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1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

1.1. Położenie miejscowości

Miejscowość Palowice położona jest  20 km na południe od Katowic,  na obrzeżu Puszczy 

Pszczyńskiej  w  granicach  Cysterskich  Kompozycji  Krajobrazowych  Rud  Wielkich. 

Administracyjnie  przynależy  do gminy  Czerwionka  –  Leszczyny  w Powiecie  Rybnickim. 

Powierzchnia  miejscowości to 1205 ha,  z której  większość to lasy.  Palowice zamieszkuje 

1400 mieszkańców.

Czerwionka-Leszczyny to dość szczególne miejsce na śląskiej ziemi. Łączy bowiem w sobie 

typowo miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach 

przyrodniczych i rekreacyjnych. Z jednej strony potencjał gospodarczy i spore rezerwy 

inwestycyjne, z drugiej - przyjazne dla człowieka środowisko.

Pod względem geomorfologicznym obszar gminy i miasta w przeważającej części należy do 

Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej, stanowiącej część Płaskowyżu Rybnickiego, a jedynie 

góra Ramża wyznacza początek Wyżyny Śląskiej.

Gmina położona jest w dorzeczu Odry, a jej główna rzeka - Bierawka, prawy dopływ Odry, 

bierze swój początek w sąsiednim mieście Orzeszu. Znaczącymi zbiornikami wodnymi gminy 

są  stawy  Łanuch  i Garbocz  w dolinie  Jesionki,  które  posiadają  nieprzeciętne  walory 

krajobrazowe. Wysoka lesistość gminy Czerwionka-Leszczyny (42% powierzchni) należy do 

jej najsilniejszych atutów. W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany sosnowe 

i lasy  mieszane  zajmujące  siedliska  po  cenniejszych  lasach  liściastych  wyniszczonych  na 
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przestrzeni  ostatnich  kilku  wieków.  W trudniej  dostępnych  kompleksach  leśnych  po  dziś 

dzień przetrwały dzikie uroczyska będące pamiątką dawnej Puszczy Śląskiej.

1.2. Historia miejscowości

Pierwsza wzmianka o Palowicach pochodzi z 25 lutego 1308r. 

 
Rys.2. Pierwsza wzmianka o Palowicach.

Przez  Palowice  przebiegała  kiedyś  tzw.  Stara  Droga  –  był  to  prastary  szlak  handlowy, 

tworzący odcinek szlaku z Polski na Morawy. Szlak ten wiódł od Gliwic przez Dębieńsko, 

Bełk, Palowice na 

Żory.  W 1804 roku powstała pierwsza szkoła w Palowicach. Palowice związane są 

także z początkiem hutnictwa na Śląsku. W 1845 roku na Łanuchu została zbudowana huta 

Waleska przez Franciszka von Winklera, w której wytapiano stal z darni torfowej. Do dziś po 

hucie  tej  przetrwała  wieża  wyciągowa,  tzw.  Gichta.  W centralnym  miejscu  sołectwa,  w 

połowie XIX wieku został zbudowany dworek myśliwski (zamek). W 1981 roku przeniesiono 
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z Leszczyn do Palowic zabytkowy kościół drewniany z 1606 roku. Zostaje erygowana parafia 

p.w. Trójcy Przenajświętszej w Palowicach.

1.3. Struktura przestrzenna miejscowości

Struktura przestrzenna miejscowości  oparta  jest  na dwóch dominantach  – z  jednej  strony 

zamek i  teren przyległy do zamku,  z drugiej  zabytkowy kościół.  Pomiędzy tymi  terenami 

rozlokowana jest  większość zabudowy miejscowości,  jak również umieszczono większość 

obiektów spełniających cele usługowe i komunalne sołectwa.

Wokół zamku znajduje się park objęty opieką konserwatora zabytków, który jest  terenem 

ogólnodostępnym.  Park  ten  doskonale  spełnia  funkcję  rekreacyjno  –  wypoczynkową. 

Organizowane są tutaj festyny, spotkania plenerowe – służące integracji mieszkańców.

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

2.1. Zasoby przyrodnicze

Park dworski

Na terenie Palowic istnieje niewielki zabytkowy park dworski z drzewostanem mieszanym, 

położonym w okolicach klasycystycznego zameczku. Dominujące drzewa to: dąb pospolity, 

dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, lipa drobnolistna.

