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Drodzy Czytelnicy
Oddaję do Waszych rąk drugie w 2017
roku wydanie samorządowej gazety„Do
celu”.
Jest ona jak zawsze zbiorem najważniejszych
wydarzeń, które miały miejsce w ciągu
ostatnich miesięcy w gminie Pałecznica
oraz ogłoszeń ważnych dla nas mieszkań-
ców.
Patrząc na świat obiektywnym spojrze-
niem obserwuję jak wszystko szybko prze-
mija. Świat wokół nas biegnie, zwalnia,
przyspiesza wszyscy gdzieś gonią ucie-
kający CEL. Wszystko wydaje się być po-
wtarzalne i niezmienne od zawsze. Jednak
pośród tej całej rzeczywistości widzę wspa-
niałych ludzi naszej gminy mających czas za-
trzymać się i zrobić coś wspólnie. Wyda-
rzenia opisane w tym wydaniu„Do celu”po-
kazują dusze naszych mieszkańców, które
są pełne ciepła, szczerych, otwartych wza-

jemnych relacji, na których można budować
wszystko co piękne, zdrowe i naturalne. Tak,
tylko taka otwartość na otaczającą nas rze-
czywistość wyznacza prawidłowy kierunek
życia. Pokazuje jak wiele przyjemnych chwil
w codziennym życiu może dawać nam
wspólna praca na rzecz drugiego człowie-
ka. My ludzie jesteśmy stworzeni do bycia
we wspólnocie, stąd gdzieś głęboko w
każdym z nas jest ogromny potencjał do
przekazywania dobra. Jestem przekona-
na, że to co dajemy od siebie zawsze do nas
wraca starajmy się żyć nie tylko dla siebie ale
przede wszystkim dla drugiego człowieka,
a wtedy świat będzie piękniejszy, a my
wszyscy będziemy mieli więcej okazji do
wspólnych spotkań i uroczystości. Dzięku-
ję wszystkim mieszkańcom, którzy zaan-
gażowali się w ostatnie wydarzenia społecz-
ne na terenie naszej gminy.

Życzę Wam przyjemnej lektury

Tym razem uczestnicy Świetlic Środowiskowych z gminy
Pałecznica odwiedzili Zagrodę Edukacyjną„Pszczółki”w
Niezwojowicach. W programie znalazło się m.in. zwie-
dzanie Makiety Bitwy Racławickiej. Nie zabrakło też
warsztatów robienia rogalików. Jak zwykle odwiedzający
Zagrodę mogli liczyć na gościnność gospodarzy – Danuty,
Agnieszki i Janusza Król.

Niezwojowice. Ze świetlic do Zagrody

Dziś słyszy się komentarze, że lu-
dzie coraz rzadziej ze sobą rozma-
wiają, a coraz częściej spędzają czas
przed laptopem czy telewizorem. I
rzeczywiście, niestety, tak jest. Tym
bardziej cieszą te wszystkie inicjaty-
wy, które sprawiają, że – odwołując
się do słów papieża Franciszka –
schodzimy z kanapy i zakładamy wy-
godne buty.

Lato sprzyja organizacji różnego rodzaju pik-
ników i wydarzeń. Tych w ostatnich dniach
nie brakowało w gminie Pałecznica. Co
więcej, były one organizowane bądź
współorganizowane przez mieszkańców. I
to zarówno przez tych, którzy w swoich
miejscowościach mają przystosowane do
tego place lub budynki jak i przez tych, któ-
rzy takich miejsc nie mają.

Najważniejsze, że w codziennym zabiega-
niu mieszkańcy potrafią ze sobą rozmawiać
i dobrze się bawić. Taka integracja sprawia,
że gmina jest silna mądrością i wspólnotą
mieszkańców. I oby tak było dalej.

FELIETON „DO CELU”

Potrafią zejść
z kanapy
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Kolejna sesja Rady Gminy, tym razem
absolutoryjna, odbyła się w Gminnym
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Pałecznica.

Radni zatwierdzili sprawozdanie z wykona-
nia ubiegłorocznego budżetu. Potwierdzi-
li to w głosowaniu udzielając wójtowi Mar-
cinowi Gawłowi absolutorium.
Tradycyjnie, podczas sesji, nie zabrakło in-
terpelacji i zapytań, które zostały złożyne na
ręce Grzegorza Wądka, Przewodniczącego
Rady Gminy Pałecznica. Wójt Marcin Gaweł
podkreślił, że ta pisemna forma interpelacji
pozwoli sprawniej rozwiązywać zgłaszane
problemy.
Pytania radnych kierowane były także do za-
proszonych na sesję przedstawicieli Powia-
tu Proszowickiego. Dotyczyły one między in-
nymi budowy chodnika w miejscowości
Pamięcice, prawidłowego oznakowania
miejscowości naszej gminy, wykaszania
traw przy drogach powiatowych oraz od-
mulania dróg i kopania rowów.
Elżbieta Grela, przewodnicząca Rady Powiatu

Proszowickiego zobowiązała się przedstawić
te problemy Zarządowi Powiatu, a radnych
gminnych poinformowała o problemach
Zarządu Dróg Powiatowych dotyczących
wykaszania traw oraz o usprawnieniu działań
od lipca br.
Rada Gminy Pałecznica, podczas sesji ab-
solutoryjnej, przyjęła uchwały zgodnie z
którymi podwyższone zostanie kryterium
dochodowe oraz zmienione zostaną zasa-
dy przyznawania pomocy w formie zakupu
posiłku, świadczenia pieniężnego na za-
kup posiłku, a także zwrotu wydatków z tym
związanych.

Radni podjęli również uchwały w spra-
wach:

� Zmian w Gminnej Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych Gminy
Pałecznica, uchwałę w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Policji na realizację za-
dania pod nazwą „Współuczestnictwo w
zakupie radiowozu/pojazdu służbowego
oznakowanego dla KPP w Proszowicach”,

� Udzielenia dotacji celowej na dofinan-
sowanie przebudowy drogi powiatowej nr
1237K Głupczów – Winiary wraz z chodni-
kiem w ramach istniejącego pasa drogo-
wego,

� Udzielenia dotacji celowej na realizację
Programu zdrowotnego dotyczącego pro-
filaktyki zakażeń pneumokokami w
Małopolsce w 2017 roku,

� Udzielenia dotacji celowej na działanie za-
dań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,

� Wyrażenia zgody ma przystąpienie do
realizacji projektu w ramach umowy part-
nerskiej„Aktywny Senior”,

� Zatwierdzenia stawki taryf na wodę,

� Zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pałecznica za rok 2016,

� Absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Pałecznica za rok 2016,

� Zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2017-2030,

� Zmiany uchwały budżetowej,

� Zmiany Uchwały do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dot. wsi
Pałecznica,

Podczas obrad przyjęty został „Regulamin
udzielenia dotacji na dofinansowanie zmia-
ny systemu ogrzewania poprzez wymianę
niskowydajnych i nieekologicznych kotłów
i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne,
proekologiczne w budynkach mieszkal-
nych na terenie gminy Pałecznica. Ponadto
przedstawione zostało sprawozdanie Komisji
Rady Gminy Pałecznica z odbytych posie-
dzeń między sesjami.
Obrady radnych zakończyła dyskusja na
temat bezrobocia na terenie gminy Pałecz-
nica oraz powiatu proszowickiego.

