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Drodzy Czytelnicy

Oddaję do Waszych rąk pierwsze w 2018 roku
wydanie samorządowej gazety„Do celu”.

Korzystając z zimowej aury, w tym wydaniu
podsumowaliśmy ostatnie miesiące, sku-
piając się na tym co dla nas najważniejsze –
naszych dzieciach. W gazecie znajdziecie
Państwo relację z jasełek szkolnych oraz uro-
czystości z okazji Dnia Babci i Dziadka pod-
czas których najmłodsi uczniowie najpiękniej
jak potrafili okazywali miłość swoim naj-
bliższym. Możemy w niej przeczytać o wiel-
kich sukcesach uczniów szkoły muzycznej
oraz pasji członków Parafialnej Orkiestry Dę-
tej z Wrocimowic. Rodzice mogą dowiedzieć
się jak aktywnie ich dzieci spędzały czas
podczas zabaw, konkursów oraz zajęć świet-
licowych. Jest również reportaż z „tłustego
czwartku” obchodzonego przez uczestni-
ków OWS dbających o więzi międzypokole-
niowe. W gazecie możecie również przeczy-
tać o zmianach jakie zaszły w szpitalu w
Proszowicach oraz w klubie sportowym IS-
KRA. Czy zmiana rządzących przyniesie ocze-
kiwane efekty? czas pokaże. W gminie Pałecz-
nica dzięki dotacji z UE zostanie utworzona
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii w
Pałecznicy, która obejmie opieką opiekuńczą
i specjalistyczną dzieci i młodzież z terenu na-
szej Gminy. Po raz drugi będziemy mogli sko-
rzystać z dotacji na wymianę pieców węg-

lowych na te bardziej ekologiczne – Ekodo-
radca przyjmuje zgłoszenia. Wymagajmy od
Firmy, która odbiera odpady, ale w zamian je
segregujmy. W tym wydaniu dowiecie się Pań-
stwo o planach i marzeniach pełnej opty-
mizmu i serdeczności Pani Agnieszki Kuli –
Sołtyski z Solczy, która chce zawalczyć o
Dom Ludowy dla swojej miejscowości. Czas
mija, a my w ciągłym biegu dlatego w tym
wydaniu zamieściliśmy artykuł opowiadający
jak zimowe wieczory spędzają uczestnicy
Zagrody Edukacyjnej PSZCZÓŁKI – dla nich
czas płynie powoli. Poprzez tę gazetę prag-
nę zachęcić Państwa do udziału w nad-
chodzących wydarzeniach takich jak V. Noc-
na Droga Krzyżowa ze Skalbmierza do Pro-
szowic czy konkurs na najpiękniejszą palmę.
Przygotujmy się duchowo do świąt Wielka-
nocnych.

Dziękuję Czytelnikom „Do celu” za to że, są z
nami, dziękuję wszystkim, którzy pomagają
nam w tworzeniu tej gazety poprzez dostar-
czanie materiałów i zdjęć. Szczególne wyrazy
podziękowania składam Dyrekcji oraz nau-
czycielom z Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej w Pałecznicy oraz ze szkół filialnych za oka-
zaną życzliwość i nadesłane artykuły. Tylko
wspólnymi siłami możemy wiele.

Miłej lektury
Joanna Hałat-Majka

Redaktor naczelna„Do celu”
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Wyrzucić śmieci do kosza to nie pro-
blem. Okazuje się jednak, że schody za-
czynają się gdy trzeba je posegrego-
wać. A z tym mieszkańcy radzą sobie
znacznie gorzej. Warto jednak wiedzieć
jakie mogą być konsekwencje nie-
przestrzegania umów.

- Każdy kij ma dwa końce, więc umowy obo-
wiązują jedną i drugą stronę. A tymczasem
mieszkańcy narzekają, że firma nie odbiera
śmieci terminowo. Z kolei firma podkreśla,
że odpady nie są segregowane zgodnie z
podpisanymi umowami. W styczniu dosta-
liśmy rachunki, z których wynika, że firma
zapłaciła 10 tysięcy złotych kary za źle po-
segregowane śmieci, a gmina wystawiła
fakturę na 12 tysięcy złotych – informuje wójt
Marcin Gaweł.

Taka sytuacja może doprowadzić do ze-
rwania umowy, a w ślad za tym do ogłosze-
nia nowego przetargu. To z kolei może do-
prowadzić do wzrostu stawek za wywóz
śmieci zgodnie z obowiązującymi cenami
rynkowymi. By do tego nie doszło obie
strony muszą przestrzegać umów. Jeżeli
mieszkańcy wymagają od firmy rzetelnoś-
ci i terminowości, to sami muszą postawić
na segregowanie śmieci.

W Urzędzie Gminy o tym jak należy zbierać
i segregować odpady instruuje Edyta Gaw-
lik. Natomiast już wiosną gmina ruszy z
dużą akcją informacyjną w tej sprawie.

A już dziś przypominamy jak należy
zadbać o środowisko

Czy wiesz, że produkujesz ponad 320 kg od-
padów na rok?
Czy wiesz, że plastik rozkłada się 200-400
lat?
Czy wiesz, że zebranie 1 tony papieru z recy-
klingu zapobiega wycięciu 17 drzew?
Czy wiesz, że szkło rozkłada się 4000 lat?

