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      Joanna Hałat-Majka,  
redaktor naczelna „Do celu”

Witam Was,  
Drodzy Czytelnicy!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2016 Roku Wszyst-
kim mieszkańcom Gminy Pałecznica życzę

Spełnienia najskrytszych marzeń i realizacji najtrudniejszych celów, Spokoju oraz 
wszelkiej radości na co dzień 

Zdrowia i pogody ducha nie tylko od święta
Błogosawieństwa Bożego dla was i waszych najbliższych, a okres Świąt niech będzie 

źródłem spokoju, radości i refleksji w rodzinnym gronie

Wójt Pałecznicy
Marcin Gaweł 

oraz pracownicy Urzędu Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy, 

radni i sołtysi

Dotarliśmy po raz kolejny do 
końca roku i  stajemy w  przed-
dzień nowego życia, otwarcia 
Boga na człowieka. Tak napraw-
dę to kolejny dowód, że zawsze 
jak coś kończymy to tym samym 
nowe się rozpoczyna. Życie nie 
toleruje próżni. Świąteczny czas 
kolędowania to okres głoszenia 
dobrej nowiny, to czas podsu-
mowań, sprawozdań i rozliczeń. 
Jednak nie  na tym dziś chcemy 
się skupić, myślę że w  okre-
sie Bożego narodzenia należy 
przede wszystkim pomnażać 
dobro otwierając się na drugie-
go człowieka. Wspólnie złama-
ny opłatek to symbol ale rów-
nież często pierwszy krok, żeby 
przemówić do drugiego czło-
wieka, odnaleźć się w sobie. Nie 
bez przyczyny z dziada pradzia-
da przekazuje się powiedzenie, 
że w wigilię narodzin Chrystusa 
„nawet zwierzęta mówią ludz-
kim głosem”. Kolejna szansa na 
taką okazje dopiero za rok nie 
czekaj już dziś to Ty pierwszy 
wyciągnij dłoń. Drodzy czytel-
nicy pokażmy innym i  samym 

sobie, że potrafimy zmieniać ota-
czającą nas rzeczywistość nie tyl-
ko w infrastrukturze. Czyż nie naj-
ważniejsze jest co nas łączy, a nie 
to co nas dzieli. 

Na zbliżające się Święta, w  imie-
niu całej redakcji  pragnę Wam, 
Drodzy Czytelnicy życzyć przeży-
wania Bożego Narodzenia w zdro-
wiu i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Niech czas ten będzie pełen rado-
ści, wytchnienia i  zatrzymania od 
codziennego pędu.

Już dziś zapraszamy do przeczyta-
nia kolejnego numeru, w  którym 
będzie zawarta głęboka analiza 
i  podsumowanie naszych wspól-
nych osiągnięć w  ostatnim roku 
pracy. Niesamowite jest to jak 
wiele można zrealizować wspól-
nych celów w  tak małej gminie 
jaką jest Pałecznica. Zapraszamy 
do czytania naszego miesięcznika 
„DO CELU”.
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Współcześni pisarze

w przyjaźni z L. H. Morstinem

„Od 
czwartego 
roku bez 
książeczki 
ani kroku 
już po raz 
jedenasty”

45 czterolatków z rąk wójta Marci-
na Gawła odebrało książeczki ufun-
dowane przez Centrum Edukacyj-
ne „Bliżej Przedszkola” i  Fundację 
ABCXXI - Cała Polska czyta dzie-
ciom. Mają one u  najmłodszych 

zaszczepić miłość do książek, a u ro-
dziców wyrobić nawyk codziennego 
czytania swojemu dziecku. Spotka-
nie rozpoczęło się piosenką „Cała 
Polska czyta dzieciom” w wykonaniu 
40 osobowej grupy dzieci ze szkoły 

w  Jaksicach (pow. miechowski). Po 
czym dorośli zostali zaproszeni do 
wspólnego czytania „Lokomotywy” 
Jana Brzechwy. 

Nie zabrakło gości specjalnych, 
a wśród nich: Joanny Górskiej – Dy-
rektora Fundacji ABCXXI – Cała Pol-
ska czyta dzieciom z Warszawy, Anny 
Wiśniewskiej- Dyrektora Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w  Krako-
wie, Jacka Tomasika – wicestarosty 
powiatu proszowickiego i Katarzyny 
Wawrzeń - Dyrektora Biblioteki Po-
wiatowej w  Proszowicach. Obecni 
byli również organizatorzy tej samej 
akcji w  innych gminach: p. Jolanta 
Kupczyk- Dyrektor Wielofunkcyjnej 
Świetlicy Oświatowej w  Radziemi-
cach oraz p. Beata Makowska z kole-
żankami – nauczycielkami ze Szkoły 
Podstawowej w Jaksicach.

W  przerwie goście mogli skoszto-
wać różnych smakołyków przygo-
towanych dzięki hojności: 
sponsorów, organizatorów 
i rodziców. A maluszki zosta-
ły zaproszone do wspólnej 
zabawy przy muzyce. 