Radni na obradach

WóJT Z ABSOLUTORIUM
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Miejscowość Pałecznica stanęła na podium. I to w wyjątkowym
konkursie zorganizowanym, przez Województwo Małopolskie,
pod hasłem „Niezwykła Małopolska Wieś �017”.

Gmina zajęła drugie miejsce w kategorii„Nowatorska Małopolska Wieś”. Wy-
grała dzięki… fotowoltaice. W pięciu gminnych budynkach w centrum miejs-
cowości doskonały duet grzewczy tworzą pompy ciepła i ogniwa fotowol-
taiczne. Tak nowatorskie rozwiązanie zastosowano w obiektach: biblioteki,
domu kultury, budynku wielofunkcyjnego, szkoły i ujęcia wody. To nie tyl-
ko nowoczesny sposób ogrzewania, ale również i ekologiczny.

Nic więc dziwnego, że wśród małopolskich sołectw, za jedno z najbardziej
nowatorskich uznano właśnie Pałecznicę.

- To niezwykłe wyróżnienie i uhonorowanie wieloletniej pracy wójta gmi-
ny Marcina Gawła, dzięki któremu nasza Pałecznica jest wsią piękną i no-
watorską – mówi Krzysztof Sokół, sołtys wsi Pałecznica, który zgłosił miej-
scowość do konkursu.

Sołectwo otrzymało nie tylko wyróżnienie, ale i nagrodę w wysokości 30 ty-
sięcy złotych! Zostanie ona oficjalnie przekazana podczas Dożynek Woje-
wództwa Małopolskiego, które w tym roku odbędą się 27 sierpnia.

Pałecznica

Niezwykła i nowatorska wieś

W dniu 1 czerwca w ramach akcji
"Kręci mnie bezpieczeństwo" funk-
cjonariusze tutejszej komendy wspól-
nie z funkcjonariuszami KP Policji w
Proszowicach odwiedzili Zespół Szkół
w Pałecznicy.

Podczas wizyty dzieci mogły poznać
na czym polega praca strażaka oraz poli-
cjanta. Strażacy przeprowadzili szkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy na-
tomiast policjanci promowali bezpieczne
uczestnictwo rowerzystów w ruchu dro-
gowym. Ponadto wspomniano o zasadach

bezpieczeństwa i sytuacjach, w których na-
leży zawiadomić służby ratunkowe.

Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają
odpowiedzialną pracę służb mundurowych,
utrwalają wiedzę jak dbać o własne i innych
bezpieczeństwo oraz zaznajamiają się z sy-
tuacjami, w których powinny korzystać z nu-
merów alarmowych.

KRęCI MNIE BEZPIECZEńSTWO
- DZIEń DZIECKA W PAŁECZNICY
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Gospodarzem gminnych obchodów
Dnia Strażaka była Ochotnicza Straż
Pożarna w Pieczonogach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w koś-
ciele parafialnym pw. Św. Stanisława w Ra-
dziemicach. Podczas niej modlono się w in-
tencji strażaków z terenu gminy Pałecznica.
Po mszy świętej pododdziały strażaków,
poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście
udali się na plac przed remizą OSP w Pie-
czonogach. Ten budynek został odnowiony
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”,

a podczas uroczystości został poświęco-
ny.

Na strażackim święcie nie zabrakło też od-
znaczeń. Druh Łukasz Maj z OSP w Pałecz-
nicy został wyróżniony odznaką "Wzoro-
wy Strażak". W uroczystościach gościnnie
uczestniczyła Orkiestra Dęta z Wrocimo-
wic pod przewodnictwem kapelmistrza
Krzysztofa Szota.

Dzień Strażaka w Pieczonogach swoją obec-
nością uświetnili: wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Wojciech Kozak,
Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW
ZOSP RP Województwa Małopolskiego Ka-

zimierz Sady, Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
bryg. Janusz Chawiński, Prezes Powiatowy
ZOSP RP w Proszowicach Marcin Gaweł, Se-
kretarz Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Proszowicach Krzysztof Kowal-
ski, Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiń-
ski, Dyrektor DPS w Pieczonogach Danuta
Kocel.

STRAŻACKIE ŚWIęTO
Z ODNOWIONą REMIZą

Osiem zespołów wystartowało w Gim-
nazjadzie Młodzieży Szkolnej. Tę zor-
ganizowano na boisku „Orlik” przy Ze-
spole Szkół w Pałecznicy. W Powiato-
wym Turnieju Piłki Nożnej grano syste-
mem „każdy z każdym”.

- Pałecznica jest zawsze otwarta na organi-
zację turniejów powiatowych na swoim bo-
isku sportowym. Jako Powiatowy Koordy-
nator Sportu Szkolnego cenię sobie ponad
trzyletnią współpracę z osobami z terenu
gminy Pałecznica, które są niezawodnymi
partnerami imprez sportowych – mówi Woj-
ciech Marzec, Powiatowy Koordynator Spor-
tu Szkolnego.

A oto wyniki turnieju:
I miejsce – Gimnazjum Pałecznica
II miejsce – Gimnazjum Kościelec
III miejsce – Gimnazjum Sierosławice
IV miejsce – Gimnazjum Posądza
V miejsce – Gimnazjum Biórków Wielki
VI miejsce – Gimnazjum Radziemice
VII miejsce – Gimnazjum Proszowice
VIII miejsce – Gimnazjum Koszyce.

To nie była jedyna impreza organizowana na
boisku sportowym„Orlik” w Pałecznicy. Tu od-
były się także mistrzostwa Powiatu Proszo-
wickiego w piłce nożnej chłopców w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W zawodach wystartowało pięć drużyn. Gra-
no systemem „każdy z każdym”.

Ostatecznie kolejne miejsca zajęły:
I – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
II – Szkoła Podstawowa w Glewcu
III – Szkoła Podstawowa w Sierosławicach
IV – Szkoła Podstawowa w Kościelcu
V – Szkoła Podstawowa w Niegardowie.

