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um Oddaję Wam do rąk kolejne, nowe 
wydanie naszej wspólnej gazety „Do 
celu”. Przed publikacją pierwszego 
numeru byłam pełna obaw czy uda 
nam się zebrać materiały, by móc re-
dagować miesięcznik. Jednak dzięki 
zaangażowaniu wielu serdecznych 
ludzi tworzymy gazetę zawierającą 
informacje z życia naszej Gminy. 

Dzięki naszej wspólnej pracy każdy 
kolejny numer jest ciekawszy od po-

Witam Was, Drodzy Czytelnicy!

przedniego. Co w tym wydaniu? Jak 
zwykle tematyka jest różnorodna, 
gdyż w  naszej Gminie dużo się wy-
darzyło: 6 drużyn OSP uczestniczyło 
w  Powiatowych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych w  Proszowicach, 
znów gościliśmy pielgrzymów z die-
cezji tarnowskiej uczestniczących 
w pieszej pielgrzymce, a także skoń-
czyliśmy kolejne inwestycje w odna-
wialne źródła energii, przez co staje-
my się Gminą godną naśladowania. 
W październiku rozpoczęliśmy kolej-
ny projekt obejmujący budowę in-
stalacji fotowoltaicznych na dachach 
budynków naszych mieszkańców, 
dzięki czemu mamy najwyższą pozy-
cję w rankingu prowadzonym przez 
Urząd Marszałkowski. W latach 2007-
2015 pozyskaliśmy najwięcej fundu-
szy europejskich w  ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tym numerze znajdziemy również 
informacje z najważniejszych wyda-
rzeń z  naszej szkoły oraz biblioteki. 
Wywiadu na temat inwestycji i  roz-
woju naszej gminy udzieliła Pani Elż-
bieta Grela - Przewodnicząca Rady 
Powiatu. Pan Julian Kowalski w ABC 
Historii przypomniał nam, jak deter-

minacja i  wspólne dążenie do celu 
mieszkańców doprowadziły do tego, 
że Pałecznica jest samodzielną, pręż-
nie rozwijającą się gminą. 

Drodzy Czytelnicy, tak naprawdę 
każdy człowiek uczy się życia, nikt 
nie rodzi się w  pełni przygotowa-
ny do niego. Kształtują nas różne 
wydarzenia, sukcesy, tragedie. Są 
osoby, które poświęcają swój czas, 
rodziny oraz życie dla dobra ogó-
łu, inni kierują się własną wygodą, 
nie robią niczego dla innych oprócz 
oceniania ich.

Rozmawiając z  mieszkańcami naszej 
gminy słyszałam, że w zbliżających się 
wyborach parlamentarnych nie wszy-
scy chcą poprzeć naszego kandydata 
– Marcina Gawła, ponieważ nie chcą 
go stracić. Uważają, że jest człowie-
kiem mądrym, wykształconym, pra-
cowitym, ambitnym, konsekwentnie 
dążącym do celu. Nie chcą żeby zo-
stał posłem, bo rozwija naszą Gminę, 
bo jest dobrym wójtem, bo dzięki 
niemu nam wszystkim żyje się lepiej. 
Tak jest, ten człowiek poświęcił 16 lat 
swojego życia dla Pałecznicy. Ktoś 
powie – to jest jego praca. Tak, ale nie 

każdy tak angażuje się w swoją pracę, 
nie każdy poświęca swój wolny czas, 
zarywa noce, nie dla każdego pra-
ca jest pasją, nie każdy stawia dobro 
drugiego człowieka ponad wszystko. 
Wiem, że nie zawsze jest tak kolo-
rowo jak piszę. Na pewno są osoby, 
które mu coś zarzucają, których pro-
blemów nie rozwiązał. Pamiętajmy 
jednak, że każdy z nas jest tylko czło-
wiekiem i  choć nie boimy się wy-
zwań, to czasami coś nas przerasta. 
Choć staramy się słuchać drugiego 
człowieka, zrozumieć jego problemy, 
pomóc, to czasami brakuje czasu lub 
sił. Nie oceniajmy innych, ponieważ 
nie wiemy jak my zachowalibyśmy 
się w  danej sytuacji. Doceniajmy 
drugiego człowieka, rozejrzyjmy się 
wokół siebie, zauważmy zrealizo-
wane inwestycje i  oddajmy głos na  
Marcina Gawła, dziękując mu za to, 
co zrobił dla nas przez te wszystkie 
lata. 

Myślę, że każdy powinien mieć swo-
ją szansę!

Od początku rundy jesiennej nasza 
gmina znów może pochwalić się re-
prezentacją piłkarzy, która dzielnie 
walczy o  punkty. Walka odbywa się 
jednak nie tylko podczas meczów, 
ale niemal każdego dnia, gdyż trzeba 
dbać o boisko oraz całą infrastruktu-
rę. Mimo to piłkarze nie poddają się, 
w  czym pomaga im wsparcie wójta 
Marcina Gawła.

Kilkuletnie zawieszenie działalno-
ści było spowodowane głównie 
brakiem ludzi oraz odpowiedniej 
motywacji. Karol Gołdyn razem 
z kilkoma osobami postanowili jed-
nak reaktywować drużynę, dać mło-
dzieży ciekawe zajęcie i  odciągnąć 
ją od używek. 