Stawy

W środkowym biegu Jesionki, w niewielkiej odległości od siebie położone są duże stawy: 

Jesionka (9ha), Łanuch (26ha), Garbocz (22ha). Nad brzegiem Łanucha znajduje się „Gichta” 

–  pozostałość  po  Hucie  "Waleska".  W sąsiadującej  z  Łanuchem  dzikiej  dolinie  leśnego, 

nieznanego potoku istniał do I połowy XX wieku łańcuch niedużych 10 stawów (dziś niektóre 

zarośnięte)  o oryginalnych gwarowych nazwach:  Mały Nowy Stow, Nowy Stow, Pyczok, 

Węglornik, Żabiok I i II, Koliok, Wydzierowiec I i II.
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Rys.3. Stawy łańcuchowe.

Poza wymienionymi stawami występują mniejsze, wykorzystywane w celach hodowlanych. 

Na uwagę zasługuje Górok (w parku poniżej  Szkoły Podstawowej przy  ulicy Dębowej), 

Hochołóg (pod mostem kolejowym) i Gojowiec (w lesie po prawej stronie jadąc z Palowic do 

Bełku). 

Tutejsze trzcinowiska, szuwary i zarośla są ostoją ptactwa wodnego, a sąsiednie łąki       

 i  użytki  zielone  dodatkowo  wzbogacają  ich  bazę  żerową.  Spośród  400  gatunków 

stwierdzonych w Polsce można tu spotkać 164. Do najpospolitszych mieszkańców stawów 

należy  kaczka  krzyżówka.  Często  obserwuje  się  także  łyski,  nieduże  czarne  ptaki  o 

charakterystycznym znamieniu na czole. Regularnie gniazdują tu także czernica należąca do 

kaczek nurkujących.  Ozdobą tutejszych  stawów są łabędzie  nieme.  Częstym gościem jest 

bocian biały. Dużą atrakcją jest bocian czarny, zwany hajstrą (na stawach Garbocz i Łanuch).
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Rys.4. Łabędź niemy na Łanuchu.

Na  stawach  łańcuchowych  przez  cały  rok  można  spotkać  czaplę  siwą,  rzadko  czaplę 

białą, czaplę purpurową i żurawia. Spośród perkozów stałymi bywalcami palowickich stawów 

są perkoz zausznik i perkoz dwuczuby. Można także spotkać zimorodka, mewy,  kokoszki, 

dzięcioły.

W 1993r. botanicy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach sformułowali  postulat  objęcia 

ochroną tego zakątka, poprzez nadanie mu statusu użytku ekologicznego. Cały obszar stawów 

tzw. „Pojezierze Palowickie” został objęty Parkiem Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich.

Obok  starego  dworca  kolejowego  rośnie  olbrzymi  kasztanowiec  zwyczajny.  Ma  362cm 

obwodu i 26m wysokości. Od maja 1998r. drzewo to zostało uznane pomnikiem przyrody.
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2.2. Dziedzictwo kulturowe

Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej

Drewniany kościół  został  przeniesiony w 1981r.  z Leszczyn.  Zbudowano go "na zrąb" w 

latach 1594 - 1595. W 1606 roku cieśla Jan Ozga dobudował wieżę konstrukcji słupowej o 

skośnych ścianach i szerokim hełmie namiotowym. 

Wystrój kościoła jest renesansowy: bogato rzeźbiony ołtarz z XVII wieku z obrazem Trójcy 

Przenajświętszej,  ambona  z  XVII  wieku  z  malowidłami  czterech  Ojców Kościoła,  obraz 

Koronacji NMP nad drzwiami do zakrystii. W 2005 roku ołtarz oraz ambona zostały poddane 

renowacji. Niektóre elementy wyposażenia są dziełem Alfreda Buchty,  ludowego artysty z 

Palowic.  Wykonał  on  między innymi:  rzeźbę  św.  Barbary,  rzeźbę  św.  Józefa  Oblubieńca 

NMP, wzbogaconą ramę obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

W  trakcie  rozbiórki  i  przenoszenia  kościółka  do  Palowic  znaleziono  za  spowiednicą  3 

kamienne rzeźby wysokości  około 80cm.  Są to  figury rozwiniętego  przedstawienia  Bożej 

Męki (tzw. grupy pod krzyżem), obejmującej Matkę Boską Bolesną, Marię Magdalenę i św. 

Jana. Można wnioskować, że w Leszczynach istniała kiedyś Boża Męka. Zachowane figury 

eksponowane są w przedsionku kościoła.