A B C Recyklingu

Ogranicz ilość odpadów

1. Zredukuj

- pakuj zakupy we własną torbę, nie używaj
reklamówek,
- kupuj towary w opakowaniach nadających
się do recyklingu,
- korzystaj z opakowań wielokrotnego użyt-
ku,
- unikaj produktów posiadających zbędne
opakowania,
- używaj dwóch stron kartki,

2. Zastosuj ponownie

- używaj opakowań wielokrotnie np. słoików,
woreczków, reklamówek, pojemników…

3. Zrecyklinguj – posegreguj wszyst-
ko co się da zgodnie z przewodnikiem.

Jeśli nie masz pojemników na recykling, do-
staniesz worki od firmy odbierającej odpa-
dy.

PPaammiięęttaajj,,  żżee  ddzziięękkii  sseeggrreeggaaccjjii  zzaappłłaacciisszz
mmnniieejj  zzaa  ooddbbiióórr  ooddppaaddóóww!!!!!!!!

PLASTIK

Wrzucamy
-opakowania z tworzyw sztucznych, meta-
li oraz opakowania wielomateriałowe tj.
- plastikowe butelki po napojach, chemii
gospodarczej i środkach czystości wraz z na-
krętkami,
- plastikowe torebki, plastikowe opakowa-
nia po żywności, woreczki foliowe, rekla-
mówki,
- puszki po konserwach i napojach,
- opakowania z metali kolorowych,
- kapsle, kartony po mleku , napojach i so-
kach.

Nie wrzucamy
- butelek i pojemników po olejach samo-
chodowych, smarach,
- puszek po farbach,
- opakowań po aerozolach,
- zabawek, baterii.

Rada
- wrzucaj czyste i puste opakowania,
- zgnieć butelki przed wyrzuceniem.

PAPIER

Wrzucamy
- gazety, czasopisma, zeszyty,
- torby i opakowania papierowe,
- książki w miękkich okładkach lub inne bez
okładek,
- tekturę i kartony.

Nie wrzucamy
- zabrudzonego i zatłuszczonego papieru,
- kartonów po sokach i innych napojach (tzw.
tetra paki, opakowania wielomateriałowe),
- kalek technicznych,
- artykułów higienicznych (np. pieluchy
jednorazowe, pampersy).

Rada
- wyjmij resztki produktów spożywczych,
- złóż na płasko pudełka,
- usuń spinacze i inne elementy nie wyko-
nane z papieru.

SZKŁO

Wrzucamy
- szklane opakowania po napojach i żyw-
ności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szkło białe i kolorowe, butelki i słoiki bez
zakrętek.

Nie wrzucamy
- porcelany i ceramiki,
- luster i szkła okiennego,
- opakowań po lekarstwach, termometrów,
- żarówek, świetlówek, lamp,
- szkła gospodarczego (talerzy, misek, do-
niczek itp.).

Rada
- nie tłucz szkła przed wyrzuceniem,
- wyrzucaj czyste opakowania,
- zdejmij nakrętki, pokrywki, kapsle.

Wymagamy od firmy zbierającej 
odpady, a firma od nas

Gmina Pałecznica chce się ubiegać o dofinansowanie
na wymianę źródeł ogrzewania. Pieniądze planuje
pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ra-
mach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).

Termin składania wniosków mija 30 marca.
Każdy kto chce wymienić piec i uzyskać na ten cel dofi-
nansowanie z PONE, powinien się zgłosić do Urzędu
Gminy, do ekodoradcy. Tu, do 15 marca, należy wypełnić
deklarację.

Dotacja z Funduszu może wynieść do 50 proc. kosztów kwa-
lifikowanych, a wkład własny gminy - minimum 10 proc.
tych kosztów.

W ramach programu konieczny będzie demontaż kotłowni,
palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności
energetycznej oraz instalacja nowej kotłowni na ekogro-
szek lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i
ciepłej wody użytkowej.
Istotne jest to, że moc nowej kotłowni musi być niższa od
tej likwidowanej co najmniej o 20 proc.

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu eko-
logicznego dla poszczególnych rodzajów zadań są na-
stępujące:
- Modernizacja kotłowni na kotły węglowe do 650 zł/kw
mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzew-
cze wraz z infrastrukturą techniczną. 
- Modernizacja kotłowni na kotły na biomasę do 1150 zł/kw
mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzew-
cze wraz z infrastrukturą techniczną.

Chcesz wymienić piec? Możesz dostać dotację

Ekodoradca i deklaracje 
czekają w urzędzie
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Roboty mają prowadzić sami mieszkańcy.
Liczą, że gmina im pomoże w zakupie ma-
teriałów. - Trzeba zrobić plan, uzyskać po-
zwolenia. Dobrze by było gdyby w tym roku
udało się zrobić chociaż fundamenty. A w ko-
lejnym chcielibyśmy wykonać już więcej
prac – informuje Agnieszka Kula. Obecnie dla
sołectwa budowa Domu Ludowego jest naj-
ważniejszą inwestycją w wiosce. Ma on za-
stąpić bardzo mały budynek, który obecnie

służy mieszkańcom, jednak nie jest
obiektem na miarę XXI wieku.

