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DOM SENIORA W PAŁECZNICY
Słowem wstępu

Gmina Pałecznica otrzymała dofinansowanie na
realizację projektu pn. „Dzienny Dom Seniora w
Pałecznicy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020.

- Inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na
usługi opiekuńcze dla osób starszych, zamieszkujących
teren powiatu proszowickiego, ze szczególnym uwzględnieniem naszej gminy – mówi Iwona Perkowska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy.
Jak podkreśla: - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Pałecznica poprzez utworzenie ośrodka dla osób starszych i niesamodzielnych oraz zapewnienie im świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjnych. Opieką objętych zostanie aż 45 osób.
Dom Seniora oferować będzie usługi w ciągu dnia zapewniając: posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno-oświatowe, terapię zajęciową grupową oraz indywidualną,
a także psychoterapię i wspólne spędzanie wolnego czasu z innymi osobami starszymi. Ponadto członkowie
otrzymają wsparcie, które zapewni im utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności, by przeciwdziałać pogłębieniu
się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się
i/lub niepełnosprawności.
Działalność bieżąca placówki nakierowana będzie na
udzielanie pomocy osobom starszym w czynnościach

dnia codziennego, zapewniając co najmniej ośmiogodzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.
Dom Seniora usytuowany będzie w miejscu łatwo dostępnym dla osób starszych. W tym celu wyremontowany zostanie budynek dawnego Zespół Szkół w Wi-

niarach. Będzie on przystosowany do potrzeb oraz
możliwości osób w podeszłym wieku, w tym niesamodzielnych.
Całkowita wartość projektu wyniesie 4 055 419,77 zł,
w tym kwota dofinansowania to 3 753 398,95 zł.

Drodzy Czytelnicy!

WAŻNE ADRESY

Przedkładam do Waszych rąk naszą samorządową gazetę „Do celu”, zawierającą
relacje z wydarzeń z życia naszej Gminy. Możemy się w niej cieszyć naszymi
osiągnięciami m.in. uzyskanymi dotacjami na utworzenie Dziennego Domu
Pobytu dla Seniorów, Dziennego Domu Opieki Medycznej, Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci, na budowę boiska sportowego w Czuszowie, Centrum
Rozwoju Społecznego – hali sportowej w Pałecznicy, na montaż instalacji
fotowoltaicznych, solarnych, na wymianę pieców. Na łamach gazety „Do celu”
wspominamy mile spędzony czas m.in. podczas imprezy integracyjnej „Żyjmy
Inaczej”, pikniku rodzinnego w Nadzowie, I Małopolskiego Święta Bobu,
gminnych dożynek, wspólnej wycieczki do Sandomierza. Gratulujemy sukcesu
mieszkańcom Bolowa, których miejscowość stała się jedną z najpiękniejszych
małopolskich wsi.
Gazeta ta odzwierciedla nasze codzienne relacje i współpracę pomiędzy
wszystkimi mieszkańcami gminy Pałecznicy. Drodzy Czytelnicy potrafimy
razem pracować ale również wspólnie się bawić i wypoczywać. Życzę nam aby
zawsze zgoda budowała naszą Gminę.
Dla tych z Państwa, którzy przeżywają ciężkie chwile w swoim życiu przypomnę słowa Św. Jana Pawła II „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż
wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”.
Joanna Hałat-Majka
Redaktor naczelna „Do celu”
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PRZYJACIEL
PAŁECZNICY
Wojciech Kozak

Z życia Gminy

Urodziłem się 27 maja 1958r. w Śledziejowicach, jako trzecie dziecko – upragniony syn rodziców Marii i Franciszka. Tradycyjna rodzina: pracujący tata, mama wykonująca prace chałupnicze, niewielkie
gospodarstwo: kury, kaczki, króliki,
świąteczny świniak.

Z łezką w oku wspominam czasy szkoły
podstawowej, oczywiście w Śledziejowicach. Kanapka robiona przez mamę,
czasami odprowadzanie do szkoły – tego
się nie zapomina. Byłem wzorowym
uczniem (nie lubiłem W-F-u), bardzo lubiłem matematykę i biologię.
Dużo czytałem i to nie tylko Karla May’a
czy Julesa Verne, ale też za namową
dziadka – Józefa Kozaka sięgnąłem po Karola Bunscha. Na urodziny i inne okazje,
jako jedyny wnuk zawsze otrzymywałem
książki.

Długo nie mogłem zrozumieć, skąd mój
dziadek posiadał tak ogromną wiedzę,
skoro ukończył tylko cztery klasy. Teraz
już wiem - to dzięki temu, że wiele czytał.
Książki były jego drugą miłością, oczywiście zaraz po wnuku.

Kiedy miałem siedem lat dziadzio dostarczał mi hity młodzieżowe Alfreda
Szklarskiego czy Adama Bagdaja. Jako
pierwszy wśród swoich rówieśników poznałem nowe kontynenty, wędrując z
Tomkiem Wilmowskim po Azji, Afryce,
Australii i obu Amerykach. Jednak mimo



wszystko moją kultową książką był wtedy „Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego.

Mój dziadek - weteran dwóch wojen
wiele mi opowiadał, a kilka wizyt na
wzgórzu Kaim zmieniło mój stosunek do
ojczyzny. Pojęcie „patriotyzmu” stało
się mi bliższe – bardziej zrozumiałe.
Szkoła średnia, a było to Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce
ukończyłem jako „uczeń dobrze zapowiadający się” (określenie prof.
Władysława Pajora po sukcesie i zdobyciu podium olimpiady wojewódzkiej z
matematyki).
Miałem szczęście do kolegów. Moja klasa zawsze była ze sobą zżyta. Do dziś, co
5 - 10 lat organizujemy zjazdy, podczas
których wspominamy młodzieńcze zakochania, zabawy i wypady.

Moja Alma Mater – Politechnika Krakowska, była wyborem zbiorowym moim oraz moich 3 kolegów. Byliśmy nieźli – cała nasza czwórka skończyła „Polibudę”. Pamiętam te czasy... 4 kandydatów
na jedno miejsce. Dzisiaj uczelnie walczą
o studenta. Wybrałem Wydział Mechaniczny o specjalności: samochody i ciągniki. Zawsze, gdy pytają mnie o zawód
wyuczony mam dylemat, co mówić. Mgr
inż. mechanik? – brzmi trochę dziwnie.
Pierwsza praca – któż jej nie pamięta?
Obowiązek pracy. Skierowanie do „Polmozbytu” na godzinę 6:00 było nie do

przyjęcia. Po studiach łatwiej byłoby mi
pracować w piekarni nocą, bo przecież
nocne studenckie życie jest wspaniałe. Potrafiłem je wykorzystać. Klub „Pod Jaszczurami” czy „Rotundę” poznałem doskonale.

