne. Kormorany, choć raczej płochliwe i omijające statek, dały się podziwiać z bezpiecznej 
odległości w okolicach swojej kolonii zwanej nieoficjalnie Wyspą Kormoranów. 



Wśród uczestników rejsu wiele było osób, które wypływały w rejs po Kanale Gliwickim po raz 
pierwszy, ze znikomą wiedzą na jego temat. Nie było to jednak żadną przeszkodą, ponieważ 
przewodnik na bieżąco zaznajamiał uczestników ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat 
kanału. Nie zabrakło też osób, które na temat tego szlaku wodnego wiedziały już właściwie wszystko, 
niejednokrotnie uzupełniając informacje podawane przez przewodnika, jak np. znany w Gliwicach i 
powiecie Marian Jabłoński oraz skupiona wokół niego grupa fascynatów lokalnej historii. 

Wielu uczestników rejsu miało bilet tylko w jedną stronę. Nie było w tym jednak nic niepokojącego, 
ponieważ wynikało z faktu, że na statek można było załadować rower, co wykorzystali entuzjaści 
dwóch kółek. W jedną stronę płynęli „Fokstrotem”, a w drugą jechali na rowerze. Dominowali raczej 
niezrzeszeni kolarze, choć nie zabrakło i zorganizowanej grupy, jak członkowie Turystycznego Klubu 
Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach. 

W Ujeździe odbywały się tego dnia Targi Panieńskie, które są wydarzeniem upamiętniającym dawną 
tradycję tej gminy – organizowanie spotkań dla panien i kawalerów. Na lokalne swaty, które zaczęły 
się tutaj odbywać niemal 90 lat temu, przyjeżdżali nie tylko okoliczni mieszkańcy. Od Tadeusza 
Kaucha, burmistrza Ujazdu, można było usłyszeć, że przybywali także kawalerowie ze Strzelec 
Opolskich, Kędzierzyna-Koźla, a nawet Gliwic. Biorąc to pod uwagę jest niemal pewne, że mieszkańcy 
północnej części powiatu gliwickiego dawniej także uczestniczyli w tym wydarzeniu. W tym roku 
również, ale w ramach omawianej wycieczki. I raczej nie w celu odnalezienia partnera, a przyjemnego 
spędzania czasu wśród świeżo odrestaurowanych ruin zamku w Ujeździe. 

  

Dopłynęli ze Szwajcarii do Gliwic 

23 maja załoga jachtu motorowego „Samantha” pod szwajcarską banderą dotarła do celu swej 
wyprawy – Mariny Gliwice zlokalizowanej przy ul. Portowej na Kanale Gliwickim. 

Dzień wcześniej Szwajcarzy wpłynęli na Kanał Gliwicki i dotarli do Mariny Ujazd, gdzie spędzili noc z 
niedzieli na poniedziałek, po czym zaczęli ostatni, 24-kilometrowy etap swego rejsu. Pokonali przy tym 
trzy śluzy: Rudziniec, Dzierżno i Łabędy. Warto przypomnieć, że śluza Dzierżno jest jedną z 
najwyższych w Polsce – ma wysokość piętrzenia wynoszącą ponad 10 metrów. Droga była 
malownicza – prowadziła koło pałacu w Pławniowicach oraz obok kolonii kormoranów znajdującej się 
na 32. kilometrze Kanału Gliwickiego. 

Cała trasa, jaką pokonała „Samantha”, liczy kilka tysięcy kilometrów. Została podzielona na dwa 
etapy - w roku 2015 Szwajcarzy przepłynęli z Bazylei do Berlina, a w tym roku kontynuowali podróż z 
Berlina do Gliwic. Załoga planuje w tym roku w drodze powrotnej dotrzeć do Holandii. 

  

Rajd z niespodziewaną przygodą 

14 maja – w ramach Święta Miasta  i Gminy Sośnicowice 2016 – odbył się „Rajd Rowerowy po 
ziemi sośnicowickiej i okolicy". Nie zabrakło na nim nieprzewidywalnych atrakcji. 

