
Sprawozdanie 
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Palowice  

z działalności za lata 2000 - 2004 
 

Obecna Rada Sołecka, jak równieŜ Sołtys zostali wybrani przez 
mieszkańców Palowic na Zebraniu Wiejskim dnia 23.06.2000 r.  
W skład RS weszli:  
J. Smorzik, L. Rasek, H. Paszek, R. Prochot, Z. Gembalczyk, J. Szweda,  
A. Pawlas, F. Chowaniec, W. Neumann, E. Grzegorzek, P. Lanuszny, T. Sładek, 
D. Płonka. 
 
NajwaŜniejsze inwestycje i remonty: 
 
A. W zakresie drogownictwa : 

- dokończenie budowy chodnika przy ul. Woszczyckiej  
i ul. Wiejskiej, 

- utwardzenie ul. Pawłowskiej, 
- utwardzenie końcowego odcinka ul. Kolonia, 
- utwardzenie końcowego odcinka ul. Gojowiec, 
- wykonanie chodnika na skrzyŜowaniu ul. Wiejskiej z ul. Dębową, 
- utwardzenie końcowego odcinka ul. Szkolnej, 
- poszerzenie przepustu i pasa jezdni ul. Woszczyckiej, 
- remont przepustu pod ul. Kolejową, 
- remont przepustu pod ul. Szkolną, 
- remont przepustu pod ul. Dębową na wysokości ul. Jesionka, 
- przebudowa nawierzchni ul. Kolonia i odprowadzenie wód 
deszczowych do posesji p. Dziurosz do rowu, 

- wycinka drzew przy ul. Kolejowej, 
- przycinka drzew ul. Dębowa, Wiejska i Bełkowska, 
- powiększenie parkingu obok cmentarza, 
- zabudowano 27 nowych punktów oświetlenia ulicznego, 
- utwardzono betonitami ul. Wiejską boczną.  
 

B. Inwestycje i remonty na obiektach: 
- wymiana pieca i modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej, 
- rozbudowa Szkoły Podstawowej, 
- likwidacja przedszkola i utworzenie oddziału zerowego w szkole, 
- przeniesienie Biblioteki do budynku Ośrodka Zdrowia, 
- wymiana stolarki okiennej w OSP, 
- rozbiórka budynku gospodarczego obok Zamku, 
- sprzedaŜ starej szkoły, 
- zabudowa platformy pod gniazdo bocianie na kominie Ośrodka 
Zdrowia. 



 
C. Bezpieczeństwo i usługi: 

- zawieszono kursowanie pociągów linii Jastrzębie - Orzesze 
(zabezpieczono budynek stacji kolejowej), 

- uruchomiono dodatkowe kursy autobusów lini 312 na trasie śory - 
Palowice - Czerwionka, 

- wyposaŜenie OSP Palowice w duŜy wóz bojowy. 
 

D. Ochrona środowiska 
- wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej dla 
sołectwa Palowice, 

- wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku, 
- rozpoczęcie segregacji odpadów. 
 

E. Kultura i sport: 
- rozpoczęcie działalności MOK w Palowicach na bazie sali OSP od 
czerwca 2003 r. (od lutego 2004 r. placówkę tę prowadzi p. Joanna 
Bujoczek), 

- zakupiono sprzęt nagłaśniający, 
- zbudowano boisko do siatkówki plaŜowej przy Szkole 
Podstawowej, 

- organizowanie corocznie doŜynek sołeckich, 
- pomoc przy organizacji festynów m.in. z okazji 35 -lecia szkoły,  
50 -lecia Klubu Sportowego, pofestiwalowe śpiewanie „Canaan”, 
rozpoczęcie sezonu rowerowego 2004, 

- rozpoczęcie prac  przygotowujących teren pod plac do gier i zabaw 
na miejscu wyburzonych budynków gospodarczych obok Zamku. 

 
F. RóŜne: 

- zorganizowanie razem z sołectwem Woszczyce i Zazdrość protestu 
przeciw lokalizacji kopalni piasku w Woszczycach przy  
ul. Palowickiej, 

- corocznie Spółka Wodna wykonywała prace związane  
z udraŜnianiem rowów na długości 1500 - 2000 m oraz na bieŜąco 
usuwała wybicia drenarskie, 

- prowadzone były prace związane z utrzymaniem dróg ŜuŜlowych, 
parku, czystości w sołectwie oraz utrzymaniem oświetlenia. 

 
W tym roku przygotowane są jeszcze do realizacji 3 inwestycje: 
1) budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w stronę Szczejkowic (odcinek  
ok. 140 m) 

2) budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej, 
3) remont ubikacji w budynku OSP. 



 
Rada Sołecka odbyła w tym okresie 47 posiedzeń, na których w szczególności 
zajmowała się opiniowaniem korespondencji, która wpływała do sołectwa, 
zgłaszaniem propozycji do planu inwestycji dotyczących sołectwa i ustaleniem 
ich priorytetów, wskazaniem zadań do realizacji ze środków przekazanych  
do dyspozycji RS. 
 
Za współpracę w tym okresie dziękuję Burmistrzowi G i M, Jego Zastępcy, Pani 
Sekretarz, Panu Skarbnikowi, Naczelnikom Wydziałów i pracownikom UGiM, 
Pani Dyrektor oraz kierownictwu ZGKiM. Ks. Proboszczowi, Dyrektorowi 
Szkoły, Radzie Sołeckiej, organizacja działającym w sołectwie  
oraz mieszkańcom. 
 
 
 

 
Sołtys 

Sołectwa Palowice 
 Bernard Strzoda 

 