Później pracę rozpocząłem w „Bomisie” –
firmie, specjalizującej się w sprzedaży
części samochodowych. Przekonałem się

wówczas, że handel jest dla mnie. Dla zodiakalnego bliźniaka sprzedać lodówkę
eskimosowi to była czysta formalność.
Następnie zatrudniony byłem w „Arpis S.
A” Kraków jako dyrektor, pełniłem funkcję prezesa w Spółdzielni Ogrodniczo –
Pszczelarskiej w Brzesku i PSS Społem w
Wieliczce.

Ważnym momentem mojego życia było
spotkanie „tej jedynej” – mojej małżonki
Grażyny. Obydwoje byliśmy już dojrzali,
poważni (moja mama nalegała, abym w
końcu coś zrobił, „coś - co ma ręce i nogi”).
Ślub oczywiście odbył się w Wieliczce w
kościele pw. Św. Klemensa, a przyjęcie w
Zajeździe „Pod Wielką Solą”. Wychowaliśmy dwójkę dzieci: Macieja – specjalistę okulistyki i Katarzynę, która nie poszła
za namową mamy na medycynę tylko
zgodnie z zamiłowaniem wybrała Uniwersytet Rolniczy – hodowlę koni. Mówiąc o sukcesach uważam, że rodzina, wychowanie dzieci, współwychowywanie
wnuków (na razie mam jednego - Tadeusza), określa to, kim jestem tak naprawdę.
Kariera zawodowa, polityka – jest tylko
uzupełnieniem realizacji życiowych celów.
Często słyszę o sobie: „człowiek sukcesu”
– mocne określenie, ale czy właściwe? Nie
wiem. Od 12 lat realizuje się zawodowo
w Zarządzie Województwa Małopolskiego. Z całą pewnością praca ta zawsze
była, jest i będzie dla mnie wyzwaniem.
Tematy szczególnie dla mnie bliskie to
ochrona zdrowia, opieka społeczna, środowisko, rolnictwo, że nie wspomnę o
uchwale antysmogowej, gospodarce odpadami, inwestycjach w ochronie zdrowia,
zwłaszcza w onkologii. Są to kwestie wymagające wiele wysiłku, ale i przynoszące
Cd. str. 4
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ogrom satysfakcji. Nowoczesnymi technologiami medycznymi dogoniliśmy, a
niejednokrotnie i wyprzedzamy Europę.
W sumie 12 lat współzarządzania województwem (jest nas w Polsce niewielu o
takim stażu).
Dziś przejeżdżając przez Małopolskę mijając przeróżne inwestycje, na których
widnieje logo naszego regionu, w sercu
robi mi się cieplej, a na twarzy pojawia się
uśmiech satysfakcji. Wtedy myślę: „to
moja cegiełka, mój wkład”. Przez te
wszystkie lata troszkę się tego nazbierało:
infrastruktura drogowa: ronda, chodniki,
inwestycje sportowe, środowiskowe i
społeczne.
Trudno w tym wszystkim nie wspomnieć
o działalności politycznej. Od 25 lat należę
do Polskiego Stronnictwa Ludowego,
jako Prezes Powiatowy, z-ca Prezesa
Wojewódzkiego i członek Naczelnego
Komitetu Wykonawczego. Pomimo
różnych propozycji PSL jest moją partią,
przy pomocy której realizuję pracę na
rzecz środowiska wiejskiego (ponad 50%
Małopolan mieszka na wsi), a pomysły z
tych najbardziej znanych to „Małopolskie
Remizy” czy „Bezpieczna Małopolska”,
„Kapliczki” (renowacja tych wspaniałych
historycznych zabytków), no i hit ostatniego roku „Małopolska Niania”.
Sądzę również, że grono emerytów, z którymi mam częsty kontakt dostrzega moją
działalność. Małopolska Rada ds. Senioralnych powstała jako pierwsza w Polsce,
a ja mam przyjemność jej przewodniczyć. 59 Uniwersytetów Trzeciego Wieku działa bardzo prężnie i po części dzięki nim powstał program pomocy seniorom
„Małopolski Tele-Anioł”. Tak zwany

Z życia Gminy

„Anioł Stróż”, jest odpowiedzią na potrzeby osób wymagających opieki pielęgnacyjnej, medycznej, rehabilitacyjnej,
jak również zwyczajnej rozmowy i kontaktu z drugim człowiekiem. Po przez tzw.
„przycisk życia”, znajdujący się na specjalnych opaskach każdy potrzebujący
w razie potrzeby będzie mógł wezwać pomoc medyczną.
Zarówno ten, jak i wiele innych pomysłów nie miało by jednak szans na realizacje, gdyby nie współpraca z lokalnymi
środowiskami, z aktywistami ze środowisk
wiejskich: ze strażakami, z kołami gospodyń wiejskich, z seniorami, z radnymi,
wójtami i burmistrzami. To właśnie dzięki nim i dla nich jestem tu gdzie jestem i
robię to, co robię. Przede wszystkim jednak, dzięki ich aktywności i inicjatywie
wiem jak lokować środki publiczne, aby
wspierać budżety gmin i pomysły środowisk lokalnych.

Lista projektów w gminie Pałecznica,
które przez ostatnie lata otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski jest imponująca.
Wszystko to w dużej mierze jest zasługą
Wójta Marcina Gawła, który od 5 kadencji
sumiennie przygląda się potrzebom mieszkańców gminy, monitoruje zapotrzebowanie na inwestycje, aplikuje o środki i
otrzymuje je. Charyzma, determinacja, ale
i konsekwencja pozwala doprowadzać
do końca zaplanowane przedsięwzięcia.
Nie bez kozery w 2011r. zyskał on tytuł
„Wójta Roku” w plebiscycie „Dziennika
Polskiego”, a w tym roku odebrał w imieniu gminy statuetkę „Ekolidera Województwa Małopolskiego” w kategorii
gmin wiejskich. Tytuł uzyskany za podejmowanie szeregu działań przyjaznych
środowisku, wdrażanie wysokich stan-

dardów ekologicznych i promocję przedsięwzięć pozytywnie wpływających na
środowisko naturalne.