Była to już XV edycja tego rajdu. Ma on swych zagorzałych fanów, którzy uczestniczą w rajdzie co 
roku, ale są też zupełnie nowi uczestnicy. Tegoroczna trasa prowadziła z Sośnicowic do Stacji Kolejki 
Wąskotorowej w Rudach Wielkich. W trasę wyruszyło 25 rowerzystów. Uczestnicy rajdu mieli 
możliwość przejazdu kolejką do Paproci i z powrotem. W drodze powrotnej z Paproci czekała na nich 
niespodzianka – pociąg został zatrzymany w lesie przez grupę żołnierzy niemieckich (była to 
specjalna grupa rekonstrukcja), którzy wzięli jeńców spośród uczestników rajdu. Po ich uwolnieniu – 
przy czym śmiechu było co nie miara – i powrocie do Rud, rowerzyści zwiedzili hale remontowe 
kolejki, a przewodnik przykazała im sporo ciekawych informacji o historii powstania Stacji Kolejki 
Wąskotorowej Rudach. 

Po powrocie do Sośnicowic uczestnicy rajdu otrzymali z rąk sekretarza Gminy Sośnicowice 
Kazimierza Kaczmara pamiątkowe dyplomy oraz gadżety ufundowane przez samorządy Sośnicowic i 
Powiatu Gliwickiego oraz Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach. Nadto zostali poczęstowani ciepłym 
posiłkiem. 



- Dziękuję za możliwość udziału w tak fajnym rajdzie – mówi jeden z rowerzystów. – Chcę również 
przekazać podziękowania burmistrzowi Sośnicowic, że pozwala nam na taką coroczną zabawę, 
łączącą przyjemne z pożytecznym w trakcie zwiedzania na rowerze cudownych okolic Sośnicowic. 

Rajd został dofinansowany ze środków Powiatu Gliwickiego. 

  

Wspólnie o edukacji 
17 maja odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Gliwickiego 
oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach. Tematem przewodnim 
była rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na tle obecnej sytuacji demograficznej. 
W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach oraz pyskowickich szkół i jednostek związanych z edukacją. Starostwo 
reprezentowali wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych Anetta Krzemińska. Przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Pyskowicach był 
zastępca burmistrza Adam Wójcik, zaś Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – dyrektor Grażyna 
Wiszniewska-Mistur.Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach reprezentowali 
Bogusław Domagała oraz Robert Bonk, natomiast szkoły z terenu Pyskowic: Elwira Dersiewicz – 
dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej, Katarzyna Makowska – dyrektor Gimnazjum nr 1 im. 
Noblistów Polskich oraz Jolanta Dąbrowska – dyrektor Zespołu Szkół. 

- Było to pierwsze w tej kadencji wspólne posiedzenie komisji, które zajmują się sprawami oświaty w 
Powiecie Gliwickim i w Pyskowicach – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga. – Miało na celu 
przedyskutowanie problemów wynikających z sytuacji demograficznej, które wpływają na 
funkcjonowanie naszych szkół ponadgimnazjalnych, głównie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej. 
Zwróciliśmy uwagę, że jest to wspólny problem powiatu i miasta – jeżeli bowiem ta tendencja się nie 
zmieni, ucierpi na tym nie tylko szkoła prowadzona przez powiat, ale i Pyskowice, gdyż nauczyciele 
stąd mogą stracić pracę. Trzeba dotrzeć do gimnazjalistów i przekonać ich, że lepiej korzystać z 
walorów szkoły, którą mają w swym mieście, nie marnując czasu na dojazdy do odległych 
miejscowości. Podczas spotkania narodziła się także koncepcja utworzenia w Pyskowicach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – na wzór działającego już z powodzeniem od blisko 10 lat UTW w 
Knurowie.  Nasze społeczeństwo się bowiem starzeje, a UTW to interesująca propozycja dla seniorów 
z Pyskowic. 

  

Młodzi profesjonaliści 

19 maja w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie zorganizowana została debata 
dotycząca projektu Erazmus + „Kluby Młodych Profesjonalistów”,  realizowanego wiosną br. w 
woj. śląskim przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości. 