Turnieje na „Orliku”

SPORTOWA GMINA



Po Wielkim Graniu przyszedł czas na
Wielkie grillowanie. To zorganizowa-
no w Nadzowie pod hasłem "Bez-
pieczne Wakacje". Inicjatorami tego
wydarzenia byli mieszkańcy miejs-
cowości. W jego przygotowanie za-
angażowali się przedstawiciele Koła
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nadzowie.

W działaniach wspierał ich wójt Marcin Ga-
weł, a honorowy patronat nad wydarzeniem
objął Wojciech Kozak, wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego.
Istotnym punktem imprezy było poświę-
cenie boiska sportowego, na którym inau-
guracyjny mecz rozegrały reprezentacje
piłkarzy z Nadzowa i Pałecznicy.
Wszyscy obecni mogli degustować potrawy
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz Uczestników Świetlicy Wiejskiej
w Nadzowie.
Imprezie towarzyszyły również występy
przedszkolaków z tej miejscowości. A że
hasłem grillowania były„Bezpieczne waka-
cje” nie mogło zabraknąć edukacyjnego

spotkania z przedstawicielami Komendy
Powiatowej Policji w Proszowicach.
Prawdziwy raj mieli najmłodsi. Na nich cze-
kały darmowe dmuchane zjeżdżalnie oraz
kule wodne.

Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna z
zespołem Aplauz.
- To była wspaniała inicjatywa mieszkańców
wsi Nadzów – podkreśla wójt Marcin Gaweł.
A każdy znalazł na niej coś dla siebie.

Wielkie grillowanie w Nadzowie czyli festyn
rodzinny pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”
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Dzięki współpracy władz powiatu i
gminy Pałecznica możliwa jest prze-
budowa drogi powiatowej 1��7K
Głupczów- Winiary. Zmodernizowa-
ny zostanie odcinek Pałecznica- Pa-
mięcice na długości �,�80 km. Dro-
ga zostanie całkowicie przebudowa-
na.

Przetarg na tę inwestycję został już roz-
strzygnięty. Wykona ją firma „Poldim” i
„Agrobud”. Prace rozpoczną się już w tym
roku i obejmą odcinek: Pałecznica ul.
Małopolska - pod wieżę ciśnień.

W przyszłym roku przyjdzie czas na re-
mont kolejnego odcinka: Pałecznica Pa-
mięcice -Głupczów. Na tym odcinku prze-
widziane są również zatoczki przystankowe
wraz z wiatami. Szczegółowy zakres robót
został uzgodniony z Panią Janiną Krzek kie-
rownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Ja-
kubowicach.

Zakres robót to m.in.
• długość odcinka – 4,380 km
• karczowanie krzaków – 0,69 ha
• rozebranie chodników z płyt betonowych
i kostki – 560 m2

• rozebranie przepustów – 53 m
• frezowanie nawierzchni -1832 m2

• przebudowa przepustów - 219 m
• budowa chodników z kostki na podbu-
dowie tłuczniowej – 2638 m2

• zatoki autobusowe – 266 m2

• nawierzchnia bitumiczna:
- warstwa wyrównawcza - 1117,48 t
- warstwa wiążąca - 2234,96 t
- warstwa ścieralna dr. 4 cm - 22349,64 m2

• pobocza utwardzone materiałem ka-
miennym – 4784,25 m2

• odtworzenie rowów przydrożnych – 4098
m
• czyszczenie istniejących przepustów – 56
m
• rozebranie i ustawienie znaków drogowych
pionowych – 79 szt
• oznakowanie poziome – 67,35 m2

• bariery ochronne stalowe – 48 m
- kanalizacja deszczowa, roboty ziemne –
1640 m³

Całość prac będzie kosztować 2.372.045,74
zł. Gmina Pałecznica dofinansuje tę inwe-
stycję kwotą 400 tys. zł (200 tys. zł w tym
roku, a kolejne 200 tys. zł w 2018 roku). Za-
kończenie robót jest planowane w lipcu
przyszłego roku.

Inwestycja na drodze powiatowej

Będzie nowy asfalt i chodniki

Aż 7� mieszkańców pozbędzie się starych kotłów i wymieni je na nowe i
ekologiczne. Wszystko dzięki dofinansowaniu jakie gmina Pałecznica, jako
jedna z trzynastu małopolskich gmin, otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dotacja spłynęła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). - Projekt zakłada
wymianę kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym, o niskiej sprawności energetycznej
i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami na ekogroszek, automatycznie zasilanymi pa-
liwem stałym, o 20% mniejszej mocy niż dotychczas – wyjaśnia wójt Marcin Gaweł..
Dofinansowanie jakie dotrze do mieszkańców będzie zależało od mocy pieca. Naj-
ważniejsze, że dzięki temu zlikwidują oni swoje stare piece i zastąpią je nowymi
spełniającymi wymagania ekoprojektu.
W efekcie, w procesie ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań, zmniejszy się
emisja CO2 oraz emisja zanieczyszczeń mających negatywny wpływ na zdrowie
mieszkańców i środowisko naturalne, czyli pyłów PM10 i PM2,5, benzo(a) pirenu.
Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy ogólnego stanu środowiska, jakoś-
ci powietrza i życia mieszkańców na terenie gminy, zmniejszenia stężenia zanieczysz-
czeń powietrza i ich negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko.
Piece trzeba wymienić do 23 sierpnia tego roku.
Koszt całego projektu to 730 tys. zł. Dofinansowanie, które otrzymała gmina wynosi 328
tys. 500 zł, a udział samorządu opiewa na 355 tys. zł.
Warto zauważyć, że o dotację z WFOŚiGW ubiegało się 81 gmin z całej Małopolski. Fun-
dusz miał do rozdysponowania jedynie 5 mln zł i podzielił je pomiędzy 13 gmin. Do-
stały te, które zadeklarowały wysoki wkład własny. Pałecznica określiła go na 45 proc.
i jako jedyna z gmin powiatu proszowickiego otrzymała dofinansowanie.

WYMIEŃ STARY KOCIOŁ, SKORZYSTAJ Z DOTACJI!

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Pałecznica dotyczącym udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany sys-
temu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk
na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na tere-
nie Gminy Pałecznica, Wójt Gminy Pałecznica ogłasza nabór na wnioski do kolejnej edy-
cji Programu.
Nabór otwarty w trybie ciągłym do wyczerpania środków.
Więcej informacji pod numerem telefonu (41) 38 48 037 wew.11 lub w Urzędzie Gmi-
ny Pałecznica.