W Solczy co prawda nie ma
straży pożarnej, ale za to ak-
tywnie działa Koło Gos-
podyń Wiejskich. Jak za-
pewnia pani sołtys repre-
zentuje ono miejscowość

w różnych imprezach oko-
licznościowych. Panie bar-

dzo chętnie gotują i pieką.

Agnieszka Kula, choć jest sołtysem dopiero
pierwszą kadencję, to i ta funkcja i wioska jest
jej doskonale znana. - W tym roku mija 20 lat
od kiedy jestem mieszkanką Solczy, a mój
mąż był tu wcześniej sołtysem. Współpraca
z mieszkańcami i z władzami gminy układa
się bardzo dobrze – zapewnia Agnieszka
Kula.

Kierowanie wioską godzi z pracą zawodową
i gospodarstwem. Chętnie pomagają dzieci
– 19 i 18-letni synowie oraz 15-letnia córka.
Gdy pani sołtys ma chwilkę wolnego czasu,
to i tak najchętniej spędza go na pracach do-
mowych.

Przed zbliżającym się Dniem Kobiet wszyst-
kim paniom życzy zdrowia, pociechy z
mężów, dzieci oraz sukcesów w pracy. - To, co
jest najważniejsze dla każdej z pań, niech się
spełni – dodaje.

Agnieszka Kula – sołtyska z planami

Utworzenie placówki jest możliwe dzięki rea-
lizacji projektu współfinansowanego ze
środków UE - Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, IX Oś
Priorytetowa Region Spójny Społecznie,
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdro-
wotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie
dla tworzenia i/lub działalności placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
oraz budżetu państwa. Całkowita wartość
projektu to 4 mln 632 tys. 556 zł 50 gr. Do-
finansowanie wynosi aż 4 mln 272 tys.556
zł 50 gr. Dzięki tym funduszom możliwe bę-

dzie wsparcie nie tylko dzieci, ale i ich ro-
dziców.

Biorący udział w projekcie otrzymają wspar-
cie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce,
pozwalające nabyć kompetencje z języka an-
gielskiego, matematyczne oraz techniczne.
Nie zabraknie zajęć dla dzieci ze specyficz-
nymi trudnościami w nauce takimi jak dys-
leksja, dysgrafia, dysortografia. Organizo-
wane będą również ćwiczenia rekreacyjno-
sportowe rozwijające sprawność fizyczną
obejmujące m.in. gry zespołowe takie jak
piłka ręczna czy nożna.

W ramach projektu przewidziane są także

wyjazdy na basen, do kina, teatru, muzeów.
Ponadto zimą będzie okazja wyjazdu na nar-
ty, a latem na kolonie. W Placówce Wsparcia
Dziennego będzie możliwość skorzystania
z zajęć ze specjalistami tj. logopedą, psy-
chologiem, terapeutą, pedagogiem. Pro-
wadzone będą też działania wychowawcze
pozwalające nabyć ważne umiejętności
społeczne, które przyczynią się do ich pra-
widłowego funkcjonowania w społeczeń-
stwie i integracji ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy/Uczestniczki Placówki Wspar-
cia Dziennego będą mieli zapewniony
bezpłatny transport na zajęcia oraz wyżywie-
nie. 

W projekcie wezmą udział również rodzice
bądź prawni opiekunowie Uczestni-
ków/Uczestniczek – dla nich także będą
przygotowane specjalne zajęcia pod-
noszące ich kompetencje opiekuńczo -
wychowawcze („Szkoła dla Rodziców”).
Wezmą również udział w terapii rodzin. Or-
ganizowane pikniki rodzinne – poprzez
wspólną zabawę – mają sprzyjać budo-
waniu więzi między dziećmi a rodzicami.  

W ramach projektu pomieszczenia zostaną
wyposażone w niezbędne meble, sprzęty
oraz środki dydaktyczne. Doposażona bę-
dzie również siłownia zewnętrzna. 

WYJĄTKOWA PLACÓWKA POWSTAJE DZIĘKI UNIJNYM FUNDUSZOM

Będzie wsparcie dla rodzin

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY MA ZAPEWNIĆ:
� zorganizowanie wychowankom fachowej opieki wychowawczej,     

� udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych, 
��oddziaływanie terapeutyczne, które prowadzi do łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, 

�� eliminowanie zaburzeń zachowania, 
�wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenie ich kultury osobistej, 

��uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu, 
��rozwój zainteresowań i inwencji twórczej, 

��współpracę z rodziną dziecka, 
�zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy, 

� ustalenie programu pracy z rodziną (motywowanie rodziny do podejmowania działań dążących do zmiany jej funkcjonowania),
� rozszerzenie i podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. 

Choć wioska jest jedną z najmniejszych w gminie, to mieszkańcy
chcą mieć miejsce, w którym będą mogli się spotykać. Dlatego,
jak zapowiada sołtys Agnieszka Kula, stawiają na budowę Domu Lu-
dowego. - Kilku mieszkańców przekazało grunt dla gminy. Chcielibyś-
my w tym roku rozpocząć prace – mówi sołtyska.

Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy w partnerstwie z Gminą Pałeczni-
ca realizuje projekt pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w
Pałecznicy”, w ramach którego powstanie Placówka Wsparcia Dziennego. Swoją
siedzibę będzie ona miała w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 5/1 w
Pałecznicy. W lutym ruszył nabór Kandydatów/Kandydatek do udziału w projek-
cie, który potrwa do 30 marca. Pierwsze zajęcia mają się rozpocząć w lipcu. Pro-
jekt będzie realizowany do końca grudnia 2020 roku.
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Nie ma nic wspanialszego niż roześmia-
ne wnuki, które swoim dziadkom dzię-
kują za miłość. A tę wdzięczność okazują
poprzez wiersze, piosenki i taniec. W
Święto Babci i Dziadka uczniowie i przed-
szkolaki z gminy Pałecznica przygotowali
wiele atrakcji. W tym wyjątkowym dniu
towarzyszyli im przedstawiciele władz
gminy.

Pałecznica: Dziadkowie podziwiali talenty
wnuków

Uczniowie klas Ia i Ib Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Pałecznicy, pod okiem swo-
ich wychowawczyń Doroty Kurczych i Marii
Janik, wystąpili w rytmicznych i ludowych pio-
senkach. Wprowadziły one wszystkich dziad-
ków w dobry nastrój. A o tym świadczyły uś-
miechy na twarzach. Dyrektor Joanna Frączek
nie zapomniała o tym ważnym święcie i też
złożyła Seniorom najlepsze życzenia. 

Po części artystycznej na Babcie i Dziadków
czekała słodka niespodzianka przygotowana
przez Rodziców. Przy kawie i ciastku dziad-
kowie prowadzili miłe rozmowy i podziwiali
talenty wnuków, które oprócz występów po-

darowały im własnoręcznie wykonane upo-
minki.

Z kolei dzieci z klas drugich przygotowały pro-
gram „Serce dla Babci i Dziadka”. Podziękowały
swym występem swoim dziadkom za ich
miłość i poświęcenie. Wiele razy powiedziały:
„Kochamy Was”. Dziadkom występ bardzo się
podobał, a życzenia złożyła im także dyrektor
szkoły. Ale dziadkowie podziękowali nie tyl-
ko dzieciom, ale także wychowawczyniom za
wspaniałe przygotowanie ich wnucząt. 

Czuszów: Dziadkowie w podróży
dookoła świata

W Punkcie Przedszkolnym w Czuszowie za-
praszanie babć i dziadków na uroczystość z
okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną
do kalendarza imprez. Tak było i w tym roku.
W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz ze
swoimi wychowawczyniami przygotowały
program artystyczny. Tym razem przedszko-
laki zaprosiły swoich ukochanych dziadków
w podróż dookoła świata. Ci mogli więc po-
dziwiać swoje pociechy w tańcach z różnych
kontynentów. Mali artyści z przejęciem od-
twarzali swoje role, a wyjątkowi goście ze

wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowa-
ne pod ich adresem. 

Frekwencja jak co roku dopisała. Dzięki
współpracy z rodzicami  po części artystycz-
nej można było się posilić ciastami i zdrowy-
mi sałatkami. Przedszkolaki obdarowały swo-
ich ukochanych gości własnoręcznie wyko-
nanymi laurkami z życzeniami. Dzieci zapro-
siły dziadków do wspólnej zabawy. Atmosfera
była wspaniała. Dzieci poczuły się prawdzi-
wymi gospodarzami placówki. Wiersz, pio-
senki i taniec były doskonałym podziękowa-
niem za uśmiech, serce, dobre rady i wycho-
wanie.

Nadzów: dzieci zaśpiewały dziadkom 
w strojach ludowych

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Nadzowie
wystąpiły w skeczu „Babcia Gienia i Dziadzio
Stefan” oraz w tańcu Warszawskiej Orkiestry
Sentymentalnej „Nikodem”. Wykonały także
„Umówiłem się z nią na 9”.  Swoim dziadkom
zaprezentowały się w strojach z motywami lu-
dowymi. 

Dzieci wyśpiewały babciom oraz dziadkom jak
bardzo ich kochają i dziękują za poświęcony

czas, wspólne zabawy oraz bezwarunkową
miłość. Dzieci wręczyły swoim najbliższym sa-
modzielnie przygotowane laurki. Uroczysto-
ść zakończono wspólną gościną, a z racji
tego, że był to Tłusty Czwartek goście zosta-
li zaproszeni na pyszne pączki, faworki oraz
ciasta upieczone przez rodziców dzieci z
Punktu Przedszkolnego. 

Ibramowice: Dzieci z dziadkami 
na poczęstunku                                                          

Dzieci z przedszkola oraz z kl. I i III, wraz ze swoi-
mi nauczycielkami, przygotowały dla dziad-
ków program artystyczny. Przybyli goście
zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach
i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie wy-
stępu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci wi-
dać było ogromną radość oraz skupienie. Dzie-
ci zaprezentowały program artystyczny, a
następnie swoim Babciom i Dziadkom wrę-
czyły własnoręcznie wykonane prezenty.
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta,
które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak naj-
lepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Goś-
ciom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy
wzruszeń. Następnie dzieci wraz z Babciami
oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przy-
gotowany z tej okazji słodki poczęstunek.