Na koniec odbył się spek-
takl teatralny pt. „Koziołek 
Matołek” w  wykonaniu kra-
kowskich aktorów, którzy 
angażując umiejętnie każde 

Kształtowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 
to inwestycja w przyszłość dzieci, w ich rozwój 
intelektualny, emocjonalny i moralny. Czytanie uczy 
myślenia, doskonali język i pamięć, rozwija wrażliwość 
i wyobraźnię. Pomaga osiągnąć sukces w życiu i w szkole. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy po raz 
11 zorganizowała akcję pn.„Od czwartego roku bez 
książeczki ani kroku”.

dziecko próbowali przenieść je na 
moment w krainę baśni. 

Cieszy fakt, że akcja gminy Pałecz-
nica stała się wzorem dla innych  
gmin w  Polsce. Podobne pro-
gramy wprowadzone są na stałe 
w: Kijach, Michałowie, Gnieźnie, 
Żorach, Moszczenicy, Piotrkowie 
Kujawskim, Żabim Rogu, Woźni-
cach, Wrzosowej, Radziemicach, 
Jaksicach i  wielu innych miejsco-
wościach. Pragnę jednocześnie 
podziękować wszystkim, którzy 
otworzyli swoje serca i  wsparli 
naszą imprezę materialnie, fizycz-
nie i  duchowo. Okazana pomoc 
jest wspaniałym przykładem dla 
innych i  świadectwem szacunku, 
która na pewno zaowocuje i  po-
może naszym dzieciom w dalszym 
rozwoju.

Krystyna Błaut  
– kierownik GBP w Pałecznicy

Ludwik Hieronim Morstin  pocho-
dził z zamożnej rodziny ziemiańskiej 
z  Pławowic koło Proszowic. Był bar-
dzo zdolnym i  ambitnym człowie-
kiem oraz oddanym patriotą i  dzia-
łaczem politycznym. Swoją wiedzę 
filologiczną,  filozoficzną i  psycho-
logiczną  zdobywał na uczelniach 
w Monachium, Berlinie, Lipsku i Pa-
ryżu. W wieku 59 lat opuścił pławo-
wicki pałac i osiadł na stałe w Zako-
panem. W  tym czasie patronował 
i  był kierownikiem scen teatralnych  
w  Zakopanem, Katowicach i  Krako-
wie. W  swoim długim życiu oprócz 
licznych opowiadań, pisał także 
sztuki teatralne. Za swoją działalność 
i twórczość literacką  otrzymał liczne 
odznaczenia. 

Chcąc upamiętnić jego sylwetkę 
dzieci i młodzież szkolna recytowała 
poezję i  prozę współczesnych pisa-
rzy polskich takich jak: J. Brzechwa, J. 
Tuwim, M. Strzałkowska, D. Wawiłow, 
H. Ożogowska, D. Gelner, K. Ryrych, 
St. Jachowicz i  inni. Gimnazjaliści 
wybrali trudniejszą formę, bo zapre-
zentowali utwory napisane gwarą 
góralską -  J. Tischnera i J. Krzepkow-
skiego – Sabały.  

Z grupy ponad 30 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum w Pałecznicy 

i Ibramowic jury wyłoniło dziewięciu 
uczestników „najlepszych z  najlep-
szych” do etapu powiatowego.

W kategorii klas od IV – VI Szkoły 
Podstawowej:

I  Miejsce – Aleksandra Miętka  
– Pałecznica
II Miejsce – Aleksandra Marzec  
– Pałecznica
III Miejsce – Magdalena Gaweł  
– Pałecznica

Wyróżnienie dla Karoliny Czekaj 
– Pałecznica
Wyróżnienie dla Izabeli Rogala 
– Ibramowice

W kategorii gimnazjum  recytato-
rzy  popisali się wręcz aktorskimi 
umiejętnościami co spowodowa-
ło, że czterem  uczestnikom przy-
znano ex aequo I miejsce:

– Alicji Chmielarskiej
– Zuzannie Bujak
– Klaudii Maćkowskiej
– Kamili Pieczyrak

Wszyscy uczniowie zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom, byli przecież 

wybrani jako najlepsi w swoich szko-
łach. 

Biblioteka Publiczna  jako organiza-
tor i  fundator nagród książkowych 
dziękuje wszystkim uczestnikom 
za odwagę i  chęci, nauczycie-
lom za poświęcony czas, a  komisji 
za wsparcie działań kulturalno- 
-oświatowych. 