Mieszkańcy gminy ciężko praco-
wali, by Iskra Pałecznica znów bra-
ła udział w  rozgrywkach. Zadbali 
o infrastrukturę, choć nie było to ła-
twe. – Mieliśmy problem z odbiorem 
boiska z  powodu braku bramek. Na 
szczęście mogliśmy liczyć na pomoc 
Wójta. Pan Marcin Gaweł zadeklaro-
wał, że zakupi nam bramki. Mogliśmy 
więc od razu wejść do gry – wspomi-
na pan Karol. Przepisy wymagają 

również szatni z natryskami. Te znaj-
dą się w budynku po stacji paliw. Je-
śli chodzi o ludzi, to tych nie braku-
je, a  frekwencja na każdym meczu 
jest bardzo wysoka.

Co z  wynikami? – Nie jesteśmy też 
chłopcami do bicia. Wyniki pokazują, 
że przeważnie przegrywamy różnicą 
jednej bramki. Mamy potencjał, a inne 

zespoły są do ogrania. Zwycięstwa 
są tylko kwestią czasu. Musimy na-
uczyć się grać ze sobą, złapać po-
rozumienie na boisku. W  rundzie 
wiosennej będziemy grać dużo sku-
teczniej – tłumaczy Karol Gołdyn.

Iskra Pałecznica ma więc przed 
sobą poważne wyzwania. Musi 
pracować nad formą, dbać o bo-
isko, załatwiać potrzebne doku-
mentacje. – Przepisy wymagają 
również ławek rezerwowych. Do 
tego z  własnej kieszeni musimy 
pokrywać koszty wyjazdów, a  te 
są duże. Wierzę jednak, że z  na-
szym zapałem i przy pomocy Wój-
ta uda nam się pokonać wszelkie 
niedogodności – mówi pan Karol.

Jak podkreśla Karol Gołdyn, bez 
pomocy innych osób reaktywacja 
Iskry Pałecznica nie byłaby możli-
wa. W  prace włączyli się również 
między innymi Łukasz Labiś, Piotr 
Ziętek, Paweł Nowakowski, Tomek 
Ryńca, Mateusz Mzyk i Szczepan 
Sołek. Dużą rolę odegrał również 
wójt Marcin Gaweł, który – jak 
przyznaje Karol Gołdyn – jest dla 
drużyny wielką podporą.

Nasza gmina zasługuje 
na drużynę sportową. 

Reaktywacja 
Iskry Pałecznica

fot.  archiwum
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OBIECANKI CACANKI
Każda partia wprowadziła do swo-
jego programu wyborczego takie 
propozycje, dzięki którym każde-
mu po wyborach ma się żyć lepiej. 
Oczywiście zmiany na lepsze są po-
trzebne, wręcz konieczne. Jednak, 
aby je wprowadzić trzeba mieć na to 
środki. Pytanie zatem, skąd je wziąć? 
Komu zabrać, a komu dodać? Budżet 
państwa nie jest przecież z gumy.

Najbardziej racjonalne zmiany pla-
nuje wprowadzić PSL. Jego pro-
pozycje wydają się racjonalne, bo-
wiem zapowiadane przez partię 
podniesienie minimalnej emerytury 
do  1200 zł brutto oraz wprowadze-
nie zerowej stawki VAT na artykuły 
dziecięce to konieczność znalezienia 
w budżecie państwa na te działania 
3,7 mld zł, a  więc jedynie 1,1% wy-
datków budżetowych w  2014 roku. 
Takie zmiany budżetowe wydają się 
realne i mogą pomóc w życiu bardzo 
dużej grupie potrzebujących.

Z kolei partia Ryszarda Petru – Nowo-
cześni, która proponuje wprowadze-
nie podatku liniowego w wysokości 
16% oraz jednolitej stawki VAT rów-
nież w  wysokości 16%, potrzebuje 
na te zmiany 6 mld zł (1,8% ubiegło-
rocznych wydatków budżetowych).

Do grupy w miarę oszczędnych par-
tii zaliczyć można także Platformę 
Obywatelską. Chce ona ujednolice-
nia PIT oraz składek na ZUS i  NFZ, 
a  także wprowadzenia stawki po-
datkowej 10 i 39,5%, co może kosz-
tować 10,2 mld zł. Jednakże autorzy 
proponowanych reform nie ujawnili 
szczegółów ich wprowadzenia, więc 
trudno te koszty zweryfikować.

Prawie trzykrotnie więcej niż No-
wocześni na swoje propozycje mu-
szą znaleźć przedstawiciele Polski 
Razem. Chcą oni bowiem podnie-
sienia kwoty wolnej od podatku do 
12 tys zł (dziś 3 tys zł), wprowadzenia 
5  stawek PIT, a  także zasiłków wy-

chowawczych zamiast ulgi na dzieci. 
Chcą także zlikwidować liniowy PIT 
i uzależnić składkę ZUS przedsiębior-
ców od ich dochodów. To wszystko 
wymaga znalezienia w  budżecie 
15,7 mld zł (4,8% zeszłorocznych wy-
datków budżetowych).

Następne w  kolejce jest Prawo 
i  Sprawiedliwość. Partia Jarosława 
Kaczyńskiego chce podnieść kwotę 
wolną od podatku do 8 tys zł, wpro-
wadzić dodatek na dziecko w wyso-
kości 500 zł oraz zerową stawkę VAT 
na ubranka dla dzieci. Pomysły te 
będą jednak kosztować 44,9 mld zł 
(13,8% wydatków budżetu państwa 
w 2014 roku)

PiS – owi w kosztownych pomysłach 
dla budżetu państwa depcze po pię-
tach KUKIZ’15 proponując likwidację 
PIT, połączenie składek ZUS i  NFZ 
oraz zerową stawkę VAT na podsta-
wowe produkty. Koszt wprowadze-
nia tych zmian w  życie to 67,4 mld 
zł (20,7% zeszłorocznych wydatków 
budżetowych).

