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 Joanna Hałat-Majka,  
redaktor naczelna „Do celu”

Witam Was,  
Drodzy Czytelnicy!

Już od 25 lat gmina Pałecznica idąc 
w dobrym kierunku, milowymi kroka-
mi zmierza do celu. Tak, to prawda, mi-
nęło ćwierć wieku kiedy to ponownie 
wszyscy razem tworzymy samodzielną, 
prężnie rozwijającą się gminę Pałeczni-
ca. Po 16 latach nieudanej fuzji dwóch 
gmin Pałecznica – Racławice nasi bo-
haterowie, ludzie którzy już na zawsze 
odcisnęli się w  historii naszej „małej 
ojczyzny” poprzez swoje działania do-
prowadzili do przywrócenia w  dniu 1 
kwietnia 1991 r. gminy Pałecznica. 

Każdy jubileusz zmusza do refleksji. 
Dzisiaj, podsumowując te 25 lat stwier-
dzam, że historia zatoczyła koło. 25 lat 
temu członkowie Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w  Pałecznicy 
z prezesem Alfredem Marachą na czele 
dobudowali drugie piętro do budynku 
wielofunkcyjnego w Pałecznicy z prze-
znaczeniem na siedzibę Urzędu. Dziś, 
po tak wielu latach sprzedają z bonifi-
katą pozostałą część obiektu dla gminy 
Pałecznica. Siedziba Urzędu Gminy na-
reszcie staje się własnością wszystkich 
mieszkańców.

Wszyscy dobrze wiemy, że lokal to nie 
wszystko, to materia bez duszy i  tak 
byłoby też w tym przypadku gdyby nie 
Wy drodzy mieszkańcy.

W  roku jubileuszowym pokazaliście 
jaką wspaniałą tworzycie Społeczność.
– 14 Kół Gospodyń Wiejskich
– 8 Ochotniczych Straży Pożarnych 
– 6 organizacji pozarządowych

– Zespół Szkół w  Pałecznicy 
z 4. przedszkolami 

– Samorządowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Pałecznicy

– Gminna Biblioteka Publiczna
– Gminne Centrum Kultury i  Pro-

mocji Gminy Pałecznica
– Spółka Gminna Pałecznica.
To formacje, które stworzyliśmy 
sami dla siebie.

Jako redaktor naszej gazety „Do 
celu”, sekretarz naszego urzędu 
i zastępca Wójta Gminy Pałecznica 
jestem dumna, że mogę żyć i pra-
cować z Wami. 

Dziękuję wszystkim, którzy po-
mogli w  zorganizowaniu jubileusz 
25 - lecia gminy Pałecznica, ale 
przede wszystkim dziękuję tym, 
którzy 25 lat temu zawalczyli o na-
szą przyszłość i  przyczynili się do 
reaktywacji Gminy Pałecznica jako 
samodzielnej Jednostki Samorzą-
du Terytorialnego. To my jesteśmy 
Wam wdzięczni za to co dla nas zro-
biliście i zobowiązani do tego żeby 
pamiętać o  Waszych działaniach 
i  przekazywać je młodym pokole-
niom. 

Podsumowując Drodzy Czytelnicy, 
pragnę Was poinformować iż nasza 
gazeta „Do celu” została nomino-

wana w  kategorii „Najlepszy biuletyn” 
w  V edycji Konkursu Kryształy PR-u. 
Dziękuję wszystkim za pomoc w  jej 
powstawaniu - to kolejny nasz wspól-
ny sukces.

Oddaję do Waszych rąk kolejny numer 
naszej wspólnej gazety „Do celu” i życzę 
miłej lektury w te zimowe wieczory. 

Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą wiele radości 
– wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery, dużo radości 

i  tyle optymizmu, by nie skończył się przez cały zbliżający się rok. 

Życzymy wszystkim mieszkańcom, aby to Boże Narodzenie spędzili 
w atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia. 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy
Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł

pracownicy Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy,

radni i sołtysi
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Czy gmina Pałecznica zabezpie-
czona jest odpowiednio w  za-
kresie dostępu do wody?
Tak. W  1989 roku wykonane zo-
stały badania dostępu do za-
sobów wody na terenie gminy. 
Wybudowaliśmy wtedy ujęcie 
wody, gdzie jej wydajność wyno-
si 250  metrów sześciennych na 
godzinę. Dziś mamy dwa takie 
ujęcia. To bardzo dobra wydaj-
ność. Poza tym woda, choć po-
chodzi z pokładów głębinowych, 
ale występuje już 18 metrów pod 
ziemią, a to oznacza, że jej wydo-
bycie nie jest drogie. No i nie mu-
simy tej wody uzdatniać. Zaraz 
po wydobyciu nadaje się ona do 
użytku.

Czy taka ilość wody zaspokaja 
potrzeby gminy?
Zaopatrujemy mieszkańców na-
szej gminy w wodę w 100% i mo-
żemy jeszcze sprzedawać ją na 
zewnątrz. Dziś na przykład dostar-
czamy też wodę do gminy Proszo-
wice.

To chyba dobrze, że są tu takie 
zasoby wody, że można ją jeszcze 
sprzedawać i na niej zarabiać?
Na pewno tak, ale w  tym 
wypadku napotkaliśmy na 
pewien problem, który 
nie był do przewidzenia. 
Trzy lata temu, jeszcze 
poprzedni burmistrz Pro-
szowic, Jan Makowski, 
zwrócił się do nas z  pro-
pozycją, abyśmy dostarcza-
li wodę do jego gminy. Spra-
wa wyglądała ciekawie, więc 
wykonaliśmy na nasz koszt in-
westycje pozwalające dostarczać 
wodę do Proszowic. Ponieśliśmy 
koszty w wysokości ok. 1,4 mln zł. 
Założenia były takie, że to przed-
sięwzięcie zwróci nam się z opłat 
za wodę, którą w określonych ilo-
ściach i  przez określony czas bę-
dziemy dostarczać do Proszowic.

Czy te założenia się zmieniły?
Przede wszystkim zmienił się 
w 2014 roku burmistrz Proszowic 
i wraz z nim pojawiła się w tamtej 
gminie inna koncepcja korzysta-
nia z wody pochodzącej z Pałecz-
nicy. Doraźnie mamy podpisa-
ną umowę, na podstawie której 
przez najbliższe pięć lat Proszo-
wice będą od nas odbierać wodę 
w  ilości 2800 kubików rocznie. 
I  to nadal pozwoli nam spłacić 
wykonaną inwestycję.

W  takim razie w  czym jest pro-
blem?
Problem polega na tym, że gmina 

Rozmowa z wójtem gminy Pałecznica, 
Marcinem Gawłem

Proszowice 
nie przedłu-

żyła umowy do-
tychczasowemu operatorowi, spół-
ce, która zajmowała się kwestiami 
dostarczania wody do kranów na 
terenie gminy. Spółka ta likwidu-
jąc swoją działalność nie zapłaci-
ła nam za dostarczoną wodę dla 
mieszkańców Proszowic kwoty 600 
tysięcy złotych. Z kolei władze Pro-
szowic twierdzą, że to zadłużenie 
likwidowanej spółki, a  nie gminy. 
Jednak z naszego punktu widzenia 
po prostu ktoś musi nam te zadłu-
żenie spłacić. Woda bezsprzecznie 
została od nas pobrana i  zużyta 
przez mieszkańców Proszowic. Dla-
tego uważam, że musimy na ten 
temat rozmawiać z  Proszowicami 
i dojść do jakiegoś kompromisu. 

Czy gmina Pałecznica nadal do-
starcza wodę do Proszowic?
Tak, teraz już bez żadnych pro-
blemów w  okresie letnim kiedy 
zapotrzebowanie na wodę było 
duże a  stacja uzdatniania w  Pro-
szowicach miała częste problemy 

z  uzdatnianiem wody z  rzeki to  
mieliśmy kłopoty z  utrzymaniem 
ciśnienia na sieci w Gminie Pałecz-
nica.

Można to jakoś inaczej zorgani-
zować?
Już od dwóch miesięcy poprawili-
śmy komunikacje między osoba-
mi odpowiedzialnymi za dostawę 
i  odbiór wody co myślę że uzdro-
wiło sytuacje. Obawiam się tylko 
skoków w  odbiorze wody wynika-
jących z  zanieczyszczenia rzeki na 
której Gmina Proszowice ma ujęcie.

