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Drodzy Mieszkańcy Gminy Pałecznica
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, życzymy Wam
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i miłości
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przy jaciół.
Niech radość płynąca z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
wywoła w Waszych sercach spokój i harmonię.

Marcin Gaweł – Wójt Gminy Pałecznica
Adam Baran – Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
Radni i Sołtysi Gminy Pałecznica

Drodzy Czytelnicy
Oddaję do Waszych rąk pierwsze w 2019 roku wydanie naszej
samorządowej gazety „Do celu”.
W ostatnich miesiącach tak wiele
się wydarzyło, że nie sposób opisać
wszystkiego. Jednak postanowiliśmy przybliżyć Państwu to, co wydaje się być najważniejsze w życiu
naszej małej ojczyzny.
Za nami wybory samorządowe,
w których wyłoniliśmy naszych reprezentantów: Wójta,
Radnych i Sołtysów. Obchody uroczystości 11-go listopada, w których uczestniczyliśmy tak licznie, świętując setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W myśl
powiedzenia „jedno się kończy, drugie się zaczyna” tak
też się stało w życiu seniorów z naszej Gminy. Zakończyliśmy wspaniały projekt, w ramach którego funkcjonowały
3 świetlice międzypokoleniowe w Pałecznicy, Nadzowie
i Pieczonogach, a rozpoczęliśmy realizację projektu Senior
+ do udziału, w którym zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Pałecznica, którzy ukończyli 60 lat.
W tym wydaniu znajdziecie Państwo informacje o działaniach edukacyjnych wspierających rozwój naszych dzieci tj. Nauka nas szuka, Małopolskie talenty, a także relacje
z wydarzeń organizowanych przez Panią Iwonę Wójcik Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, m.in. Od czwartego roku bez książeczki ani
kroku, Noc z Andersenem.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników opisaliśmy również wydarzenia kulturalne, które odbędą się w naszej Gminie w najbliższych miesiącach tak, aby
każdy mógł sobie zaplanować swój wolny czas i aktywnie

wziąć udział w organizowanych imprezach. Minione wydarzania utwierdziły nas w przekonaniu, że my, mieszkańcy
gminy Pałecznica potrafimy nie tylko wspaniale się bawić,
chociażby podczas Gminnego Dnia Kobiet, ale również
wspólnie pracować jak m.in. mieszkańcy Łaszowa, którzy
wykonali szereg prac w swojej miejscowości. Nie zapominamy również o tradycjach, a najlepszym tego dowodem jest
Niedziela Palmowa, w której uczestniczyły Koła Gospodyń
Wiejskich, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
uczestnicy Placówki Wsparcia Dziennego w Pałecznicy.
Każdego dnia zmagamy się ze swoimi problemami, ciężką pracą, trudem codzienności, a jednak mimo wszystko
znajdujemy czas na pomoc innym, chociażby przy przygotowywaniu posiłków dla pielgrzymów podczas VI Nocnej
Drogi Krzyżowej.
To tylko od Nas zależy jaki w życiu mamy cel, jaką drogą
podążamy, jakich wyborów dokonujemy. Nie zapominajmy o tym, że zbyt szybko płynie czas, a życie nieubłaganie
przemija i nie traćmy go na nienawiść do drugiego człowieka. Często powtarzamy nie umiem, nie potrafię, nie daję
już rady, brak mi sił. Wreszcie spoglądamy na krzyż i nasze
emocje gasną, życie staje się proste, bo Chrystus wciąż nas
wspiera, daje nam siłę i wskazuje dobrą drogę, żeby żyć dla
drugiego człowieka, aby służyć ludziom.
W ten wyjątkowy czas Wielkanocy, czas odradzania
się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka, życzymy
Wam Drodzy Czytelnicy, aby Święta Wielkanoce przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi
nas przez życie do wieczności. Radosnych Świąt w gronie
rodzinnym życzy
Redakcja samorządowej gazety „Do celu”
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Nowa kadencja, nowe wyzwania
W dniu 20.11.2018 r., podczas I Sesji Rady Gminy Pałecznica, Marcin Gaweł złożył uroczyste ślubowanie, tym samym stając się Wójtem Gminy Pałecznica
na kolejne 5 lat. „Dziękuję za oddane na mnie 1528
głosów!!!! Państwa decyzja stanowi dla mnie zobowiązanie do kontynuacji prężnego i skutecznego działania na rzecz wszystkich mieszkańców naszej gminy!”
– czytamy słowa Marcina Gawła na jego fanpage’u.
Wójt Gminy złożył również gratulacje wszystkim wybranym Radnym oraz życzył im owocnej kadencji.
Nowym Przewodniczącym Rady Gminy został Pan
Adam Baran, natomiast Wiceprzewodniczącymi: Pani
Małgorzata Bujak oraz Pan Czesław Zawada.
■

