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Śluza Rudziniec zaprasza w czasie INDUSTRIADY 
  
Zwiedzanie zakamarków śluzy w Rudzińcu, rejsy statkiem pasażerskim, wyprawy łodziami 
roboczymi, recital muzyki bluesowej, wizyta na pokładzie jednostki szkoleniowej, występ 
młodzieżowej orkiestry dętej, pokazy ratownictwa wodnego, tematyczne warsztaty dla dzieci i 
młodzieży, a może i …. spotkanie z duchem jednego z pierwszych budowniczych Kanału 
Gliwickiego – tak w skrócie zapowiadają się atrakcje, które będą czekać na odwiedzających 
śluzę Rudziniec w czasie tegorocznej INDUSTRIADY. 
  
Całość wydarzeń, które wchodzą w skład programu Festiwalu Szlaku Zabytków Techniki 
INDUSTRIADA 2016, przygotował administrator tej drogi wodnej – Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. 11 czerwca RZGW zaprezentuje mieszkańcom regionu śluzę w Rudzińcu i Kanał 
Gliwicki – Obiekt Zaprzyjaźniony Festiwalu. 
  
- Na co dzień niedostępne od strony lądu obiekty hydrotechniczne skrywają swój potencjał za 
granitową elewacją ścian blisko 80-letnich budynków sterowni i maszynowni, gdzie budowniczowie 
drogi wodnej umieścili, jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesne rozwiązania. Mechanizmy te od 
początku funkcjonowania Kanału Gliwickiego wprawiały w ruch potężne wrota śluz, ale z upływem lat 
stały się coraz bardziej zawodne. Dziś nie wszystkie są już wykorzystywane do obsługi procesu 
śluzowania, jednak większość z nich pozostała w miejscu swojej pierwotnej pracy – zachęca do 
odwiedzenia śluzy w Rudzińcu Linda Hofman, rzecznik prasowa RZGW w Gliwicach. - Zwiedzając 
rudziniecką śluzę na Kanale Gliwickim należy pamiętać, że to obiekt pracujący nieprzerwanie od 
początku swojego istnienia. Nie jest muzealną salą, ale miejscem, w którym odbywa się obsługa 
jednostek pokonujących Kanał Gliwicki. Dlatego też, przy okazji wizyty na śluzie będzie można 
przyjrzeć się pracy jej operatorów, poczuć zapachy i usłyszeć odgłosy, jakie jej towarzyszą. 
  
Ponieważ wszystkie obiekty hydrotechniczne Kanału Gliwickiego są w stałej eksploatacji, ze względów 
bezpieczeństwa wstęp na ich teren od strony lądu nie jest dozwolony. Stąd też okazja do zwiedzania 
śluz Kanału Gliwickiego pojawia się rzadko. W czasie tej najbliższej zwiedzający skorzystają nie tylko 
z bogatych propozycji w programie: doświadczą śluzowania na pokładzie statku i zobaczą obiekt od 
strony wody, zwiedzą zabudowania śluzy, spróbują własnoręcznie otworzyć kilkudziesięciotonowe 
wrota śluzy, ale również poznają przemysłowe legendy Kanału Gliwickiego. Barwne opowieści o 
historii drogi wodnej, jej roli dla rozwoju regionu i sekretach, które skrywa sprawią, że uczestnicy 
wydarzeń na chwilę przeniosą się do pierwszej połowy minionego wieku. 
  
Nie lada gratką, zwłaszcza dla miłośników industrialu będą wyprawy łodziami roboczymi do śluzy 
Sławięcice i jej zwiedzanie. Położona już po opolskiej stronie kanału śluza, w zestawieniu z obiektem 
w Rudzińcu wywiera wrażenie kontrastu, pozwala poczuć różnorodność specyfiki ukrytej w rozlicznych 
szczegółach na Kanale Gliwickim, małych legend i historii, które współżyją ze zmodernizowanymi 
śluzami i tymi, które proces modernizacji mają jeszcze przed sobą. 
  