Krystyna Błaut 
– Kierownik GBP w Pałecznicy

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pałecznicy 
przeprowadziła kolejną 
edycję  gminnego konkursu 
recytatorskiego im. Ludwika  
Hieronima Morstina 
organizowanego już od 
kilkudziesięciu lat. Celem 
konkursu jest kształtowanie 
związków emocjonalnych 
w oparciu o tradycję 
lokalną oraz upamiętnienie 
i propagowanie twórczości 
rodzimego pisarza. 
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JASEŁKA
w Gminie Pałecznica

Okres przedświąteczny, to czas większej niż zwykle zadumy, a w pałecznickich szko-
łach intensywnej pracy artystycznej. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują 
bowiem jedno z ważniejszych wydarzeń w roku, świąteczne jasełka.  To już tradycja, 
która trwa od wielu lat i przynosi zarówno małym artystom, jak i widzom, często ro-
dzicom, babciom, dziadkom dzieci, wiele niezapomnianych chwil i wzruszeń.
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PAŁECZNICA
W  tym roku aktorami w  jasełkach w  Pałecznicy byli 
uczniowie klas drugich i  trzecich Szkoły Podstawowej 
w Pałecznicy. Głównym organizatorem jasełek była Anna 
Zemeła, którą wspierały Dorota Kurczych, Bożena Depta 
i Maria Janik. W jasełkach wzięli udział wszyscy uczniowie 
Zespołu Szkół w Pałęcznicy, a  także rodzice oraz zapro-
szeni goście z Joanną Hałat – Majką, wicewójtem Pałecz-
nicy.

Po pięknej inscenizacji przedstawiającej narodziny Chry-
stusa wszyscy uczestnicy zdarzenia wspólnie przełamali 
się opłatkiem.

CZUSZÓW
W Szkole Filialnej w Czuszowie, w której istnieją dwa od-
działy przedszkolne (starszaków i dzieci młodszych) oraz 
jeden oddział klasy drugiej szkoły podstawowej jasełka 
odbyły się w remizie strażackiej. Dla przedszkolaków był 
to czas na robienie świątecznych porządków, przygoto-
wywanie zaproszeń, a także spotkanie z Mikołajem. Z ko-
lei drugoklasiści przygotowali jasełkową inscenizację.

Jasełka w Czuszowie to wydarzenie dla całej miejscowo-
ści. Biorą w niej udział wszyscy mieszkańcy, którym tylko 
na to pozwala czas. Od lat to wydarzenie ma charakter 
integrujący czuszowian i  bierze w  nim udział kilkadzie-
siąt nawet osób.
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Czuszów

Czuszów
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IMBRAMOWICE
W  Imbramowicach jasełka przygotowane przez Dorotę 
Herchel miały bardzo ciekawą fabułę opartą na połącze-
niu tradycji ze współczesnością. Pojawiły się między inny-
mi sms-y do pastuszków wysyłane z telefonów komórko-
wych. Przedstawienie miało bardzo wyraźne przesłanie 
wskazujące na to, że niezależnie od czasów narodziny 
Chrystusa mają jednakowe znaczenie i  powinny sta-
nowić podstawę do głębokich przemyśleń szczególnie 
w czasie przedświątecznym i w samo Boże Narodzenie. 
Po spektaklu zgromadzeni widzowie, rodzice i zaprosze-
ni goście podzielili się opłatkiem, a jednocześnie podjęli 
wiele ciekawych rozmów, w których dominowało przede 
wszystkim zrozumienie dla innych ludzi.

NADZÓW
W  Nadzowie w  przedstawieniu jasełkowym wzięło 
udział szesnastu przedszkolaków z grupy mieszanej 3, 4 
i 5 – latków. Przedstawiły one montaż słowno – muzycz-
ny przygotowany przez Iwonę Wójcik i Danutę Gorgoń. 
W dużej liczbie dopisali goście, przede wszystkim rodzice 
młodych artystów. Z  wielkim zainteresowaniem widzo-
wie przyjęli taniec z ulicy Śnieżynkowej. Był to prawdo-
podobnie najlepszy punkt programu.

Ciekawostką jest to, że dzieci z Nadzowa zaproszone zo-
stały także do Hotelu Merkury w Racławicach, gdzie spo-
tkały się ze św. Mikołajem, mogły własnoręcznie upiec 
własne ciasteczka i  w  prezencie dostały vouchery do 
strefy Spa, z której mogą skorzystać wraz z rodzicami.

Nadzów

Nadzów

Ibramowice

Ibramowice

Ibramowice
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Od kiedy jest pan w orkiestrze?
Wszedłem do orkiestry w  wieku 14 
lat. To było w  1972 roku i  jestem 
w niej nieprzerwanie do dzisiaj. Na-
wet w  wojsku grałem w  orkiestrze. 
Przez jakiś czas byłem też skarbni-
kiem orkiestry, ale w momencie, gdy 
orkiestra trafiła do stowarzyszenia 
„Razem Plus” zrezygnowałem z  tej 
funkcji, by zająć się tylko graniem.

Na jakim instrumencie pan gra?
Na tenorze. To taki blaszany instru-
ment dęty podobny do trąbki, ale 
z o wiele głębszym brzmieniem.