Wybory
zakończone

Barbara Nowakowska
(Gruszów)

Czesław Zawada
(Ibramowice)

Monika Sroga
(Lelowice – Kolonia)

Krzysztof Czapla
(Niezwojowice)

Henryk Grądek (Bolów)

Wioleta Wypych (Czuszów)

Leszek Wawrzeń (Sudołek)

Ewa Bil-Kot (Łaszów)

Piotr Wleciał (Pieczonogi)

Agnieszka Kula (Solcza)

Halina Chodór (Pamięcice)

Agata Forma (Winiary)

Krzysztof Sokół
(Pałecznica)

Józef Kwiecień
(Nadzów)

sołtysi wybrani

W lutym odbyły się zebrania wiejskie, na których wybrano sołtysów poszczególnych miejscowości gminy
Pałecznica na kadencję 2019–2023.
Nowo wybranym sołtysom serdecznie gratulujemy.
Życzymy im udanej kadencji, pomyślnych decyzji popartych zaufaniem mieszkańców oraz pełnego oddania lokalnym sprawom – mówi Marcin Gaweł. – Warto
wspomnieć, że tradycje pełnienia funkcji sołtysa sięgają aż średniowiecza, a współcześnie 11 marca obchodzimy ich święto – Dzień Sołtysa. Zaangażowanie tych
osób sprawia, że możemy cieszyć się stałym rozwojem
poszczególnych miejscowości w naszej Gminie – zauważa. – Przy tej okazji chcemy również podziękować
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wszystkim, którzy kandydowali w tegorocznych wyborach na sołtysów. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców jest żywo zainteresowanych lokalnymi sprawami
i kreowaniem pozytywnego wizerunku wsi – podsumowuje Wójt.
Marcin Gaweł docenił również pracę byłych sołtysów: Andrzeja Cieślika, Zbigniewa Kłębka, Mieczysława Barana oraz Jana Bila, dziękując im za wieloletnią służbę na rzecz swoich wsi, wręczył im kwiaty
i statuetki.
■
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Gmina Pałecznica

Liderem Powiatu Proszowickiego
Starania gminy Pałecznica w zakresie działalności ekonomiczno-społecznej już po raz 3 zostały zauważone.
Po raz kolejny jesteśmy Liderem Powiatu Proszowickiego w Rankingu Gmin Małopolski. Klasyfikację sporządził Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie, we współpracy z krakowskim Urzędem Statystycznym. Gminy oceniano na
podstawie różnych wskaźników. W ogólnym rankingu
województwa małopolskiego, gmina Pałecznica zajęła
49 miejsce na 179 gmin, które wzięto pod uwagę. Natomiast, jeżeli chodzi o wskaźnik uzyskanych funduszy
europejskich, zajęliśmy drugie miejsce w Małopolsce,
plasując się niedaleko za Szczucinem.

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych
źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca:

L.p.