Dzie ń Babci i Dziadka
Z piosenkami, tańcami i smak ołykami

Dzie ń Babci i Dziadka w Filii w Czuszowie
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Dzie ń Babci i Dziadka i Babci w Filii integracyjnej
w Ibramowicach

Dzie ń Babci i Dziadka w Samorządowej 
Szk ole Podstawowej w Pałecznicy
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Dzie ń Babci i Dziadka w Filii w Nadzowie

Staropolskie kolędy oraz współczesne pastorałki można było usłyszeć podczas
szkolnego konkursu kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda!”. Został on zorga-
nizowany w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.

Uczestnikami byli uczniowie klas 0-III oraz przedszkolaki. Wszyscy biorący udział w kon-
kursie zasłużyli na gratulacje. Każdy otrzymał dyplom i drobny upominek. Dzieci były bar-
dzo zadowolone i cieszyły się, że zostały docenione. 

ŚPIEWALI KOLĘDY
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Przedstawiciele Ośrodków
Wsparcia Seniorów z Nadzo-
wa, Pieczonóg i Pałecznicy
wspólnie obchodzili „tłusty
czwartek”. W Domu Kultury w
Pałecznicy nie zabrakło ostat-
kowych przysmaków.

- „Powiedział nam Bartek, że dziś
tłusty czwartek, a Bartkowa uwie-
rzyła, dobrych pączków na-
smażyła” - mówi jedno z przysłów.
Stara, ludowa tradycja każe wie-
rzyć, że jeśli ktoś w tłusty czwar-
tek nie zje ani jednego pączka – w
dalszym życiu nie będzie mu się
wiodło. Dlatego też, aby pomyśl-
ność sprzyjała przez cały rok
każdemu, obecni mogli popró-

bować do woli słodkich smakołyków ostat-
kowych - pączków, faworków, oponek i
ciast oraz innych potraw przygotowanych
przez panie ze świetlicy z Pałecznicy – mówi
Bożena Depta, Prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałeczni-
ca „MUSZELKA”.

Do tańca przygrywał pan Marcin Kowalik,
który prowadził także zabawy muzyczne.
Wesoła atmosfera sprzyjała wspomnieniom
i rozmowom między uczestnikami spotka-
nia. To wszystko zapewniło doskonałe bie-
siadowanie.

Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy
Pałecznica Marcin Gaweł, zastępca wójta Jo-
anna Hałat – Majka oraz dyrektor Samo-
rządowej Szkoły w Pałecznicy Joanna
Frączek.

Biesiada z pączkami i faworkami
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Spektakularnym osiągnięciem uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałeczni-
cy było zdobycie nagrody Grand Prix dla „Najlepszej grupy kolędniczej”. A zos-
tała ona przyznana dla trio w składzie Karolina Zegan, Florian Basiak, Krystian
Sroga na IV Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych „Kolędować Małemu...”
dla szkół muzycznych I stopnia. Był on organizowany w Świątnikach Górnych.

Drugi zespół z naszej szkoły, w tym samym konkursie, zajął trzecie miejsce w kategorii B
grupa starsza. To kwartet w składzie: Aleksandra Miętka, Aleksandra Marzec, Przemysław
Marzec, Tomasz Pasternak – mówi Czesław Dołęga, dyr. Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecz-
nicy.

Uczniowie nie tylko osiągają sukcesy, ale też występują dla mieszkańców. Tradycyjnie w
styczniu, w Szkole Muzycznej I stopnia w Pałecznicy, odbył się uroczysty koncert kolęd. -
Poziom wykonań solistów i zespołów był bardzo wysoki, więc też prezentacje naszych ze-
społów na konkursie w Świątnikach Górnych były oceniane bardzo dobrze – podkreśla
dyr. Dołęga.

Na drugie półrocze nie brakuje ambitnych planów. Już 26 kwietnia Szkoła Muzyczna I stop-
nia wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy „Con Pas-
sione” po raz pierwszy organizuje  „I Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny dla uczniów klas
fortepianu dodatkowego szkół muzycznych I stopnia". 

- Jego celem jest podniesienie poziomu edukacji fortepianu dodatkowego, wymiana doś-
wiadczeń pedagogicznych, dostarczenie dodatkowej motywacji dla uczniów w atrakcyjnej
formie konkursu – informuje dyr. Czesław Dołęga. Konkurs jest ogłoszony na stronie:
http://konkurs-palecznica.pl/ i i już cieszy się dużym zainteresowaniem. - Mamy nadzie-
ję na udział wielu uczestników w przesłuchaniach konkursowych – zapowiada dyrektor.

Uczniowie Szkoły Muzycznej zdobyli Grand Prix

Sukcesy i ambitne plany

Laureaci w kategorii B- kwartet III miejsce

Laureaci w kategorii B- kwartet III miejsce
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Uczyli się „jeździć z głową” Od 9 do 16 lutego grupa 23
uczniów III klasy

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy i SzkołyFilialnej  w Ibramowicach zdobywała umiejętności jazdy na nartach.