Skoro jest pan naocznym świad-
kiem całej historii orkiestry, proszę 
opowiedzieć o najważniejszych mo-
mentach w jej istnieniu.
Moim zdaniem takim największym 

NIE BÓJMY 
SIĘ MŁODEGO 
NARYBKU

wyzwaniem było dla nas wzięcie 
udziału w  przeglądzie orkiestr dę-
tych. To było możliwe, bo mieliśmy 
świetnych kapelmistrzów. Pierw-
szym był Leon Wcisło, który podob-
nie, jak ja, był tenorzystą. Przeszedł 
do nas z  orkiestry kolejowej w  Kra-
kowie. To był bardzo oddany tej idei 
człowiek. Nauczył nas czytania z nut, 
bo na początku tego nie umieliśmy. 
Mieliśmy chęci, ale nie mieliśmy 
wiedzy. To dzięki niemu, my, amato-
rzy, zaczęliśmy bardziej rozumieć te 
partytury i muzykę w ogóle. Po nim 
w 1974 roku rolę kapelmistrza prze-
jął Marian Świgoń, który wcześniej 
grał na trąbce w  orkiestrze wojsko-
wej. Podziwiałem go za wielkie za-
angażowanie w  naszą działalność. 
Potrafił popołudniami przyjeżdżać 
z Krakowa do nas, aby poświęcić nam 
czas i  kierować orkiestrą. Poza tym 
dzięki niemu w 1989 roku zajęliśmy 
pierwsze miejsce w  Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Busku 
Zdroju i  awansowaliśmy do etapu 
międzywojewódzkiego w  Kielcach. 

Później orkiestrę przejął Czesław 
Chećko, kapelmistrz wojskowy z Kra-
kowa który nota bene był uczniem 
Mariana Świgonia.

A kto był założycielem orkiestry?
Marian Kwiecień. To on założył orkie-
strę i przez wiele lat był jej prezesem. 
Ostatnio, 15 listopada br, nadaliśmy 
mu tytuł Prezesa Honorowego doce-
niając jego ogromne zasługi w zakre-
sie rozwijania Orkiestry Dętej „Syrena”.

Czy w  zespole jest duża rotacja 
członków?
Za czasów kolejnego kapelmistrza, 
Krzysztofa Szota, do zespołu tra-
fiło bardzo wielu młodych ludzi, 
przede wszystkim gimnazjalistów. 
Ale po ukończeniu szkoły ta grupa 
rozjechała się po świecie. Spośród 

18 członków orkiestry dziesięciu już 
przeniosło się na koncert do wiecz-
ności. Zostało nas ośmiu. Nie zawsze 
wszyscy z  tej ekipy ze względu na 
stan zdrowia, byli w stanie przyjść na 
próby. Orkiestra pogrążyła się w  ta-
kim marazmie.

A co teraz się dzieje w orkiestrze?
Od momentu, gdy orkiestrą zaopie-
kowało się stowarzyszenie „Razem 
Plus” coś drgnęło. Zdobyliśmy pie-
niądze z Małopolskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego na zakup instrumen-
tów . Naszym kapelmistrzem został 
młody, ale bardzo zaangażowany 
w sprawy orkiestry Łukasz Kłosiński.

Gdzie można zobaczyć Orkiestrę 
Dętą „Syrena”?
Bierzemy udział we wszystkich waż-
nych uroczystościach na terenie 
gminy Pałecznica. Występowaliśmy 
także w Proszowicach i myślę, że or-
kiestra w obecnym składzie pokaza-
ła si,ę tam w bardzo dobry sposób.

Co jest w repertuarze  orkiestry?
- Mnóstwo znakomitych aranżacji, 
które zebrały się w   kilkudziesięcio-
letniej historii zespołu. Gramy wiele 
marszów, ale także walca Szostako-
wicza, czy popularną i  wpadającą 
w ucho muzykę biesiadną. Tego jest 
naprawdę bardzo dużo.

A jaka przyszłość - pana zdaniem – 
rysuje się przed orkiestrą, w jaką or-
kiestrę należy wierzyć?
Moim marzeniem jest, aby młodzi 
ludzie przejęli od nas starszych pa-
łeczkę. Żeby się rozwijać i  iść do 
przodu, potrzebni są młodzi ludzie. 
Patrzę z  nadzieją na nowy narybek 
w  zespole. Staram się im pomagać. 
W tej chwili w zespole jest ośmiu ne-
storów, jak ja i 12 młodych członków 
orkiestry, w tym wiele dziewczynek, 
co jeszcze bardziej ubarwia naszą 
grupę.

Gdzie można was usłyszeć w najbliż-
szym czasie?
Na pewno zagramy na pasterce 
w  Czuszowie. Później odwiedzimy 
Pałecznicę podczas spotkania opłat-
kowego z wójtem. Mam nadzieję, że 
to będzie dobry początek Nowego 
Roku, nie tylko dla członków orkie-
stry, ale i wszystkich ludzi zaangażo-
wanych w  funkcjonowanie naszego 
zespołu.