Gmina

Kwota w przeliczeniu
na 1 mieszkańca

1

Szczucin

1161,60 zł

2

Pałecznica

689,52 zł

3

Wielka Wieś

600,92 zł
■

KGW Sudołek z nagrodą o wartości 10 tys. złotych

Koło Gospodyń Wiejskich z Sudołka zostało uhonorowane nagrodą im. Józefa Ślisza. Wyróżnienie to
przyznawane jest przez Fundację Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej od 2017 roku. Oprócz Sudołka
nagrodę otrzymało także 9 innych KGW z różnych
powiatów województwa małopolskiego. Koła Gospodyń Wiejskich zostały wyróżnione za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, pobudzanie aktywności
mieszkańców w społecznościach lokalnych oraz kultywowanie regionalnych tradycji i wspieranie integracji mieszkańców wsi. Artur Balazs, Prezes Kapituły
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
świetnie podsumował pracę, jaką wykonują kobiety
z KGW: – Codzienna działalność Kół idealnie wpisuje
się w spuściznę Marszałka Józefa Ślisza. Działał on nie
tylko na rzecz pielęgnowania tradycji, ale jednocześnie
poprzez swoją postawę obywatelską, wspierał i promował aktywność jej mieszkańców. Trudno nagrodzić
kilkadziesiąt tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich, działających w naszym kraju. Nie sposób podziękować także
wszystkim zrzeszonym w nich kobietom, a przecież
każda z nich jest bardzo ważna i wnosi swój unikalny
wkład w rozwój polskiej wsi. Dlatego w ramach tegorocznej edycji nagrody postanowiliśmy uhonorować
ich godną reprezentację – powiedział.
■
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Obchody Święta Niepodległości
w gminie Pałecznica
Obchodzone 11 listopada święto, upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie
kraju z jarzma zaborców nastąpiło po
123 latach trwania zniewolenia. Setną
Rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, mieszkańcy gminy Pałecznica świętowali bardzo uroczyście.
Wspólnie uczestniczyli w Mszy Świętej
i przeszli w orszaku ulicą Św. Jakuba.
Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych wywiesili imponujących rozmiarów biało-czerwoną flagę narodową.
Następnie uczestnicy Placówki Wsparcia Dziennego zaprezentowali program
artystyczny, podczas którego razem
z mieszkańcami śpiewali znane pieśni patriotyczne. Nie zabrakło również
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elementu upamiętniającego tę rocznicę
w postaci dębu, który został posadzony
w centrum wsi Pałecznica. Na zakończenie Orkiestra Parafialna z Wrocimowic zagrała pieśni narodowe.
■
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Fantastyczna zabawa
na Gminnym Dniu Kobiet

Dzień Kobiet to święto, które obchodzone jest na terenie gminy Pałecznica w sposób wyjątkowy i już na
stałe wpisało się w kalendarz imprez. Jest wyrazem
wdzięczności dla wszystkich kobiet, które w fenomenalny sposób łączą wychowanie dzieci i prowadzenie
gospodarstwa domowego z aktywnym życiem zawodowym i społecznym.
W tym roku wójt Marcin Gaweł zaprosił wszystkie
Panie z terenu naszej Gminy do wspólnej zabawy, która odbyła się 28 lutego w Gościńcu w Czuszowie. Na
spotkaniu nie zabrakło również kilku przedstawicieli
płci przeciwnej. Dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszew-

6

www.palecznica.pl

ski prof. nadzw. wygłosił interesującą prelekcję dotyczącą terapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej
stawów, która znacznie częściej dotyka płeć piękną.
Panowie, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Pałecznica Adamem Baranem oraz Dyrektorem Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy Czesławem Dołęgą, złożyli serdeczne życzenia, a także podziękowali
za codzienny trud wszystkim Paniom obecnym na
uroczystości. Prawie 400 kobiet, do późnego wieczora,
bawiło się przy akompaniamencie muzycznym zespołu Rifformacja. Żywiołowy śpiew dwóch wokalistek
porwał do tańca wiele osób.
■
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Od czwartego roku
bez książeczki ani kroku
Stało się już tradycją, że co roku w okresie jesiennym, w gminie Pałecznica,
odbywa się akcja propagująca czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców. 14 edycja tej imprezy odbyła się
w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica. Głównym celem
programu jest zachęcanie rodziców do
głośnego czytania swoim dzieciom.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Wójcik przywitała serdecznie wszystkich czterolatków oraz
zaproszonych gości, wśród których nie

zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz oświaty. Uroczystość
rozpoczęła się od muzycznego akcentu
– wszyscy zebrani zaśpiewali piosenkę
Cała Polska czyta dzieciom. Kolejnym
punktem programu było wspólne, głośne
czytanie wiersza J. Tuwima Lokomotywa, a potem każdy czterolatek otrzymał
książeczkę z rąk wójta gminy. – W tym
roku podczas całej uroczystości gościliśmy Panie animatorki, które dostarczyły
masę zabawy i radości wszystkim dzieciom – wspomina Iwona Wójcik.
■

Wspaniała noc z książką!
Noc z Andersenem jest międzynarodową, cykliczną imprezą organizowaną
z okazji urodzin słynnego bajkopisarza
Hansa Christiana Andersena, a także
w ramach międzynarodowego Dnia
Książki Dziecięcej. Projekt ten narodził się w Czechach, gdzie kilkanaście
lat temu, w małej bibliotece zorganizowano wieczorne czytanie bajek dla najmłodszych. To zachęciło bibliotekarzy
z innych krajów do zorganizowania takich akcji, m.in. także w Polsce.
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pałecznicy impreza ta organizowana była już po raz ósmy. Rozpoczęła
się o godzinie 19:00 w pierwszy piątek
kwietnia i zakończyła następnego dnia
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rano. W spotkaniu udział wzięły dzieci z Punktów Przedszkolnych z terenu
gminy Pałecznica.
Imprezę rozpoczęto od powitania
zaproszonych gości, wśród których
byli: Wójt Gminy Pałecznica – Marcin
Gaweł, Zastępca Wójta Gminy Pałecznica – Joanna Hałat, funkcjonariusze
policji z Komendy Powiatowej Policji
w Proszowicach: Aspirant Sztabowy
Artur Cichy i Aspirant Artur Ciochoń
oraz gwiazda kabaretu, pisarz – Maurycy Polaski.
Pan Maurycy przeczytał jedną z baśni Andersena pt. Słowik, a następnie
odpowiadał na pytania dzieci na temat
kabaretu i zawodu aktora. Przeczytał

również fragmenty swojej książki. Następnie uczestnicy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia wraz z aktorem w fotobudce. Kolejną atrakcją zorganizowaną
dla dzieci były zabawy z animatorkami, po której na przedszkolaki czekała kolacja – pyszna pizza. Największy
zachwyt wśród uczestników wywołało
zamykanie w ogromnej bańce mydlanej, a także brokatowe tatuaże.
Po wieczornej toalecie, przebrane
w pidżamy dzieci wybrały swoje ulubione bajki do poduszki, czytane przez
Panie opiekunki. Następnego dnia rano
czekało na wszystkich pyszne śniadanie
oraz wręczono dyplomy za uczestnictwo w imprezie.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Iwona Wójcik wraz z pracownikiem biblioteki Panią Patrycją
Przybycień dziękują zaproszonym gościom za przybycie, a wszystkim dzieciom za odwagę i wspólną zabawę. ■
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Podziękowania
za 4 lata wspólnej integracji
Uczestnicy świetlic środowiskowych –
Ośrodków Wsparcia Seniorów – klubów
samopomocy świętowali zakończenie
projektu. Przy wspólnym biesiadowaniu podsumowano działalność OWS
w naszej gminie. Na spotkanie przybyli prawie wszyscy uczestnicy świetlic
środowiskowych. Zaproszeni goście,
w tym Zastępca Wójta Joanna Hałat –
koordynator projektu, wspominali mile
spędzony czas razem z uczestnikami
projektu. A było do czego wracać! Przez
te cztery lata, seniorzy odwiedzili wiele
pięknych polskich miast i wsi: Sandomierz, Zalipie, Pszczynę, Wrocław, Chę-