Najprościej byłoby chyba stale do-
starczać im taką samą ilość wody?
Tak, ale Proszowice nie są takim 
rozwiązaniem zainteresowane, bo 
przecież korzystają ze swojej rzeki. 
I  jedynie, gdy mają z  nią problem, 
ratują się wodą z  Pałecznicy. Tyl-
ko, że władze Proszowic powinny 
swoim mieszkańcom powiedzieć, 
że z  wodą w  rzece bywa różnie, 
czasem nie nadaje się do użytku 
i  mogą być przerwy w  jej dosta-
wie. Nie może być przecież tak, że 

pod 
dostatkiem

my mamy mnóstwo dobrej wody, 
możemy spokojnie zaspokoić po-
trzeby naszych mieszkańców, ale 
kiedy jest problem w  Proszowi-
cach, to nasi mieszkańcy pono-
szą konsekwencje ich kłopotów 
z wodą.

Jak można rozwiązać tą kwestię?
Moim zdaniem burmistrz Proszo-
wic powinien stworzyć długofa-
lową strategię dotyczącą gospo-
darowania wodą. Powinien się 
albo zdecydować na pobieranie 
wody z  rzeki zdając sobie przy 
tym sprawę i  informując swoich 
mieszkańców, że to rozwiąza-
nie może powodować przerwy 
w dostawie wody. Może też pod-
jąć decyzję, że w  całości bierze 
wodę z  Pałecznicy i  Radziemic. 
Wtedy my podejmiemy stosow-
ne przedsięwzięcia, by zapewnić 
dostawę wody bez jakichkol-
wiek przerw i  zaspokajając po-
trzeby w tym zakresie mieszkań-
ców wszystkich gmin. Wody nam 
wystarczy.

Wody 
mamy
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Przede wszystkim budynek ma 
swoją historię, która wiąże się tak-
że z  historią samej gminy, która 
nie tak dawno obchodziła 25-le-
cie. Istotne jest to, że w 1991 roku 
reaktywowanie Gminy Pałeczni-
ca było możliwe tylko dlatego, 
że Urząd mógł powstać na bazie 
budynku GS-u. Ówczesny prezes 
GS-u, Alfred Maracha wraz z  kil-
koma innymi działaczami spół-
dzielni wymyślili, że dobudują do 
powstającego wtedy obiektu GS 
w Pałecznicy jeszcze jedną kondy-
gnację i w ten sposób przygotują 
miejsce pod Urząd.

Dziś Gminna Spółdzielnia w  Pa-
łecznicy lata świetności ma już za 
sobą. Jej rywalizacja na współcze-
snym rynku ze sklepami sieciowy-
mi jest niezwykle trudna i skazana 
na porażkę. Spółdzielcy postano-
wili więc ogłosić likwidację GS-u. 
W tym roku powołany został likwi-
dator majątku spółdzielni, którym 
został dotychczasowy prezes Ma-
rian Czekaj. Przedstawiciele Spół-
dzielni w porozumieniu z władza-
mi Gminy Pałecznica postanowili 
sprzedać budynek Gminie stosu-
jąc przy tym bardzo wysoką bo-
nifikatę. Obiekt został wyceniony 
na 1 mln zł, ale Gmina Pałecznica 
kupiła go jedynie za 400 tys zł.

Ten zakup po raz drugi okazał się 
ważnym działaniem. Umowa kup-
na – sprzedaży została bowiem 
podpisana dwa tygodnie przed 
złożeniem wniosku do Unii Euro-
pejskiej w  ramach projektu doty-
czącego głębokiej termomoderni-
zacji obiektów gminnych. Aby się 
ubiegać o unijne pieniądze na ten 
cel, trzeba jednak być właścicielem 
nieruchomości.

- Dzięki uzyskanym z  UE środkom 
chcemy wykonać termomoderni-
zację Domu Ludowego w Niezwo-
jowicach, Domu Ludowego w Lelo-
wicach-Kolonia oraz Urzędu Gminy 
w  Pałecznicy – mówi wójt Pałecz-
nicy Marcin Gaweł – Modernizacja 
obejmie nie tylko elewacje budyn-
ków, ale także wymianę pokrycia 
dachowego, wymianę ogrzewania 
wraz z  całą instalacją grzewczą, 
a  także zamontowanie pomp cie-
pła. Chcemy, aby te budynki po re-
moncie były niskoemisyjne.

Władze Gminy planują także stwo-
rzenie punktu obsługi interesan-
tów w  miejscu, gdzie do tej pory 
znajdował się sklep GS-u, a  także 
zamontowanie windy, by stworzyć 
budynek przyjazny dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Obiekt, w  którym mieści się Urząd Gminy 
Pałecznica do niedawna należał do Gmin-
nej Spółdzielni. Jednak Gmina postanowi-
ła go wykupić. Powodów jest kilka.

GMINA 
PAŁECZNICA 

KUPIŁA 
BUDYNEK GS-u 
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Tegoroczny Dzień Otwarty miał 
wyjątkowy charakter, połączono 
go z  obchodami jubileuszu, 50-le-
ciem istnienia "Kroniki" Telewizji Kra-
ków oraz 25-leciem Stowarzyszenia 
Gmin i  Powiatów Małopolski. Razem 
z dziennikarzami, operatorami kamer 
i  całym zespołem świętowali widzo-
wie Telewizji Kraków. Przez cały dzień 
zwiedzali studio, a także wiekową re-
kwizytornię i inne miejsca niezbędne 
do produkcji programów. Oprowa-
dzali po nich prezenterzy i reporterzy. 
W  ramach Dni Otwartych TVP S.A., 
których organizatorem był oddział 
terenowy TVP S.A. odbył się konkurs 

55-lecie telewizji TVP 
Kraków i 25-lecie 

Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski

Telewizja Polska SA w Krakowie wraz ze 
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski 
zorganizowała III Konkurs Małopolskich Potraw 
i Wyrobów Regionalnych w formie plebiscytu 
telewidzów pod nazwą „Telewizja od Kuchni” w trakcie 
„Dnia Otwartego Telewizji Polskiej S.A.”. 

„Plebiscyt od Kuchni”. Odwiedzający 
głosowali na najlepszą regionalną po-
trawę. W  stolicy Małopolski na Krze-
mionkach gmina Pałecznica wystawi-
ła 3 potrawy, w  tym „niezwojowickie 
orzeszki”, pierś z  kurczaka z  kremem 
chrzanowym i  tradycyjne, lokalne 
„smarowidło” z  ogórkami. Stoisko 
gminy Pałecznica wyróżniało się na 
tle innych, było przepełnione koloro-
wymi, lokalnymi rarytasami, na które 
nie brakowało chętnych. 30 reprezen-
tantek w ludowych strojach zachęca-
ło do próbowania dań konkursowych, 
spośród których najlepsze  okazały się 
niezwojowickie orzeszki – wykonane 

przez Panią Brygidę Gaweł i  zdobyły 
pierwsze miejsce! Z  relacji uczest-
ników imprezy wiemy, że potrawy 
bardzo smakowały, a stoisko naszych 
reprezentantek odwiedziło kilkaset 
osób, które częstowały się pysznymi 

potrawami. Panie chętnie udziela-
ły informacji o  kuchni regionalnej, 
opowiadały o  malowniczych zakąt-
kach gminy i  zachęcały uczestników 
imprezy do przyjazdu do Pałeczni-
cy. Przepyszna kuchnia, mnóstwo 
twórczości ludowej, niesamowita 
atmosfera i  piękna pogoda sprawi-
ły, że stoiska przed gmachem TVP 3  
Kraków cieszyły się dużym zaintereso-
waniem uczestników Dnia Otwartego 
Telewizji Polskiej w Krakowie. Wszyscy 
uczestnicy wydarzenia na pewno na 
długo zapamiętają smak niezwojo-
wickich orzeszków!

Podczas uroczystości ślubowania 
klas pierwszych, (dzień nauczyciela) 
14.10.2016 r., Reprezentacja Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu Gminy Pa-
łecznica przekazała na ręce Pani Joan-
ny Frączek – Dyrektor Zespołu Szkół 
w Pałecznicy nagrodę zdobytą w Kon-
kursie Potraw Regionalnych organi-
zowanym podczas Dni Otwartych 
TVP Kraków, dnia 3 września 2016 r.   
Panie wspólnie zadecydowały, iż te-
lewizor przekażą uczniom Zespołu 
Szkół w  Pałecznicy, by służył on naj-
młodszym do celów edukacyjnych.
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W  latach 80. wprowadzony został 
obrzęd dzielenia się chlebem do-
żynkowym. Jest to godny podziwu 
zwyczaj, ponieważ chleb ten jako 
symbol zbiorów jest spożywany 
przez biesiadników. W  latach PRL 
chleb znajdował się na trybunie ho-
norowej. Święto Plonów przetrwało 
w niemalże niezmienionej formie aż 
do I wojny światowej. Okres między-
wojnia to czas, w  którym zapocząt-
kowano dożynki sołeckie, gminne, 
powiatowe, wojewódzkie. A  także 
również narodził się zwyczaj obcho-
dzenia dożynek parafialnych i prezy-
denckich.