Stowarzyszenie „Razem Plus” 
– członek zarządu Piotr Zys

Zarejestrowaliśmy się jako sto-
warzyszenie w  marcu 2015 roku. 
A zatem działamy dość krótko, ale 
mamy wiele ciekawych planów. 
Powstaliśmy dlatego, że w  odczu-
ciu wielu osób, które były założy-
cielami stowarzyszenia, tu u  nas 
w  Czuszowie do tej pory mało się 
działo. A  przecież żyją tu ludzie, 
którym powodzi się i lepiej i gorzej. 
I  właśnie z  myślą o  tych ostatnich 
chcemy podjąć działania, by wy-
równać ich szanse funkcjonowania 
w  naszej społeczności. Planujemy 
między innymi bezpłatne porady 
prawne dla naszych mieszkańców. 
Wiele inicjatyw związanych jest 
z  dziećmi, które po powrocie ze 
szkoły z  Pałecznicy nie miały do-
tąd żadnej oferty. To z myślą o nich 
chcemy organizować różne spo-
tkania integracyjne, ogniska, wy-
jazdy do ZOO i  innych ciekawych 
miejsc. Pomysłów mamy wiele, ale 
ogranicza nas trochę brak własnej 
siedziby. Korzystamy gościnnie 
z remizy, ale własny obiekt z pew-
nością pozwoliłby nam działać na 
szerszą skalę. Mam nadzieję, że 
uda nam się pozyskać jakiś obiekt 
publiczny i w 2016 roku nasza dzia-
łalność przyniesie, oprócz wsparcia 
dla Orkiestry Dętej „Syrena”, wiele 
nowych inicjatyw, które ożywią na-
szą miejscowość

Rozmowa z Zenonem Baczyńskim, jednym z najstarszych 
członków Orkiestry Dętej „Syrena” z Czuszowa.
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Projekt Małopolska Sieć Szeroko-
pasmowa (MSS) zakłada wybudo-
wanie na terenie województwa 
małopolskiego szerokopasmowej 
szkieletowej sieci telekomunika-
cyjnej. Jego realizacja oznacza bu-
dowę ok. 1 250 km i  pozyskanie 
ok. 1 700 km sieci światłowodowej 
oraz wybudowanie 19 węzłów sieci 
szkieletowej i 250 węzłów dostępu 
do sieci szerokopasmowej. Inwe-
stycja ta realizowana jest w ramach 

Prowadzenie ewidencji budynków 
wynika z  przepisów prawa, a  w  po-
wiecie proszowickim przez wiele 
lat niewiele się pod tym względem 
działo, przede wszystkim z  powodu 
braku środków na takie działanie. 
Kiedy zatem Małopolski Urząd Wo-
jewódzki przekazał pieniądze, sta-
rostwo powiatowe w  Proszowicach 
wyznaczyło 8 obrębów w  czterech 
gminach, gdzie występowało naj-
więcej niezgodności w  oznaczeniu 
granic działek.

W  większości wypadków udało się 
to zrobić bez międzysąsiedzkich 
sporów. Mieszkańcy, jeśli nie było 
wystarczającej dokumentacji, sami 
określali, jak granica między dział-

kami ma przebiegać i  ich sugestie 
brane były pod uwagę, a  granica 
wytyczana była na podstawie zgod-
nego oświadczenia stron zaintereso-
wanych.

Jednak bywa czasem i tak, że miesz-
kający w danym miejscu od lat sami 
nie wiedzą, gdzie ta granica ma 
przebiegać. Jedynym odniesieniem 
są wtedy dokumenty z  lat sześć-

dziesiątych i  okazuje się, że różni-
ce są dość znaczne w  stosunku do 
rzeczywistości. Powstaje wówczas 
spór niczym z  „Samych swoich”, 
spór o  miedzę. Firma wytyczająca 
granice, jeśli już to robi, to zgodnie 
z  prawem musi te granice wyzna-
czyć niezależnie od wszystkiego. 
A  spór musi być wyjaśniony w  in-
nym trybie, albo administracyjnym, 
albo w sądzie.

Gdy sąsiedzi mają odmienne zdanie, 
co do przebiegu granicy, wyznacza 
się ją mimo wszystko przyjmując 
albo zapisy starych map, albo wersję 
jednego z  sąsiadów, albo też kieru-
jąc się tzw. stanem spokojnego po-
siadania czyli biorąc pod uwagę gra-
nicę biegnącą zgodnie z istniejącym 
ogrodzeniem. Wówczas jednak taka 
granica na mapie jest oznaczona 
jako sporna. Sąsiedzi są informowa-
ni, że jeśli chcą tę sprawę wyjaśnić, 
muszą to zrobić na własny wniosek 
złożony do Gminy. Wszczynane jest 
wtedy postępowanie rozgranicze-
niowe. Może się ono zakończyć ugo-
dą w  obecności geodety powiato-
wego. Jeśli jednak sąsiedzi nie mogą 
dojść do porozumienia, sprawę gmi-
na automatycznie kieruje do sądu.