Jeszcze bardziej hojna jest Zjednoczona 
Lewica, która chce wprowadzić kwotę 
wolną od podatku w wysokości 21 tys zł 
z jednoczesną 40% stawką PIT. Co wię-
cej, chce podnieść wysokość zasiłków 
i tzw. premii obywatelskiej o 500 zł. Te 
pomysły to koszt 97,7 mld zł (30% wy-
datków budżetowych w 2014 roku).

Największą nonszalancją wśród 
ugrupowań charakteryzuje się jed-
nak partia KORWIN, która opowiada 
się za likwidacją PIT i składek na NFZ, 
a  także chce obniżyć składki ZUS 
i VAT. Na spełnienie tych obietnic po-
trzebuje 207,9 mld zł (63,9% zeszło-
rocznych wydatków budżetowych).

Papier, jak widać, przyjmie wszystko. 
Trzeba jednak pamiętać, że przedsta-
wione propozycje mają swoje kon-
sekwencje. Każda wymaga dokład-
nej analizy wydatków budżetowych, 
by znaleźć pokrycie na dodatkowe 

koszty. O  tym jednak partie poli-
tyczne wspominają bardzo rzadko, 
albo w ogóle. Bo informacja, że jakaś 
zmiana może oznaczać zabranie pie-
niędzy na oświatę, ochronę zdrowia, 
obronę narodową nie jest przecież 
atrakcyjna dla wyborców.

CHĘĆ ZNIECHĘCENIA
Na kilka dni przed ciszą wyborczą 
panoszy się także w  mediach ne-
gatywna kampania wyborcza. Ktoś 
kogoś oskarża, że jest człowiekiem 
wynajętym przez banki. Ktoś inny 
wymyśla hasło „Polska w  ruinie”, aby 
zdyskredytować dokonania rządzą-
cych lub ktoś sugeruje, że wszyscy 
reprezentanci jakiejś partii zniszczą 
polską demokrację. Jednym słowem 
używają takich argumentów, by znie-
chęcić, zrazić wyborców do swoich 
przeciwników politycznych. Jednak 
te wszystkie spoty telewizyjne, kam-
panie w  internecie nijak się mają do 
rzeczywistości. Autorom strategii 
kampanii wyborczych zależy bowiem 
na wzbudzaniu emocji – najczę-
ściej negatywnych – niż na jasnym 
i  prostym przekazie, co dana partia 
ma zamiar zrobić lub, co do tej pory 
zrobiła. Takie informacje nie są atrak-
cyjne. Najlepiej zatem wzbudzać ne-
gatywne emocje. Pełno ich na przy-
kład w  internecie, gdzie jawnie lub 
anonimowo wyrażane są najprzeróż-
niejsze opinie, które często nie mają 
nic wspólnego z prawdą, ale stają się 
elementem publicznej dyskusji. Ro-
bią wrażenie i  mało kto zastanawia 
się nad ich zasadnością. Joseph Go-
ebbels, nazistowski minister propa-
gandy powiedział, że „kłamstwo po-
wtarzane tysiąc razy staje się prawdą”. 
Zgodnie z  tą zasadą w  czasie kam-
panii wyborczych bardzo wielu ludzi 

próbuje kształtować nastroje wybor-
ców tak, aby jak najwięcej skorzystała 
na tym ich partia, ich kandydaci.

WBREW MODZIE
Być może nie są to dzisiaj modne 
pojęcia: szacunek, wiarygodność, 
odpowiedzialność. Jednak to one 
pozwalają mi funkcjonować na co 
dzień. Nie owijam w bawełnę, kie-
dy coś mi się nie podoba lub z kimś 
się nie zgadzam. Wypowiadam 
i  bronię własnego zdania. Jedno-
cześnie wiem, że racje innych trze-
ba szanować i  zawsze wysłuchać. 
Tylko w ten sposób można bowiem 
budować kompromis. A  kompro-
mis w  demokracji to jedyny kom-
ponent tego, co można nazwać 
wspólną zgodą. Bez zgody przecież 
niczego się nie zbuduje.

W  porównaniu z  PO, PiS czy in-
nymi partiami podążającymi za 
modą, naciągającymi swoje po-
glądy do upodobań wyborców, 
PSL jest ugrupowaniem staro-
modnym. Nie obiecuje gruszek 
na wierzbie, nie prowadzi wobec 
nikogo negatywnej kampanii. 
Wręcz przeciwnie, wyciąga rękę 
do innych w  geście zgody. Cza-
sem mam wrażenie, że to jedyna 
partia, która w  polskiej polity-
ce zachowała zdrowy rozsądek. 
Oczywiście lepiej jest być populi-
stą i grać na emocjach wyborców, 
bo wtedy wynik wyborczy może 
być zdecydowanie lepszy. Jed-
nak trzeba później stanąć przed 
lustrem i  spojrzeć sobie w  twarz. 
Dlatego po drodze mi z  PSL, dla-
tego wolę być staromodny.

Marcin Gaweł

WOLĘ BYĆ 
STAROMODNY

Im bliżej wyborów, tym bardziej przedstawiciele różnych ugrupowań 
prześcigają się w najprzeróżniejszych obietnicach lub w zniechęcaniu 
wyborców do swoich przeciwników. Festiwal wyborczych obietnic 
trwa, podobnie jak w najlepsze rozkręca się karuzela negatywnych 
emocji, pomówień, czasem wręcz oszczerstw. A wszystko po to, aby 
zdobyć trochę więcej głosów wyborczych.
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Zawody odbyły się w  niedzielę 
13  września. Drużyny podzielono 
na grupy A (seniorzy) i C (seniorki). 
Dodatkowo w  wydarzeniu wzięły 
również Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze. Zespoły przydzielone do 
dwóch grup rywalizowały ze sobą 
w  trzech konkurencjach – ćwicze-
niach bojowych, sztafecie pożarni-
czej oraz musztrze. Najlepszą dru-
żyną seniorów została jednostka 
OSP z  Pałecznicy. Z  kolei w  grupie 
seniorek wygrała jednostka OSP 
Wierzbno.