Święto plonów w czasach przedchrześcijańskich było etnicz-
nym świętem przypadającym na równonoc jesienią 22 wrze-
śnia. Przez Słowian i plemiona bałtyckie w różnych regionach 
Polski nazywane były jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wień-
cowe czy okrężne. Wraz z rozwojem gospodarstw w XV wieku 
dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządza-
no je dla żniwiarzy, służby folwarcznej, pracowników najem-
nych w nagrodę za wykonane prace przy żniwach i zebrane 
plony. Finałem dożynek były tańce w gospodach, karczmach 
lub na terenie dworu, a następny dzień był wolny od prac. 

Dożynki w Pałecznicy
i 25 lecie
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21 sierpnia mieszkańcy Pałecznicy 
oraz radni, sołtysi i  wójtowie ubie-
głych kadencji świętowali Gminne 
Święto Plonów 2016 oraz 25-lecie 
Samorządu Terytorialnego gminy. 
Uroczysta sesja Rady Gminy Pałecz-
nica rozpoczęła się o  godz. 13.30, 
na której gościem był Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego 
– Wojciech Kozak. Nie zabrakło także 
prezesa PSL posła na Sejm RP Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza, staro-
sty proszowickiego i  wielu innych 
gości. Po sesji odbyła się msza świę-
ta, a  stamtąd korowód dożynkowy 
prowadzony przez Uczniów Szkoły 
Muzycznej i Reprezentacyjną Sekcję 
Taneczną Mażoretek z  ZS w  Pałecz-
nicy skierował się ku centrum gmi-
ny. Celebrowanie 25  lecia rozpoczął 
w amfiteatrze Wójt Gminy Pałecznica 
Marcin Gaweł. Starostami Gminnych 
Dożynek w  Pałecznicy byli w  tym 
roku Ilona Wypych z Czuszowa i Ma-
teusz Mzyk z  Pałecznicy. Podsumo-
wując, obchody Gminnego Święta 
Plonów 2016 można uznać za udane!
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25 lat to pewnego rodzaju podsu-
mowanie, to wspólne, wielkie do-
żynki. Dożynki okresu wzmożonej 
pracy. Cieszy mnie to, że mogę się 
z Wami cieszyć z tych świąt. Dlacze-
go tu jesteśmy? Stawiam sobie to 
pytanie, patrząc na 25 lat samorzą-
du gminy Pałecznica. Dlaczego ten 
samorząd właśnie tak wygląda? 
Dlatego że ma takich kapitalnych 
i  wspaniałych ludzi jak Wy! To Wy 
– Szanowni Państwo – wybieracie 
radnych, sołtysów. Spośród siebie 
wybieracie najlepszych. Nasza wieś, 
nasza społeczność dzisiaj zmienia 
się dynamicznie! Musimy o  tym 
mówić i  to pokazywać! Szanowni 
Państwo, to ważne aby wiedzieć 
skąd wyszliśmy i  jaką mamy toż-
samość. Co i komu zawdzięczamy? 
Co lub kto sprawił, że mamy taką 
społeczność? To w  dużej mierze 
zasługa naszych przodków. To  oni 
zdecydowali, że żyjemy wspól-
nie w  ramach 14 sołectw, które są 
w  gminie Pałecznica. To  oni poka-
zali kierunek i  zaczęli tworzyć na-
szą małą ojczyznę. Funkcjonujemy 
w  ramach samorządu. Co to do-
kładnie oznacza? To Wy – miesz-
kańcy rządzicie. Dziękuję Wam za 
tę wspaniałą Radę Gminy, za tych 
wspaniałych sołtysów, których 
dzisiaj odznaczyliśmy i  wyróżnili-
śmy. Bo to oni naprawdę decydu-
ją o  tym co się dzieje w  naszych 
miejscowościach. To oni decydują 
o tym, jak wygląda nasze wspólnie 
życie na co dzień. To należy często 
podkreślać: to są nasze wspólne, 
mądre, rozsądne wybory. Bez roz-
sądku i  mądrości narodu nie moż-
na budować lepszego jutra. Za tę 
mądrość chciałem Wam serdecznie 
podziękować. Za to między innymi, 
że potraficie wybrać ludzi, którzy 
budują, a nie ludzi, którzy rujnują. 
Raz jeszcze wszystkim serdecznie 
dziękuję! 

Za nami wspólne dożynki. W tym roku miały one wyjątkowy charakter. Warto raz 
jeszcze przypomnieć słowa wypowiadane podczas uroczystości przez Pana Wojcie-
cha Kozaka, Wicemarszałka województwa małopolskiego oraz Pana Marcina Gaw-
ła, Wójta gminy Pałecznica. Mają charakter ponadczasowy!

Z życia gminy… 

Wielu z Państwa pamięta ten plac, ten 
teren, to wzgórze, tę rzekę. Wygląda-
ły zupełnie inaczej, niż powinny były 
wyglądać. Na szczęście młode poko-
lenie ma to do siebie, że szybko zapo-
mina. Na szczęście wiele się też zmie-

Wypowiedzi pochodzą z filmu, 
nagranego podczas uroczystości 
Dożynek 2016. Gorąco zachęca-
my do obejrzenia materiału filmo-
wego, zamieszczonego na oficjal-
nym profilu Gminy Pałecznica na 
portalu społecznościowym Face-
book.

MARCIN GAWEŁ,  
Wójt Gminy Pałecznica: 

WOJCIECH KOZAK, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:

niło. Na lepsze oczywiście! Zarzuca 
się politykom, że tylko obiecują: to 
będzie zrobione, tamto naprawione, 
jeszcze inne zmodyfikowane. Najczę-
ściej na obietnicach się kończy. W Pa-
łecznicy było i  jest zupełnie inaczej. 

Marcin, dziękuję Ci za konsekwencję 
– wszystko zostało zrobione. Jestem 
przekonany, że zarówno Ty jak i Rada 
Gminy wiecie, w którym kierunku po-
winna pójść gmina i to jest naprawdę 
fantastyczne! 

K u l t u r a  i  t r a d y c j a
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Już od XVI wieku rolnik ścinając 
ostatnią kiść zboża (tzw. dorżnięcie 
ostatnich kłosów zboża stąd nazwa 
dożynki), żegnał pole znakiem krzy-
ża i wracał do domu z wianuszkiem 
z  ostatnich kłosów zboża, uroczy-
ście obwieszczając tym samym, że 
zakończył zbiory. Z  czasem wianu-
szek nazywany plonem zmienił się 
w wieniec przyozdobiony kwiatami 
i  owocami. Wieniec święcono pod-
czas dziękczynnej mszy świętej, 
a  później barwny korowód niósł 
go do gospodarza wsi, gdzie uro-
czyście świętowano zakończenie 
prac. Zaszczyt niesienia wieńca 
przypadał najlepszej żniwiarce, za 
którą podążał odświętny korowód 
żniwiarzy niosących wyczyszczone 
i  przybrane w  kwiaty kosy i  sierpy. 

Konkurs wieńców dożynkowych 
w gminie PałecznicaDożynki w sposób symboliczny kończą żni-

wa, wieńcząc tym samym roczny cykl prac 
polowych. Święto to wyraża podziękowa-
nie za szczęśliwe zbiory i  prośbę o  urodzaj 
w przyszłych latach. 

Po uroczystościach wieniec dożyn-
kowy był przechowywany przez 
zimę, aż nadszedł czas siewu, wtedy 
wykruszano z niego ziarno i wsypy-
wano do worków z  ziarnem siew-
nym. Wieniec dożynkowy jest nie-
wątpliwie znakiem rozpoznawczym 
Święta Plonów.

Podczas dożynek 2016 r., w Pałecz-
nicy, poszczególne reprezentacje 
Kół Gospodyń Wiejskich z  danej 
miejscowości oddawały głos na 
wieniec z  innego koła. Panie oce-

niając punktowały wieniec w  róż-
nych kategoriach, ale nie mogły 
głosować na swoją pracę. Dzięki 
takiej formie głosowania możli-
we było sprawiedliwe wyłonie-
nie najpiękniejszego wienieca, 
który miał reprezentować gminę 
4  września na dożynkach woje-
wódzkich w  Miechowie. Wybrany 
wieniec miał kształt barki, który 
miał związek ze Światowymi Dnia-
mi Młodzieży. Cała grupa była za-
dowolona z wieńca, końcowy efekt 
przerósł najśmielsze oczekiwania!