W Pałecznicy jest bezpiecznie. Gdybyśmy stworzyli ranking najbezpieczniejszych gmin w Małopolsce – „mała” Pałecznica znalazłaby się w jego czołówce. Miliony środków na modernizację remiz,
sprzęt, umundurowanie i samochody. Od
lat Pałecznica z powodzeniem aplikuje w
konkursach województwa małopolskiego,
tj. „Małopolskie Remizy” czy „Bezpieczna
Małopolska”. Efekty tego są widoczne
gołym okiem.

Gmina jest także wzorem godnym do naśladowania z innych powodów. M.in. Skutecznie pozyskując środki z UE, a także i
państwowe, prowadzi działalność społeczno – kulturalną, ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Stworzone praktycznie od zera Centrum
Wsi Pałecznica, składające się z: biblioteki,
domu kultury, amfiteatru, itd. – jest miejscem organizacji dożynek oraz znanych
każdemu z Państwa eventów, takich jak:
„Wielkie Granie” czy „Piknik Integracyjny”.
To inicjatywy szczególnie potrzebne i
aktywizujące lokalną społeczność.

Z perspektywy województwa zdecydowanie liderem wśród wsi z gminy Pałecznica jest właśnie sołectwo Pałecznica i
sołectwo Bolów. Nie bez powodu te
właśnie sołectwa zostały nominowane w
konkursie województwa małopolskiego:
„Niezwykła Małopolska Wieś”.
Ci pierwsi zajęli drugie miejsce w podkategorii „Nowatorska Wieś 2017”, Ci drudzy „Najpiękniejsza Wieś Małopolski
2018”. Pan Wójt może być dumny, że ma
takich aktywistów w swojej gminie. To

przede wszystkim ludzie z pasją i zamiłowaniem, to ludzie oddani pracy na
rzecz swoich małych ojczyzn, dbający o ojcowizny, ludzie, dla których szczególnie
ważne jest kultywowanie tradycji, pamięć
o historii i troska o rodzinę. Ja też jestem
dumny. Dumny z tego, że Pałecznica
leży właśnie w Małopolsce. I mimo, że nie
pochodzę z Pałecznicy, bez wątpienia jest
bliska memu sercu od lat.

Jako samorządowiec często odwiedzjący
tamte strony naszego regionu mam
ogromne szczęście, że miałem możliwość poznać tylu wspaniałych ludzi - ludzi z
ogromnym potencjałem. Myślę, że to ich
energia daje mi siłę i napędza mnie do
działania. Kontakt bezpośredni z różnymi
środowiskami daje mi wiedzę, gdzie inwestować, co poprawiać i jak sprawić, aby
w Małopolsce żyło się lepiej.

Mam przyjemność przewodniczyć kapitule
Małopolskiej Rady ds. Produktów Tradycyjnych, których w naszym regionie jest
aż 208. Małopolscy producenci chętnie
promują się na „Małopolskim Festiwalu
Smaku”, a także czynnie biorą udział w
ogólnopolskich konkursach, tj.: „Polski
Producent Żywności” czy „AGRO Polska”.
Zawsze twierdziłem, że bogata oferta
turystyczna Małopolski to nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale również doskonale
je uzupełniające - dziedzictwo kulinarne:
smak i tradycja.
Podsumowując. Kim Jestem? Jestem
przede wszystkim szczęśliwym mężem,
spełnionym ojcem i dziadkiem, ale i samorządowcem, wieliczaninem. Staram
się być zawsze blisko spraw lokalnych środowisk w całej Małopolsce. Można zatem
powiedzieć, że jestem człowiekiem
spełnionym, który chce spełniać się nadal
na rzecz Małopolski.

Bezpieczne Wakacje

Z życia Gminy

Już po raz drugi, w Nadzowie, odbył
się Piknik Rodzinny pod nazwą "Bezpieczne Wakacje". Impreza zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną
przy współudziale Świetlicy Wielopokoleniowej miała miejsce 8 lipca.
W tym roku głównym punktem programu
było otwarcie, utworzonego przez mieszkańców Nadzowa, boiska, na którym zos-

tał rozegrany pierwszy mecz towarzyski
siatkówki plażowej. Na wszystkich uczestników Pikniku Rodzinnego czekały darmowe atrakcje i słodkie przekąski przygotowane przez uczestników świetlic
międzypokoleniowych – OWS z gminy
Pałecznica. Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł zachęcił wszystkich mieszkańców do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku osobiście biorąc udział w
pierwszym meczu na nowo otwartym
obiekcie.





„ŻYJMY INACZEJ”
Z życia Gminy

Kolejna udana impreza integracyjna za nami! Nie zabrakło pięknej pogody, ani uśmiechów na twarzach najmłodszych, gdy bawili się w białej pianie lecącej z nieba.

Bogaty program artystyczny oraz moc atrakcji czekały na wszystkich uczestników tegorocznej imprezy pod hasłem „Żyjmy inaczej”. Uroczysta defilada z udziałem mażoretek oraz uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia, a po niej piękny koncert i występy
przedszkolaków. Warto było posłuchać aranżacji najnowszych hitów w wykonaniu Orkiestry z Wrocimowic.
Zorganizowano również akcję poboru krwi. Wszyscy zdrowi i chętni uczestnicy mogli przekazać bezcenny dar jakim jest krew
i tym samym uratować komuś życie.
Stoisko Ekodoradcy cieszyło się bardzo dużą popularnością, a za wypełnienie Ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł ogrzewania, mieszkańcy losowali różne eko-upominki.
Wyłoniono także zwycięzców konkursu fotograficznego „Z książką mi do twarzy” oraz konkursu plastycznego „Czyste powietrze
w naszej gminie”, którym rozdano nagrody.
Fantastyczną energię i niezapomniane wrażenia zapewniły dwa znane kabarety: Paranienormalni i Łowcy.B, które rozśmieszały
do łez całą publiczność.