ciny, Łańcut i dużo innych. Brali udział
w imprezach kulturalno-towarzyskich
organizowanych przez placówki. Przy
pomocy opiekunów świetlic rozwijali
swoje zainteresowania i tworzyli przepiękne rękodzieła. Udzielali się kulturalnie, jeżdżąc do teatru, kina, opery
czy na kabaret. Seniorzy integrowali się
z również z dziećmi i młodzieżą, opowiadając o dawniejszych czasach. Niestety ten cieszący się popularnością projekt dobiegł końca. Jednak Wójt Gminy
Pałecznica zapewnił seniorów, że znajdzie miejsce spotkań, w którym dalej
będą spędzać razem czas.
■

Nasi mieszkańcy doceniają muzykę
Noworoczny Koncert Kolęd, przy udziale podopiecznych Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy, odbył
się tradycyjnie na sali gimnastycznej. Najbliższe naszym sercom polskie kolędy i pastorałki zabrzmiały
w wykonaniu solistów, zespołów, chóru i orkiestry.
Natomiast w pierwszą niedzielę marca odbył się koncert Orkiestry Parafialnej z Wrocimowic. Wspaniały
występ orkiestry, pod batutą Krzysztofa Szota, cieszył
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się dużym uznaniem wśród przybyłych gości. Widowisko uświetniły występy taneczne uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej, którzy zaprezentowali
bogaty program artystyczny, stworzony przez Panią
Katarzynę Gąsiorek oraz występ mażoretek ze Skalbmierza. Imprezę udało się zorganizować dzięki pomocy ks. Proboszcza Ryszarda Witka z parafii Wrocimowice, a patronat honorowy objął Wójt Gminy
Pałecznica Marcin Gaweł.
■
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Walne zebrania sprawozdawcze OSP
w naszej Gminie
Na przełomie lutego i marca odbyły się
walne zebrania sprawozdawcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Pałecznica. Jak co roku,
wszyscy obecni druhowie i druhny OSP
dokonali rozliczenia pracy zarządu
i komisji rewizyjnej, udzielając sprawującym władzę absolutorium.
■

Winda w urzędzie

będzie ułatwieniem
dla osób starszych
Od grudnia 2018 roku osoby, które
przychodzą do Urzędu Gminy Pałecznica, mogą korzystać z windy. Jej montaż trwał nieco ponad cztery miesiące, a inwestycję współfinansowano ze
środków PFRON przekazanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Do tej pory budynek
nie był przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, seniorów czy rodziców z małymi dziećmi. Na windę
w urzędzie mieszkańcy musieli czekać
wiele lat. Spowodowane było to brakiem własności, co blokowało gminę
Pałecznica w pozyskiwaniu dofinansowania na modernizację budynku.
■

DO CELU N r 1/2019
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RURES Promocja zrównoważonego

 ykorzystania odnawialnych źródeł energii
w
i efektywności energetycznej na obszarach wiejskich

Postępujący rozwój technologii i coraz
większy dostęp do rozwiązań cyfrowych, przy jednoczesnym zwiększaniu
zapotrzebowania na energię i zasoby
odnawialne sprawia, że samorządy stają przed nowymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem wysokiej jakości
usług dla mieszkańców. Gmina Pałecznica, jako zarządca i właściciel sieci wo-

dociągowej, postanowiła przetestować
najnowsze technologie związane z opomiarowaniem zużycia wody, wykorzystując do tego system zdalnego odczytu.
Projekt RURES obecnie wkracza na
półmetek realizacji. W ostatnim półroczu skupiono się przede wszystkim na
opracowaniu dokumentacji potrzebnej
do realizacji inwestycji pilotażowej, tj.
zdalnego monitoringu zużycia wody
w gminie Pałecznica. W tym celu przeprowadzono liczne spotkania z przedstawicielami branży wodociągowej,
a także z ekspertami z zakresu pomiarów, automatyki i systemów telemetrycznych. Efektem tych spotkań są trzy