Wczesną  wiosną  1981r.  na  parceli  ofiarowanej  przez  rodzinę  Gorzawskich  z  Gardawic 

rozpoczęto  prace  przygotowawcze  do  przeniesienia  kościoła.  Rekonstrukcję  kościoła 

rozpoczęto 18 maja, w 61 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Prace te powierzono 

grupie specjalistów z Orawy. Zakończono je 8 sierpnia 1981r. 21 października 1981r. przybył 

do Palowic ks. biskup Herbert Bednorz. Mieszkańcy tej wioski byli świadkami poświęcenia 

kościoła, erygowania parafii i mianowania pierwszego proboszcza - ks. Reinharda Schittko.

Obok kościoła stoi stylowa drewniana dzwonnica, w której umieszczono 3 dzwony (Trójca 

Przenajświętsza,  MB  Częstochowska,  św.  Józef  Oblubieniec)  odlane  w  ludwisarni 

Felczyńskich w Taciszowie.
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Rys.5. Kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej.

Dwór klasycystyczny

Dwór  klasycystyczny  z  XIX  wieku,  zwany  potocznie  zamkiem,  znajduje  się  

w centrum Palowic, w otoczeniu parku. Dworek zbudował i jego pierwszym właścicielem był 

von Tluck. Budynek został wykonany z cegły wypalonej na miejscu z tutejszych materiałów. 

Właścicielem dworku i parku była do roku 1945 rodzina Wincklerów. Po 1945r. właścicielem 

zostało Państwo Polskie do 1969 roku miała tu siedzibę Gromadzka Rada Narodowa, później 

przez  kilkanaście  lat  obiekt  użytkowany  był  przez  Rolniczą  Spółdzielnię  Produkcyjną 

„Rolnik” w Palowicach. W międzyczasie siedzibę miał tutaj oddział poczty i działał sklep 

spożywczy.  Wyżej  wymienione  działalności  przekształcały  nieco  pierwotny  układ 

pomieszczeń i wystrój do własnych potrzeb.
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Rys.6. Dworek myśliwski.

Gichta

„Gichta”  –  wieża  wsadowa –  pozostałość  po  hucie  Waleska  z  połowy XIX wieku.  Huta 

"Waleska" działalność prowadziła bardzo krótko - od 1835 do 1855r. Wcześniej istniała w 

tym  miejscu  napędzana  wodami  rzeki  Rudy  kuźnica.  Palowicka  fryszerka  produkowała 

wówczas  żelazo  sztabowe.  Zasadnicza  zmiana  wytopu  żelaza  nastąpiła  w  1835r.,  kiedy 

zbudowane zostały dwa wielkie piece, a całości nadano nazwę "Waleska". Nazwa pochodziła 

od imienia córki właściciela Palowic, Franciszka Wincklera. 

Po dawnej hucie zachowała się wieża używana do transportu wsadu wielkopiecowego, który 

poprzez  napęd  konny  wciągany  był  na  wysokość  trzeciej  Kondygnacji,  skąd  gichciarz 

przenosił wsad do pieca. 

Gichta  powstała  około  1840r.,  a  budowniczym  wieży  był  Juliusz  Walter,  urzędnik 

gospodarczy  w  Palowicach.  Wieża  ma  cztery  kondygnacje  o  łącznej  wysokości  15m, 
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zbudowana jest na planie kwadratu. Słowo "gichta" w języku żorskich odlewników oznaczało 

wsad składający się z rudy żelaza, wapna jako topnika i węgla drzewnego.

Kaplica św. Jana Nepomucena

Na granicy parku dworskiego stoi murowana kaplica św. Jana Nepomucena. Kaplica została 

zbudowana w 1920r. Wewnątrz znajduje się m.in. figura św. Jana. Powstała ona w miejscu 

wcześniejszej  kaplicy,  wzniesionej  na  gruntach  ówczesnej  właścicielki  wsi,  Teresy 

Promnicowej. Pierwsza kaplica przetrwała ok. 200 lat i w 1916r. została rozebrana.

Warto wspomnieć, że od 1720r. dzwonnik przy pomocy sygnaturki w kaplicy obwieszczał 

wieśniakom  godzinę  rozpoczynania  pracy,  przerwy  obiadowej  oraz  zakończenia  pracy 

pańszczyźnianej. 

W sygnaturce wisi dzwon ze starego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Woszczycach, 

rozebranego  w  1880r.  Dzwon  nosi  napis:  V.F.S.V.T.  ANNO  1798.  Kapliczka  była 

remontowana w 1998r.

Rys.7. Kaplica św. Jana Nepomucena.
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Kapliczka św. Floriana

Na rozdrożu ul. Zazdrosnej i ul. Woszczyckiej stoi murowana kapliczka św. Floriana z 1870r. 