Z życia Gminy
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Bolów jedną z piękniejszych małopolskich wsi
Z życia Gminy

bom starszym i dzieciom.
Mieszkańcy Bolowa, aktywnie działający
na rzecz rozwijania atrakcyjności swojej
wsi dostali nagrodę w wysokości 40 000
zł, którą przeznaczą m.in. na zakup pro-

Wieś Bolów zajęła III miejsce na podium konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”, organizowanego przez
Urząd Marszałkowski. W tegorocznej
edycji wzięło udział aż 21 sołectw,
które odebrały nagrody lub wyróżnienia, rozdzielając pomiędzy siebie aż 620 tys. zł. Kryterium wyboru
stanowiła ocena inicjatyw lokalnych
zrealizowanych na terenie danego
sołectwa w ostatnich 5 latach.

W pierwszej kategorii zwyciężyły Bolechowice (gm. Zabierzów). Jury przyznało
wysoką punktację za dbałość o estetykę
przy rewitalizacji miejscowości. Kolejne
miejsca zajął Pasierbiec (gm. Limanowa)
oraz ex aequo Wierzchowisko (gm. Wolbrom) i Bolów (gm. Pałecznica).
W drugiej kategorii: „Nowatorska
małopolska wieś” bezkonkurencyjny okazał się Zederman (gm. Olkusz), który
stworzył inicjatywy dedykowane oso-



fesjonalnej kosiarki do trawy oraz na wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach świetlicowych znajdujących
się w remizie OSP.

I MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO BOBU



Z życia Gminy

święta, odbyła się degustacja tych
wyjątkowych potraw. Święto ma odbywać
się cyklicznie.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców miejscowości Sudołek impreza
była udana i wieść o niej obiegła cały Powiat. Gościem specjalnym wydarzenia
był Jakub Kuroń - członek słynnego rodu
kucharzy, który przygotował pyszne potrawy: Cassoulet z bobu i chorizo z tortillą
oraz Koftę jagnięcą z tzatzikami i miętowym bobem, które potem można było
skosztować.
Podczas uroczystości zostali nagrodzeni

Zapoczątkowanie tradycji musiało
być huczne! I tak właśnie było na I
Małopolskim Święcie Bobu w Sudołku.
Pomysł na zorganizowanie Święta narodził się w ubiegłym roku na Dożynkach
Wojewódzkich w Bobowej – podkreślił
Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica.
I Małopolskie Święto Bobu w Gminie
Pałecznica odbyło się 22 lipca 2018 r. w
miejscowości Sudołek. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego –

Wojciech Kozak. Wydarzenie zorganizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Małopolskie Święto Bobu, symbolizować ma ciężką pracę rolników uprawiających właśnie tę roślinę strączkową
na ziemiach gminy Pałecznica.
W gminie Pałecznica, nasiona bobu cenione są przez tutejsze gospodynie i wykorzystywane do wszelkiego rodzaju dań,
i to nie tylko tradycyjnych: ugotowanych i okraszonych masłem lub zrumienioną bułką tartą. Bób dodawany jest do
zup i sałatek, wyśmienicie smakuje z
czosnkiem i pomidorami, dobrze komponuje się z kminkiem lub imbirem. Podczas

plantatorzy bobu - Państwo Małgorzata
i Sławomir Zawartkowie oraz Elżbieta i Rafał Zawartkowie jako Liderzy Bobu otrzymali dyplomy uznania oraz statuetki z rąk
wicemarszałka Wojciecha Kozaka i Wójta Gminy Pałecznica Marcina Gawła.

Imprezę dopełnił świetny występ grupy
Future Folk, która łączy muzykę taneczną
z góralszczyzną. Zespół zaśpiewał swoje
największe hity m.in.: "Malinowa dziewczyno" oraz "Bo jo Cię kochom". Góralska
energia rozpierała wszystkich uczestników
koncertu.

Z życia Gminy





Z życia Gminy

Bibliotekę mam po drodze,
nie omijam tylko wchodzę!

Z życia Gminy

Drogi Czytelniku! W naszej Bibliotece trwa prawdziwy wysyp nowości wydawniczych. Przyjdź, poszukaj i zabierz do domu wymarzoną książkę na
zbliżające się długie jesienne wieczory. Nowości przybywa z każdym kolejnym
dniem, więc istnieje obawa, że nie zdążysz przeczytać wszystkich od razu :)

Zwłaszcza, że możemy pochwalić się uzyskaniem dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w
2018 roku na kwotę 2 450 zł.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych czytelników, zorganizowaliśmy w
dniu 26.08.2018r. Kino Plenerowe jako formę pożegnania wakacji. Jest to pierwsza
taka impreza przygotowana przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Pałecznicy pod
patronatem Gminy Pałecznica. Wyemitowane zostały dwa seanse filmowe: „Bardzo
Fajny Gigant” - wzruszająca opowieść o małej dziewczynce z sierocińca i tajemniczym
Olbrzymie, który ujawnia przed nią niezwykłość magicznej krainy oraz komedia o wielkiej pasji do gotowania pt. „Podróż na sto stóp”. Ze względu na niesprzyjającą aurę, przenieśliśmy imprezę do Domu Kultury w Pałecznicy. Mamy nadzieję, że to wydarzenie
wpisze się na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pałecznicy.
Przygotowaliśmy również bogatą ofertę zajęć dla różnych grup wiekowych, a w szczególności dzieci, młodzieży oraz seniorów. W najbliższym czasie mamy w planach zorganizować spotkanie pod nazwą "Bezpieczny Senior", szycie flagi z okazji uczczenia 100nej rocznicy Odzyskania Niepodległości pod hasłem "Młodzież pamięta!", a także kolejne edycje: Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. Ludwika Hieronima Morstina
oraz dla najmłodszych czytelników spotkanie „Od czwartego roku bez książeczki ani
kroku”. Serdecznie zapraszamy do Biblioteki!
W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Pałecznica dotyczących zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także w celu uproszczenia struktur zarządzania w kulturze, Rada Gminy w Pałecznicy wyraziła zamiar dokonania połączenia instytucji kultury tj: Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy. W wyniku połączenia instytucji, utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Pałecznicy”. Siedziba Centrum mieścić się
będzie w Pałecznicy, a terenem działania będzie obszar Gminy Pałecznica. Przedmiotem
działania Centrum będzie:
- wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej,
- zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz
- uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Pałecznica z
uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

Świetlica Międzypokoleniowa
zawitała do stolicy



Pod koniec czerwca tego roku uczestnicy z Ośrodków Wsparcia – Klubów
Samopomocy z Pałecznicy, Nadzowa i Pieczonóg pojechali na wycieczkę
do Warszawy.
Zwiedzanie zaczęli od Wilanowa, gdzie mogli przenieść się w atmosferę z
ubiegłych wieków, podziwiając piękne wnętrza komnat i otoczenie Muzeum Pałacu
Króla Jana III. Rezydencja wilanowska to pałac, którego dekoracje i dzieła sztuki,
ogrody i rzeźby w parku, a także liczne budowle i pomniki wznoszone były od 1677
roku.