W trakcie pierwszej części  debaty uczestnicy zaprezentowali obszary swojej aktywności lokalnej, 
takie jak: współpraca z rzemieślnikami, współpraca z PCK, krzewienie postaw patriotycznych oraz 
praca w Młodzieżowej Radzie Miasta. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyła 
wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, która z wyrazami uznania zwracała się do prezentujących swoją 
aktywność uczniów. Wśród zaproszonych gości byli również Małgorzata Możdżeń – knurowski 
przedsiębiorca współpracujący z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2  w ramach kształcenia 
młodocianych oraz kierownik oddziału PCK w Knurowie, Patrycja Pastuszka. 

Kolejna, robocza część debaty obejmowała prezentację programu Erasmus+ poprzez przykłady 
działań realizowanych przez młodzież w poprzednim okresie programowania (program „Młodzież w 
działaniu”) oraz warsztaty mające na celu wypracowanie założeń do powstania Klubu Młodego 
Profesjonalisty. Wiele uwagi poświęcono wsparciu młodzieży z terenów wiejskich przez Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach oraz inne instytucje. 



Współorganizatorem debaty był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Patronat nad 
projektem „Kluby Młodych Profesjonalistów” objął wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław 
Dąbrowa. 

  

Uczniowie z Wilczy w starostwie 

23 maja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach gościła grupa szóstoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej w Wilczy pod opieką wychowawczyni Justyny Diak i Bronisława Brzeziny. 

Uczniowie zapoznali z pracą Biura Obsługi Klienta oraz Wydziału Komunikacji i Transportu, zwiedzili 
izbę współpracy partnerskiej i salę sesyjną. Spotkali się też ze starostą Waldemarem Dombkiem, który 
opowiadał o pracy w samorządzie, a następnie życzył nastolatkom z Wilczy jak najlepszych wyników 
w nauce i dumy ze swej małej ojczyzny. 

Na zakończenie pobytu w urzędzie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą 
powiatowi gliwickiemu i funkcjonowaniu starostwa, po czym chętni wzięli udział w minikonkursie 
wiedzy o powiecie. Bezbłędnie rozpoznawali najsłynniejsze zabytki i typowe dla powiatu obrzędy oraz 
świetnie poradzili sobie z pytaniami dotyczącymi spraw załatwianych w starostwie. – 
Uczniowie  wykazali się tak dobrą znajomością tematu, że ostatecznie wszystkich uznano za 
zwycięzców – informuje Ewa Pieszka z Wydziału Rozwoju i Promocji starostwa. 

  

Talenty na scenie 

Gromkie brawa zebrali uczestnicy I Integracyjnego Przeglądu Talentów, którzy zaprezentowali 
się 20 maja w kinie Scena Kultura w Knurowie. 

- Życzę wam wspaniałych występów – mówiła do nich starosta gliwicki Ewa Jurczyga, która wraz z 
Aliną Jaworską, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie otwierała przegląd. – Tym bardziej, 
że po raz pierwszy impreza odbywa się w nowej formule. Dotychczasowe Integracyjne Spotkania 
Teatralne zastąpił Integracyjny Przegląd Talentów. Macie więc okazję zaprezentować nie tylko swe 
umiejętności teatralne, ale i liczne inne talenty, które zasługują na najwyższe uznanie. 

Podczas imprezy wysłuchać można było płynącej ze sceny poezji w doskonałej recytacji, 
przedstawionego z wielkim sercem śpiewu i muzyki, obejrzeć interesujące małe formy teatralne, a 
także  podziwiać piękny taniec. W holu kina wystawiono zaś zasługujące na uznanie prace plastyczne. 
Wszystko to zaprezentowały biorące udział w przeglądzie dzieci i młodzież z knurowskich placówek: 
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, Zespołu Szkół 
Specjalnych, Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnego i Miejskiego Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 2, a także Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ks. Jana Twardowskiego w Mikołowie Borowej Wsi. 

Na koniec przeglądu wszyscy jego uczestnicy otrzymali dyplomy, słodycze i ceramiczne podkowy z 
czterolistną koniczynką, wykonane przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. 