Nowe piece w domach mieszkańców

Dla czystego powietrza
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Wójt Gminy Pałecznica
zaprasza

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Pałecznica
do udziału w Konkursie na najpiękniejszy

Wieniec Dożynkowy
w Gminie Pałecznica,

który odbędzie się dnia 20 sierpnia 2017 r., podczas dożynek Gminnych w Pamięcicach.
Celem Konkursu jest upowszechnienie i kultywowanie ludowej tradycji wykonywania
wieńców i obrzędów dożynkowych.

Zasady uczestnictwa w Konkursie określa regulamin. Zgłoszenia dokonywane są na
wypełnionym i podpisanym formularzu. Szczegółowe informacje o Konkursie tj.: re-
gulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.palecz-
nica.pl oraz w Urzędzie Gminy Pałecznica.

Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Pałecznica lub
przesyłając formularz na adres: urzad@palecznica.pl w terminie do 14 sierpnia 2017
r.

Zwycięskie KGW, będzie reprezentować Gminę Pałecznica podczas Konkursu
na najpiękniejszy wieniec na XIX Dożynkach Województwa Małopolskiego w
Bobowej dnia 27 sierpnia 2017 r. Gwarantowana nagroda za udział w konkursie
wynosi 500,00 zł, a zdobycie nagrody głównej 2.000,00 zł.

Wójt Gminy Pałecznica
oraz

Mieszkańcy Wsi Pamięcice
serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne,

które odbędą się 20 sierpnia 2017 r. w Pamięcicach

Program uroczystości:
15.00 – rozpoczęcie uroczystości Mszą Świętą przy remizie OSP Pamięcice

• Powitanie przybyłych Gości
• Uroczystości Obrzędowe Święta Plonów

• Koncert Szkoły Muzycznej I stopnia
w Pałecznicy oraz Orkiestry Parafialnej z Wrocimowice

• Zabawa Taneczna

Dodatkowe atrakcje:
Degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez KGW Gminy Pałecznica,

niespodzianki dla najmłodszych.

Sołtys Wsi Pamięcice Przewodniczący RG Pałecznica Wójt Gminy Pałecznica
Halina Chodór Grzegorz Wądek Marcin Gaweł

Nie mają remizy, świetlicy ani nawet własnego placu. Ale to zupełnie nie prze-
szkadza im w zorganizowaniu pikniku. Przynoszą więc własne stoły, krzesła,
jedzenie, grille. I na asfalcie urządzają zabawę. Zespół przygrywa im z … na-
czepy samochodowej.

- Fantastyczne jest to, że mieszkańcy Solczy tak potrafią się zorganizować i integrować ro-
biąc udane pikniki. Jednak jest szansa, że w końcu będą mieć własne miejsce do urządza-
nia spotkań. Grupa mieszkańców chce przekazać działki w centrum miejscowości na cele
ogólnospołeczne. W sierpniu przewidziane jest kolejne spotkanie u notariusza – mówi wójt
Marcin Gaweł.

Solcza. Piknik pod gołym niebem
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Karolina Czekaj, uczennica Zespołu
Szkół w Pałecznicy została laureatką
tegorocznego Konkursu Kalenda-
rzowego Państwowej Straży Pożarnej
– „Ognista Krzyżówka”.

W drodze losowania z 2 495 nadesłanych
kartek pocztowych z prawidłowo roz-
wiązanym hasłem wylosowano 15 laurea-
tów, którym Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej ufundował nagrody. Na-
grodę w postaci tabletu oraz powerbanku
Karolina otrzymała z rąk Komendanta Po-

wiatowego PSP w Proszowicach bryg. Ja-
nusza Chawińskiego podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego. Komendant
przekazał Karolinie specjalne podziękowa-
nie Komendanta Głównego PSP gen. bry-
gadiera Leszka Suskiego za udział w kon-
kursie.

Konkurs KP PSP w Proszowicach
– konkurs kalendarzowy PSP 2017

pod hasłem



Z ż y c i a G m i n y10

A do Centrum Wsi Pałecznica zapro-
sił na nie wójt Marcin Gaweł. To
wyjątkowe wydarzenie, które służy
najważniejszemu, czyli integracji
mieszkańców. Co ważniejsze, jego
organizacja jest możliwa właśnie
dzięki ich bezinteresownej pomocy.

Oczywiście niezawodni okazali się także
sponsorzy. Agnieszka i Paweł Gara obok za-
angażowania własnego i pracowników
ufundowali lody dla dzieci oraz t-shirty i ba-
lony.

Z kolei kiełbaski na grilla prze-
kazał Związek Producentów
Trzody Chlewnej w Pałeczni-
cy.
Wsparcia finansowego
udzielił również Bank
Spółdzielczy w Proszowi-
cach. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objął
Wojciech Kozak – Wice-
marszałek Województwa
Małopolskiego.

Podczas uroczystości Marcin
Gaweł, wójt gminy Pałecznica, oficjalnie

wręczył nagrody w wysokości 2 tysięcy
złotych dla uczniów Szkoły Muzycznej I
stopnia w Pałecznicy, uczniów Zespołu
Szkół w Pałecznicy oraz członków Orkies-

try Parafialnej z Wrocimowic.

Gwiazdą wieczoru był Kabaret Młodych Pa-
nów.

Pałecznica

To było Wielkie Granie. I to już po raz drugi
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Całodniową wy-
prawę zakończyło
ognisko na Jaszczu-
rówce. Tu humory do-
pisywały wszystkim. A
to za sprawą góralskiej
kapeli. Było też coś dla ciała
- kiełbaski i przysmaki regio-
nalne.
Wyjazd był uhonorowaniem ciężkiej pracy

mieszkańców na
rzecz rozwoju gmi-

ny. -
Jeszcze raz serdecz-

nie Wam dziękuję,
Drodzy Mieszkańcy za

to, że przyczynicie się do
budowania tak dobrego wi-

zerunku naszej małej ojczyzny –
mówi wójt Marcin Gaweł.