Na terenie gminy Pałecznica pod-
czas wytyczania granic pojawiły się 
takie sporne sytuacje: 9 w  Czuszo-
wie, 1 w Bolowie i 3 w Nadzowie. Ja-
rosław Kozuch, właściciel firmy „Geo-
prof” z  Krakowa, która zajmowała 
się wytyczaniem granic na terenie 
gminy Pałecznica, twierdzi, że jest to 
pewna norma, która występuje we 
wszystkich miejscowościach. Pałecz-
nica nie jest zatem pod tym wzglę-
dem wyjątkiem.

Co prawda wszystkie działania w za-
kresie wytyczenia granic działek już 
się zakończyły, podobnie jak skoń-
czył się czas, gdy nowe mapy były 
wyłożone do wglądu w  Starostwie 
Powiatowym w  Proszowicach, ale 
prace te objęte są gwarancją. Trwa 
ona kilka lat i  w  tym czasie każdy, 
kto ma wątpliwości, co do wyzna-
czonych granic, może je zgłosić do 
starostwa i sprawę wyjaśnić.

SAMI SWOI

W ostatnim czasie na terenie Czuszowa, Bolowa  
i Nadzowa w gminie Pałecznica przeprowadzona zo-
stała ewidencja budynków, a jednocześnie firma geo-
dezyjna „Geoprof” z Krakowa na zlecenie starostwa 
powiatowego w Proszowicach dokonała przełożenia 
map wektorowych na mapy numeryczne. W przypad-
kach, gdy na starych mapach pochodzących jeszcze 
z  lat sześćdziesiątych XX wieku pojawiały się jakieś 
nieścisłości, geodeci udawali się w teren, by sprawę 
wyjaśnić i wyznaczyć granice poszczególnych działek.

PĘDZĘ DO CIEBIE ŚWIATŁOWODEM…
czyli Pałecznica w Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej

W Pałecznicy pojawił się jeden z 250 węzłów dostępu do 
internetowej sieci szerokopasmowej w Małopolsce. Aby 
jednak mogli z niej korzystać mieszkańcy gminy, musi 
się pojawić operator, który ją rozprowadzi po terenie 
gminy bezpośrednio do gospodarstw domowych.

Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia 
to ponad 192 mln zł, z czego prawie 
64 mln zł stanowi dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej.

Dostęp do szerokopasmowego Inter-
netu dla gospodarstw domowych, 
instytucji publicznych oraz przedsię-
biorstw – szczególnie na obszarach 
wiejskich – stał się strategicznym ce-

lem dla rozwoju województwa ma-
łopolskiego. Społeczeństwo informa-
cyjne stało się faktem, a zarządzanie 
informacją, szybkość i jakość jej prze-
pływu stanowi element konkuren-
cyjności we wszystkich dziedzinach 
życia, w  tym także w  gospodarce 
i usługach. Aby społeczeństwo infor-
macyjne rozwijało się wszyscy ludzie 
muszą mieć powszechny dostęp do 
sieci internetowej. W tej chwili miesz-
kańcy Gminy Pałecznica, jeśli tylko 
pojawi się operator sieci, który będzie 
chętny, by taką sieć w gminie zbudo-
wać, również skorzystają z wygodne-
go, szybkiego szerokopasmowego 
internetu.

Operatorem sieci zrealizowanej w ra-
mach Projektu będzie Małopolska 

Sieć Szerokopasmowa sp. z  o.o. 
działająca w tzw. modelu operatora 
operatorów (ang. carrier’s carrier), 
w  którym MSS będzie eksploato-
wać i  zarządzać siecią oraz świad-
czyć usługi odbiorcom hurtowym 
(przedsiębiorcom telekomunika-
cyjnym świadczącym usługi deta-
liczne użytkownikom końcowym). 
Zaoferowanie wysokowydajnych 
węzłów dostępu do sieci będzie 
dla operatorów komercyjnych ryn-
kową i  ekonomiczną zachętą do 
budowy na zasadach konkurencyj-
nych własnych sieci dostępowych, 
pomagając przełamać barierę in-
westycyjną w obszarach, gdzie do-
tąd trudno uzyskać dostęp do no-
woczesnych szerokopasmowych 
usług.
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Wójt Gminy Pałecznica 

zwraca się do wszystkich mieszkańców z apelem o wycinkę drzew w pasie 

drogowym i tuż obok

Rada Gminy Pałecznica na specjalnym posiedzeniu ustali sposób i metody 

wyegzekwowania obowiązku wycinki drzew przez mieszkańców

A
PE

L

Wójt Gminy Pałecznica
Marcin Gaweł

Ten pierwszy atak zimy sprawił, iż gałę-
zie drzew położonych blisko drogi ugi-
nały się pod zwałami śniegu i zabloko-
wały przejazd nie tylko samochodom 
ciężarowym, ale też osobowym. Gdy-
by właściciele działek, na których rosną 
owe drzewa nie sadzili drzew w pasie 
drogowym lub przycinali gałęzie nad 
drogą problemu by nie było. Jest on 
jednak bardzo poważny, bowiem taka 
sytuacja powoduje, że życie i zdrowie 
użytkowników drogi jest narażone na 
niebezpieczeństwo.