Po przejechaniu ulicami stolicy czekał wszystkich spacer przez Krakowskie
Przedmieście - wspaniały trakt, przy którym znajdują się znane i cenione gmachy,
jak Pałac Prezydencki, czy Pałac Potockich - siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kościoły: Bazylika św. Krzyża i Kościół Św. Anny oraz wiele innych pięknych budynków. Następnym punktem zwiedzania było Stare Miasto. Warto było tu zobaczyć Plac Zamkowy z majestatycznym Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta III, a także Katedrę św. Jana czy Barbakan. Uroku temu
miejscu nadają kamienice, które rozciągają się wzdłuż rynku. Na koniec, na uczestników wycieczki, czekała przejażdżka windą na trzydzieste piętro Pałacu Kultury
i Nauki, skąd mogli podziwiać rozległą panoramę Warszawy.

Ratujmy
pszczoły



Z życia Gminy

Dopóty trwa życie ludzkie, dopóki żyją
pszczoły - głosi odwieczne przysłowie.
Czy to prawda? Czy życie ludzkie zależy
od pszczół? Czy pszczoły w erze tak
ogromnego postępu technicznego są
jeszcze pożyteczne?

Okazuje się, że w dzisiejszych czasach
ciągle jesteśmy zdani na dobrodziejstwo
pszczół. Badania naukowe dowodzą, iż zapylają one aż 80 procent roślin kwiatowych na ziemi. Mają więc ogromny wpływ
na całe środowisko.
Ponadto produkują miód, wosk i kit. Produkty te zbawiennie wpływają na zdrowie
człowieka. Wzmacniają organizm, zwiększają odporność, działają przeciwmiażdżycowo, antydepresyjnie i przeciwzapalnie, regulują przemianę materii i
eliminują wiele poważnych chorób, a nawet podobno... wydłużają życie.
Niestety w ostatnich latach niepokojąco
wzrosła śmiertelność tych niezwykle
pożytecznych owadów. Naukowcy biją na
alarm! Dołączmy więc do nich i.... ratujmy
pszczoły. Niezwykle odpowiedzialne zadanie wciąż stoi przed rolnikami, którzy
powinni wszelkie opryski wykonywać
wieczorową porą bądź rankiem, gdyż
stosowanie ich w ciągu dnia zabija
pszczoły. Na działkach o mniejszej powierzchni stosować w miarę możliwości
naturalne nawozy i środki ochrony roślin.
Mieszkańcy powinni zastosować się do
apelu o ratunek dla owadów i nie wypalać traw, ani zeszłorocznych łodyg i kwiatów, ponieważ tym poczynaniem niszczą
dzikie pszczoły.
Bardzo ważnym działaniem strategicznym
będzie również tworzenie pszczelich pa-

siek, które staje się coraz popularniejsze
nawet w dużych miastach. Zakładając
sady czy ogródki przydomowe bierzmy
pod uwagę rośliny, które są przyjazne dla
tych owadów jak np. drzewa i krzewy
owocowe, lipy, wierzby, a także: rzepak,
czosnek, mięta, czy marchew.
Pszczoły to dobrodziejstwo światowe.
Naukowcy twierdzą nawet, że gdy zabraknie tych owadów w przyrodzie to będzie znak, że zbliża się koniec świata. Ratujmy je więc! Nie pozwólmy im zginąć!
MaxMiodziaki z Akademii
Przyjaciół Pszczół
Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Pałecznicy

Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy
zajęli I miejsce w ogólnopolskim konkursie Akademia Przyjaciół Pszczół pokonując 321 konkurentów z całej Polski. W ramach działań konkursowych uczniowie pod opieką Pani Katarzyny Gąsiorek promowali zasady właściwego prowadzenia
oprysków prowadząc działania edukacyjne, tworzyli miejsca
przyjazne pszczołom, organizowali happeningi, poznawali
życie oraz zwyczaje pszczół itp.

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)
Z życia Gminy

Niska emisja, czyli… niewielka i niegroźna? Bynajmniej, choć sam termin
brzmi dość niewinnie, niska emisja jest
bardzo poważnym problemem polskich gmin i ogromnym niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia.

W swoich domach ciągle korzystamy z
pieców węglowych, tzw. kopciuchów, w
których spalane są najtańsze odpady
węglowe, drewno i śmieci: w tym lakierowane deski, butelki z plastiku czy opony. Spalanie takich przedmiotów powoduje emisję zanieczyszczeń trafiających do
powietrza na wysokości do 40 m. Ta wysokość ma duże znaczenie, gdyż to właśnie emisja z niskich kominów rozszerza się
po najbliższej okolicy i pociąga za sobą złe
skutki zdrowotne dla tutejszych mieszkańców.
Rozwiązaniem problemu ze smogiem, w
zakresie likwidacji niskiej emisji, jest wy-

miana źródeł ogrzewania oraz zakaz
sprzedaży węgla niskiej jakości. Urząd
Gminy Pałecznica stara się pomóc mieszkańcom, pozyskując dofinansowanie na

Granty dla Stowarzyszeń

wymianę pieców. O taką dotację, zarówno w 2017 roku, jak i w marcu 2018 roku,
mogli ubiegać się właściciele domów jedno i wielorodzinnych z terenu naszej gmi-



ny. W poprzednim roku wymieniono 47
pieców, pozyskując na ten cel dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu PONE, w kwocie 208 246,50 zł. W bieżącym roku, z
tego samego programu, wymienionych zostanie 15 źródeł ciepła.
Obecnie trwa także wymiana pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego u 12
mieszkańców, którzy zostali wylosowani
do udziału w projekcie. Na dzień dzisiejszy wymienionych zostało już 11 pieców.
Realizacja wyżej wymienionych projektów
przyczyni się do poprawy ogólnego stanu
środowiska i jakości powietrza na terenie
gminy, zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń powietrza, a także zapobiegnie degradacji walorów naturalnych obszaru. Powyższe w istotny sposób wpłyną na polepszenie jakości życia całej naszej społeczności.