Zgodnie z  regulaminem CTIF Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze rywa-

VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek OSP 
z terenu powiatu proszowickiego już za nami. Na stadionie sportowym 
klubu MKS Nowa Proszowianka zmierzyło się ze sobą aż 17 drużyn. 
W zmaganiach seniorów zwyciężyła jednostka z Pałecznicy, natomiast jeśli 
chodzi o seniorki, to najlepszą drużyną okazała się OSP Wierzbno.

lizowały ze sobą jedynie w  dwóch 
konkurencjach – ćwiczeniach bo-
jowych oraz sztafecie pożarniczej. 
Zarówno wśród chłopców, jak 
i dziewczyn, wygrali przedstawiciele 
Pałecznicy. Należy jednak zaznaczyć, 
że w  kategorii dziewczyn drużyna 
z Pałecznicy była jedyną, która star-
towała. 

Nagrodą za udział w zawodach była 
nie tylko dobra zabawa i możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności, 
ale także dyplomy oraz bony pie-
niężne, które ufundowali: Starostwo 
Powiatowe w  Proszowicach oraz 
Bank Spółdzielczy w Proszowicach.

VIII Powiatowe Zawody 
Sportowo Pożarnicze
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Grupa A - Seniorzy

OSP Pałecznica 104,2pkt.
(64,7pkt sztafeta pożarnicza, 39,5pkt. 
ćwiczenie bojowe, musztra 0pkt. karnych)
OSP Wierzbno 105,3pkt.
(62,2pkt. sztafeta pożarnicza, 39,1pkt. 
ćwiczenie bojowe, musztra 4pkt. karne)
OSP Szarbia 111,2pkt.
(65,4pkt sztafeta pożarnicza, 45,8pkt. 
ćwiczenie bojowe, musztra 4pkt. karne)
OSP Kowary 112pkt
OSP Nowe Brzesko 117,8pkt.
OSP Bolów 119,7pkt.
OSP Teresin 121,4pkt.
OSP Więckowice 122,2pkt.
OSP Łętkowice 124,9pkt.
OSP Kuchary 138,2pkt.
OSP Nadzów 150,5pkt.

Grupa C - Seniorki

OSP Wierzbno 114,55pkt.(68,4pkt sztafeta 
pożarnicza, 46,15pkt. ćwiczenie bojowe, 
musztra 0pkt. karnych)
OSP Pałecznica 127,90pkt.
(75,7pkt. sztafeta pożarnicza, 52,20pkt. 
ćwiczenie bojowe, musztra 0pkt. karnych)

Rywalizacja MDP Chłopcy

OSP Pałecznica 954,7pkt.
OSP Nadzów 928,30pkt.
OSP Przesławice 926,40pkt.

Rywalizacja MDP Dziewczęta

OSP Pałecznica 881,7 pkt.

Klasyfikacja:

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

1

2

1
2
3

1

fot.  Andrzej Bielawski
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Akcja organizowana jest w  całej 
Polsce i  realizuje ją aż 900 biblio-
tek. Pałecznica również do niej do-
łączyła, by pokazać najmłodszym, 
że czytanie książek to świetny spo-
sób na spędzanie wolnego czasu 
i  rozwijanie zainteresowań. Po-
przez udział w  akcji biblioteki roz-
budowują również program dzia-
łań animacyjnych.

Biblioteki biorące udział w  warsz-
tatach mogły wybrać spośród dzie-
więciu przysłanych książek. W naszej 
gminie zdecydowano się na trzy 
książki: „Marta i ufoludek”, „Wyprawa 
na biegun; o  ekspedycji Amundse-
na”, „Mur: o  historii powojennego 
Berlina”. To właśnie wokół tych tytu-
łów obracały się zajęcia. Wspierają 
one naukę samodzielnego czytania, 
są wartościowe edukacyjnie oraz 
atrakcyjne pod względem artystycz-

 – udana akcja Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pałecznicy

nym. Właściwy dobór lektur jest 
bardzo ważny, bo buduje u  młode-
go czytelnika poczucie sukcesu i sa-
tysfakcji, co pozytywnie wpływa na 
pewność siebie.

Uczniowie uczestniczyli między in-
nymi w  warsztatach „Kolorowy Ufo-
ludek”. W trakcie zajęć mieli za zada-
nie przeczytać oraz zinterpretować 
fragment książki, by później wyko-

CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE

Przez prawie trzy tygodnie, od 21 września do 9 październi-
ka, Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy gościła około 
100 dzieci z klas 1-3 Zespołu Szkół w Pałecznicy. Maluchy od-
wiedziły książnicę w związku z warsztatami „Czytam sobie 
w bibliotece”, podczas których zapoznały się z twórczością wy-
jątkowych autorów literatury dziecięcej – Grzegorza Kasdepke, 
Wojciecha Widłaka oraz Małgorzaty Strzałkowskiej.

nać „ufoludka” oraz „bransoletki eko-
dziecka” z różnego rodzaju odpadów. 
Ponadto dzieci oglądały bajkę „Czy-
sto, ładnie i  bez śmieci –  rady Pana 
Śmietnika dla wszystkich dzieci” oraz 
segregowały śmieci. Te zajęcia zapo-
znały dzieci z istotą recyclingu. 