W podziękowaniu za pracę

Mieszkańcy na rejsie i w bryczkach

Mieszkańcy gminy,

którzy czynnie brali udział

w organizacji II Wielkiego Grania

w Gminie Pałecznica dostali od

władz gminy nietypowe podziękowa-

nie. Zostali zaproszeni na wspólny wy-

jazd. A na nim na każdego czekały atrak-

cje. W Szczawnicy można było podziwiać

widoki wyjeżdżając kolejką na Paleni-

cę. Chwilę relaksu zapewnił rejs stat-

kiem po Jeziorze Czorsztyńskim, a

dobrą zabawę - przejazd

bryczkami ulicami Za-

kopanego.
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Świadczenie wychowawcze w ra-
mach Programu Rodzina �00 plus
mogą otrzymać rodzice oraz opie-
kunowie dzieci do 18. roku życia.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich
dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na
drugie i kolejne dziecko niezależnie od
dochodu.
W przypadku rodzin z dochodem po-
niżej 800 zł netto na osobę wsparcie
otrzyma rodzina także na pierwsze lub
jedyne dziecko w wieku do ukończenia
18 r. życia.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym kryterium dochodowe jest wyższe
i wynosi
1200 zł netto.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500
zł otrzymają także rodziny zastępcze
oraz rodzinne domy dziecka na każde
dziecko, na podstawie ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej.
Od 1 sierpnia 2017 można jednocześnie
składać wnioski na nowy okres zasiłko-
wy z świadczenia wychowawczego,
świadczeń rodzinnych, funduszu ali-
mentacyjnego.
Wniosek można złożyć w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecz-
nicy, listownie za pośrednictwem Poczty
Polskiej oraz przez Internet.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze
można złożyć za pomocą portalu em-
patia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego,
PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Terminy składania wniosków:

Jeśli osoba złoży kompletny i pra-
widłowo wypełniony wniosek o świad-
czenie wychowawcze na kolejny okres
w terminie do 31 sierpnia, przyznanie
świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przyznanego świadczenia za
miesiąc październik nastąpi do 31 paź-
dziernika tego roku, a więc zostanie za-
chowana ciągłość wypłat świadczenia
wychowawczego także od pierwszego
miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w
okresie od 1 września do 31 września da-
nego roku, ustalenie prawa oraz wypłata
przyznanego świadczenia za miesiąc
październik i listopad nastąpi nie później
niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze złoży wnio-
sek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od 1 października do 31 paź-
dziernika danego roku, ustalenie oraz
wypłata przyznanego świadczenia za
miesiąc październik, listopad i grudzień,
nastąpi nie później niż do dnia 31 grud-
nia tego roku.

Program Rodzina
�00 plus

to systemowe
wsparcie

polskich rodzin

Tradycyjnie, w odpust św. Jakuba, do
Pałecznicy przyszła piesza piel-
grzymka ze Skalbmierza. �0 osób
pokonało 11-kilometrowy odcinek.

W Pałecznicy pątnicy zostali powitani przez
księdza proboszcza Bogdana Pasisza i wój-
ta Marcina Gawła. Wraz z mieszkańcami
Pałecznicy uczestniczyli we mszy św. od-
pustowej. A potem, zgodnie z tradycją, od-
wiedzili kramy i posilili się pysznym bigosem.
Już od siedmiu lat przewodnikiem grupy
pielgrzymkowej jest ks. Marian Fatyga, pro-
boszcz skalbmierskiej parafii.

- Z Pałecznicą połączył nas Szlak świętego Ja-
kuba. Wójt Pałecznicy Marcin Gaweł był
inicjatorem powstania jednego z odcin-
ków Małopolskiej Drogi św. Jakuba, prze-
biegającego między innymi przez woje-
wództwo świętokrzyskie. A ja bardzo lubię
chodzić – mówi ks. Marian Fatyga.

Współpraca z gminą to nie tylko pielgrzy-
mowanie na odpust, ale też m.in. wspólne
organizowanie Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej. Ks. Marian Fatyga zdradza, że w
przyszłym roku jej trasa będzie wiodła do
Proszowic. - W związku z tym, że akurat bę-
dziemy obchodzić 100-lecie powstania pań-
stwa polskiego mam taki pomysł, by na
każdej ze stacji przypomnieć jakąś postać
historyczną bądź literacką – mówi ks. Marian.
Warto też zauważyć, że od czerwca tego
roku pełni on funkcję dziekana dekanatu
skalbmierskiego, do którego należy m.in. pa-
rafia w Pałecznicy. Podczas odpustu przed-
stawiciele Stowarzyszenia „Muszelka” po-
gratulowali ks. Marianowi Fatydze tej no-
minacji.

Pielgrzymowali Małopolską Drogą św. Jakuba

Na odpust do Pałecznicy
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W każdym sołectwie, na przystan-
kach, mają się pojawić jednakowe
elementy promocyjne. Na razie w
kolejnych miejscowościach stawia-
ne są oszklone wiaty. Brakuje ich
jeszcze w Solczy, Winiarach, Ibramo-
wicach, Pałecznicy i Pamięcicach. W
przypadku tej ostatniej miejscowoś-
ci przystanek zostanie zamontowany
dopiero po remoncie drogi powiato-
wej przebiegającej przez wioskę.

Koszt jednego przystanku to ok. 5 tys. zł, ale
spory udział w inwestycji mają sami miesz-
kańcy. To oni, w ramach czynu społecznego,
sami sobie montują wiaty, a wokół kładą kos-
tkę i krawężniki.
Szkoda tylko, że praca ludzi jest regularnie
niszczona w jednej z miejscowości. - Przy-
stanek w Czuszowie jest wciąż dewastowany.
Pojawiają się na nim nazwy klubów spor-
towych. Mam radę dla tego, który to robi:
niech sobie te hasła wytatuuje na czole, cie-
kawe jak wtedy będzie się czuł – mówi
wójt Marcin Gaweł.
Postępowanie w sprawie niszczenia mienia
prowadzi już policja. - Ale mieszkańcy muszą
jej pomóc. Tu już wcale nie chodzi o koszty,
ale przede wszystkim o estetykę – zaznacza
wójt.

Jednakowe wiaty mają spełniać kilka ról.
Obok tworzonych centr sołectw mają po-
wstawać mini perony. - Ich konstrukcja spra-
wia, że – w przypadku deszczu czy śniegu
– jest się gdzie schronić. Będą służyły też
dzieciom dowożonym do szkół. W zależności
od liczby uczniów będą one mniejsze lub
większe – wyjaśnia wójt Marcin Gaweł.

By mieszkańcy mogli utożsamiać się z gminą
na ścianie frontowej ma się pojawić nie tyl-
ko nazwa miejscowości, ale i gminy - wraz
z logo. Wizualizacja już jest gotowa. Teraz
władze gminy czekają tylko na wykonanie.
Na razie na przystankach zamontowana
jest mapa z opisem zarówno gminy jak i po-
szczególnych miejscowości.

Gmina inwestuje, ludzie pracują, a wandal(e)niszczą

PRZYSTANKI MAJą CHRONIć
I PROMOWAć

Państwowy Instytut Geologiczny-
Państwowy Instytut Badawczy pro-
wadzi od wielu lat tzw. Sieć Obser-
wacyjno-Badawczą Wód Podziem-
nych (SOBWP) na terenie całego kra-
ju. Jednym z istotnych elementów
sieci są wiercone przez Instytut
małośrednicowe otwory hydrogeo-
logiczno-badawcze (piezometry).