opracowania służące, jako podstawa do
dalszej realizacji projektu.
Projekt RURES umożliwi wymianę głównych wodomierzy strefowych
i stworzenie systemu zdalnego monitorowania, współpracującego z odczytami wodomierzy w różnych punktach
gminy (np. ujęcie wody, przepompownie). Władze gminy przygotowując się
do realizacji inwestycji postanowiły,
że najlepszym rozwiązaniem będzie
podzielenie gminy na 7 stref, a przed
każdą z nich zainstalowanie jednego
wodomierza i doprowadzanie wody
jednokierunkowo. W tym celu konieczne będzie wybudowanie 3 nowych

studni. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli na odczyt wodomierzy
strefowych „na wejściu” i porównanie
danych z pomiarami uzyskanymi od
indywidualnych odbiorców na terenie
danej strefy. Pozwoli to na wygodne
i dokładne porównywanie strat wody
na poszczególnych obszarach (zamiast
bilansu dla całej sieci), w oparciu o aktualne dane.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju 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.
■

Gmina Pałecznica inwestuje w edukację
Centrum Rozwoju Społecznego
w gminie Pałecznica
Centrum Rozwoju Społecznego ma
być miejscem, w którym będzie toczyło się sportowo-kulturalne życie mieszkańców gminy Pałecznica. Aby było
to możliwe, zaplanowano przebudowę
oraz rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.
Nowoczesna hala gimnastyczna ma
umożliwić prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów oraz pozwoli na organizację turniejów sportowych.
Zaplanowano, że hala spełni wszystkie
wymagania, jakie są stawiane dla boisk
do piłki ręcznej, koszykówki i siatków-

ki. Ponadto obiekt będzie wyposażony
w sale do ćwiczeń, zarówno ogólnorozwojowych (siłownia, fitness), jak i rehabilitacyjnych.
Oprócz nowoczesnej hali gimnastyczno-rehabilitacyjnej powstanie aula
koncertowa, w której będą organizowane występy uczniów Szkoły Muzycznej
I stopnia w Pałecznicy. Aula koncertowa pełnić będzie również funkcję auli
ogólnodostępnej, wykorzystywanej na
potrzeby spotkań mieszkańców, gdzie
prowadzone będą m.in. prelekcje, wykłady i warsztaty.

Należy zaznaczyć, że budynek jest
zaprojektowany w standardzie pasywnym, co oznacza, że zużycie energii na
cele grzewcze nie może przekraczać 15
kWh/(m2rok). Dla porównania budynki
standardowe mają ten wskaźnik na poziomie powyżej 70 kWh/(m2rok), a nawet wyższym. Obiekt zostanie wyposażony w system wentylacji mechanicznej
oraz automatyczny system zarządzania.
Dodatkowo energia elektryczna dostarczana będzie z zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Pod koniec lutego bieżącego roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na wybór
głównego wykonawcy inwestycji. Wpłynęła jedna oferta, jednak zaproponowana kwota znacznie przewyższyła tą, jaką
gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
■

Stworzymy klub dziecięcy dla najmłodszych

Tak, jak zapowiadał podczas kampanii
wyborczej Marcin Gaweł – Wójt Gminy
Pałecznica, zostanie utworzony na terenie naszej gminy klub dziecięcy.
W ramach programu MALUCH+
2019, gmina Pałecznica dostała dofi-
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nansowanie w wysokości aż 420 tysięcy
złotych na utworzenie klubu dziecięcego. 7 marca Wójt Gminy Pałecznica
Marcin Gaweł odebrał promesę, dzięki
której zostaną utworzone miejsca opieki dla dzieci w wieku do 3 lat. Sprzyjać
to będzie aktywizacji zawodowej rodziców, którzy do tej pory nie mogli podjąć
pracy, ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Obiekt
powstanie w budynku Domu Ludowego w Ibramowicach już w tym roku. –
Przede wszystkim musimy dostosować
to miejsce do szczególnych wymagań,
jakie musi spełniać lokal, w którym ma
być prowadzony klub dziecięcy. W ra-

mach dotacji wykonamy termomodernizację budynku, wymienimy pokrycie
dachowe i zamontujemy na nim panele
fotowoltaiczne, a także wyposażymy sale