Dach pokryty jest dachówką. Drewniane drzwi kapliczki wykonał artysta ludowy - Alfred 

Buchta.

3 grudnia 1866r.,  podczas  uroczystości  parafialnej  na pamiątkę  pokoju zawartego między 

Austrią a Prusami, wokół kapliczki posadzono 3 lipy drobnolistne. Legenda głosi, iż wzgórek, 

na którym stoi kapliczka kryje mogiłę szwedzkich żołnierzy z XVII wieku.

Rys.8. Kapliczka św. Floriana.

Krzyże przydrożne

1. Z  figurą  Chrystusa  i  Matki  Boskiej  Bolesnej  -  drewniany  (ul.  Szkolna).  Rok 

powstania - 1955.
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2. Z  figurą  Chrystusa  i  Matki  Boskiej  Bolesnej  -  drewniany  (ul.  Kolonia  28).  Rok 

powstania - 1860.

3. Boża Męka - kamienny (ul. Wiejska 60, obok remizy). Rok powstania - 1861.

4. Boża Męka - kamienny (ul. Wiejska 104). Rok powstania - 1861.

5. Boża Męka - kamienny (ul. Woszczycka 29). Rok powstania - 1881.

6. Drewniany (ul. Wiejska). Rok powstania - 1890.

7. Kamienny (ul. Wiejska 20). Rok powstania - 1905.

8. Z figurą Matki Boskiej z Lurdes - lastrykowy z gipsową figurą (ul. Bełkowska 23). 

Rok powstania - 1950.

9. Dębowy (ul. Woszczycka 17, plac kościelny). Rok powstania - 1980.

10. Dębowy - od 1995r. z drewnianą rzeźbą ukrzyżowanego Chrystusa (ul. Bełkowska, 

na cmentarzu). Rok powstania - 1981.

11. Drewniany krzyż misyjny (ul. Woszczycka 17, przed kościołem). Rok powstania – 

1986.

           

2.3. Obiekty i tereny

Ścieżki rowerowe

Przez  teren  gminy  i  miasta  Czerwionka-Leszczyny  przebiega  5  tras  rowerowych,  które 

zostały przygotowane zgodnie z projektem Rowerem po Śląsku, opracowanym na zlecenie 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:
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Przez  miejscowość  Palowice  przebiegają  3  ścieżki  rowerowe:  szlak  czerwony,  niebieski, 

zielony, czarny, żółty – łączące Palowice z okolicznymi miastami (Żory, Rybnik, Mikołów, 

Pszczyna, Czerwionka – Leszczyny).

Czerwona trasa  lasem z Orzesza  przez  Zazdrość  dociera  do Palowic,  gdzie  mijamy trasę 

rowerową  niebieską  nr  291  i  dojeżdżamy  do  centrum  wsi,  w  której  znajduje  się 

klasycystyczny  dwór  z  początku  XIX  w.,  usytuowany  na  skraju  parku,  a  także  oficyna 

dworska,  dawna  gorzelnia  oraz  XIX  wieczne  kapliczki.  Stąd  udajemy  się  w  kierunku 

południowo-zachodnim  na  ulicę  Szkolną  i  po  krótkiej  jeździe  osiągamy  las.  Po  chwili 

napotykamy biegnące z prawej strony znaki niebieskie pieszego szlaku Początków Hutnictwa 

ROW,  które  będą  nam towarzyszyć  aż  na  Gichtę.  Jedziemy  między  pięknie  położonymi 

stawami łańcuchowymi obfitującymi w ptactwo wodne, a następnie dojeżdżamy do Gichty, 

gdzie kończy się szlak.  Trasa niebieska z Ornontowic polnymi drogami dociera do Dębieńska 

Wielkiego - dzielnicy Czerwionki-Leszczyn, gdzie zobaczyć można kościół z początku XIX 

wieku, karczmę i ruiny dworku z tegoż okresu. Dalej jedziemy aleją kasztanową w kierunku 

południowym, wjeżdżamy w las, porastający Ramżę (325 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie 

regionu. Wyjeżdżając z lasu napotykamy żółtą trasę rowerową nr 2, a następnie przejeżdżamy 

przez  niestrzeżony przejazd kolejowy linii  Rybnik  -  Katowice,  a  potem obok zabudowań 

gospodarczych  w  Bełku.  Z  lewej  strony  w  pewnym  oddaleniu,  widoczny  jest  między 

drzewami drewniany kościółek z 1753 roku, z cennym wyposażeniem wnętrza. Dojeżdżamy 

do drogi Rybnik - Katowice w dzielnicy Bełk, przekraczamy ją i przez przysiółki Marynów i 

Lasowiska dojeżdżamy do Palowic. W Palowicach warto zobaczyć drewniany kościółek pw. 