Na ostatnim posiedzeniu radni gmi-
ny Pałecznica prowadzili debatę 
na ten temat. Wstępnie ustalono, iż 
niesfornych właścicieli drzew należy 
pouczyć o  ich obowiązkach, co ni-
niejszym czynimy . A następnie przy-
kładnie karać tak, aby w przyszłości 
uniknąć takich problemów. 

To kwestia 
BEZPIECZEŃSTWA

Wszyscy pamiętamy pewien dzień w październi-
ku, kiedy na terenie gminy Pałecznica miały miej-
sce obfite opady śniegu.

Zdaniem Wójta Marcina Gawła skoro 
ktoś uprawia drzewa w  pasie drogi 
to znaczy, że czerpie z niej korzyści. 
A  zatem podlega opłacie za zaję-
cie pasa drogowego. Z  konsultacji 
z  Państwową Komendą Powiatową 
Policji w  Proszowicach wynika też, 
że taki stan rzeczy powoduje zagro-
żenie w  ruchu drogowym, co także 
podlega karze mandatu. 

Istnieją zatem instrumenty praw-
ne do wyegzekwowania wycinki 
drzew i  krzewów rosnących w  pa-
sie drogi, a  nie będących własno-
ścią zarządcy drogi. Stąd apel do 
wszystkich mieszkańców, aby wy-
korzystać okres zimy i  wiosny na 
przeprowadzenie prac porządko-
wych tak, aby w  przyszłości pod-
czas wiosennych kontroli unik-
nąć kar finansowych i  perturbacji 
prawnych. Jesteśmy przekonani, 
że większość z nas porusza się wła-
snymi samochodami czy traktora-
mi i  znacząco odczuwa problem 
porysowanych karoserii zerwanych 
lusterek czy rozbitych lamp. 

Apelujemy do wszystkich. Zanim 
zaczniemy wytkać palcami innych, 
obetnijmy krzaki i  drzewa przy na-
szych posesjach.
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„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski 
projekt pomocy rodzinom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji material-
nej, realizowany przez Stowarzysze-
nie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy, darczyńców i dobro-
czyńców, na dwa tygodnie przed 
świętami  Bożego Narodzenia, ro-
dziny otrzymują paczki odpowiada-
jące ich indywidualnym potrzebom, 
a często również marzeniom. 

Tegoroczna akcja „Szlachetna Pacz-
ka” była organizowana również 
w  naszej gminie, której finalne za-
kończenie odbyło się 12 grudnia 
w  Proszowicach w  budynku Cechu 
Rzemiosł Różnych. Do magazynu 
przekazaliśmy aż 18 „Szlachetnych 
Paczek”, w których znalazły się pod-

„SZLACHETNA PACZKA” 

stawowe produkty żywnościowe, 
środki czystości, artykuły szkolne, 
zabawki i  wymarzona pralka. Stam-
tąd wolontariusze zawieźli świątecz-
ne paczki do potrzebującej rodziny. 
Organizatorzy ze strony instytucji 
gminnych bardzo serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy włączyli się 
do akcji, przede wszystkim uczniom 
i  rodzicom za aktywne zaangażo-
wanie się w zbiórkę przynosząc po-
trzebne produkty oraz wszystkim, 
którzy dołączyli się do zbiórki pie-
niężnej na zakup jednej z głównych 
potrzeb rodziny – pralki. Jeszcze raz 
bardzo gorąco dziękujemy za po-
moc w  zebraniu potrzebnych arty-
kułów. Pamiętajmy o  innych, gdyż 
„dobro dane innym, wraca do nas 
podwójnie”.

w gminie Pałecznica

Część z tych zadań, których nie reali-
zują nasi mieszkańcy w efekcie kata-
klizmów – klęski żywiołowej spada 
na naszych Strażaków Ochotników.  
To oni w pierwszej kolejności są wzy-
wani, gdy droga jest nieprzejezdna z 
powodu przewróconego drzewa lub 
połamanych konarów, albo dojdzie 
do jakiegoś zdarzenia losowego. To 
oni nieodpłatnie, z  potrzeby ducha 
chcąc nieść bezinteresowną pomoc 
drugiemu człowiekowi czy w  dzień 
czy w nocy na głos syreny czy komu-
nikat esemesowy rzucają wszystko 
i biegną nieść pomoc. 