K u l t u r a  i  t r a d y c j a
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z okolicznych wiosek z parafii Radzie-
mice. Mszę poprowadził Proboszcz 
parafii ks. Stanisław Mika. Wśród go-
ści dożynkowej mszy był wójt gminy 
Pałecznica – Marcin Gaweł oraz wójt 
gminy Radziemice. Po mszy korowo-
dowe delegacje z wieńcem wracają 
do swoich wiosek.

W  niedzielę 21 sierpnia 
podczas Mszy Św. o  godz. 
11.00 nasi rolnicy, sadowni-
cy, działkowcy i  pszczelarze 
przynieśli przed ołtarz te-
goroczne plony ziemi, aby 
dziękować Bogu za urodzaj. 
Dary te zostały w  trakcie 
Mszy Św. Poświęcone. Uro-
czysta liturgia dożynkowa 
była okazją do modlitwy 
w  intencji rolników. Oprócz dzięk-
czynienia za tegoroczne plony prosi-
liśmy o Boże błogosławieństwo w tej 
niełatwej pracy na kolejny rok. Uro-
czysta parafialna dożynkowa msza 
św. odbyła się jak co roku w przed-
ostatnią niedzielę sierpnia o  godz. 
11:00. Przybyły na nią delegacje 

Wieniec z żyta i pszenicy, wspania-
ły wieniec dożynkowy, może nieść 
tylko ta, która okazała się najdziel-
niejszą, a  więc najlepszą żniwiar-
ką w  czasie całych żniw. Ta, która 
przodowała w  pracy — zwana 
stąd przodownicą — może nieść 
na czele żniwiarzy wieniec z  pola. 
Jej zasługi zostają dziś uwieńczone 
koroną z bujnych kłosów i polnych 
kwiatów.

TEN SYMBOLICZNY 
ZWYCZAJ JEST 
WSPÓLNY CAŁEMU 
NARODOWI.

Piękna tradycja wyplata-
nia wieńców dożynkowych 
zachowała się do dzisiaj 

nie tracąc nic na aktualności. Do-
żynkowe wieńce powstają w  wielu 
sołectwach i są dziełem najczęściej 
kilku pań, które w  zgodzie z  trady-
cją przekazywaną od pokoleń wy-
platają prawdziwe dzieła sztuki. Na 
dożynkach gminnych w  Ibramo-
wicach Koło Gospodyń Wiejskich 
wręczyło wieniec i  chleb dożynko-
wy Wicemarszałkowi Wojciechowi 
Kozakowi. Przedstawicielki KGW 
postanowiły jednak po uroczysto-
ści odwiedzić jeszcze raz Wicemar-
szałka w   Urzędzie Samorządu Wo-
jewództwa Małopolskiego, a  ten 
nie krył zadowolenia. Przychylił się 
do prośby o zakupie upominku dla 
Domu Ludowego.

Wspólne imprezy niewątpliwie 
sprzyjają budowaniu lokalnej spo-
łeczności. Mieszkańcy Solczy po-
stanowili zorganizować imprezę 
o  charakterze pikniku i  wspólnie 
spędzić czas na świeżym powie-
trzu. 30 lipca odbył się I  Piknik 
Rodzinny. Inicjatywa wyszła od 
mieszkańców, którzy razem bie-
siadowali przy rarytasach z  grilla. 
Muzyka przygrywała tam z nacze-
py TIR-a należącej do lokalnego 
przewoźnika, a  mieszkańcy tań-

czyli na asfalcie w Centrum Solczy 
na drodze gminnej. Stoły biesiad-
ne były ustawione na niedawno 
zrekultywowanym terenie przez 
lokalnego przedsiębiorcę. God-
ne podziwu jest zintegrowanie 
mieszkańców Solczy, która liczy 
zaledwie 102  mieszkańców. I  Pik-
nik Rodzinny okazał się dobrym 
pomysłem, uczestnicy byli zado-
woleni ze wspólnej inicjatywy. Nie 
wykluczone, że takie wydarzenia 
będą organizowane cyklicznie! 

I Piknik Rodzinny 
w Solczy 

u Wicemarszałka 
Wojciecha Kozaka

Z wieńcem 

Dożynki. Wieniec z  kłosów doj-
rzałego zboża uwity w  kształcie 
korony jest pięknym symbolem 
rolniczych plonów i  pracy rolnika 
— koroną, która ma zdobić przez 
cały rok mieszkanie gospodarza. 

Dożynki Kościelne 
w Radziemicach

Dożynki odbyły się dnia 14 sierp-
nia 2016  r. W uroczystości tej 
uczestniczył Wójt Gminy Pałecz-
nica. Dożynki te zostały zorgani-

we Wrocimowicach

K u l t u r a  i  t r a d y c j a

Dożynki Kościelne

zowane przez mieszkańców wsi 
Lelowice Kolonia. Starostami Do-
żynek byli –  Celina Labiś i Grze-
gorz Kubik.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pa-
łecznicy to jednostka, która służy pomocą 
wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Ale 
dzięki zaangażowaniu kadry zarządzającej 
oraz wszystkich pracowników, GOPS staje się 
nie tylko miejscem wspierającym tych w  naj-
trudniejszej sytuacji życiowej. Organizowane 
przez Ośrodek spotkania, wyjazdy czy wpro-
wadzane w  życie projekty są świetną okazją 
do spotkań lokalnej społeczności, okazywania 
wsparcia i wspólnego spędzania czasu w przy-
jacielskim i radosnym gronie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
wspiera, pomaga i łączy lokalną społeczność
Jednym z projektów realizowanych 
obecnie przez GOPS w  Pałecznicy 
jest program „Senior 60+”. Skupia się 
on wokół pomocy seniorom i  oso-
bom starszym, zwłaszcza tym po 
przebytej hospitalizacji. Na terenie 
Pałecznicy funkcjonuje punkt po-
mocy, którego działania nakierowa-
ne są na pracę z  osobami powyżej 
sześćdziesiątego roku życia po le-
czeniu szpitalnym; z  tymi, które nie 
są w  stanie rozwiązać trudnej sytu-
acji życiowej wykorzystując własne 
środki i możliwości lub z racji wieku, 
samotności, stanu zdrowia wymaga-
ją opieki i pomocy.

Zadaniem punktu jest przede 
wszystkim wsparcie rodzin oraz 
osób starszych, potrzebujących po-
mocy w  codziennym funkcjonowa-
niu, załatwianiu spraw urzędowych, 
świadczeniu usług pielęgnacyjnych, 
prowadzeniu poradnictwa psycho-
logicznego oraz prawnego. Działa-
nia te mają na celu przywrócenie 
równowagi psychicznej oraz umie-
jętności samodzielnego radzenia so-
bie z codziennymi problemami. 

W zależności od indywidualnych po-
trzeb osoby uczestniczące w Projek-
cie mogą liczyć na opiekę domową 
świadczoną przez opiekunów środo-
wiskowych tj. wsparcie w  „naucze-
niu” osoby starszej dbania o  siebie 
poprzez wypełnianie zaleceń lekar-
skich, pomoc w  przygotowaniu po-
siłku, dokonaniu zakupów, pomoc 

w ustalaniu wizyt lekarskich; porad-
nictwo psychologiczne tj. wsparcie 
seniorów oraz ich rodzin w codzien-
nym funkcjonowaniu, przywrócenie 
równowagi psychicznej oraz samo-
dzielnego radzenia sobie w  sytu-
acjach trudnych związanych z  cho-
robą, starością, samotnością, a także 
poradnictwo prawne. 

Osoby kwalifikujące się do udziału w Projekcie „Se-
nior 60+” można zgłaszać bezpośrednio w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, a w przypadku pytań 
czy wątpliwości polecamy kontakt telefoniczny pod 
numerami 41 38 48 234 lub 664 886 329 (od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).

G O P S
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Klub działa od 2012 roku w ramach 
projektu „Wspieranie osób w  po-
deszłym wieku w  integracji z  mło-
dzieżą, ośrodek wsparcia – klub 
samopomocy”. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest integracja mię-
dzypokoleniowa, która odbywa się 
poprzez zacieśnienie więzi między-
pokoleniowej; wymianę doświad-
czeń, czerpanie z  doświadczeń 
(seniorzy-młodzież, młodzież-se-
niorzy); przypomnienie istotnych, 
ważnych dla społeczności lokalnej 
wydarzeń, miejsc, obrzędów; pod-
niesienie świadomości ekologicz-
nej, zdrowotnej; poszanowania 
prawa, mienia publicznego, posza-
nowanie praw i  życia społecznego; 
ogólne usprawnienie manualne, 
fizyczne, przełamanie lęku przed 
nowościami technicznymi, nabycie 
umiejętności technicznych: obsługi 
komputera, sprzętu DVD, aparatu 
fotograficznego, telefonu komórko-
wego; aktywne spędzenie wolnego 
czasu, wyuczenie odpowiedzialno-
ści i systematyczności oraz nawiązy-

wanie i podtrzymywanie kontaktów 
międzyludzkich, włączenie się w ży-
cie społeczności lokalnej.