św. Trójcy z 1593 r., przeniesiony tu w 1981 r. z Leszczyn. Trasa prowadzi dalej leśnymi 

drogami  do  Woszczyc,  gdzie  można  obejrzeć  XIX  wieczny  pałacyk  neobarokowy  oraz 

kościół.  Zielona  Trasa  rozpoczyna  się  na  Błoniach  i  prowadzi  niebieskim  szlakiem  w 

kierunku  południowo-wschodnim. Po  przejechaniu  1,6  km  na  śródleśnym  skrzyżowaniu 

znajduje się znak początku szlaku zielonego. Trasę zieloną rozpoczyna podjazd leśną drogą. 

Na wierzchołku  wzniesienia  do ścieżki  dochodzą  tory  kolejowe linii  piaskowo-węglowej. 

Jadąc lasem mieszanym,  z przewagą sosny i  świerka dojeżdża się do skrzyżowania  dróg. 

Należy  skręcić  w  prawo,  a  przed  przejazdem kolejowym  w lewo.  Szlak  prowadzi  przez 

pewien czas równolegle do torów kolejowych leśną dróżką. Po drugiej stronie torów znajduje 

się jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów Rybnika tzw. Kencerz. Oprócz ciekawej 

roślinności,  kwalifikującej ten obszar do objęcia ochroną, można tu także napotkać objęte 

ochroną: zimorodka, gąsiorka, żmiję zygzakowatą, bobra europejskiego. Opuszczamy granice 

Rybnika i jadąc wciąż lasem dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Nowej Wsi, przysiółka 
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Szczejkowic. Po krótkiej jeździe polną drogą dojeżdżamy do wyasfaltowanej ul. Wiejskiej, 

dalej  ulicą  Piaskową  do  ulicy  Gliwickiej.  Jedziemy  chwilę  ulicą  Gliwicką,  następnie 

skręcamy w lewo i wjeżdżamy w lasy nadleśnictwa Kobiór i wzdłuż Stawów do Żor i dalej do 

Pszczyny. Żółta trasa jest to główna trasa na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny i 

docelowo  będzie  prowadzić  z  Katowic  przez  Mikołów,  Orzesze,  Czerwionkę-Leszczyny, 

Rybnik, Racibórz do Krnova w Czechach. W obecnej chwili nie wszystkie odcinki tej trasy są 

oznakowane. Na obszarze gminy wiedzie od granicy Orzesza Jaśkowic brzegiem lasu pod 

górą Ramża do Czerwionki przez Malenie.  Dalej  szlak prowadzi obok stacji  kolejowej  w 

Leszczynach,  gdzie  warto  zwrócić  uwagę  na  rzeźbę  umieszczoną  w  parku.  Trasa  czarna 

rozpoczyna  się  w pobliżu  stacji  kolejowej  Leszczyny.  Mijamy osiedle  Leszczyny  i  jadąc 

skrajem  lasu  dojeżdżamy  do  Przegędzy,  przecinamy  ulicę  Mikołowską  i  wjeżdżamy  do 

większego  kompleksu  leśnego,  stanowiącego  część  Parku  Krajobrazowego  Cysterskie 

Kompozycje  Krajobrazowe  Rud  Wielkich.  Z  lasu  wjeżdżamy  do  ładnie  położonej  wsi 

Szczejkowice. Szlak prowadzi w kierunku południowym ulicą Wiejską, dalej ulicą Piaskową i 

Gajową, gdzie dojeżdżamy do drogi Czerwionka - Żory. Tu skręcamy w lewo, a po 100 m w 

prawo, ponownie wjeżdżając w las. Wkrótce osiągamy źródełko z krystalicznie czystą wodą. 

Po przejechaniu ok. 300 m, spotykamy znaki zielone, towarzyszące nam aż na tzw. Gichtę. 

Wcześniej mijamy dwa duże, śródleśne stawy hodowlane: Garbocz i Gichtę. Jest to uroczy 

fragment  trasy,  na  którym  zaobserwować  można  ciekawe  okazy  ptactwa  wodnego  i 

urozmaicony drzewostan. Na przesmyku oddzielającym wspomniane stawy dochodzą znaki 

czerwonej trasy z Palowic do Żor. Od tego miejsca wszystkie 3 szlaki rowerowe podążają 

wspólnie  w  kierunku  Gichty.  Znajduje  się  tu  4-kondygnacyjna  wieża  murowana,  będąca 

pozostałością po Hucie Waleska.
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Rys.9. Trasa rowerowa.