DZIENNY DOM OPIEKI
MEDYCZNEJ POWSTANIE
DO KOŃCA 2019 ROKU

Gmina Pałecznica w 2018 roku przekazała dotację dla Stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Razem PLUS otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł na reaktywację Orkiestry Dętej „Syrena” z Czuszowa i dalsze kultywowanie tradycji muzycznych naszego regionu.
- Klub Sportowy „ISKRA” otrzymał 10 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w zakresie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Pałecznica.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy z siedzibą
w Proszowicach uzyskał 2 000 zł na realizację zadania pn. „Turystyka i krajoznawstwo – organizowanie życia kulturalnego wśród mieszkańców Gminy Pałecznica”.

Po planowanym przeniesieniu Środowiskowego Domu Samopomocy z
Pałecznicy do Winiar, właśnie w tym budynku powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Projekt realizowany przez Spółkę Gminną „Pałecznica” przyczyni się do zwiększenia dostępności usług medycznych, szczególnie u osób
powyżej 65 roku życia.
Z DDOM będą mogli korzystać mieszkańcy, którzy są bezpośrednio po hospitalizacji i ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgnacyjnej oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej. Także opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych i pacjenci, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzielono świadczeń zdrowotnych z zakresu
leczenia szpitalnego, będą czerpać zyski z takiej formy wsparcia.
Ponadto Spółka Gminna „Pałecznica” po przejęciu całego budynku rozszerzy swoją
działalność w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii tak aby podnieść standard świadczonych
usług oraz zminimalizować czas oczekiwania na zabiegi.



Z życia Gminy

Placówka Wsparcia Dziennego w Pałecznicy rozpoczęła swoją działalnność

Dnia 22 lipca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy. Oficjalną
część rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele
Parafialnym w Pałecznicy, którą to odprawił Ksiądz Biskup Jan Piotrowski.
Wkrótce potem Uczestnicy/Uczestniczki przemaszerowali ulicami miejscowości do Placówki Wsparcia Dziennego,
gdzie nastąpiło poświęcenie budynku i
wszystkich pomieszczeń znajdujących się
w nim. Obrzędy uświetnił występ artystyczny Uczestników/Uczestniczek projektu, a na zakończenie wszyscy zgromadzeni goście usiedli do wspólnego śniadania.
Do projektu pn. „Utworzenie Placówki
Wsparcia Dziennego przy Parafii w
Pałecznicy” przyjętych zostało 60-ciu
Uczestników/Uczestniczek, w tym 30
dzieci w formie opiekuńczej i 30 w formie
specjalistycznej.
Placówka powstała dzięki otrzymanej
dotacji z Unii Europejskiej oraz z budżetu
państwa. Fundusze pozwoliły na dostosowanie budynku mieszczącego się przy
ulicy Strażackiej 5/1 w Pałecznicy na
potrzeby funkcjonowania Placówki

Wsparcia Dziennego. W ramach projektu zakupiono meble, wyposażenie oraz
materiały i pomoce dydaktyczne.
PWD zapewnia dzieciom i młodzieży
wiele ciekawych ćwiczeń jak: zumba
kids, karate/aikido, automatyka/robotyka oraz treningi z rekreacji ruchowej. Dla
Uczestników/Uczestniczek organizowane są zajęcia psychologiczne, logopedyczne i terapeutyczne. W ramach projektu wsparciem objęci są również rodzice Uczestników/Uczestniczek.
W ramach projektu zorganizowane zostały ośmiodniowe kolonie dla dzieci i
młodzieży w Bieszczadach, które trwały
od 4 do 11 sierpnia. Była to doskonała forma odpoczynku, relaksu oraz zabawy dla
młodych Uczestników/Uczestniczek wyjazdu. Na miejscu czekało na nich wiele at-

rakcji m.in. rejs statkiem wycieczkowym
po Jeziorze Solińskim i spacer po koronie
zapory, zwiedzanie Ogrodu Biblijnego i
Parku Miniatur w Myczkowcach, wycieczka górska na Połoninę Wetlińską do
schroniska „Chatka Puchatka” oraz zwiedzanie muzeów, możliwość skorzystania
z basenu i boisk sportowych, wieczorne
ogniska z pieczeniem kiełbasek, a także
liczne gry i zabawy. Na nudę nie było czasu!
Ponadto w każdym miesiącu Uczestnicy/Uczestniczki mają zapewnione dwie
jednodniowe wycieczki m.in. do kina,
ogrodu zoologicznego czy parku wodnego.
Placówka funkcjonowała w wakacje od
poniedziałku do piątku w godzinach od

9:00 do 16:00, natomiast od 3 września,
ze względu na rozpoczynające się zajęcia
lekcyjne w szkołach, godziny otwarcia
ulegną zmianie - wówczas Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach od 13:00 do 19:00.

Z życia Gminy



Zapraszamy dzieciaki do Szkółki Piłkarskiej!

- Przyjęcia do Szkółki Piłkarskiej
trwają od początku sierpnia, jeśli jednak ktoś nie zdążył się zapisać, to nic
straconego - chętnych zapraszamy –
mówi trener Rafał Morozewicz.

Ze względu na duże zainteresowanie i dosyć spory przedział wiekowy zostały
utworzone dwie grupy: pierwsza 5-9 lat,
druga 10-13 lat. Treningi odbywać się
będą dwa razy w tygodniu, a o terminach
poinformujemy rodziców drogą SMSową, jak i za pomocą Facebooka, na którym została utworzona specjalna grupa
pod nazwą Szkółka Piłkarska Pałecznica.
Inicjatywa działa od sierpnia 2018 roku,
a jej koordynatorem jest doświadczony
trener Maksymilian Habowski (Trener
Juniorów Młodszych Hutnika oraz ISKRY
Pałecznica). Treningi prowadzą wspólnie
Rafał Morozewicz oraz Adrian Mzyk.
- W miesiącu sierpniu zajęcia odbywały się
głównie na zasadzie zabawy, jednak już od
września bierzemy się do ciężkiej pracy i
systematycznych treningów! – z entuzjazmem przekonuje trener Morozewicz. -

Pomysłów mamy bardzo wiele, jednak są
one także zależne od nastawienia rodziców. Mamy nadzieję, że wspólnie zbudujemy silną drużynę i w przyszłości nasi
piłkarze będą mieli możliwość rozgrywania meczów na najwyższym poziomie, czego im z całego serca życzymy :).
W dniu 23 sierpnia 2018 roku została zorganizowana wycieczka do Krakowa na
mecz PKS Jadwiga vs Hutnik Kraków.
Dzieciaki mogły zapoznać się z techniką
gry piłkarzy obu drużyn. Trener Rafał Morozewicz na bieżąco analizował sposób gry
zawodników oraz wyjaśniał go podopiecznym podczas meczu. Emocje były
ogromne, a drużyna, której kibicowali
pokonała rywala wygrywając 6:1, co dało
naszym młodym piłkarzom wolę do walki na treningach.