Tego typu otwór został odwiercony również
w Pałecznicy, na gruncie należącym do tu-
tejszego Urzędu Gminy. W otworze tym w
przyszłości prowadzone będą systema-
tyczne obserwacje wahań zwierciadła wody,
z częstotliwością jeden raz na tydzień. - Po-
miary wykonywał będzie wynajęty przez In-
stytut obserwator. Ponadto, z tego otworu,
po wcześniejszym jego przepompowaniu,
pobierane będą próbki wody do badań pa-
rametrów fizyko-chemicznych, co najmniej
raz w roku – informuje Tomasz Młyńczak.
Wyżej opisane pomiary i obserwacje są nie-
zwykle istotne przy określaniu zasobów iloś-
ciowych wód podziemnych oraz ich składu
chemicznego. Dzięki tego typu pracom
Państwowy Instytut Geologiczny w sposób
stały monitoruje na bieżąco stan ilościowy
i jakościowy użytkowych poziomów wód
podziemnych. Warto wspomnieć, iż w roku
2016 wykonano już taki odwiert na terenie
gminy Pałecznica na ulicy Długiej jednak
prace zakończyły się niepowodzeniem
gdyż na głębokości 100 m nie znaleziono
wody. Tego typu odwiertów jest w Polsce za-
ledwie ponad 200.

Odwiert w Pałecznicy

Będą
obserwować

wodę

Gmina Pałecznica bierze udział w„Konkursie z klimatem” dlatego każdy oddany przez Państwa
głos się liczy. Do wygrania są cztery oczyszczacze powietrza, które (w przypadku wygranej) po-
wędrują do przedszkoli z terenu naszej gminy. Nagrody zostaną rozlosowane również wśród osób
głosujących – do wygrania jest aż � �00 czujników czadu. Głosy oddawać można na stronie
http://oddychajpowietrzem.pl/konkurs, od 1� maja do 1� sierpnia �017 r.
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Choć wakacje w pełni, warto powró-
cić do tego co wydarzyło się przed ich
rozpoczęciem.

W Szkole Muzycznej I stopnia w
Pałecznicy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uś-
wietniły występy solistów, zespołów oraz
szkolnego chóru. Promocję do wyższych klas
otrzymało 94 uczniów.
W tym roku czteroletni cykl ukończyło 6
uczniów. Pogratulowali im wójt Marcin Ga-
weł oraz Czesław Dołęga, dyrektor Szkoły
Muzycznej I stopnia w Pałecznicy.
Była to już kolejna grupa uczniów opusz-
czających placówkę. Warto przypomnieć, że

w ubiegłym roku szkołę ukończyło 31 osób.
Wiele z nich zostało filarami okolicznych or-
kiestr dętych: Orkiestry Dętej Sygnał Ziele-
nice, Orkiestry Dętej Wrocimowice, Orkies-
try Dętej w Skalbmierzu. Natomiast dwie ab-
solwentki będą kontynuować naukę w
POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie. Są to:
Natalia Biel (klarnet - sekcja dęta) i Emilia
Włodarczyk (skrzypce - sekcja smyczkowa).
Dyr. Czesław Dołęga przypomina, że rok
szkolny 2016/2017 obfitował w wiele wy-
darzeń artystycznych. Najważniejszymi z
nich były przesłuchania i konkursy. W ma-
kroregionalnych przesłuchaniach organi-
zowanych przez Centrum Edukacji Arty-
stycznej uczniowie zdobyli aż 4 wyróżnienia.
Byli to: Aleksandra Miętka (flet z klasy mgr
Joanny Błaszczyńskiej), Przemysław Marzec

i Wiktoria Świerk (saksofony z klasy mgr Piot-
ra Feledyka) oraz Karolina Zaręba (klarnet z
klasy mgr Michała Poniżnika).

Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Mu-
zycznym pamięci Mieczysława Karłowicza
uczeń Kacper Zegan (fortepian z klasy mgr
Tomasza Artynowskiego) zdobył II nagrodę
w kategorii fortepian ( I miejsca nie przy-
znano).

O dobrej opinii Szkoły Muzycznej I st. w
Pałecznicy w środowisku, skutecznej pro-
mocji i korzystnych perspektywach na przy-
szłość świadczy fakt, że nie brakuje kandy-
datów do podjęcia tu nauki. Statystyki na-
pawają optymizmem. Bo w wyniku rekrutacji
prowadzonej w maju 2015 r. do szkoły

przyjęto 43 nowych uczniów, rok później -
30, a w bieżącym roku - 39.
Szkoła jest dobrze zarządzana, działa efek-
tywnie, spełnia oczekiwania wszystkich
członków społeczności szkolnej. Istotne są
dobre relacje między dyrekcją, nauczycie-
lami i pracownikami niepedagogicznymi.
Wszyscy znają swoje obowiązki oraz kom-
petencje i rzetelnie wypełniają powierzone
im zadania, a obieg informacji odbywa się
sprawnie.

Warto też zauważyć, że baza szkoły jest sys-
tematycznie unowocześniana i wzbogaca-
na. - Instrumentarium jest z roku na rok po-
większane, a sale lekcyjne doposażane.
Podnosi się także estetyka pomieszczeń
szkoły – mówi dyr. Czesław Dołęga.

Pałecznica. Pożegnanie ze szkołą

W Zespole Szkół w Pałecznicy
Tu zakończenie roku szkolnego rozpoczęła
msza święta. Po niej uczniowie i nauczyciele
spotkali się na szkolnym apelu. Najlepsi
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy za
wzorową frekwencję. Świadectwa z wy-
różnieniem i książki dostali uczniowie, któ-
rzy dzięki swojej pracy oraz wzorowej po-
stawie przez cały rok szkolny osiągnęli
średnią ocen powyżej 4,75. Fundatorem na-
gród rzeczowych była Rada Rodziców.
Dyrektor szkoły Joanna Frączek gratulowała
wszystkim uczniom zdobytych wiadomości
i umiejętności, wysokich wyników w nau-
ce i sporcie oraz osiągnięć w konkursach i
na egzaminie. Natomiast Rodzicom po-
dziękowała za zaangażowanie w m.in. or-
ganizację różnych wydarzeń, a nauczycie-
lom i pracownikom obsługi za pracę pod-
czas całego roku szkolnego.