Adresatami projektu są osoby star-
sze (powyżej 50 roku życia) oraz 
młodzież/dzieci uczące się zamiesz-
kałe na terenie Gminy Pałeczni-
ca - łącznie 90 osób. Współpraca/
integracja z  młodzieżą odbywa się 
w  3 miejscowościach: Pałecznica, 
Nadzów, Pieczonogi. Zadanie reali-
zowane jest tygodniowymi (kilku-
dniowymi) blokami tematycznymi 
a za pracę grupy odpowiedzialni są 
opiekunowie/animatorzy, których 
rola ogranicza się do funkcji mode-
ratorów i przewodników po realizo-
wanej tematyce.

Wśród zajęć i  wydarzeń przygoto-
wywanych dla uczestników klubu 
samopomocy, są m.in. atrakcyjne 
wyjazdy i  spotkania ze sławnymi 
ludźmi, które na długo zostają w pa-
mięci uczestników. Wśród jednych 
z ostatnich wydarzeń znalazła się an-

Dzisiejsze czasy nie 
sprzyjają międzypo-
koleniowej integracji 
– zamiast rozmawiać 
z  rodzinami, chętniej 
spędzamy czas z  no-
sami w  smartfonach 
i  komputerach. Dawny 
model rodziny, w  któ-
rej dziadkowie, rodzice 
i dzieci mieszkali w jed-
nym domu, powoli od-
chodzi do lamusa. Na 
szczęście są miejsca, 
w  których takie spo-
tkania ciągle są normą 
– to m.in. działający na 
terenie Gminy Pałecz-
nica  Ośrodek Wsparcia 
– Klub Samopomocy.

Międzypokoleniowe 
spotkania

drzejkowa zabawa taneczna, która 
26 listopada została zorganizowana 
w   świetlicy w  Nadzowie. W  godzi-
nach popołudniowych uczestnicy 
świetlic: Nadzów, Pałecznica i  Pie-
czonogi wzięli udział w zabawie, któ-
rą umilał zespół Aplauz. Nie zabrakło 
także poczęstunku, przygotowane-
go przez uczestników OWS - Klubu 
Samopomocy w Nadzowie.

Listopad zostanie w pamięci uczest-
ników klubu z jeszcze jednego powo-
du – wyjazdu do Kazimierzy Wielkiej, 
gdzie w  Kazimierskim Ośrodku Kul-
tury odbył się występ popularnego 
polskiego satyryka, Marcina Dańca. 
Jego „One Man Show” podbił serca 
wszystkich uczestników wydarzenia, 
a znakomity kontakt z publicznością 
pokazał pełen profesjonalizm arty-
sty i sprawił, że tę wyprawę wszyscy 
zapamiętają na długo.

Realizatorem projektu jest Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju i  Promocji 
Gminy Pałecznica Muszelka.

G O P S
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Ostatnie wydarzenia to np. Inte-
gracyjna Zabawa Andrzejkowa, 
która odbyła się 29 listopada dzięki 
uprzejmości Wójta Gminy Pałecz-
nica Marcina Gawła oraz Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i  Pro-
mocji Gminy Pałecznica Wioletty 
Kocel. Organizatorem imprezy był 
środowiskowy Dom Samopomocy 
w Pałecznicy. W  spotkaniu udział 
wzięli nie tylko uczestnicy z  Pa-
łecznicy – ich gośćmi byli również 
przedstawiciele Środowiskowych 
Domów Samopomocy w  Gru-
szowie, Miechowie, Kościejowie 
i  Wrocimowicach, a  także uczest-
nicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w  Łyszkowicach. Spotkanie odby-
ło się Domu Kultury w  Pałecznicy, 
gdzie zgromadzeni goście brali 
udział pokazie mody, zabawach 

Środowiskowy Dom Samopomocy to instytucja zapewniająca kompleksową 
opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnym intelek-
tualnie. Zajęcia dla nich przeznaczone planowane są na podstawie indywidu-
alnych potrzeb każdego z podopiecznych, a kompleksowa opieka wspomaga 
rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie. Placówka jest ośrodkiem wspie-
rająco-rehabilitacyjnym dziennego pobytu i  dba o  to, by przygotowywane 
atrakcje były wyjątkowymi wydarzeniami dla każdej z osób objętych opieką.

Dom dla wszystkich potrzebujących

andrzejkowych, wróżbach oraz 
konkursach za które otrzymywali 
upominki. Wszyscy zgromadze-
ni goście wyśmienicie się bawili, 
chętnie brali udział w  zabawach 
i  aktywnie uczestniczyli w  impre-
zie. Bardzo chętnie sami aranżo-
wali zabawy dla innych, a śpiewom 
i tańcom nie było końca. Wózek czy 
kule nie były przeszkodą w  fanta-
stycznej zabawie, wręcz przeciw-
nie - wszyscy bez względu na wiek 
i  stan zdrowia bawili się znakomi-
cie. Goście mogli poczęstować się 
wyśmienitymi wypiekami, pysz-
nym obiadem, a także słodkościami 
ofiarowanymi przez darczyńców.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
sponsorom, bez których ta impreza 
nie mogłaby się odbyć. 

 „Aktywni do celu” Kompleksowy 
program na rzecz aktywizacji spo-
łecznej i  zawodowej osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia 
w Gminie Pałecznica, realizowanego 
przez Gminę Pałecznica / Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pa-
łecznicy oraz Stowarzyszenie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju społecz-
no – gospodarczego „Klucz” oddział 
w Pałecznicy, w ramach:  9 Osi Prio-
rytetowej  Region spójny społecz-
nie, Działania 9.1 Aktywna integra-
cja, Poddziałania 9.1.1  Aktywna 
integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR   Regional-

nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

W ramach realizacji projektu zapew-
niamy szeroki zakres wsparcia m.in.:

-wsparcie psychologa
-wsparcie specjalisty ds. wykluczenia 
cyfrowego
-wsparcie doradcy zawodowego
-wsparcie prawnika
-warsztaty kompetencji 
-szkolenia
-staże 
-inne formy wsparcia. 

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie:

Nieoceniony wkład wnieśli: Bank 
Spółdzielczy w  Proszowicach, Jan 
Kosmowski Autoryzowany Serwis 
Mercedes Benz, Delikatesy PALEO, 
Agnieszka i Mariusz Raś ROMARIO, 
Stacja Paliw ROLMET, Maria Szosta-
kowska, Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych oddział Kraków, Zbi-
gniew Wasilewski oraz Pracownicy 
Centrum Rehabilitacji Pałecznica.
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Uroczystość rozpoczęła się od mu-
zycznego akcentu. Grupa przed-
szkolaków (4 i  5 lat) pod opieką 
pań z  przedszkola w  Pałecznicy 
zaśpiewała piosenkę „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Następnie przywi-
tano wszystkich przybyłych gości, 
wśród których oprócz 4-latków i  ich 
rodziców byli: Anna Wiśniewska – 
dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w  Krakowie, Robert Ha-
lik – redaktor naczelny miesięcznika 
„Bliżej Przedszkola”, Katarzyna Halik 
– redaktor serwisu „Bliżej Przedszko-
la”, Jacek Tomasik – członek zarządu 
powiatu proszowickiego, Elżbieta 
Grela – przewodnicząca rady po-
wiatu, Joanna Frączek – dyrektor 
Zespołu Szkół w Pałecznicy, Wioletta 
Kocel – dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, 
Krystyna Błaut – inicjatorka tej akcji, 
radni Gminy Pałecznica: Zofia Lędź-
wa i  Czesław Błaut. Na uroczystości 
obecne były również bibliotekarki 
powiatu proszowickiego: Ewelina 
Żywot-Kopeć i  Maria Gawron z  Bi-
blioteki Powiatowej w Proszowicach 
oraz prowadząca także taką akcję: 
Jolanta Kupczyk – dyrektor Wielo-

funkcyjnej Świetlicy Oświatowej 
w  Radziemicach. Kolejnym punk-
tem programu było głośne czytanie 
wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”, 
którego czytali wspólnie wszyscy 
zaproszeni goście i  rodzice naszych 
czterolatków. W  czasie czytania, 
z pomocą Pana Roberta Halik dzieci 
z przedszkola utworzyły wesoły po-
ciąg, krążący po całej sali. W następ-
nej kolejności odbyło się uroczyste 
rozdanie książeczek dzieciom. Każdy 
czterolatek z  rąk Pana Wójta Gminy 
– Marcina Gawła otrzymał książecz-
kę zatytułowaną: „Wierszyki 4-latka”. 
Oprócz książek, dzieci otrzymywa-
ły również zakładki do książek, fol-
derki dotyczące czytania z  Fundacji 
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzie-
ciom”, naklejki oraz coś słodkiego od 
Radnego Gminy – Czesława Błauta. 
W  tym roku podczas całej uroczy-
stości gościliśmy bajkowego gościa 
– Myszkę Miki, która dostarczyła 
masę radości wszystkim dzieciom. 
Po oficjalnej części wszyscy goście 