- Mamy nadzieję, że tegoroczny program industriadowych wydarzeń na śluzie Rudziniec dowiedzie 
hasła przewodniego, że „Kanał Gliwicki łączy!” – przeszłość z teraźniejszością, człowieka z naturą i 
techniką zarazem, pokolenia, żeglugę towarową i pasażerską i oczywiście – Górny Śląsk z Morzem 
Bałtyckim – opowiada rzecznik prasowa RZGW w Gliwicach. 
  



Większość propozycji z programu wydarzeń będzie udostępniana bezpłatnie. Aby skorzystać z 
wybranych atrakcji, konieczna jest rezerwacja wejściówek. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronach www.gliwice.rzgw.gov.pl i www.industriada.pl. 
  
Śluza w Rudzińcu - miejsce, gdzie będzie się odbywała większość industriadowych wydarzeń na 
Kanale Gliwickim, została poddana kompleksowym pracom remontowym w ramach projektu 
„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach – 
przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
  
Realizacja programu wydarzeń na śluzie Rudziniec jest współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
  
  
  
KGW z Paniówek na Węgrzech 

W dniach 21-22 maja w stolicy Węgier odbywał się Festiwal Mniejszości Narodowych. Wzięli w 

nim udział również mieszkańcy naszego powiatu. 

Celem festiwalu było promowanie regionu, kultury oraz tradycyjnych potraw. Polskę reprezentowało 

Koło Gospodyń Wiejskich z Paniówek, ściśle związane z tamtejszym Kółkiem Rolniczym. Warunkiem 

uczestnictwa w tym wydarzeniu była promocja i prezentacja kuchni regionalnej, toteż panie z KGW 

przygotowały tradycyjne śląskie dania, takie jak: kołacz, żurek śląski, chleb ze smalcem i ogórkiem, 

pasztet oraz kiełbasę śląską. Po uroczystym otwarciu festiwalu przez burmistrza XVIII dzielnicy 

Budapesztu i wciągnięciu flagi na masz, odbyła się prezentacja poszczególnych państw. Było ich 11. 

Stoisko Gminy Gierałtowice reprezentowane przez KGW Paniówki było najbardziej wyeksponowane i 

oblegane przez mieszkańców Budapesztu. Panie ubrane w piękne śląskie stroje częstowały 

wszystkich gości własnymi wyrobami, jak również rozdawały gadżety promujące Gminę Gierałtowice i 

Powiat Gliwicki. Piękna dekoracja, a przede wszystkim smaczne potrawy docenił sam konsul RP w 

Budapeszcie – Andrzej Kalinowski, który bardzo dziękował wszystkim paniom z KGW za duży wkład w 

promowanie Polski oraz regionu śląskiego. 

Następnego dnia odbył się konkurs kulinarny, w którym gospodynie z Paniówek zajęły drugie miejsce 

– gotując wyśmienity bigos, który zdobył uznanie jury. 

To niezwykłe wydarzenie obyło się dzięki wsparciu wielu osób, m.in. gospodyń z KGW, Kółka 

Rolniczego, Urzędu Gminy Gierałtowice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach. 

  
  
Polska biegała w… Pyskowicach 
  
Tegoroczny pyskowicki „Bieg Wiosny 2016”, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji 
Polska Biega, odbył się w 20 maja na placu wokół ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i 
Dworcowej. 
  
W biegu wzięło udział 320 zawodników w wieku od 3 do 74 lat. Jego trasa  liczyła od 200 do 3200 m 
(w zależności od wieku uczestnika). W imprezie wzięli udział także miłośnic nordic walking. 
  
Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej oraz dzieci niepełnosprawne uczestniczące w 
imprezie otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez 
władze samorządowe. Nagrody wręczał Adam Wójcik, zastępca burmistrza Pyskowic. 
Cztery wylosowane osoby spośród uczestników nordic walking oraz najmłodszy zawodnik i 



zawodniczka otrzymali również nagrody rzeczowe. Ponadto każdy uczestnik obdarowany został 
słodyczami, napojami oraz pamiątkową koszulką z logo akcji. 
  
- Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy przyłączyli się do akcji promującej zdrowy 
tryb życia, jakim jest bieganie. Bez was nie byłoby akcji „Polska Biega”. Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i organizację imprezy. Serdecznie dziękujemy: 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu, PPUH „Fretpol”, PPHU „Karlik” z Pyskowic, nauczycielom 
wychowania fizycznego, a w szczególności Jackowi Klimali, Pawłowi Bryle i Katarzynie Pisanko – 
mówił Adam Wójcik, zastępca burmistrza Pyskowic. 
  