Szczególne słowa wdzięczności skierowa-
ne zostały do pań odchodzących na
zasłużoną emeryturę. W szkole filialnej w
Czuszowie pożegnano panią Krystynę Saj-
dak – wieloletnią nauczycielkę tej placów-
ki, a w filii w Ibramowicach panią Zofię
Łakomą – szkolna woźną. Obie panie w po-
dziękowaniu za pracę otrzymały kwiaty i pa-
miątkowe listy.
Wśród zaproszonych gości obecny był wójt
gminy Marcin Gaweł. Uczniom, rodzicom i
nauczycielom dziękował za całoroczną ak-
tywność oraz życzył dobrego i bezpiecz-
nego wakacyjnego wypoczynku. Absol-
wenci gimnazjum, wraz z życzeniami wie-
lu sukcesów na dalszym etapie edukacyj-
nym, otrzymali od wójta gminne pamiątki.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z
wychowawcami w klasach, gdzie odebra-
li świadectwa. A potem przyszedł już czas
na oczekiwane wakacje.
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W tym wydaniu,
dzięki pomocy Ma-
riana Korfla – pre-
zesa OSP i Henryka
Grądka – naczelnika
OSP, prezentujemy his-
torię jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej Bolów. Jej
początki sięgają 1��� roku. Wtedy to
kilkunastoosobowa grupa miesz-
kańców wioski podjęła decyzję o po-
wołaniu OSP.

Po formalnym zarejestrowaniu stowarzy-
szenia przyszedł czas na zbieranie funduszy
m.in. na sprzęt. Organizowano więc zabawy
taneczne. Dzięki temu pozyskano pieniądze
na zakup pompy i trąbki. To właśnie przy po-
mocy tego instrumentu Jan Sikora zwoływał
druhów na zbiórki i spotkania.
Kolejny ważny moment w działalności jed-
nostki to zamontowanie syreny elektrycznej.
W 1965 roku została zainstalowana na te-
renie gospodarstwa Jana Korfla. Warto za-
uważyć, że to właśnie on przez lata, bo aż do
2006 roku użyczał własnych pomieszczeń do
przechowywania sprzętu przeciwpożaro-
wego. Brak remizy dawał się druhom we zna-
ki. Nieoceniona więc okazała się gościnno-
ść Jana Korfla, a później jego syna Mariana
(przejął po ojcu gospodarstwo). Na terenie
posesji odbywały się również zebrania i
narady.
Do transportu strażackiego sprzętu wyko-
rzystywany był wóz konny, ale od 1970 aż do

2009 roku, na ak-
cje ratownicze, za-
wody i ćwiczenia

jeżdżono ciągni-
kiem rolniczym z

przyczepą, którym dys-
ponował Marian Korfel.

W historii OSP istotny był 1985
rok. Wówczas komenda rejonowa Straży
Pożarnych w Miechowie przekazała jedno-
stce motopompę M – 800. Co ciekawe
działa ona do dziś. W pierwszej połowie lat
80. druhowie zakupili także 8 kompletów
ubrań typu moro.

- W 2005 roku przekazałem nieodpłatnie na
rzecz OSP Bolów 15- arową działkę, na któ-
rej w 2006 roku rozpoczęła się budowa
murowanego garażu – wspomina Marian

Korfel. Tu z pomocą przyszedł nie tylko
Urząd Gminy w Pałecznicy. Znaleźli się też
sponsorzy – Sylwester Chećko, Janusz Ga-
weł i Janusz Król, którzy ufundowali okna i
drzwi garażowe. Prace budowlane wykonali
we własnym zakresie tutejsi druhowie. Ale
działka miała być przeznaczona również
na budowę remizy OSP. I tak się stało. Dziś
Marian Korfel, prezes OSP Bolów oraz Hen-
ryk Grądek, naczelnik jednostki z dumą po-
kazują nowoczesny obiekt. I tablicę z napi-
sem„W dowód wdzięczności – dla pokoleń”.
Widnieją na niej nazwiska osób, które w czy-
nie społecznym, budowały garaż z remizą.
Głównym majstrem i wykonawcą był Hen-
ryk Grądek, a materiały przekazała gmina
Pałecznica. Nową remizą druhowie cieszą się
od dwóch lat.

W niej znalazł miejsce również lekki samo-

chód bojowy Volkswagen Transporter. Ten,
w 2009 roku, przekazała jednostce komen-
da powiatowa PSP w Proszowicach. Było to
docenienie dotychczasowej aktywności
oraz dużego zaangażowania tutejszych
ochotników.

Działalność strażaków to nie tylko wyjazdy
do akcji, ale i udział w organizacji wydarzeń.
- W 2015 roku bardzo udały nam się dożyn-
ki. Aż niektórzy byli zaskoczeni – przyznaje
Marian Korfel.

Druhowie uczestniczą też w uroczystoś-
ciach kościelnych, ale również podnoszą
swoje kwalifikacje biorąc udział w ćwicze-
niach i szkoleniach. Przykładowo, w 2010
roku, kilku druhów ukończyło kurs ratow-
nictwa medycznego.

Sprawdzianem bojowego przygotowania są
zawsze doroczne zawody sportowo- pożar-
nicze. Ich sukcesy sięgają lat 80. kiedy to w
1982 i 1985 roku na gminnych zawodach w
Racławicach zdobyli I miejsce. Podczas po-
wiatowego turnieju w 1983 roku w Mie-
chowie wywalczyli III. Od 2002 roku, kiedy
to reprezentacja OSP powróciła z zawo-
dów powiatowych z brązowym medalem,
kilkakrotnie wywalczyła tytuł gminnego
wicemistrza.

- Wokół straży mieszkańcy się integrują.
Tu, w Bolowie, prawie z każdego domu jest
strażak – podkreśla Henryk Grądek.

ABC Historii

OSP BOLóW - OD GOSPODARSTWA
DO REMIZY

Tablica upamiętniająca budowę remizy
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Gmina Pałecznica – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pałecznicy;

ul. Św.Jakuba 11, 32-109 Pałecznica w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oddział w Pałecznicy
z siedzibą w Pałecznicy;

ul.Św.Jakuba 11, 32-109 Pałecznica

realizuje projekt systemowy
pn: „Aktywni do celu”

- Kompleksowy program na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej osób

zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

oraz ich otoczenia
w Gminie Pałecznica;

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1
Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy
o dofinansowanie RPMP.09.01.01-12-0051/15-00

Okres realizacji projektu 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
Całkowita wartość projektu: 924 692,31 zł.

Kwota dofinansowania: 785 988,46 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE.
W roku 2017 uczestnikami projektu jest 20 osób-mieszkańców Gminy Pałecznica.

W ramach realizacji projektu osoby te zostały otoczone szerokim wsparciem przewidzianym w założeniach projektu.

Na bieżąco uczestnicy korzystają z pracy socjalnej świadczonej na ich rzecz przez pracownika socjalnego, wsparcia psychologa,
porad prawnika, zajęć fizjoterapii oraz pedagogizacji.