Z opiekunami wzięła udział w sześciu jednodniowych szkoleniach prowadzo-nych w stacji narciarskiej Sławicki Raj w Sławicach Szlacheckich 
koło Miechowa.
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Pod okiem instruktorów - Piotra Midro
i Piotra Ziętka uczniowie spędzili na
wyciągu 18 godzin. Dzięki temu dzieci
nauczyły się poprawnej techniki jazdy na
nartach. Instruktorzy zapoznali także
młodych uczniów z bezpiecznym ko-
rzystaniem ze stoku narciarskiego, zwra-
cając uwagę, że należy jeździć w kasku.
Kurs zakończył sprawdzian potwier-
dzający nabyte umiejętności jazdy na
nartach.

Szkolenia były możliwe dzięki realizacji
projektu „Jeżdżę z głową”, na który gmi-
na Pałecznica otrzymała dofinansowa-
nie z budżetu Województwa Małopol-
skiego. Była to już szósta edycja tego pro-
gramu.
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Przedszkolaki, do czytania książek, zachęcała Renata Królikowska, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, filia w Proszowicach. Spotkanie zorgani-
zowała Wioletta Kowalska, wychowawczyni świetlicy.
Bibliotekarka zaprezentowała najbardziej lubiane przez najmłodszych serie książek. Ponadto przywiozła ze sobą mnóstwo pięknych książeczek, które dzieci miały
okazję obejrzeć. Przedszkolaki  rozwiązywały także ciekawe zagadki. Renata Królikowska zwracała uwagę dzieci na poznawcze walory książek, sytuacje humo-
rystyczne, kolorowe ilustracje. Podkreśliła też, że warto czytać. A dzieci podziękowały wyjątkowemu gościowi za spotkanie.

Spotkanie w świetlicy

Słuchały bajek, rozwiązywały zagadki
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Dzieci ze świetlicy szkolnej uczestniczyły w zabawie karnawałowej. Były tańce grupowe i indywidualne. Celem imprezy było zapoznanie dzieci z tradycją zaba-
wy karnawałowej, zachęcenie do jej kultywowania, jak również stworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie. Wszyscy świet-
nie tańczyli, a wesoła zabawa pozwoliła dzieciom miło spędzić czas na świetlicy. 

Warsztaty lepienia z gliny przyniosły
dzieciom nie tylko dużo radości, ale i
sporo satysfakcji.

Przedszkolaki uczyły się jak ciekawe i pięk-
ne rzeczy można ulepić lub wyrzeźbić. Pod-
czas zajęć przedszkolaki dowiedziały się, że

glina to rodzaj skały, którą można spot-
kać pod ziemią. Ponadto jest stosowa-
na jako materiał do budowy domów,
wyrabiania garnków, rzeźbienia.
Przedszkolaki  z ogromnym zapałem
ugniatały, wałkowały i kroiły kawałki
gliny tak, aby uformować z nich baran-

ka wielkanocnego. Ozdabiały różnymi
„stempelkami”, wykrawały ciekawe for-
my. Te następnie zostaną wypalone w
specjalnie przeznaczonym do tego pie-
cu. Warsztatom towarzyszyła doskonała
zabawa.

Dzieci robiły baranki wielkanocne

Zabawa karnawałowa w świetlicy
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Utwory rozrywkowe oraz wiązanka
melodii disco-polo rozbrzmiały na kon-
cercie noworocznym w wykonaniu pa-
rafialnej orkiestry dętej z Wrocimowic.
W sali widowiskowo-sportowej w
Pałecznicy można było usłyszeć m.in.
„The second waltz”, „Różę i bez” z filmu
„Jak rozpętałem II wojnę światową”
czy „Oczy zielone”.

- Ten koncert był gratką dla mieszkańców oraz
fanów orkiestry i tańca, bo w przerwie  mię-
dzy utworami, wystąpiły Mażoretki ze Skalb-
mierza oraz ze Szkoły Podstawowej w Pałecz-
nicy – mówi Krzysztof Szot, kapelmistrz pa-
rafialnej orkiestry dętej z Wrocimowic

Koncert zachwycił publiczność. Nic dziwne-
go, bo orkiestra gra już od prawie 20 lat. Działa
przy Parafii św. Andrzeja we Wrocimowi-
cach, a została założona przez proboszcza - księdza Ryszarda Witka. - Występujemy pod-

czas uroczystości gminnych, kościelnych.
Jesteśmy też zapraszani przez różne organi-
zacje – wylicza Krzysztof Szot.
W orkiestrze grają młodzi muzycy. Kapel-
mistrz podkreśla, że istotne jest, by ich od-
powiednio zachęcić. A jak jedni pokochają or-
kiestrę, to kolejni do niej dołączają. Na pró-
bach spotykają się dwa, trzy dni w tygodniu.
W koncercie w Pałecznicy zagrało ponad 30
osób.