Nie zabrakło również ekscytujących 
podróży. Siłą wyobraźni ucznio-
wie przenieśli się na biegun połu-
dniowy do „Krainy wiecznych śnie-
gów i  lodów”. Poprzez prezentację 
dzieci mogły poczuć namiastkę 
mroźnego klimatu Antarktydy oraz 
zapoznać się ze zwierzętami, któ-
re zamieszkują ten niedogodny 
region. Uczniowie dowiedzieli się 
również o  wyprawie norweskiego 
badacza, który zdobył Antarktydę 
– Roalda Amundsena, a  to za spra-
wą książki „Wyprawa na biegun”. 
W  tej części zajęć nie zabrakło rów-
nież zabaw. Dzieci z  zawiązanymi 
oczami musiały przemieszczać się po 
krach lodowych, podczas prac pla-
stycznych wykonać pingwina, a  na 
koniec zatańczyć jego taniec.

Najstarsi uczestnicy zajęć zapoznali 
się z książką Rafała Witka „Mur”, opo-
wiadającą historię muru berlińskiego. 
Uczniowie przenieśli się w lata powo-
jenne i  przy pomocy papierowych 
samolotów kontaktowali się z najbliż-
szymi, którzy znaleźli się po drugiej 
stronie muru. Rozmawiano również 
o innych murach – tych ukrytych, któ-
re tworzą lęki i bariery.

Chociaż zajęcia obracały się wokół 
poważnego tematu, to nie zabra-
kło również zajęć wprowadzających 
wszystkich w  dobry humor. Trzy-
mające się za ręce dzieci z  poważ-
nymi minami ustawiły mur, który 
był „rozbijany” poprzez rozśmiesza-
nie. Uczestnicy bawili się również 
w przemianę cegieł w słodycze.

– Myślę, że efekty tych działań na 
pewno będą widoczne w  życiu co-
dziennym dzieci, a  czytanie będą 
zawsze kojarzyć z  przyjemnością 
– mówi Krystyna Błaut, kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pa-
łecznicy.
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Gmina Pałecznica jest 
bardzo nowatorska

Wicemarszałek Wojciech Kozak: 

Bez inwestycji gmina się nie rozwija. 
Jak Pan ocenia działania podejmo-
wane w Pałecznicy?
Po dystrybucji środków 2007-2013 
–  kiedy byłem obecny przy odbiorze 
pomp ciepła - przyznałem, że gmina 
Pałecznica jest bardzo nowatorska, 
a  wójt Marcin Gaweł ma w  głowie 
określone cele na przyszłość. To fan-
tastyczne! Posiadam zdjęcie centrum 
Pałecznicy sprzed 5 lat, które dosko-
nale pokazuje jak wielkie zmiany tu 
zaszły. Kiedyś to była wielka ruina. Te-
raz jest piękny budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, użyteczna infrastruk-
tura, ekologiczne rozwiązania jak 
pompy ciepła czy fotowoltaika. Moim 
zdaniem zaplecze socjalne, które tu 
powstało, jest jednym z najlepszych, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę wiel-
kość oraz budżet tej małej gminy. 

Warto też zwrócić uwagę na dro-
gi w  gminie. Są utrzymane na bar-
dzo dobrym poziomie. Oprócz tego 
gminne domy kultury, które stano-
wią zaplecze dla młodzieży i  do-
rosłych. O  skutecznej działalności 

Jako mieszkańcy Pałecz-
nicy doskonale widzimy, 
jak pod wpływem kolej-
nych inwestycji zmienia 
się wygląd i funkcjono-
wanie gminy. Czy jednak 
z zewnątrz aktywność 
naszych władz wygląda 
równie dobrze? Posta-
nowiliśmy to sprawdzić 
w rozmowie z Wicemar-
szałkiem Wojciechem 
Kozakiem

wójta świadczy również szkoła mu-
zyczna – w której życie angażują się 
nie tylko uczniowie, ale i rodzice. 

Wspomniał Pan o  pompach ciepła 
i  panelach fotowoltaicznych. Wójt 
stawia na ekologiczne rozwiązania. 
To dobry kierunek?
Mam tę satysfakcję, że dwa lata 
temu zostałem wybrany Człowie-
kiem Roku za walkę o jakość powie-
trza w  Krakowie. W  związku z  tym 
doskonale zdaję sobie sprawę i mam 
świadomość tego, że w stolicy woje-
wództwa mamy poważny problem 
z  niską emisją, co objawia się naj-
wyższą zachorowalnością w  Polsce 
i  jedną z najwyższych w Europie. To 
bardzo ważne, by o  ekologię dbali 
wszyscy, łącznie z małymi gminami. 
Pompy ciepła i  fotowoltaika to sku-
teczne narzędzia do ograniczenia 
problemu niskiej emisji. Wójt Gaweł 
pozyskuje też środki na termomo-
dernizację budynków, co skutkuje 
nie tylko zmniejszeniem kosztów 
ogrzewania, ale także ogranicze-
niem zanieczyszczeń uwalnianych 
do powietrza. Dlatego podpisuję się 
pod tymi proekologicznymi działa-
niami w gminie.

Jakie są największe wyzwania, któ-
re stoją przed małymi gminami rol-
niczymi?
Gminy o  takiej charakterystyce jak 
Pałecznica nie mają „łatwego życia”. 
Brakuje tu dużych przedsiębiorców, 
którzy zasilaliby budżet i  poprzez 
swoją działalność napędzali roz-

wój gminy. Wszystko skupia się na 
drobnym rynku oraz małych gospo-
darstwach.  Ubolewam nad tym, że 
w  powiecie proszowickim nie ma 
centrum zaopatrzenia rolniczego. 
Zawsze walczyłem o  to, by powsta-
ła tu giełda rolnicza z  prawdziwego 
zdarzenia, gdzie zaopatrywać by się 
mogły nie tylko hotele i  jednostki 
gastronomiczne. Oczywiście na tym 
skorzystaliby również rolnicy z  Pa-
łecznicy.