Spośród wszystkich uczestników 10 osób realizuje również ścieżkę aktywizacji zawodowej, w ramach której,
korzystają z poradnictwa zawodowego, opieki Trenera Zatrudnienia Wspieranego, szkoleń oraz staży zawodowych.

Wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w różnorodnych warsztatach edukacyjnych
m.in.: fryzjersko-kosmetycznych, wykonywania ozdób świątecznych, dekoracji wiosennych, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa itd.

Wszyscy uczestnicy projektu realizują zaplanowane ścieżki reintegracji.

Historię gminy Pałecznica tworzą ludzie, miejsca, wy-
darzenia. Dlatego tak ważne jest, by ocalić je od za-
pomnienia. Wszystkich, którzy mają stare fotografie
związane z miejscowościami naszej gminy, zapraszamy
do współpracy.

Chcemy, aby wszystko co było, a gaśnie i zanika znalazło
blask na stronach naszej gazety. Tak, by lokalną historię
ocalić od zapomnienia. Nasz nowy cykl rozpoczynamy
zdjęciami z terenu Pieczonóg przekazanymi przez pana
Mariana Samca, inicjatora naszej akcji.

Każdy może być współautorem tej rubryki. Serdecznie
zapraszamy!

OCALMY GMINĘ OD ZAPOMNIENIA

Czekamy na fotografie
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Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew,
które rosną na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie-
związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

Ale zmienia się również generalnie wysokość, na której mie-
rzony ma być obwód pnia, co ostatecznie zadecyduje o obo-
wiązku uzyskania zezwolenia. Po liberalizacji przepisów
wprowadzono pomiar na wysokości 130 cm. Jednak od 17
czerwca przepisy przywracają pomiar drzewa niżej – już na
wysokości 5 cm.

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia zadecy-
duje obwód pnia na wysokości 5 cm.

Bez obowiązku zezwolenia

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania ze-
zwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wy-
sokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Co powinno zawierać zgłoszenie o usunięcie drze-
wa?

Takie same parametry będą obowiązywać w przypadku
drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących włas-
ność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew i
drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność oso-

by fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia
drzewa zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, bur-
mistrza, prezydenta miasta).
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy,
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa
na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny
urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatun-
ku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm,
a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin trzeba odczekać 14 dni - w takim
bowiem terminie organ może, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, wnieść sprzeciw. W praktyce termin ten będzie
nieco dłuższy - bowiem 14 dni to czas na wydanie decyz-
ji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręcze-
nie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia
sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej
w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do sys-
temu teleinformatycznego.

Nie zawsze jednak konieczne będzie odczekanie z usu-
nięciem drzewa do końca ww. terminu. Nowelizacja wpro-
wadza bowiem możliwość wydania przed upływem 14-
dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza
możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia
drzewa.

Kiedy usunąć drzewo?

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin - po
dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usu-
nięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drze-
wa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowa-
dzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie
nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na

nowo.
Kiedy gmina może wnieść sprzeciw?

W przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b)na terenie przeznaczonym w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym
innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przy-
rody,
d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p.
(uznanie za pomnik przyrody).

Kiedy gmina musi wnieść sprzeciw?

a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obo-
wiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłosze-
nie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w
przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłosze-
nia w terminie 7 dni).

Zwolnienie z opłaty

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele
budowy związanej z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wy-
stąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na
podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a bu-
dowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospo-
darczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na
której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela
nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie
drzewa.

Opłaty

Nowelizacja przewiduje wydanie przez ministra środowiska
rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla
poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krze-
wów w zależności od obwodu pnia drzewa lub po-
wierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia
do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu sto-
sowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o
ochronie przyrody).

Inne zmiany:

Ustawa zobowiązała ministra właściwego ds. środowiska
do wydania rozporządzenia ws. kryteriów uznawania two-
rów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
Dotychczas przepisy przewidywały jedynie możliwość
wydania takiego aktu, a nie obowiązek. Minister będzie miał
6 miesięcy na przygotowanie tych przepisów.

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia
zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi
publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z re-
gionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wejście w życie zmian spowoduje również uchylenie
przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy
uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stano-
wiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obo-
wiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie
drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń
obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krze-
wów.

Nowe przepisy już obowiązują

Kontrolowana wycinka drzew
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1� lipca zmarł gen. bryg. Feliks Dela. Był pierwszym Ko-
mendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i twórcą
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jako przyjaciel
OSP w Pałecznicy często bywał w murach tutejszej remizy.
8 lipca �010 roku został chrzestnym samochodu ratowniczo-
gaśniczego MAN GBARt �.�/�� należącego do jednostki OSP
Pałecznica działającej w KSRG. Gen. bryg. Feliks Dela miał 7�
lata .

17 lipca, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł asp. Piotr Siemiński. Za-
wodowo był związany z Komendą Powiatową PSP w Proszowicach. Pełnił
także funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie. Miał
36 lat.

Odeszli na wieczną wartę

W ostatnim czasie pożegnaliśmy
dwóch wyjątkowych strażaków

W Urzędzie Gminy w Pałecznicy
można potwierdzić Profil Zaufany
ePUAP. To nic innego jak tylko
bezpłatne potwierdzenie tożsamości
w systemach elektronicznej admini-
stracji publicznej.

Potwierdzony Profil Zaufany ePUAP tożsa-
my jest z własnoręcznym podpisem, a za-
razem jest odpowiednikiem bezpieczne-
go podpisu elektronicznego, weryfikowa-
nego certyfikatem kwalifikowanym.
Posługując się Profilem Zaufanym ePUAP,
można załatwić niektóre sprawy administ-
racyjne (np. wnoszenie podań, odwołań,
skarg itd.) drogą elektroniczną (za pośred-
nictwem internetu) bez konieczności przy-
chodzenia do urzędu.

Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP
można dokonać od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30 w Urzędzie Gmi-
ny w Pałecznicy.

Potwierdź Profil Zaufany i...

Wyślij podanie
przez Internet

Urząd Gminy Pałecznica przypo-
mina wszystkim producentom rol-
nym z terenu Gminy Pałecznica, że
w miesiącu sierpniu przypada dru-
gi termin składania wniosków o
zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystanego do produkcji
rolnej. Przypomnienie dotyczy pro-
ducentów rolnych którzy nie
składali bądź nie wykorzystali li-
mitu 8� litrów na 1 ha, składając
wniosek w miesiącu lutym.

II termin:

od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017
r. – wraz z fakturami VAT
potwierdzającymi zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej w okresie od 1
lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Zawiadomienie


