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W lutym  i marcu  młodzież  z pawłowickiego  technikum  wzięła  udział  w dwóch  kursach  zawodowych,  które  odbyły

się  w ramach  projektu  unijnego,,Kształcimy  zawodowców  - odpowiadamy  na realne  zapotrzebowanie  na rynku  pracy"

realizowanego  przez  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Jana Pawła ll w Pawłowicach.

Pierwszy  kurs  trwał  od 20 do 27 lutego

2021 r. i dotyczył  zasad  funkcjonowania

programu  do prowadzenia  gospodarki

magazynowej  WAPRO.  Wzięło  w nim  udział

6 uczniów,  którzy  dowiedzieli  się międzyin-

nymi  jak:instalować  aplikacjęi  bazę  danych

0o  programu WAPRO, jak raportować stany
magazynowe  oraz  poznali  możliwości  ana-

lityczne  programu.  Kurs zostałzrealizowany

w wersji  podstawowej  i rozszerzonej.

Drugi  kurs  trwał  od 4 do 6 marca

i obejmował  zagadnienia  związane  z insta-

lowaniem,  konserwacjąlub  serwisowaniem

stacjonarnych  urządzeń  chłodniczych,

klimatyzacyjnych  i pomp  ciepła.  9 uczniów

poznało  m.in.  podstawyztematyki  F-gazów

oraz  dowiedziało  się czym  są substancje

kontrolowane  i fluorowane  gazy  cieplarnia-

neorazwjaki  sposób  uruchomići  konserwo-

wać  sprężarki  tłokowe,  śrubowe  i spiralne.

Od września  2021 roku  ZSO Pawłowice

realizuje  projekt  pt.,,Kształcimy  zawodow-

ców  - odpowiadamy  na realne  zapotrze-

bowanie  na rynku  pracy".  Projekt  ma na

celu  zwiększenie  szans  absolwentów  na

znalezienie  odpowiedniej  pracy,  dzięki

poszerzeniu  oferty  kształcenia  i stworzeniu

dodatkowych  możliwości  nauki  zawodu

w szkole.  W ramach  projektu  zostaną  zorga-

nizowane  kursy  zawodowe:  operator  wóz-

ków  widłowych  dla  technikum  logistyczne-

go, F-gazy  oraz  lutowanie  dla chłodników,

uprawnienia  SEP orazinteligentne  instalacje

elektryczne  -  dla elektryków.

Koszt  wszystkich  kursów  zawodowych

wyniesie  ponad  60 tysięcy  złotych  i będzie

współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze

środków  Europejskiego  Funduszu  Społecz-

nego  w ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na

lata 2C)14 -  2020,  Poddziałanie11.2.3.Wspar-

cie szkolnictwa  zawodoweqo.  bs
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iymawia  również  ważny  aspekt  efektywnej

'współpracyplantatorówi  pszczelarzy.Okazu-

je się, że jedni  i drudzy  mogą  czerpać  korzyści

z obecności  pszczół  przy  polach  rzepakowych

zarówno  w postaci  wyższego  plonu  rzepaku,

jaki  pokaźnych  zbiorów  miodu.  Pasieki  zloka-

lizowane  przy  polach  rzepakowych  to  również

szansa na rozwój  rodzin  pszczelich,  które  mają

pod  dostatkiem  wartościowego  pokarmu

w postaci  pyłku.

Publikacja  przekonuje,  że stosowanie

pestycydów  w uprawach  rzepaku  nie szko-

dzi pszczołom,  jeżeli  przestrzega  się kilku

ważnych  zasad,  m.in.  tych  zawartych  na

etykietach  środków  ochrony  roślin,  a prace

prowadzi  się wieczorem,  po zakończeniu  ob-

lotu  upraw  przez  pszczoly.  Jeden  z rozdziałów

wprost  odnosi  się do właściwości  miodu  rze-

pakowego,  który  stosowanyjest  nie tylko  jako

środek  spożywczy,  ale również  w kosmetyce

i w medycynie  naturalnej.

Broszura,,Rzepak.  Zapylanie,  ochrona,

bezpieczeństwo  pszczól  i jakość  miodu"  po-

wstała  w ramach  projektu,,Cud  miód"i  jest

sfinansowana  z Funduszu  Promocji  Roślin

Oleistych.  Jej wydawcą  jest  Polskie  Stowa-

rzyszenie  Producentów  Oleju,  a partnerem

Krajowe  Zrzeszenie  Producentów  Rzepaku

i Roślin Białkowych.  Gmina  Pawłowice,  jako

partner  projektu,  otrzymała  ok. 200 sztuk

broszur,  które  zostaną  rozesłane  do rolników

z gminy  Pawłowice.

Publikacja  jest  również  do pobrania

w formie  pliku  pdf  pod linkiem:  www.pspo.

com.pl/publications.

Wśród  zadań  zaplanowanych  do  realizacji

w ramach  projektu  znalazło  się szereg  działań,

których  celem  jestzwrócenie  uwagi  na ważną

rolę pszczól  w środowisku  i korzyści  wynika-

jące  ze współpracy  producentów  rzepaku

i pszczelarzy,  a także  działania  edukacyjne
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miodu  i produktów  pszczelich  z polskich  pól

i pasiek.

Do mieszkańców  gminy  trafiły  już  fiołki

z mieszanką  polnych  kwiatów,  zachęcające

do zakładania  przydomowych  łąk  kwietnych.

Nasiona  były  rozdawane  w Urzędzie  Gminy,

podczas  jarmarku  wielkanocnegoi  eko-targu

w Pawłowicach.

W planach  jest  jeszcze  m.in.  dystrybucja

kolorowanki  z zadaniami  i tamigłówkami

dla dzieci  w wieku  około  5 do 10lat  z terenu

naszej  gminy.  Kolorowanki  trafią  do przed-

szkolaków  oraz najmłodszych  uczniów,  jak

tylko  wrócą  oni do szkół.  Stowarzyszenie

zamówi)o  też  w pasiece  w Pielgrzymowicach

miody  rzepakowe.  Czekamy  na pierwsze  zbio-

ry: Lada dzień  do gminy  dotrą  też domki  dla

owadów,  które  zostaną  przekazane  szkołom

i przedszkolom.

Rośliny  miododajne,  domki  dla owadów,

ule pokazowe  będą  wykorzystywane  przez

gminę  do działań  edukacyjnych.

Sabina  Bartecka
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