Dużym ułatwieniem dla rolników 
byłoby powstanie systemu e-in-
formacji. Prace nad tym projektem 
rozpoczęliśmy już jakiś czas temu. 
Taka platforma, do której każdy 
z  gospodarzy miałby dostęp, służy-
łaby do prezentacji notowań giełd 
owoców i  warzyw czy też wymiany 
typowo sąsiedzkich ogłoszeń. Myślę, 
że w najbliższym czasie uda się zre-
alizować ten pomysł, który otworzy 
rynek zbytu dla wszystkich rolników.

Należy pamiętać o  bliskości Krako-
wa. Korzystając z  jego wielkiego 
rynku konsumpcyjnego, można wy-
tworzyć specyficzne warunki, które 
będą dawały konsumentom wybór 
zdrowego produktu od konkretnego 

gospodarza. Takie rozwiązanie dało-
by gminom szansę na przyszłość. 

Sytuację poprawiłoby również 
wprowadzenie do szkół rolniczych 
klas akademickich. To nie tyle moje 
marzenie, co sugestia. Uniwersy-
tet Rolniczy powinien dać młodym 
dostęp do profesjonalnej edukacji, 
by dostrzegli perspektywę rozwoju 
na tym wąskim rynku. Będę używał 
swoich wpływów, by takie klasy po-
wstały.
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Od 33 lat z  Diecezji Tar-
nowskiej pielgrzymi wy-
ruszają na Jasną Górę, by 
uczestniczyć w  uroczy-
stościach święta Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Od paru lat, chociaż 
Pałecznica nie znajduje 
się na trasie pątników, jest 
jednak przez nich odwie-
dzana. Wszystko za sprawą 
gościnności mieszkańców 
naszej gminy.

PĄTNICY
z Diecezji Tarnowskiej znów 

odwiedzili Pałecznicę
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Jak opowiada dziekan dekanatu 
brzeskiego, ksiądz Józef Drabik, 
postój w  Pałecznicy jest jednym 
z najbardziej sympatycznych i przy-
jemnych na całej trasie. Pątnicy co 
roku spotykają się tu z  niezwykłą 
życzliwością i  otwartością ludzi. 
Pielgrzymi nie przekonaliby się jed-
nak o tym, gdyby nie pewien przy-
padek.

Poprzedni przewodnik Pieszej Piel-
grzymki Tarnowskiej, który znał Pa-
łecznicę oraz ten fragment Szlaku 
świętego Jakuba, zdecydował się 
pokazać tę okolicę pątnikom. Wcze-
śniej jednak skontaktował się w tej 
sprawie z  Marcinem Gawłem. Wójt 
przyjął tę propozycję z  radością, 
a  pątnicy od tamtej pory zbaczają 
ze swej trasy, by odwiedzić miej-
scowość położoną na Małopolskiej 
Drodze świętego Jakuba. – Bardzo 
podoba mi się zaangażowanie wój-
ta Marcina Gawła w dbanie o trady-
cję Szlaku świętego Jakuba. To cięż-
ka praca, która polega nie tylko na 
promowaniu go i  niesieniu dobrej 
wieści na jego temat, ale również 
pielęgnacji, tak jak w  przypadku 
zwykłych szlaków turystycznych 
– opowiada dziekan dekanatu brze-
skiego, ksiądz Józef Drabik.

Postój pątników w  Pałecznicy stał 
się na tyle wyjątkowy, że odbywa-
ją się tu specjalne apele, w których 
uczestniczy ksiądz dziekan oraz 
burmistrz!
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W Gminie Pałecznica realizowanych 
jest wiele inwestycji, cały czas coś się 
dzieje. Jak gmina wypada na tle ca-
łego powiatu?
Mała jednostka, jaką jest Gmina 
wyróżnia się na tle całego powiatu. 
To jedna z najmłodszych gmin, bo 
powstała w 1990 roku po rozpadzie 
gminy Racławice-Pałecznica. Po 
reformie administracyjnej i  utwo-
rzeniu powiatu proszowickiego Pa-
łecznica odstawała pod względem 
infrastruktury komunalnej i  dróg. 
Jednak dzięki zaangażowaniu spo-
łeczeństwa i  dobrym włodarzom 
z  dnia na dzień zmieniała swoje 
oblicze.

– rozmowa 
z Przewodnicząca 
Rady Powiatu 
Proszowickiego, 
Elżbietą Grelą

Powiat proszowicki składa się z 2 gmin miejsko-wiejskich 
oraz 4 wiejskich. Jedną z nich jest Pałecznica. Czy pod 
względem rozwoju jesteśmy liderem? Jak wypadamy 
na tle innych gmin? O tym rozmawiamy z Elżbietą Grelą, 
Przewodniczącą Rady Powiatu Proszowickiego.

Dziś gmina może się szczycić pięk-
nym Centrum Edukacyjnym w  Pa-
łecznicy wraz z jedynym w powiecie 
„Orlikiem” – boiskiem ze sztuczną 
nawierzchnią, placem zabaw i  salą 
gimnastyczną, których łączna war-
tość to około 10 milionów złotych. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
pozyskane środki z Urzędu Marszał-
kowskiego, Ministerstwa Sportu 
i funduszy unijnych.