KONCERT NOWOROCZNY W PAŁECZNICY

Orkiestra grała, Mażoretki tańczyły

W gospodarstwie Danuty, Janusza i Agnieszki Król w Niezwojowicach nawet zimą
nie można narzekać na nudę. Gospodarze nie próżnują i dla mieszkańców mają
atrakcyjne oferty spędzania wolnego czasu. Tym razem zaprosili ich na trady-
cyjne darcie pierza. Towarzyszyło mu robienie podpłomyków. To kolejne wyda-
rzenie mające na celu kultywowanie dawnych zwyczajów. A wiosną… Jak za-
pewniają gospodarze będzie się działo.

Panie darły… pierze
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W Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałeczni-
cy jasełka to już tradycja. Tak było i tym razem.
Uczniowie klas III i VI, pod opieką Pań: Lidii Dankow-
skiej i Anny Zemeły, przygotowali przedstawienie
„Dzieciąteczko Maleńkie, czyli nasze polskie Boże Na-
rodzenie”.

W pięknie udekorowa-
nej sali gimnastycznej
zebrali się zaproszeni
goście, nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice.
A scenografia wprowa-
dziła wszystkich w
świąteczny nastrój.
W pierwszej części
przedstawienia ukaza-
na została „gorączka
przedwigilijna”. Ostat-
nie chwile przed wie-
czerzą w przeciętnym
polskim domu to ku-
mulacja dużej ilości za-
dań, emocje i napięcia, które rozładowuje dopiero kolacja
wigilijna. Akt drugi to właśnie polska Wigilia: czytany frag-
ment z Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa, łamanie

się opłatkiem i spożywa-
nie tradycyjnych potraw
wigilijnych. Akt trzeci to
pasterka, na którą wy-
brała się cała rodzina. Ak-
cja przenosi nas do wnęt-
rza groty betlejemskiej
gdzie przy żłóbku Jezusa
czuwa Maryja i Józef,
aniołowie, pasterze i Trzej
Królowie. 
Po części artystycznej wy-
stępujący aktorzy otrzy-
mali spore brawa. 

Święta w polskich domach
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Świąteczne tańce w wykonaniu dzieci z Punktu Przedszkolnego w Nadzowie wprowadziły wszystkich w niezwykły nastrój.  Najmłodsi zaprezentowali się w „Tańcu ze
świecami" do klasycznych dźwięków melodii „Cicha noc” oraz w "Tańcu Mikołajkowym". Przedszkolaki zaśpiewały także piękne świąteczne kolędy i pastorałki. Ogrom-
ne zaangażowanie przedszkolaków opłaciło się, bo przedstawienie wywarło duże wrażenie na zaproszonych gościach oraz rodzicach. Dzieci wręczyły gościom i ro-
dzicom  przygotowane upominki świąteczne. Następnie uczestnicy Jasełek zasiedli do wspólnego poczęstunku wigilijnego.

JASEŁKA Z TAŃCAMI

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Czuszowie za-
prosiły swoich najbliższych na spotkanie opłatkowe
do krainy, gdzie elfy wraz z Mikołajem i panią Mi-
kołajową czekały na nadejście pierwszej gwiazdki.
Swój udział w przedstawieniu mieli też rodzice,

którzy dla swoich dzieci przygotowali piękne stroje.
Występy najmłodszych wprawiły zaproszonych goś-
ci w świąteczny nastrój. Po części artystycznej
przyszedł czas na życzenia świąteczno – noworoczne
i wspólne śpiewanie kolęd.

Świąteczne spotkanie z elfami
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Na tradycyjne spotkanie wigilijne dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Ibramowicach zaprosiły gości słowami
wiersza „Ten nastrój” Krystyny Chojeckiej.

A te brzmiały: „Są święta w naszym kalendarzu, najdroższe
i najbliższe, bo wywołują falę marzeń, najczulszych i naj-
milszych. Ich dziwny czar ten nastrój stwarza dla życia naj-
ważniejszy, rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem
najpiękniejszym. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia
serca, dusze radością szczęścia i wesela i czystych, wielkich
wzruszeń”.

Nie mogło zabraknąć jasełek. Te przygotowały dzieci z klas
III, IV i V. Atrakcją były diabełki, które wpadając na scenę na-

robiły hałasu swoim zachowaniem.
Wśród postaci scenicznych   można
było zobaczyć: lekarza, policjanta,
wójta, nauczyciela…. Każdy z nich
czuł potrzebę wsparcia Świętej Ro-
dziny. Swoje prośby w stajence wy-
rażały też dzieci - chciały mieć dłuższe
ferie i dostać prezenty, nie chciały
dwójek i jedynek. Ale za to w zamian
obiecały śpiewać kolędy. Życzenia
złożyli uczniowie oraz przedstawi-
ciele władz gminy i dyrekcja szkoły.
Szkolną uroczystość zakończył po-
częstunek.

Były diabełki, wójt i lekarz
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Od końca stycznia Klub Piłkarski „Iskra”
z Pałecznicy ma nowego prezesa. To
Rafał Morozewicz. Przyznaje, że dwa
najważniejsze wyzwania to pozyskanie
sponsorów i awans do klasy B.