31 października wieczorową porą 
w  bibliotece w  Pałecznicy pojawiły 
się czarownice, wampiry, kościo-
trupy, duchy, upiory i  inne stwory. 
Wszystkie te straszne postaci przy-
były do biblioteki z okazji święta Hal-
loween. W  programie nie zabrakło 
gier i  zabaw m.in. uczestnicy mieli 
za zadanie stworzyć własnego balo-
nowego stwora, wykonać z papieru 
toaletowego mumie, odbył się rów-
nież konkurs na najbardziej przera-

zostali zaproszeni na poczęstunek 
w  formie szwedzkiego stołu, który 
został przygotowany przez organi-
zatorów, sponsorów (Firma Mezzani 
z  Proszowic, Firma Produkcyjno-
-Handlowa E. W. Bucki) i  rodziców. 
Na koniec imprezy odbył się teatrzyk 
kukiełkowy pt. „Czerwony Kapturek” 
w  wykonaniu aktorów z  Teatru La-
lek „Pinokio” z Nowego Sącza. Dzieci 
bardzo uważnie oglądały spektakl 
a przepiękna scenografia i  rozmaite 

„Od czwartego roku 
bez książeczki ani kroku 

– 12 edycja”

Stało się już tradycją, że w  okresie je-
siennym w  Gminie Pałecznica co roku 
odbywa się gminna akcja propagują-
ca czytelnictwo wśród najmłodszych 
mieszkańców gminy, którą jest „Od 
czwartego roku bez książeczki ani kro-
ku”. Tak też było i  tym razem, gdyż 27 
października w Gminnym Centrum Kul-
tury i Promocji Gminy Pałecznica odbyła 
się 12 edycja tej zaszczytnej akcji, której 
głównym celem jest zachęcanie rodzi-
ców do głośnego czytania swoim dzie-
ciom.

żającą minę. Wspólnie nauczyliśmy 
się strasznego wierszyka, rozwią-
zaliśmy halloweenową krzyżów-
kę oraz rozegraliśmy konkurencję 
„rzut pestką do dyni”. Oczywiście 
jak to bywa w  Halloween nie za-
brakło cukierków i innych łakoci za 
każde dobrze wykonane zmaganie 
oraz zabawy tanecznej przy strasz-
nej muzyce. Impreza była przednia, 
czego dowodem stały się uśmiechy 
na twarzach bibliotecznych gości.

kukiełki sprawiły, że wszystkim ma-
luszkom przedstawienie się bardzo 
podobało.

Gorące podziękowania należą się 
wszystkim tym, którzy włączyli 
się w  organizację tej imprezy oraz 
wszystkim obecnym na niej. Wszy-
scy uczestnicy akcji, dzieci, rodzice, 
organizatorzy i  sponsorzy już nie 
mogą doczekać się kolejnej edycji 
tego wspaniałego programu.

„HAPPY HALLOWEEN” 
w Pałecznicy

B i b l i o t e k a



15

grudzień 2016 nr  02

D
o

 c
e

luSpotkanie rozpoczęło się od parady 
misiów i  pogadanki - każdy miał za 
zadanie opowiedzieć coś o  swoim 
przyniesionym pluszaku. Następnie 
dzieci obejrzały prezentację multi-
medialną, dzięki której zapoznały się 
z  historią pluszowego misia, miały 
też okazję dostrzec różnice pomię-
dzy najstarszym (z 1911 r.) a współ-
czesnym misiem. Ciekawym pomy-
słem okazał się również krótki film 
prezentujący powstawanie zabawki-
-misia.

W  dalszej części spotkania, poprzez 
prezentację przedstawiającą cieka-
we fotografie niedźwiedzi, maluszki 
zapoznały się z  ciekawostkami na 
temat życia prawdziwych misiów 
występujących w  przyrodzie oraz 
wysłuchały uroczej, rymowanej hi-
storyjki o  przyjaźni - pomiędzy Mi-
siem a Myszką.

W  tym dniu dla dzieci przygotowa-
no wiele atrakcji – zabawy ruchowe 
i plastyczne, „zgaduj-zgadule” na te-
mat misiowych bajek, quizy, śpiewa-
nie piosenek, misiowe tańce oraz nie 
mogło zabraknąć małego co nieco. 
Na zakończenie każde dziecko otrzy-
mało dyplom „Przyjaciela Pluszowe-
go Misia” i lizaki.

Dzień ten był doskonałą okazją do 
promocji czytelnictwa i  biblioteki 
a  jednocześnie do dobrej zabawy. 
Do następnego spotkania! 

Święto  
Pluszowego Misia

Tegoroczny konkurs był wyjątko-
wy, gdyż rok 2016 został ogłoszony 
przez Radę Miejską w Proszowicach 
rokiem L. H. Morstina, ze względu na 
jubileusz przypadający w  tym roku: 
130 rocznicę urodzin i  50 rocznicę 
śmierci pisarza.

Recytacje konkursowe odbyły się 
w  dwóch kategoriach wiekowych. 
Pierwsza kategoria obejmowała 
klasy IV-VI szkół podstawowych, 
natomiast druga kategoria – klasy 
gimnazjalne. Zadaniem każdego 
uczestnika było zaprezentowanie 

– Rokiem Ludwika 
Hieronima Morstina

24 listopada w  GBP w  Pałecznicy odbył się coroczny 
Gminny Konkurs Recytatorski im. L. H. Morstina, którego 
głównym celem jest kształtowanie związków emocjonal-
nych z tradycją lokalną oraz upamiętnienie i propagowa-
nie twórczości rodzimego pisarza. 

dowolnego utworu poetyckiego lub 
jednego fragmentu prozy. Z  grupy 
35 osobowej, jury wyłoniło 10 lau-
reatów, którzy reprezentowali naszą 
gminę w  powiatowym etapie kon-
kursu w Proszowicach.

Pierwsza kategoria wiekowa – kla-
sy IV-VI:
I miejsce: Patrycja Mzyk – kl. VI
II miejsce: Aleksandra Antosik – kl. IV
III miejsce: Klaudia Kura – kl. VI
Wyróżnienie: Karolina Czekaj – kl. VI
Wyróżnienie: Milena Nowakowska 
– kl. VI

Druga kategoria wiekowa – gim-
nazjum:
I miejsce: Zuzanna Bujak – kl. III gim.
II miejsce: Maja Maksymiec – kl. I gim.
III miejsce: Marcin Król – kl. III gim.
Wyróżnienie: Klaudia Maćkowska 
– kl. II gim.

Wyróżnienie: Magdalena Gaweł 
– kl. I gim.

Gminna Biblioteka Publiczna w  Pa-
łecznicy składa serdecznie podzię-
kowania wszystkim uczestnikom 
za udział, nauczycielom za przygo-
towanie swoich podopiecznych do 
gminnych eliminacji oraz komisji za 
poświęcony czas i  wsparcie działań 
bibliotecznych.

Rok 2016

Pluszowy miś to zabawka niezwykła, o  czym 
świadczyć może obchodzone 25 listopada jego 
święto. Niepozorny, grubiutki i  mięciutki jest 
bohaterem wielu książek i filmów. Występował 
w różnych odsłonach kolorystycznych i wielko-
ściach na wszystkich kontynentach. Zna i kocha 
go każde dziecko, a  zwłaszcza uczniowie klasy 
„O” z Zespołu Szkół w Pałecznicy, gdyż 30 listo-
pada w ten mroźny poranek przybyli do biblio-
teki, aby uczcić właśnie to święto.

B i b l i o t e k a
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Nie inaczej jest w  Pałecznicy, gdzie 
Szkoła Muzyczna I  Stopnia stanowi 
ważny aspekt wydarzeń kulturalno-
-artystycznych. M.in. o  planach na 
przyszłość jednostki czy obchodach 
Święta Niepodległości – opowiedział 
Czesław Dołęga, Dyrektor szkoły. 