Wydarzenia z  7.11.2015 roku po 
raz kolejny udowodniły, iż Ochot-

ALE WARTO SIĘ ZABEZPIECZYĆ
nicza Straż Pożarna zdała egza-
min. To strażacy byli pierwsi tuż 
po zerwaniu dachów w  miejsco-
wości Nadzów. To oni szybko 
i  sprawnie zabezpieczyli budyn-
ki przed dalszą dewastacją przez 
wiatr czy zalewanie przez deszcz. 
Gdy emocje opadną, wiatr usta-
nie, a słońce oświetli miejsce dzia-
łania żywiołu poszkodowani czę-
sto zostają sami. Szacowanie strat 
przez firmy ubezpieczeniowe czy 
komisje gminne to proces żmudny 
i często kontrowersyjny. Dziś ogól-
nodostępne media szybko infor-
mują, kto, ile i dlaczego powinien 
otrzymać wsparcia nie pisząc skąd 
wziąć, żeby dać. 

PAMIĘTAJMY

Pomoc w  usuwaniu strat klęsk ży-
wiołowych gmina może, ale nie musi 
otrzymać od wojewody tylko wte-
dy, gdy poziom strat na terenie da-
nej gminy przekroczy 5% budżetu 
gminy. Tak więc o  zwrot wydanych 
pieniędzy na usuwanie  powstałych 
strat gmina nie może liczyć przy ma-
łych, lokalnych, niewielkich znisz-

czeniach. Wówczas jest zdana na 
środki własne, pozyskane chociaż-
by z podatku od mieszkańców. Ta 
pula zawsze jest ograniczona i  na 
wszystko nie wystarczy. Podob-
nie, jak wszystkie nasze domowe 
budżety. Wówczas to Rada Gminy 
na wniosek Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej decyduje skąd 
zabrać i z czego zrezygnować tak, 
aby udzielić pomocy.

Na stronie 9 tego wydania „Do Celu” piszemy o pro-
blemie przycinania drzew i krzewów w pasie ruchu 
drogowego i znaczeniu tych działań dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy Pałecznica i  innych użyt-
kowników drogi.

NA STRAŻAKÓW ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ
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Spotkanie swoją obecnością za-
szczycili Wójt Gminy Pałecznica Pan 
Marcin Gaweł, zastępca Wójta Gmi-
ny Pani Joanna Hałat-Majka oraz 
koordynator projektu Pani Iwona 
Perkowska, jak również uczestnicy  
świetlic międzypokoleniowych dzia- dzia-
łających na terenie gminy Pałecznica 
tj. z Nadzowa oraz Pałecznicy. Impre-
zę uświetniła zabawa taneczna oraz 
przygotowane wcześniej potrawy 
staropolskie. Klubowicze w ramach 
zajęć prowadzonych trzy razy w ty-
godniu przygotowywali potrawy 
regionalne – bigos, pieczeń, jak rów-
nież sałatki. Podczas przygotowań 
dzieci pomagały swoim babciom 
przy nakrywaniu do stołu. Atrakcją 
wieczoru okazała się zabawa tanecz-
na, która najlepiej ukazała integrację 
między świetlicami. Zarówno doro-
śli, jak i dzieci miały okazję bawić się 
do utworów współczesnej muzyki 
tanecznej. Natomiast dzieci pozna-
ły i próbowały swoich sił w tańcach 
znanych naszym dziadkom, jak wal-
czyk, czy polka. Podczas spotkania 
organizowane były również zabawy 
takie jak „mam chusteczkę haftowa-
ną”, konkurs tańca towarzyskiego 
rock and roll, twist, cza-cza, walc. Pa-
nowie wraz z Paniami oraz dziećmi 
bawili się do późnych godzin wie-
czornych. 

ANDRZEJKI  
bez granic 
wiekowych

Klubowicze Ośrodka Wsparcia w Pieczonogach działa-
jącego w ramach projektu „Wspieranie osób w pode-
szłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Pałecznica „Muszelka” zorganizowali w dniu 
21.11.2015 r. Spotkanie Andrzejkowe. 
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Pani Otolia Gorgoń to najstarsza 
mieszkanka gminy Pałecznica. Ukoń-
czyła 100 lat. Jej syn, Józef, twierdzi, 
że mama czuje się nie najgorzej, jak 
na swój wiek. Wiele rzeczy nadal 
wykonuje sama i potrafi o siebie za-
dbać. A jak widać na zdjęciu, nie za-
brakło jej także sił, aby wziąć udział 
w  uroczystościach związanych z  jej 
setną rocznicą urodzin.

Pani Otolia przez całe życie zwią-
zana była z rolnictwem, zajmowała 
się gospodarką w  swoich rodzin-
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nych Winiarach. Urodziła sześcioro 
dzieci, spośród których pięcioro 
nadal żyje. Dziś pani Otolia ma wie-
lu wnuków, prawnuków, ale też pra 
prawnuków.

Sama uroczystość nie tylko na jubi-
latce zrobiła wrażenie, bo nieczęsto 
się zdarza, aby takie wydarzenie ob-
chodzić. Byli na nim obecni nie tylko 
członkowie rodziny, ale również są-
siedzi, znajomi oraz władze gminy 
Pałecznica z wójtem Marcinem Gaw-
łem na czele.
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