– wylicza Marcin Gaweł. Całość zadania
oszacowana została na 525 tysięcy zł.
Brakująca kwota zostanie poniesiona ze
środków własnych gminy Pałecznica. ■
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Nauka nas szuka
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego trwa
od 2017 roku. Dzięki niemu dzieci i młodzież mogą
rozwijać kompetencje kluczowe - niezbędne na rynku pracy - w zakresie przedmiotów przyrodniczych
i matematyki oraz kompetencji informatycznych. Do
tej pory dofinansowanie z RPO WM pozwoliło na
przeprowadzenie niemalże 900 godzin zajęć dodatkowych, zorganizowanie wielu interesujących wycieczek

dla uczniów, m.in. do: Planetarium Astronomicznego w Niepołomicach, Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie, czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również nauczyciele mogli podnieść swoje kompetencje
kluczowe w ramach warsztatów i konsultacji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza
i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego.
■

Małopolska szuka talentów – trwa nabór
Gmina Pałecznica jest beneficjentem programu MAŁOPOLSKIE TALENTY,
w którym bierze udział Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy oraz jej
Filia w Ibramowicach. Jest to projekt edukacyjny, mający na celu wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży
z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w ciekawych zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje kluczowe z zakresu: języka angielskiego, matematyki, informatyki, kompetencje naukowo-techniczne oraz społecz-

DO CELU N r 1/2019

ne i obywatelskie, a także umiejętności uczenia się, czy przedsiębiorczość. Nabór
uczniów do projektu nadal trwa, a rozpoczęcie realizacji zajęć planowane jest od
początku nowego roku szkolnego 2019/2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.
■

www.palecznica.pl
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Place zabaw

będą gotowe już w wakacje
W tym roku zostaną wykonane wszystkie place zabaw w 11 miejscowościach na
terenie naszej gminy: Winiary, Pamięcice, Niezwojowice, Solcza, Sudołek, Łaszów,
Bolów, Nadzów, Gruszów, Pieczonogi oraz Lelowice Kolonia. Na obecną chwilę
trwają prace przygotowawcze mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji. W każdej z tych miejscowości powstaną miejsca rekreacyjne o powierzchni 20 m2, na których na poliuretanowej nawierzchni zostaną zamontowane
zabawki.
■

Placówka Wsparcia Dziennego
rozwija kreatywność

Dzięki funkcjonowaniu Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy, uczestnicy/uczestniczki
mają zapewnione urozmaicone zajęcia. Ostatnio odwiedziły GOjump - największy Park Trampolin w Krakowie, gdzie mogły się wyszaleć, skacząc na dmuchaną poduchę, czy próbując przejść ruszający się tor
przeszkód. Najmłodsi spędzali czas w krainie zabaw,
podczas, gdy starsi grali w kręgle. W Centrum Nauki
i Zabawy KLOCKOLAND, uczestnicy PWD, sterowali
robotami z klocków LEGO i korzystali z kreatywnej
strefy budowania, a w kinie w Miechowie oglądali baj-
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kę pt. Jak wytresować smoka 3. Oprócz wspaniałych
wycieczek, dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego,
organizowane są również zajęcia z psychologiem, logopedą i terapeutą, czy zajęcia aktywizujące, jak: aikido, zumba kids, robotyka.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie,
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
■
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Głęboka termomodernizacja