Jak wyglądały obchody związane 
z dniem 11-ego listopada?
Przed wydarzeniem odbyliśmy wiele 
prób oraz próbę generalną w koście-
le. Orkiestra dęta Szkoły Muzycznej 
prowadzona przez Szymona Dołę-
gę zajęła się oprawa liturgii Mszy 
Św. Wcześniej, wspólnie z  księdzem 
proboszczem uzgodniliśmy, które 
pieśni liturgiczne orkiestra wykona 
podczas mszy. Organizatorem uro-
czystości Święta Niepodległości była 
szkoła muzyczna wraz z  Zespołem 
Szkół w Pałecznicy. Młodzież musia-
ła być bardzo dobrze przygotowana 
do uczestnictwa w  tej uroczystości, 
co stanowiło nasze zadanie. Przed 
wydarzeniem odbyliśmy wiele prób 
w  kościele. Orkiestra dęta szkoły 
muzycznej poprowadziła oprawę 
liturgii mszy świętej. Wcześniej, 
wspólnie z  księdzem proboszczem 
ustaliliśmy pieśni liturgicznej, które 
orkiestra wykonała. Pod koniec litur-
gii chór szkolny przygotowany przez 
Panią Agnieszkę Wacławek dał około 
20-minutowy koncert pieśni pa-koncert pieśni pa-
triotycznych. Po zakończeniu mszy 
odbył się uroczysty przemarsz przy 
asyście mażoretek Zespołu Szkół 

w  Pałecznicy. Obchody Święta Nie-
podległości kontynuowano w Domu 
Kultury. 

Czy była to nowa sytuacja dla 
uczniów?
To były już drugie obchody Świę-
ta Niepodległości w  takiej formie 
i  oprawie. Szkoła muzyczna I  stop-
nia działa już 5 lat. W ubiegłym roku 
szkolnym (w czerwcu br) naszą jed-
nostkę opuścili pierwsi absolwenci. 
Szkołę ukończyło 31 uczniów w gru-
pie młodzieżowej w  cyklu cztero-
letnim (ukończyli cykl czteroletni 
I  stopnia). W  2017 roku będziemy 
obchodzić jubileusz 5-lecia. Na kon-
cie mamy już wiele sukcesów, m.in. 
1. III Ogólnopolski Festiwal Skrzyp-

cowy (Kielce) – II miejsce: Maja 
Maksymiec- skrzypce

2. I  Międzyszkolny Konkurs Zespo-
łów Fortepianowych (Miechów) 
–  II miejsce duet: Kinga Kot i  Zu-
zanna Gara – fortepian

3. IX Ogólnopolski Konkurs Młodego 
Awangardzisty (Kraków) – wyróżnie-
nie: Emilia Włodarczyk – skrzypce

4. Skalbmierski Mam Talent (Skalb-
mierz) – II miejsce: Weronika 
Krawczuk – fortepian

5. Skalbmierski Mam Talent (Skalb-
mierz)– III miejsce: Julia Krawczuk- 
skrzypce

6. Międzyszkolny Konkurs „Skawiń-
ska Wiosna Perkusyjna 2016” (Ska-
wina) – II miejsce: Karol Sikora- 
perkusja

7. Międzyszkolny Konkurs Skawiń-
skie Konkursy Muzyczne „Moja 
muzyka jest we mnie”(Skawina) 
– III miejsce: Karolina Marzec- flet

a  także laureatów w  naszych szkol-
nych konkursach . 

Plany na przyszłość?
Ten rok jest obfitujący w wiele prze-
słuchań organizowanych przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej. Jesteśmy 
ciągle zmobilizowany i  mamy jasny 
plan polegający na jak najlepszym 
przygotowaniu uczniów do tych 
przesłuchań w  każdej specjalności: 
skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, 
saksofon, trąbka, fortepian. Przesłu-
chania CEA odbędą się na przełomie 
lutego i marca 2017 r. i wezmą w nich 
udział uczniowie klasy II i  III cyklu 
4-letniego oraz uczniowie klas IV i V 
cyklu 6-letniego. Przygotowujemy 
wszystkich przedstawicieli grup in-
strumentów. Chodzi tu o  uczniów 
z  klas: skrzypiec, wiolonczeli, fletu, 
klarnetu, trąbki, saksofonu, fortepia-
nu wezmą udział w tych przesłucha-
niach, które odbędą się na przełomie 
lutego i marca.

– wywiad z Dyrektorem Szkoły Muzycznej I Stop-
nia w Pałecznicy - Czesławem Dołęgą. 

„Przed nami bardzo dobre perspektywy”

Czy z perspektywy tych pięciu lat licz-
ba uczniów w szkole się zwiększa?
Ostatnie lata pod względem nabo-
ru są bardzo dobre. Gdyby nie to, że 
w  czerwcu odeszła liczna grupa ab-
solwentów to szkoła liczyłaby około 
140 uczniów. Aktualnie mamy ich 111. 
Aby szkoła funkcjonowała dobrze 
i płynnie wystarczy nam co roku przy-
jąć ok. 30 uczniów do klas pierwszych 
czyli tyle ile aktualnie rozpoczęło na-
ukę w bieżącym roku szkolnym, zatem 
są to bardzo dobre perspektywy na 
przyszłość. Oby tak dalej! Należy przy 
tym wspomnieć o  naszych akcjach 
rekrutacyjnych, które zawsze rozpo-
czynamy w  miesiącach wiosennych. 
Tego typu akcje przeprowadzone są 
przy współpracy z  dyrektorami szkół 
podstawowych na terenie naszej gmi-
ny i  sąsiednich gmin a  nawet poza 
granicami województwa małopolskie-
go, bo dużo dzieci zapisuje się z tere-
nu województwa świętokrzyskiego. 
W  tym roku na pewno rozwiniemy 
nasza akcję rekrutacyjną o nowe pla-
cówki oświatowe, są bowiem szkoły 
do których jeszcze nie dotarliśmy z na-
szymi audycjami.

Według danych Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
szkoły muzyczne pierwszego stopnia stanowią ok. 70% wszystkich 
polskich szkół artystycznych. Mają znaczenie nie tylko jako placówki 
przygotowujące muzykalne dzieci do podjęcia dalszego kształcenia, 
ale także instytucje kulturotwórcze w swoim regionie – organizujące 
koncerty, audycje, festiwale i konkursy. 

S z k o ł a  m u z y c z n a

Gmina Pałecznica realizuje mikro-
projekt pn. „Inteligentny Dom w 
Inteligentnej Wiosce”  prowadzący 
do innowacji w zakresie Efektyw-
ności Ekologicznej i wykorzysta-
nia Odnawialnych Źródeł Energii. 
Projekt realizowany jest w ramach 
projektu parasolowego „Polsko-
-norweska platforma współpracy 
dla poszanowania energii i klimatu”, 
który realizowany jest w ramach 

Funduszu Współpracy Dwustronnej 
Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego 2009-2014, Program Opera-
cyjny PL04 pn. „Oszczędzanie energii 
i  promowanie odnawialnych źródeł 
energii”.

Celem głównym projektu jest: 
poprawa EE budynków miesz-
kalnych i obiektów użyteczności 
publicznej oraz racjonalizacja go-

Inteligentny Dom w Inteligentnej Wiosce
spodarki wodno-ściekowej Gmi-
ny Pałecznica poprzez instalację 
Systemu monitoringu poboru 
energii elektrycznej,  wody i za-
rządzania nimi. 