Wspólne podróże



Z życia Gminy

Jak co roku, mieszkańcy gminy Pałecznica, którzy angażują się w organizacje imprez
promujących gminę biorą udział w wycieczce, która jest formą podziękowania od Marcina Gaweł - Wójta Gminy Pałecznica, za trud i pracę jaką wykonują na rzecz naszej
małej ojczyzny Tym razem obrano kierunek SANDOMIERZ...

RURES – Zagraniczni Partnerzy
z wizytą w Pałecznicy
Z życia Gminy



W maju tego roku, Gmina Pałecznica
gościła przedstawicieli międzynarodowego konsorcjum. Wymianie doświadczeń z partnerami z Niemiec,
Słowenii, Węgier, Chorwacji i Czech
towarzyszyła wizyta w kilku obiektach
gminnych. Uczestnikom zaprezentowano m.in. instalacje fotowoltaiczne
na ujęciu wody w Pałecznicy.
Projekt RURES, do którego przystąpiła nasza gmina ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii
(OZE) i efektywności energetycznej (EE)
regionów wiejskich. Obecnie realizowane są zadania związane z opracowaniem
koncepcji i wdrożeniem pilotażowej inwestycji, jaką ma być inteligentny, zdalny
monitoring zużycia wody.
W pierwszym etapie planowana jest wymiana głównych wodomierzy strefowych
i stworzenie systemu zdalnego monito-

rowania, współpracującego odczytami
wodomierzy w różnych punktach gminy
(np. ujęcie wody, przepompownie, zbiorniki magazynujące). Cały system połączony będzie z 4 instalacjami fotowoltaicznymi produkującymi prąd, aby optymalnie wykorzystać produkowaną energię
elektryczną z własnych instalacji foto-

woltaicznych podczas pompowania wody.
Docelowo planowane jest stopniowe
podłączanie użytkowników indywidualnych do systemu zdalnego odczytu
zużycia wody.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach programu
Interreg Central Europe. Publikacja odzwierciedla opinię autora, a organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.



Strażacy dostaną nowe sprzęty
Z życia Gminy

Gmina Pałecznica aktywnie realizuje
3 programy strażackie m.in.: „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska –
Bezpieczny Strażak”, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, tj. aparat powietrzny i drabina dla OSP Bolów oraz
torba R-1 i agregat prądotwórczy dla
OSP Gruszów.

Całkowity koszt tego działania wynosi 19
000 zł, z czego 9 500 zł dofinansowane
będzie z WFOŚiGW w Krakowie, natomiast druga połowa środków zostanie pokryta z budżetu Gminy Pałecznica.
Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kolejny program - „Bezpieczna Małopolska 2018” ma na celu zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP. Kwota
134 000 zł przeznaczona zostanie na
zakup samochodu pożarniczego lekkiego
dla OSP Bolów, który jest niezbędny do
efektywniejszego przeprowadzenia
działań ratowniczych. Ponad 60% kosztów pokryje budżet Gminy Pałecznica ,
resztę natomiast stanowić będzie wkład
Województwa Małopolskiego. Umowa
jest już podpisana, a wóz strażacki będzie
służyć mieszkańcom Bolowa od listopada tego roku.
Trzeci program strażacki pn. „Małopolskie
remizy 2018” pokryje
koszty modernizacji infrastruktury w OSP
Pałecznica. - Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, którą
otrzymaliśmy w kwocie
42 tys. zł, wyremontujemy garaż: wymienimy stolarkę okienną i
drzwiową, położymy
nowe tynki i pomalujemy ściany, poprawimy
także instalacje: C.O. i
elektryczną – mówi
Prezes OSP Pałecznica
Marcin Gaweł.
Całkowity koszt tego zadania wynosi 83
120 zł, z czego połowa zostanie pokryta
z budżetu Gminy Pałecznica. Planowany
termin realizacji prac remontowych jest
przewidziany na koniec października
bieżącego roku.

Oczyszczacze powietrza
trafią do przedszkoli z terenu
gminy Pałecznica

Prawie 1,8 tys. małopolskich przedszkoli otrzyma oczyszczacze powietrza ufundowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Gmina Pałecznica
także zgłosiła się do programu,
dzięki czemu przedszkola z naszego terenu, które wyraziły zainteresowanie, otrzymają wkrótce takie
urządzenie.

Wykaz placówek oświatowych, którym
przyznano oczyszczacze powietrza:
1. Punkt Przedszkolny w Czuszowie,
2. Punkt Przedszkolny w Nadzowie,
3. Punkt Przedszkolny w Ibramowicach,
4. Punkt Przedszkolny w Pałecznicy.

Kolejny krok w walce o czyste powietrze
- solary, ogniwa fotowoltaiczne i pompy
ciepła dla mieszkańców

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin
Województwa Małopolskiego" znalazł
się na honorowym pierwszym miejscu
na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020.

W związku z tym, że do dofinansowania wybrano zaledwie cztery projekty, możemy
czuć się wyróżnieni, że udało nam się uzyskać dotację na to przedsięwzięcie. Działanie
skupia 41 gmin Małopolski, w tym Gminę Pałecznica.
Całkowita wartość projektu wynosi około 69 mln zł, a kwota dofinansowania przeszło 36 mln zł. Operacja zorientowana jest na walkę z niską emisją i poprawę jakości
powietrza. Ma opierać się na dofinansowaniu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w domach mieszkalnych: solarów do podgrzewania wody, ogniw
fotowoltaicznych produkujących energię i pomp ciepła do ogrzewania budynków.
Z terenu Gminy Pałecznica w programie weźmie udział ok. 145 gospodarstw domowych.