Przez teren Palowic przebiega trasa turystyczna znakowana na niebiesko - szlak „Początków 

Hutnictwa”.

Całkowita  długość 

Szlaku  Początków 

Hutnictwa  wynosi 

22  km.  Wiedzie 

terenami  dawnej 

eksploatacji  rudy 

darniowej, 

wykorzystywanej 

do  wytopu  żelaza 

w tzw. hamerniach. 

Eksponuje zabytki architektury oraz przyrodę „palowickiego pojezierza”. Szlak rozpoczyna 

się przy stacji PKP w Rybniku,  biegnie przez centrum miasta, obok neogotyckiego kościoła 

pw. św. Antoniego, wybudowanego w latach 1903-1906. Następnie prowadzi przez dzielnice 

Paruszowiec i Ligocką Kuźnię, gdzie znajduje się  drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca, 

wzniesiony w 1717 roku. Dalej szlak pokonuje długi (ok. 6 km) leśny odcinek prowadzący do 

Szczejkowic.  W  miejscowości  tej  na  uwagę  zasługuje  pochodzący  z  1980  roku kościół 

parafialny  pw.  Matki  Boskiej  Pośredniczki  Wszelkich  Łask, reprezentujący  nowoczesną 

architekturę  sakralną.  Następnie  szlak  wkracza  na  teren  „palowickiego  pojezierza” - 

rozległych  kompleksów  leśnych  z  urokliwymi  zespołami  stawów (Stawy  Łańcuchowe, 

Łanuch,  Garbocz).  Można  tutaj  spotkać  ptactwo  wodne:  kaczkę  krzyżówkę,  czernicę, 

zimorodka,  perkoza  dwuczubego,  czaplę siwą,  bociana czarnego i  łabędzia  niemego.  Nad 

brzegiem Łanucha znajduje się pozostałość po Hucie Waleska, która produkowała w latach 

1835-1855  żelazo  metodą  prymitywnego  wytopu  z  rudy  darniowej.  Od  ruin  huty  szlak 

doprowadza do stacji PKP w Żorach.

W lasach palowickich  położone są zabytkowe ruiny huty Waleska,  która stała  niegdyś  w 

nieistniejącym  już  dzisiaj  przysiółku  Łanuch  koło  Palowic.  Pozostałość  po  hucie  zwana 

Gichtą jest pamiątką rodzimego przemysłu hutniczego. Pierwsza kuźnica (hamernia) istniała 
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w tym miejscu już w połowie XVIII wieku. Produkowano w niej żelazo sztabowe metodą 

prymitywnego wytopu z rudy darniowej. Zachowana do dziś ceglana budowla z kwadratową 

wieżą o czterech kondygnacjach, wybudowana w 1830 roku, ma 15 metrów wysokości.

2.4. Infrastruktura techniczna 

Znaczącymi zakładami pracy w miejscowości są:

- Przedsiębiorstwo Dystrybucji Wędlin „MULTIPAK”;

- „Ferma Drobiu”;

- Zakład stolarski „MUSTOL”;

Instytucjami o charakterze publicznym istniejącymi w sołectwie Palowice są:

- Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym;

- Budynek  Ośrodka  Zdrowia,  w  którym  znajduje  się  również  Biblioteka  Publiczna, 

Rodzinny Dom Dziecka oraz mają siedzibę organizacje społeczne (Rada Sołecka,  Koło 

Gospodyń Wiejskich);

- Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – w którym prowadzona jest także działalność 

oddziału MOK;

- Agencja Pocztowa
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Rys.10. Ośrodek Zdrowia.

2.5. Infrastruktura społeczna

Palowice  mają  charakter  miejscowości  osadniczej  z  elementami  tradycyjnej  zabudowy 

zagrodowej. Większość mieszkańców pracuje w przemyśle, usługach i handlu lub prowadzi 

własną działalność gospodarczą. Znaczna część mieszkańców to młodzież w dużym procencie 

studiująca.