Organizatorem imprezy była Rada Miejska i Burmistrz Miasta Pyskowice. 
  
A oto wyniki biegu: 
  

- kategoria I dziewczęta 7 lat i młodsze 
1. Julia Latkowska z SP 4 
2. Amelia Staszewska z SP 5 
3. Maja Szmidel z SP 4 

  

- kategoria II chłopcy 7 lat i młodsi 
1. Adam Łukasiewicz z SP 6 
2. Mateusz Grzegoszczyk z SP 4 
3. Jakub Kamiński z SP 6 
  

- kategoria III dziewczęta 8-9 lat 
1. Wiktoria Baran z SP 6 
2. Wanesa Mamczura z SP 4 
3. Amelia Glegoła z SP 6 
  

- kategoria IV chłopcy 8-9 lat 
1. Jan Rychwiński z SP 6 
2. Adam Jacher z SP 6 
3. Wiktor Kapol z SP 4 
  

- kategoria V dziewczęta 10-11 lat 
1. Roksana Sikora z SP 5 
2. Kalina Kaleta z SP w Żernicy 
3. Natalia Dusza z SP 6 

- kategoria VI chłopcy 10-11 lat 
1. Szymon Kroliński z SP 5 
2. Jakub Boroń z SP 4 
3. Dawid Matczak z SP 4 
  

- kategoria VII dziewczęta 12-13 lat 
1. Agata Klimowicz z SP 6 
2. Julia Morawska z SP 4 
3. Karolina Biener z G 1 
  

- kategoria VIII chłopcy 12-13 lat 
1. Dominik Tudruj z SP 5 
2. Cezary Jarzombek z SP 4 



3. Filip Zaręba z SP 4 
  
  

- kategoria IX dziewczęta 14-16 lat 
1. Karolina Kaleta z G w Gliwicach 
2. Izabela Pondo z G w Toszku 
3. Klaudia Trzewicarz z G 2 
  

- kategoria X chłopcy 14-16 lat 
1. Wojciech Mikos z G w Toszku 
2.  Patryk Lewandowski z G w Gliwicach 
3. Łukasz Pisanko z G 1 
  
  

- kategoria XI kobiety 17-25 lat 
1. Karolina Kordalska 
2. Paulina Szpilowska 
  

- kategoria XII mężczyźni 17-25 lat 
1. Grzegorz Bremora 
2. Szymon Wrzeciono 
3. Krzysztof Brozda 
  

- kategoria XIII kobiety 26-35 lat 
1. Izabela Maj-Dziubańska 
2. Justyna Konieczny 
3. Joanna Sterczewska 
  

- kategoria XIV mężczyźni 26-35 lat 
1. Adam Grabowski 
2. Marcin Starczewski 
3. Adam Orzelski 
  

- kategoria XV kobiety 36-49 lat 
1. Wioleta Brychcy 
2. Gizela Majewska 
3. Justyna Szeliga 
  

- kategoria XVI mężczyźni 36-49 lat 
1. Adam Śnieżek 
2. Wojciech Holona 
3. Arkadiusz Sopel 
  

- kategoria XVII kobiety 50 lat i starsze 
1. Łucja Kolasa 
  

- kategoria XVIII mężczyźni 50 lat i starsi 
1. Andrzej Pacuła 
2. Alfred Podolak 
3. Andrzej Strzelczyk 

- kategoria Nordic Walking dla wszystkich uczestników bez względu na wiek 



Nagrody wylosowali: Danuta Pilna, Katarzyna Stryczek, Julia Grill, Wiktoria Puchała 
  
- w biegu dzieci niepełnosprawnych nagrody otrzymali: Martyna Bieńka, Karolina Chariza, Wojciech 
Jaszczyk, Damian Kozubek, Agnieszka Kożuszek, Paweł Król, Bruno Rain, Sebastian Orłowski i Emil 
Wiśniewski. 
  
Najmłodszy zawodnik - Nikodem Kęcik 
Najmłodsza zawodniczka - Nina Domańska 
 