KGW Łaszów
dumnie
reprezentowało
Gminę
Pałecznica

Z życia Gminy



Koło Gospodyń Wiejskich z Łaszowa zawiozło swój piękny
wieniec dożynkowy do Radziszowa, gdzie odbyły się XX
Dożynki Województwa Małopolskiego. 26 sierpnia przedstawicielki KGW z przewodniczącą Ewą Bil-Kot na czele oraz
Sołtysem Mieczysławem Baranem uczestniczyli w korowodzie
oraz uroczystościach dożynkowych. Mimo niepogody, nastroje
dopisywały wszystkim.
- Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji wyjazdu, w szczególności Panu Wójtowi Marcinowi Gawłowi, Zastępcy Wójta Pani Joannie
Hałat-Majka oraz mieszkańcom Łaszowa za wspólne przygotowanie wieńca dożynkowego – mówi Ewa Bil-Kot Przewodnicząca KGW
Łaszów. Uczestnicy wrócili z czekiem na kwotę 500 zł za udział w
Konkursie Wieńców Dożynkowych.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W CZUSZOWIE JUŻ OTWARTE!

Gmina Pałecznica przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zrealizowała zadanie pn. „Remont - wymiana nawierzchni urazogennej przyszkolnego boiska sportowego na nawierzchnię poliuretanową wraz z montażem piłkochwytów oraz
niezbędnego wyposażenia na działce ewid. 247/2 w Czuszowie gm. Pałecznica” w

ramach projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie boiska”. Dzięki realizacji zadania, otwarte już przyszkolne boisko sportowe ma służyć dzieciom, młodzieży i wszystkim mieszkańcom gminy Pałecznica. Nowa, bezpieczna nawierzchnia
zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania boiska.



Dożynki Gminne
w Czuszowie

Z życia Gminy

Sezon żniw już zakończony, a razem
z nim Święto Plonów w Czuszowie. W tym roku dopisała zarówno
pogoda, jak i liczni uczestnicy.

Zgodnie z tradycją, Dożynki Gminne rozpoczęły się Mszą Świętą, na której poświęcono tegoroczne wieńce dożynkowe. Zaszczytną rolę Starostów pełnili: Anna Musiał z Nadzowa i Sebastian
Stachura z Czuszowa. Młodszymi Starostami byli: Klaudia Bobka i Adam
Czarny z Czuszowa.
Wicemarszałek Wojciech Kozak, który
był gościem honorowym imprezy, przekazał aż trzy nagrody pieniężne: na
ręce Przewodniczącej KGW Bolów Pani
Anny Grądek przekazał 40 000 zł dla
mieszkańców Bolowa z racji zajętego III
miejsca w konkursie na najpiękniejszą

Małopolską Wieś, 50 000 zł trafiło do
druhów ochotników z OSP Bolów na
czele z Prezesem Marianem Korflem,
jako dofinasowanie do zakupu nowego
lekkiego wozu bojowego, zaś 42 000 zł
wicemarszałek przekazał na ręce Wójta Gminy Pałecznica, na dofinansowanie modernizacji remizy w Pałecznicy.
Koła Gospodyń Wiejskich raczyły
wszystkich przybyłych gości swoimi
potrawami, a dzieci cieszyły się z zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach. Koncert Gwiazdy Wieczoru - Zespołu Eratox przyciągnął mnóstwo młodych ludzi,
którzy potem tańczyli do rana razem z
grupą Mirage.

Z życia Gminy





Z życia Gminy

Będzie sportowo, kulturalnie oraz przyjaźnie dla przedsiębiorców

Pod koniec lipca Wójt Marcin Gaweł
w imieniu Gminy Pałecznica podpisał z Zarządem Województwa
Małopolskiego umowę na realizację
przedsięwzięcia pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu Gmina Pałecznica
uzyskała dofinansowanie na przebudo-

Urząd Gminy Pałecznica pragnie przeprosić mieszkańców za niedogodności wynikające z nierzetelności przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu naszej gminy.

Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, iż podejmujemy niezbędne kroki w celu poprawy jakości tych usług. Zostały podjęte decyzje o
nałożeniu kar na Firmę Trans-Bud z Kielc w celu zdyscyplinowania
przedsiębiorstwa oraz działania zmierzające do rozwiązania obowiązującej umowy i ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na wywóz odpadów.
W roku 2015 poprzedni wykonawca zapłacił gminie za nierzetelne wykonywanie usługi kare w wysokości 100 000,00 zł. Jest to
proces złożony i ze względu na zawartą pisemnie umowę wymaga
to czasu. Jednak już dziś możemy Państwa zapewnić, że problem
ten rozwiążemy. Czynimy wszelkie starania, aby zadbać o Państwa
komfort w utylizacji odpadów, zatem jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

wę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy wraz z doposażeniem sąsiedniego budynku na potrzeby mikro przedsiębiorców. Inwestycja ta obejmuje przebudowę istniejącej hali sportowej, polegającą na adaptacji na potrzeby auli koncertowej
oraz jej rozbudowę o dwie nowe części, tj. halę sportową wraz z wyposażeniem i obiekt zaplecza socjalno-sanitarnego. W ramach projektu zaplanowano również zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną.
- Planowane efekty, poza samą rozbudową hali sportowej, to stworzenie

przestrzeni, która wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej dla mikro przedsiębiorców, czyli tzw. miejsc coworkingowych – mówi Wójt Gminy
Marcin Gaweł. – Wynikiem naszych
działań będzie również zwiększenie aktywności społecznej i sportowej mieszkańców, a także poprawa stanu zdrowia
osób starszych i niepełnosprawnych,
przy jednoczesnej poprawie wyglądu
centrum Pałecznicy - tłumaczy.
Wartość projektu to prawie 14 mln zł, z
czego nasza gmina może liczyć na dotację przekraczającą 9 mln zł.

DZIECI WRESZCIE BĘDĄ
MIAŁY SIĘ GDZIE BAWIĆ!

Aż w 11 miejscowościach w naszej gminie powstaną place zabaw z elementami
siłowni na świeżym powietrzu!

- Mamy nadzieję, że utworzona sieć ogólnodostępnych miejsc rekreacji zachęci nie
tylko dzieci, ale też wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu – podkreśla Ilona Chrzanowska-Gołdyn, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Kultury i Sportu w Gminie Pałecznica.
Dzięki pomocy Urzędu Gminy Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 180 000,00 zł.
Miejscowości, w których w 2019 roku powstaną place zabaw to: Pamięcice, Niezwojowice, Solcza, Sudołek, Łaszów, Bolów, Winiary, Nadzów, Gruszów, Pieczonogi oraz Lelowice Kolonia.