Mikroprojekt zakłada wymianę do-
świadczeń z partnerem norweskim, 
służącą poznaniu dobrych praktyk 
oraz implementacji technologii w 
zakresie EE stosowanej w gminie 

wiejskiej. Wymiana doświadczeń 
stanowi istotny wkład w realizację 
projektu ”Inteligentny dom w inte-
ligentnej wiosce”, gdyż na jej pod-
stawie możliwa będzie weryfikacja 
założeń oraz modyfikacja projektu 
uwzględniająca zastosowane przez 
Partnera norweskiego rozwiązania 
w tym obszarze. Ponadto Mikro-
projekt zakłada opracowanie Stu-
dium wykonalności wraz z analizą 
finansową i ekonomiczną Systemu 
Monitoringu poboru mediów i za-
rządzania nimi. 

w zdrowej atmosferze
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Światowe Dni Młodzieży 2016

Przez kilka ostatnich dni lipca uwa-
ga całego świata skierowana była na 
Polskę. Za sprawą Światowych Dni 
Młodzieży nasz kraj był częstym boha-
terem serwisów informacyjnych. Ma 
w tym swój udział także nasza gmina. 
W  dniach 25  lipca – 1 sierpnia w  Pa-
łecznicy gościliśmy grupę 384 pielgrzy-
mów z północnych Włoch. To było nie 
lada wyzwanie logistyczne, któremu 
udało się sprostać bezbłędnie.  Dołożo-
no wszelkich starań, aby Goście dobrze 
zapamiętali pobyt w Pałecznicy: człon-
kinie Kół Gospodyń Wiejskich przygo-
towały potrawy lokalne, aby przybysze 
z Włoch mogli spróbować naszej kuch-
ni lokalnej. Ostatniego dnia pobytu zor-
ganizowano dla Gości grill pożegnalny, 
w Remizie OSP w Pałecznicy ponownie 
podjęto ich potrawami regionalnymi, 
a  wieczór zakończył się dyskoteką, na 
której frekwencja dopisała! Wspólnie 
z  pielgrzymami bawili się mieszkańcy 
całej gminy. 
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Uroczystość Wielkie Granie w gminie 
Pałecznica rozpoczęła się 12 czerw-
ca o godzinie 16 w centrum wsi przy 
ulicy Strażackiej. Imprezę poprowa-
dził wójt gminy Pałecznica – Marcin 
Gaweł. W programie były gry i zaba-
wy dla dzieci, konkursy z nagrodami, 
malowanie twarzy i włosów, przejazd 
kucykiem, bryczką oraz warsztaty 
zdrowego żywienia. Ponadto miesz-
kańcy mogli skosztować kiełbasek 
z  ogniska oraz domowych przysma-
ków przygotowywanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy im-
prezy integrowali się w duchu sporto-
wym, oglądając mecz Polska-Irlandia. 
Wstęp na uroczystość był wolny dla 
wszystkich mieszkańców, partnerem 
wydarzenia był Klub Sportowy Iskra 
oraz wójt gminy Pałecznica. Wielkie 
Granie trwało do 21.00, później przy-
byli goście wspólnie biesiadowali 
w  amfiteatrze podczas zabawy ta-
necznej. Wydarzenie jest początkiem 
cyklu imprez, które mają odbywać 

Wielkie granie w gminie Pałecznica

się co roku. Są plany, aby uroczystość 
odbyła się w przyszłym roku pod pa-
tronatem Marszałka Województwa 
Małopolskiego. Wójt Gminy Pałecz-
nica po wydarzeniu podziękował na 
Facebooku mieszkańcom za udział 
w  imprezie: Jesteśmy razem kiedy 
podejmujemy strategiczne dla na-
szej gminy decyzje, a  także w  chwi-
lach frywolnej zabawy i odpoczynku 
od codziennych trosk. Bardzo Wam 
dziękuje za zaangażowanie i  uczest-
nictwo. Miejmy nadzieję, że wielkie 
granie w gminie Pałecznica stanie się 
tradycją!
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01.05 w  Bolowie mieszkańcy święto-
wali Dzień Strażaka i poświęcili nowo 
wybudowaną remizę, oraz została 
odsłonięta tablica pamiątkowa, a cały 
obiekt został poświęcony przez ks. 
Jana Bila, który urodził się w miejsco-
wości Bolów.

Bolów  
– poświęcenie 
remizy

Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje 
święto obchodzą strażacy. W wielu miastach, gmi-
nach i wioskach brać strażacka integruje się pod-
czas uroczystości kościelnych, a  później podczas 
festynów. 

Dokładnie taka nagroda zostanie przyznana 
przez Radę Gminy Pałecznica osobie, która 
sfotografuje wyrzucającego odpady komu-
nalne w miejscu do tego nie wyznaczonym 
na terenie Gminy Pałecznica!

(Zdjęcie musi zawierać widoczne numery 
rejestracyjne pojazdu, którym przywożone 
są śmieci)

1.000,00 zł 
NAGRODY
za wskazanie osoby wyrzucającej 
śmieci w miejscu niedozwolonym!

Liczymy na Twoją pomoc!

Czekamy na Ciebie w Urzędzie Gminy Pałecznica!

Pamiętnego 2005 roku na walnym ze-
braniu OSP Bolów prezes Marian Kor-
fel deklaruje przekazanie działki 15 ar. 
pod budowę remizy OSP. Za przyczy-
ną druhów pod przewodnictwem 
sołtysa i zarazem radnego wsi Henry-
ka Grądka rusza budowa garażu.

W  efekcie przepracowanych godzin 
przez:
Grądek Henryk
Korfel Marian
Wleciał Zbigniew
Gajda Marek
Gajda Krzysztof
Grądek Mariusz
Fortuna Mariusz
Kaczor Zbigniew
Adamczyk Mirosław
Grądek Damian
Bielawski Mateusz

Bazan Sebastian
Kwiecień Krystian
Jackiewicz Dariusz
Kaczor Damian
Kwapień Leszek
Bil Łukasz

W całości czynem społecznym Hen-
ryk Grądek jako główny Majster 
i  wykonawca kończy budowę no-
woczesnej remizy OSP Bolów dnia 
27.07.2015 r.

Druhowie strażacy składają głębo-
kie podziękowanie Prezesowi Zarzą-
du Oddziału Gminnego i  zarazem 
Wójtowi gminy Pałecznica Marcino-
wi Gawłowi za przekazany materiał 
budowlany i  wszelką pomoc jaką 
otrzymali podczas budowy z  Urzę-
du Gminy Pałecznica.

W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI – DLA POKOLEŃ

Tekst z tablicy pamiątkowej 
umieszczonej na OSP Bolów
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Sezon 2016/2017 dla klubu spor-
towego ISKRA rozpoczął się 
z opóźnieniem z powodu dożynek 
w  Pałecznicy. Od 3 spotkania roz-
poczęły się rozgrywki, pierwszy 
mecz był przegrany, niestety po-
jawiło się kilka kontuzji. Kolejny 
mecz był szczęśliwy dla graczy, 
skończył się wygraną. Obecnie 
klub znajduje się w połowie tabe-
li jeśli chodzi o  c klasę. W 2016 r. 
zakupione zostały ławki rezerwo-
we, które były współfinansowane 
przez Urząd Gminy Pałecznica, fir-
mę STEFBUD oraz firmę MEZZANI. 
Z pomocą Urzędu Gminy Pałeczni-
ca, udało się drużynie dostać do-
tacje z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w kwocie 15 tys. zł., co bez 
wątpienia ucieszyło klub sporto-
wy ISKRA.

Z wielkim bólem i smutkiem 
zawiadamiamy,

że w dniu 4 października 2016 roku 
odeszła od nas

na zawsze w wieku 43 lat

Elżbieta Nagło

Wieloletni pracownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pałecznicy 
 oraz jego pierwszy kierownik.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy współczucia

przekazują

Wójt Gminy Pałecznica wraz  
z Radą Gminy i Pracownikami

Małopolska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. (MARR S.A.) rozpoczęła 
projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM” 
Program jest skierowany do osób 
po 30 roku życia, zainteresowanych 
założeniem własnej firmy, mieszka-
jących w    powiecie proszowickim, 
miechowskim, bocheńskim, krakow-
skim, myślenickim oraz wielickim. 
Zakłada się, że na terenie każdego 
z  powiatów powstanie ok.  100 no-
wych mikroprzedsiębiorstw. Każdy 
kandydat zakwalifikowany do pro-
jektu może liczyć na kwotę dofinan-
sowania w wysokości 24.500 zł. Do-
datkowo wykwalifikowani doradcy 

zatrudnieni przez MARR S.A  gwa-
rantują pomoc zarówno przed zało-
żeniem firmy m.in. w pisaniu biznes 
planu, jak i przez pierwszy rok prowa-
dzenia działalności. Pomoc w wypeł-
nianiu formularzy zgłoszeniowych, 
oraz wszelkie informacje uzyskać 
można w  Powiatowych Punktach 
Informacyjnych lub w  siedzibie 
MARR w Krakowie. W Proszowicach 
Powiatowy Punkt Informacyj-
ny znajduje się na ulicy Krakow-
skiej 18 A. Kontakt telefoniczny 
pod numerami: 785  056  877;  
12 617 99 88. Szczegółowe informa-
cje na www.marr.pl

Rozgrywki klubu 
sportowego ISKRA

W  Gminie Pałecz-
nica kultura fizycz-
na i  sport stanowią 
ważną i  nieodzow-
ną część progra-
mów edukacyjnych, 
ochrony zdrowia 
i rozwoju. 

Dotacje na założenie stu firm 
w powiecie proszowickim

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Pałecznicy zatrudni 
osobę na stanowisko: 

Pracownik socjalny

Wymagane kwalifikacje zgodnie 
z art. 116 ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. 
poz. 930 z póź. zm.)

OGŁOSZENIE