Mieszkańcy zrzeszeni są w różnych organizacjach, działających na terenie miejscowości i tak: 

- „OSP Palowice”, która działa od 1916 roku, 

- LKS „Orzeł Palowice” – działa od 1952 roku,

- Koło Gospodyń Wiejskich,

- Akcja Katolicka,

- Klub Honorowych Dawców Krwi.
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2.5. Gospodarka i rolnictwo

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w zakładach działających w sołectwie, 

poza miejscowością jak również w firmach handlowo – usługowych działających na terenie 

miejscowości – szczególnie w sferze budownictwa oraz gospodarstwach rolnych.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

3.1. Mocne strony:

- Położenie na terenie  CKKRW w otoczeniu dużych kompleksów leśnych i  zbiorników 

wodnych; bogactwo flory i fauny; nieskażone środowisko naturalne

- Obiekty  zabytkowe  (zamek,  park  dworski,  kościół  drewniany,  pozostałości  po  hucie 

Waleska – „Gichta”, pomniki przyrody)

- Walory rekreacyjne (ścieżki rowerowe, boiska, stadnina koni)

- Położenie  w  sąsiedztwie  dużych  aglomeracji  miejskich  (Żory,  Rybnik,  Gliwice, 

Mikołów)

- Funkcjonowanie na terenie sołectwa Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, OSP, Klubu 

Sportowego, działalność MOK

- Działalność firm usługowo – handlowych, zakładu „Multipak”, dających miejsca pracy

- Dbałość mieszkańców o czystość i estetykę swoich posesji

3.2. Słabe strony:

- Niewykorzystanie walorów rekreacyjno – turystycznych wsi (niezagospodarowany park, 

zamek, zły stan boisk dla młodzieży, ścieżek rowerowych)

- Słabe zagospodarowanie centrum

- Słaba baza lokalowa i wyposażenia działalności MOK

- Brak oferty małej gastronomii i miejsc noclegowych

- Brak kanalizacji w sołectwie

- Zły stan nawierzchni dróg

- Uboga sieć komunikacji zbiorowej
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4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, 
w  kolejności  wynikającej  z  przyjętych  priorytetów  rozwoju  miejscowości  z 
podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Nazwa Cel Przeznaczenie Harmonogram 
realizacji

Kwota końcowa 

i wskazanie 
źródła jej 

pozyskania
Przebudowa 
boiska 
sportowego w 
Palowicach

Poprawa 
warunków 
uprawiania 
sportu i 
rekreacji, 
organizacja 
czasu wolnego 
oraz integracja 
społeczna.

Mieszkańcy 
miejscowości

2014 Razem:
711 446,01 zł
Źródła 
finansowania:
578 411,39 zł
Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich, 
budżet Gminy

Uporządkowanie 
zabytkowego 
parku w 
Palowicach

Poprawa jakości 
życia 
mieszkańców 
miejscowości

Mieszkańcy 
miejscowości

2010-2011 Razem: 
135 589,41 zł 
Źródła 
finansowania: 
83 354 zł 
Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich, 
budżet Gminy

Gmina dzieciom 
– budowa miejsc 
wypoczynku i 
rekreacji w 
Czerwionce-
Leszczynach

Poprawa jakości 
życia 
mieszkańców 
miejscowości

Mieszkańcy 
miejscowości, 
rodzice, dzieci

2009-2010 Razem: 
660 000zł z 
czego Palowice 
110 000zł 
PROW 
i budżet Gminy

Budowa sali 
gimnastycznej 
przy szkole 
podstawowej 
wraz z 
termomodernizac
ją szkoły

Poprawa 
warunków 
prowadzenia 
zajęć z 
wychowania 
fizycznego oraz 
uprawiania 
sportu, 
obniżenie 
kosztów 
eksploatacji 
budynku, 
ograniczenie 
niskiej emisji.

Dzieci szkolne, 
młodzież, 
wszyscy 
mieszkańcy.

2010-2011 Budżet gminy, 
Urząd 
Marszałkowski, 
WFOŚiGW

2 500 000zł
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Remont dróg 
gminnych 
zgodnie z planem 
inwestycji i 
remontu dróg.

Poprawa 
bezpieczeństwa 
w ruchu 
drogowym.

Wszyscy 
mieszkańcy 
sołectwa.

2009-2011 Budżet Gminy i 
Miasta.

500 000zł

Termomoderniza
cja budynku 
Ośrodka 
Zdrowia. 
Budynek Gminy.

Obniżenie 
kosztów 
eksploatacji, 
ograniczenie 
niskiej emisji, 
poprawa 
zdrowia 
mieszkańców.

Wszyscy 
mieszkańcy 
sołectwa.

2010-2012 Budżet gminy, 
WFOŚiGW.

600 000zł

Zagospodarowani
e terenu przy 
ulicy Dębowej od 
pawilonu do 
stawu Górok na 
cele rekreacyjne.