Fundusze są potrzebne, by klub mógł funk-
cjonować. - Trzeba płacić składki, robić ba-
dania. Pieniądze pozwoliłyby także na zakup
strojów czy opłacenie trenera – wylicza
prezes. Finansowo klub wspiera także gmi-
na Pałecznica.

Od lutego zawodnicy trenują dwa razy w ty-
godniu. Do dyspozycji mają boisko sporto-
we i „Orlika”, ale wynajmują także salę w Ko-
niuszy. Przeznaczają na to część własnych,
a część klubowych funduszy. - Dotychczas
z frekwencją na treningach bywało różnie.

Ale teraz zawodnicy chętnie przychodzą. Jest
fajnie, bo angażują się w to co robią – przy-
znaje Rafał Morozewicz. Drużyna ma także
nowego trenera, którym jest Maksymilian
Habowski.

Obecnie „Iskra” zajmuje przedostatnie miejs-
ce w tabeli. Jest w klasie C w okręgu kra-
kowskim. Ale od miejsca, które dawałoby
awans do klasy B drużynę dzieli sześć punk-
tów. Nowy prezes wierzy, że zdobycie ich jest
możliwe. By tak się stało kibice muszą moc-
no trzymać kciuki. A znalezienie sponsorów
może pomóc w pokonaniu drogi do awan-
su.

A kim jest nowy prezes? Rafał Morozewicz
ma 38 lat. Jest żonaty, ma synka. Mieszka w
Krakowie. Zawodowo pracuje w branży
transportowej.

Nowy prezes klubu sportowego

Będą grać z „Iskrą”
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Z radnymi gminy Pałecznica spotkał się dr
hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski, nowy
dyrektor SP ZOZ w Proszowicach. 33-letni le-
karz ortopeda i traumatolog, laureat kon-
kursu Supertalenty 2017 „Pulsu Medycyny”
chce, by proszowicka placówka stała się wzo-
rem dla innych szpitali powiatowych.

Podkreślił, że jest szansa, by tak się stało. Jego zda-
niem szpital ma bardzo dobrą infrastrukturę i
doskonale wyposażony oddział ginekologiczno-
położniczy. Trzeba więc podjąć takie działania, któ-
re sprawią, że przyszłe mamy będą chciały rodzić
dzieci w proszowickim ZOZ. 

Podczas sesji dr Krzysztof Tomaszewski zaznaczył,
że konieczne jest wzmocnienie kadry. Dyrektor sta-
wia na nawiązanie współpracy z młodymi leka-
rzami.

Obecny na obradach Rady Gminy starosta Grze-
gorz Pióro podkreślił, że powiat dofinansowuje
działalność szpitala i zapewnił, że nadal placów-
ka może liczyć na wsparcie samorządu.

Powołanie nowej dyrekcji to nowe otwarcie dla
szpitala i zażegnanie kilkumiesięcznego kryzysu.
Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku 80
proc. lekarzy złożyło wypowiedzenia. Domagali się
wzmocnienia kadry medycznej i odwołania dyrekcji
szpitala. Po zmianie szefostwa placówki pracow-
nicy postanowili dać szansę obecnej dyrekcji.

Szpital w Proszowicach z nowym otwarciem

Dyrektor lubi wyzwania
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Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł 

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną". 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, 
pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy 

w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm. 

Palmy zostaną zaprezentowane w dniu �� marca ���� r. o godz. �� podczas obchodów Niedzieli Palmowej w Pałecznicy. 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.palecznica.pl

KONKURS NA 
NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ 

WIELKANOCNĄ

Parafia św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
Parafia Wniebowzięcia NMP w Proszowicach

Wójt Gminy Pałecznica

Uczestnicy zatrzymają się na dłuższy 
odpoczynek w domu weselnym "Gości-
niec" w Czuszowie. Organizatorzy proszą 
o zabranie wygodnego obuwia, płaszcza,
znaków odblaskowych i gorącej herbaty.
Planowane przyjście do Proszowic ok. 4
rano. Pątnicy zatrzymają się w tamtejszym
kościele, gdzie zaśpiewają godzinki i od-
mówią szczególną modlitwę za Ojczyznę.  

Później powrót autobusami do Skalbmie-
rza. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć
udział w pielgrzymce muszą posiadać 
zgodę opiekuna lub iść pod opieką 
dorosłych. Nie ma wcześniejszych zapisów.
Dodatkowe informacje u ks. Mariana Fatygi
dziekana skalbmierskiego pod numerem
telefonu 602-765-295.

W dniu 23 marca odbędzie się 5. Nocna Droga
Krzyżowa ze Skalbmierza do Proszowic. Roz-
pocznie się mszą świętą o godzinie 20.00 w ko-
legiacie w Skalbmierzu po której nastąpi wy-
marsz. Następnie przemarsz. Pątnicy zatrzy-
mywać się będą przy 14 stacjach drogi
krzyżowej, a trasa przemarszu przebiegnie od
ul. Kanonijskiej, następnie tzw. traktem kró-
lewskim przez Sietejów, Małoszów, Czuszów, Kli-
montów, Opatkowice i Proszowice i zakończy się
w Proszowicach..  

INFORMACJA
Wójt Gminy Pałecznica informuje, że w dniach 1.03.2018-23.03.2018 

będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.