I Integracyjny Przeglądu Talentów był jedną z licznych imprez składającą się na tegoroczne, VIII 
Knurowskie Dni Integracji „Bądźmy Razem”, które trwały od 18 do 22 maja.  Zorganizował go Zespół 
Szkół Specjalnych w Knurowie. 

  

10-lecie knurowskiej Akademii Piłki Nożnej 

22 maja uroczyście obchodzono 10-lecie Akademii Piłki Nożnej w Knurowie. 

W części oficjalnej wziął udział m.in. starosta gliwicki Waldemar Dombek, który podkreślił, jak ważną 
rolę spełnia to stowarzyszenie działające na terenie nie tylko Knurowa, ale i Paniówek w gminie 



Gierałtowice. Warto podkreślić, że założycielem Akademii jest były piłkarz, a obecnie trener i 
jednocześnie radny powiatowy – Marcin Brosz. 

Działalność APN oparta jest na trójstronnej współpracy samorządu, biznesu i rodziców. Jej efektem 
jest dziesięć grup ćwiczących w Knurowie i trzy w Paniówkach. 

Podczas uroczystości odznakami Śląskiego Związku Piłki Nożnej wyróżnieni zostali: złota odznaka – 
prezydent Knurowa Adam Rams; srebrna odznaka – wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel i 
zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka; brązowa odznaka – założyciel Akademii Marcin  Brosz, 
Artur Litwin (koordynator ds. organizacyjnych), Dawid Dybcio (koordynator ds sportowych). Odznaki 
90-lecia Śl.ZPN odebrali Izabela Brosz (prezes APN) oraz Andrzej Płatek i Stanisław Cygan (trenerzy, 
którzy współtworzyli Akademię). 

Po części oficjalnej jubileuszu odbył się turniej, w którym uczestniczyli zawodnicy urodzeni w roku 
2006 i młodsi. Rywalizację wygrała reprezentacja Akademii Sportu Progres Kraków, drugie miejsce 
zajął ROW Rybnik, a trzecie MKS Zaborze. Poza podium uplasowali się: APN Knurów, Concordia 
Knurów, Piast Gliwice i Górnik Zabrze. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jakub Chmiel (MKS 
Zaborze), tytuł najlepszego bramkarza przypadł Bartoszowi Skrzypczykowi (ROW Rybnik), z kolei 
królem strzelców został Filip Sarnecki (AP Progres Kraków). 

  

Festyn w Sośnicowicach 

Dyrektor, mieszkanki oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach 
zapraszają na festyn „Nowe rozdanie po 50-ce”, który odbędzie się w niedzielę 5 czerwca. 

Impreza zorganizowana zostanie na terenie wokół DPS-u w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1. 
Rozpocznie się o godzinie 14.30. W programie m.in. występy grupy teatralnej „Arlekin” z DPS-u 
„Ostoja” i dzieci z niepublicznego przedszkola „Chatka Uszatka”, aukcja prac mieszkanek, konkursy 
oraz zabawy. Oprawą muzyczną zajmie się zespół „Selex”, a gwiazdą imprezy będzie „Nasza 
Orkiestra Dęta". Ok. godziny 19.00 rozpocznie się zabawa taneczna. Wstęp wolny. 

  

Konferencja o czytelnictwie 

31 maja o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach rozpocznie się 
polsko-czeska konferencja „Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić 
czytanie". 

Celem konferencji będzie między innymi analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i 
młodzieży z książką, przegląd działań bibliotek i szkół w zakresie promocji książki i czytelnictwa, 
prezentacja wybranych narzędzi przydatnych w realizacji działań promujących czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży oraz sposobów ich wykorzystania, a także pokazanie przykładów sprawdzonych 
dobrych praktyk naszych czeskich sąsiadów w zakresie promocji czytelnictwa i popularyzacji książki. 

Konferencja jest organizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach z siedzibą w 
Pyskowicach. Patronatem honorowym objął to wydarzenie starosta gliwicki,  a medialnym – 
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”. 

 