Poprawa 
warunków 
spędzania 
wolnego czasu, 
przygotowanie 
miejsca na 
organizację 
spotka i 
festynów.

Dla 
mieszkańców 
sołectwa oraz 
gości.

2010-2013 Budżet Gminy i 
Miasta, PROW.

400 000zł

Budowa 
chodnika przy 
ulicy Wiejskiej 
wraz z 
kanalizacją 
deszczowa, droga 
powiatowa.

Poprawa 
bezpieczeństwa 
w ruchu 
pieszych

Dla 
mieszkańców 
sołectwa.

2009-2011 Budżet Powiatu, 
budżet Gminy i 
Miasta

400 000zł

Remont 
nawierzchni dróg 
powiatowych 
(Bełkowskiej, 
Debowej, 
Wiejskiej).

Poprawa 
bezpieczeństwa 
w ruchu 
drogowym.

Dla 
mieszkańców 
sołectwa.

2010-2015 Budżet Powiatu.

2 000 000zł

Budowa sieci 
kanalizacyjnej.

Poprawa stanu 
środowiska oraz 
jakości życia 
mieszkańców.

Dla 
mieszkańców 
sołectwa.

2013-2016 Budżet Gminy i 
Miasta, środki 
zewnętrzne.

30 000 000zł
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5.  Opis  i  charakterystyka  obszarów  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 

lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

W  przestrzenno-urbanistycznym  układzie  wsi 

można  wyodrębnić  centralny  obszar  Palowic 

znajdujący  się  na  skrzyżowaniu  ulic  Wiejskiej, 

Bełkowskiej  i  Dębowej.  Znajdują  się  tutaj 

najważniejsze  instytucje  społeczne  

i  publiczne.  Z uwagi na lokalizację  obszar  ten 

pełni  funkcję  centrum  wsi  i  jest 

najważniejszy dla życia społeczno‐kulturalnego.  

Park  w  Palowicach  stanowi  centrum  rekreacji  

i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Palowic. Jest on bardzo malowniczo położony  

w  pobliżu  tzw.  Pojezierza  Palowickiego  składającego  się  z  licznych  stawów,  jeziorek  

i cieków wodnych, które są miejscem stałych odwiedzin wędkarzy, jak i osób, które pragną 

nawiązać bliski kontakt z naturą. Na terenie parku znajdują się liczne obiekty rekreacyjne jak 

plac zabaw dla dzieci, zabytkowy pałacyk z XIX wieku oraz malownicze alejki.  W 2010 roku 

dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

został wybudowany plac zabaw dla dzieci. Nieopodal parku w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej  znajduje  świetlica  wiejska.  Dzięki  pozyskanym  środkom  finansowym  

z  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora 

żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004-2006  możliwy  był  remont  sali  w 

budynku  OSP,  która  dziś  służy  mieszkańcom  wsi  do  celów  kulturalnych,  edukacyjnych, 

rozrywkowych  i  rekreacyjnych.  Sala  jest  miejscem integracji  mieszkańców wsi,  wymiany 

doświadczeń, jest formą walki z patologią społeczną przede wszystkim dotykającą młodzież, 

która z nadmiaru wolnego czasu jak również braku miejsca jego spędzania popada nierzadko 

w nałogi. 
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Nie należy również zapomnieć o pobliskim boisku piłkarskim klubu LKS „Orzeł” Palowice, 

na którym rozgrywają się najważniejsze wydarzenia sportowe w sołectwie, jednakże sołectwo 

nie posiada mniejszego boiska z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa  

a  także  gminy.  Objęte  projektem  pn.  „Przebudowa  boiska  piłkarskiego  w  Palowicach” 

boisko, które aktualnie jest w bardzo złym stanie technicznym zlokalizowane jest tuż obok 

boiska  Klubu  LKS  „Orzeł”  Palowice.  Poprzez  realizację  projektu  zostanie  podniesiony 

standard obecnego obiektu a przebudowane boisko będzie służyło mieszkańcom Palowic ale 

także całej Gminy. Dzięki dogodnej lokalizacji w centrum wsi boisko spełniało będzie nie 

tylko  funkcję  sportową  ale  także  społeczno-kulturalną.  Planuje  się,  iż  boisko  zostanie 

wykonane w 2014 r.

Wszystkie  powyżej  opisane  obiekty  położone  są  obok  siebie  i  stanowią  centrum 

miejscowości  oraz  są  miejscem  o  szczególnym  znaczeniu  dla  mieszkańców  sołectwa 

Palowice. 
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