Przebudowano także i  odbudowano 
całą sieć dróg gminnych o  łącznej 
długości 60 km. Bez asfaltu pozostały 
tylko te odcinki, gdzie występuje pro-
blem z ustaleniem własności gruntu.

PAŁECZNICA WYRÓŻNIA 
SIĘ na tle całego powiatu

Dzięki Radzie Gminy oraz mądrym 
decyzjom Wójta Gminy zmienił się 
wygląd każdej miejscowości. W Czu-
szowie, Nadzowie, Ibramowicach, 
Gruszowie, Sudołku, Pałecznicy i Bo-
lowie są już piękne, przebudowane 
centra wsi. Obecnie prace trwają 
w  Pamięcicach i  Solczy, co wpływa 
na infrastrukturę całej gminy.

Pamiętam, gdy w  2006 roku z  Ko-
misją Rady Powiatu Proszowickie-
go objeżdżaliśmy wszystkie gminy 
i  okazało się, że Pałecznica ma naj-
gorszą infrastrukturę drogową i  za-
niedbane centra wsi. Dziś można bez 
wstydu zapraszać tu gości i z dumą 
patrzeć na ich pozytywne zasko-
czenie –  szczególnie po zobaczeniu 
centrum wsi Pałecznica oraz Cen-
trum Edukacyjnego. 

Czy pod względem rozwiązań eko-
logicznych Pałecznica wyróżnia się 
na tle regionu?
Tak, w tej kwestii gmina wręcz przo-
duje. W ubiegłym roku przy 75% do-
finansowaniu ze środków unijnych 
wybudowano 334 przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Jako jedna 
z  nielicznych jednostek skorzysta-
ła z  programu „Alternatywne źró-
dła energii szansą poprawy jakości 
środowiska naturalnego w  Gminie 
Pałecznica”. Efektem tego są insta-
lacje fotowoltaiczne na budynkach 

użyteczności publicznej, ujęcie oraz 
przepompownie wody. Ponadto 
zamontowano pompy ciepła, któ-
re ogrzewają Centrum Edukacyjne 
w  Pałecznicy, ośrodek kultury oraz 
bibliotekę. Dzięki temu zniwelowa-
no do zera opłaty roczne do Urzędu 
Marszałkowskiego za korzystanie ze 
środowiska.

Dlaczego gmina jest tak skuteczna 
w kwestii inwestycji?
Nie byłoby tych inwestycji gdyby 
nie operatywność, przebojowość 
i konsekwencja w działaniu naszego 
gospodarza, Wójta Gminy Pałecznica 
Marcina Gawła.

To on przy wsparciu Rady Gminy 
Pałecznica podejmował i  podej-
muje odważne decyzje dotyczące 
gminy, bardzo często ryzykowne, 
ale efekty widać, czego – co muszę 
przyznać – troszkę zazdroszczą są-
siednie gminy.

Należy stwierdzić, że sprawdza się na 
stanowisku wójta gminy, może nad-
szedł czas aby zadbał o gminę i po-
wiat z innej pozycji - jako poseł ziemi 
proszowickiej.

To od nas zależy czy 25 października 
udzielimy mu poparcia – bo takich 
ludzi potrzeba także w Polskim Par-
lamencie.

Czyniliśmy więc przygotowania do 
tego, by jak najszybciej się odłączyć 
i  zacząć funkcjonowanie jako osob-

na jednostka administracyjna. Dla-
tego też powstał budynek Gminnej 
Spółdzielni w  Pałecznicy, który bu-
dowaliśmy z  myślą o  umieszczeniu 
tu urzędu. Gdy te nasze działania 
przyniosły skutek i  Pałecznica odłą-
czyła się od Racławic, to ciągnikami 

przywoziliśmy tu meble, 
żeby urządzić to miejsce 
tak jak przystało.

Od razu przystąpiliśmy 
do ciężkiej pracy, bo 
te lata zaniedbań zro-
biły swoje. O  tym, jak 
bardzo Pałecznica cier-
piała przez połączenie 
z  Racławicami, najlepiej 
świadczy przykład uję-
cia wody. Przez 18  lat 
staraliśmy się o to, by ta-
kie powstało na terenie 

naszej gminy. Przez te prawie dwie 
dekady nic nie udało się w tej spra-
wie zrobić. Jednak gdy tylko staliśmy 

się samodzielni, to naszą pierwszą 
ukończoną inwestycją było właśnie 
ujęcie wody!

Po niej realizowaliśmy kolejne. 
Pilnych prac wymagały drogi. Ich 
stan był tragiczny, a  można wręcz 
powiedzieć, że tych dróg nie było. 
Zebraliśmy więc siły i  ciężką pracą 
doprowadziliśmy do tego, by asfalt 
był położony w  każdym sołectwie. 
Potem przystąpiliśmy do założenia 
sieci telefonicznej. Dziś młode po-
kolenie nie rozumie jak ważna była 
to inwestycja. 

Pamiętam, że gdy spotykaliśmy się 
wtedy z  radnymi z  Racławic, to ci 
zazdrościli nam naszej skuteczno-
ści, tego jak się rozwijamy. Tymcza-
sem za tym stała ciężka praca oraz 
zgoda. Mieliśmy szczęście do do-
brych władz i do nici porozumienia 
pomiędzy nami. Po prostu każde-
mu zależało na wspólnym dobru.

ABC HISTORII: POCZĄTKI 
GMINY WE WSPOMNIENIACH 
JULIANA KOWALSKIEGO

Początki były bardzo 
trudne. Jak wszystkim 
wiadomo, połączenie na-
szej gminy z Racławicami 
za nic nam nie odpowia-
dało. Dlatego cały czas 
myśleliśmy o sposobie 
na odzyskanie samo-
dzielności, odłączenia się 
i zadbania o Pałecznicę. 
Niestety z racławickimi 
radnymi bardzo źle nam 
się współpracowało. Na-
sza część gminy była trak-
towana po macoszemu.

fot. Daniel Dmitriew 
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NA SPORTOWO
W połowie września br na boisku Ze-
społu Szkół w  Pałecznicy rozegrany 
został pierwszy, gminny etap Turnieju 
Orlika o  Puchar Premiera RP. Wzięło 
w nim udział po 5 drużyn chłopięcych 
i  dziewczęcych w  różnych katego-
riach wiekowych. Najlepsze piłkarki 
i  piłkarze reprezentowali Pałecznicę 
w  pierwszej części rozgrywek woje-
wódzkich Tam największy sukces od-
niosły dziewczęta z  grupy młodszej, 
które awansowały do drugiej części 
rozgrywek wojewódzkich. Ostatecz-
nie zajęły 2 miejsce i  uległy jedynie 
dziewczęcej reprezentacji z  SP nr 10 
w Krakowie.

Również w połowie września w Piotr-
kowicach Małych rozegrany został tur-
niej piłki siatkowej dziewcząt. Został 
on zorganizowany w ramach projektu 
„Promocja zdrowia poprzez wdrażanie 
programów profilaktycznych, w  tym 
badań przesiewowych i  diagnostyki 
oraz działań edukacyjnych o tematyce 
zdrowotnej w celu zmniejszania pozio-
mu zachorowalności i  śmiertelności 
z powodu nowotworów płuc i oskrzeli 
w  powiecie proszowickim”. Namacal-
nym efektem udziału w  turnieju były 
nowe koszulki sportowe, piłki siatko-

we i  piłki nożne 
ufundowane 
przez organi-
zatorów.

Obok gier  
z e s p o ł o -
wych, wrze-
sień został 
zdominowany 
przez sztafety 
lekkoatletyczne 
i  biegi przełajowe. 
Między innymi odbył się 
Sztafetowy Bieg Przełajowy Drogą Św. 
Jakuba zorganizowany dla uczniów 
szkół podstawowych i  gimnazjal-
nych, w  którym reprezentanci Szko-
ły Podstawowej zachowali zdobyty 
w  zeszłym roku puchar, a  sportowcy 
z Gimnazjum musieli uznać wyższość 
rywali z Gimnazjum w Więcławiu. Od-
był się także już VIII Memoriał im. Gen. 
Bolesława Nieczui – Ostrowskiego, 
w którym wśród szkół podstawowych 
najszybciej trasę pokonali uczniowie 
z ZS w Pałecznicy. Już w październiku 
w Proszowicach odbyły się także indy-
widualne biegi przełajowe szkół pod-
stawowych i  gimnazjum. Do biegów 
Zespół Szkół w  Pałecznicy  wystawił 
swoich najlepszych biegaczy w  obu 

kategoriach, co w  rezultacie przynio-
sło bardzo dobre lokaty i  awans aż 
dwudziestu osób do rywalizacji na 
szczeblu województwa.

KULTURALNIE
Film pt. „Klub włóczykijów i  tajem-
nica dziadka Hieronima” oraz Pod-
ziemia Rynku w  Krakowie były ce-
lem wycieczki uczniów z  klasy V i VI 
Szkoły Podstawowej w  Pałecznicy. 
Film oprócz ciekawej fabuły pozwolił 

poznać młodym kinoma-
nom urokliwe miejsca 

w  kraju, między 
innymi rynek 

w Pułtusku, go-
tycki zamek 
w  Siewierzu, 
s t a r ó w k ę 
w  Gliwi-
cach, zamek 
w  Olsztynie 

pod Często-
chową,  inte-

resujące miejsca 

w  Katowicach i  w  Bytomiu. Po tych 
wrażeniach nastąpiły jeszcze większe, 
a  mianowicie zwiedzanie podziemi 
Rynku Głównego. Młodzi ludzie wę-
drowali pod ziemią wokół Sukiennic 
szklanymi pochylniami i  kładkami 
zawieszonymi pod średniowiecznymi 
traktami, z  których najstarsze datuje 
się na XI wiek. Największym zainte-
resowaniem wśród naszych uczniów 
cieszył się ekran z  pary wodnej oraz 
waga, która podaje wynik w dawnych 
jednostkach miary.

Z  pewnością dla uczniów klas: III A, 
III B, II A  i  I A z Pałecznicy równie in-
teresujący był wyjazd do krakowskie-
go Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w  Krakowie na sztukę „Chory z  uro-
jenia”. Komedii opartej na dziele do-
skonałego mistrza gatunku Moliera. 
Co więcej, młodzi teatromani mieli 
okazję zobaczyć grę aktorską w  naj-
lepszym wykonaniu. W  roli głównej 
wystąpił sam Andrzej Grabowski, 
kreujący w sposób idealny świat uka-
zany w  utworze. Świetnie zagrała 
także Anna Tomaszewska w roli służ-
ki Antosi, która urzeka swoim komi-
zmem i wielkim kunsztem aktorskim.

Szkoła w  Pałecznicy to nie 

tylko nowy budynek z  pełną 

infrastrukturą potrzebną do 

rozwoju psychicznego i  fizycz-

nego dzieci i młodzieży. To tak-

że źródło aktywności i  energii 

zarówno uczniów, jak i nauczy-

cieli. Zaledwie dwa miesiące 

minęły od rozpoczęcia roku 

szkolnego, a młodzież z gminy 

Pałecznica może się pochwalić 

nie lada sukcesami zarówno 

na płaszczyźnie sportowej, jak 

i kulturalnej.

w pałecznicy
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