Domów Ludowych zakończona
W ubiegłym roku wykonano termomodernizację dwóch obiektów położonych na terenie naszej gminy: Domu
Ludowego w Lelowicach-Kolonii oraz
Domu Ludowego w Niezwojowicach.
Oba budynki zyskały nową elewację
oraz pokrycie dachowe, na którym zamontowano panele fotowoltaiczne. Inwestycja była możliwa do zrealizowania
dzięki projektowi „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów

publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach:
proszowickim, bocheńskim i miechowskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020. W ramach tego projektu, w 2019 roku zostanie wykonana
termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Pałecznicy.
■

Małopolskie Remizy 2019
W marcu tego roku został złożony wniosek w konkursie Małopolskie Remizy
2019, w ramach którego gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace
budowlane w remizach OSP. – Dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
uda się utwardzić teren wokół budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Winiarach, a także pomalować ściany
wewnątrz strażnicy – mówi Marcin Gaweł. – Na ten moment czekamy na ogłoszenie wyników konkursu – dodaje. ■

DO CELU N r 1/2019
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Zmiana firmy
wywożącej
odpady
Od stycznia 2019 roku, w drodze przetargu, zmieniona została firma zajmującą się odbiorem odpadów
komunalnych od mieszkańców gminy Pałecznica. Przetarg wygrało Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Oddział w Miechowie. Liczymy
na rzetelne wywiązywanie się z umowy i wzajemną
współpracę z tą firmą - podkreśla Pani Edyta Gawlik, zajmująca się gospodarką odpadami w gminie Pałecznica. Zmiana ta pociągnęła za sobą konieczność
aktualizacji stawek opłat za odbiór śmieci. Obecnie
wynoszą one: 20 zł/os za śmieci zmieszane i 13 zł/os
za śmieci segregowane.
■

Zmiana harmonogramu

odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Pałecznica od III–XII 2019 roku!!!!

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić
przed posesję do godziny 7:00 w dniu odbioru
odpadów.

Miesiąc
wywozu

Kwiecień
Maj
Czerwiec

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków
Oddział Miechów
ul. M. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów,
tel. 41 3830285

REJON III
Bolów, Łaszów,
Solcza,
Niezwojowice,
Winiary, Nadzów

REJON IV
Pałecznica,
Pamięcice,
Lelowice
Kolonia

Data wywozu

Data wywozu

Data wywozu

Data wywozu

Komunalne, popiół

05 (I wtorek)

01 (I piątek)

07 (I czwartek)

01 (I piątek)

Segregowane

12 (II wtorek)

13 (II środa)

14 (II czwartek)

08 (II piątek)

Komunalne, popiół

02 (I wtorek)

03 (I środa)

04 (I czwartek)

05 (I piątek)

Segregowane

09 (II wtorek)

10 (II środa)

11 (II czwartek)

12 (II piątek)

Komunalne

07 (I wtorek)

08 (II środa)

02 (I czwartek)

10 (II piątek)

Segregowane

14 (II wtorek)

15 (III środa)

09 (II czwartek)

17 (III piątek)

Komunalne

04 (I wtorek)

05 (I środa)

06 (I czwartek)

07 (I piątek)

Segregowane

11 (II wtorek)

12 (II środa)

13 (II czwartek)

14 (II piątek)

Komunalne

02 (I wtorek)

03 (I środa)

04 (I czwartek)

05 (I piątek)

Segregowane

09 (II wtorek)

10 (II środa)

11 (II czwartek)

12 (II piątek)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z samochodów
osobowych

03

03

02

02

Sierpień
Wrzesień
Październik

Listopad

REJON II
Gruszów,
Ibramowice,
Sudołek

Rodzaj odpadów

Marzec

Lipiec

REJON I
Pieczonogi,
Czuszów

Komunalne

06 (I wtorek)

07 (I środa)

01 (I czwartek)

02 (I piątek)

Segregowane

13 (II wtorek)

14 (II środa)

08 (II czwartek)

09 (II piątek)

Komunalne

03 (I wtorek)

04 (I środa)

05 (I czwartek)

06 (I piątek)

Segregowane

10 (II wtorek)

11 (II środa)

12 (II czwartek)

13 (II piątek)

Komunalne, popiół

01 (I wtorek)

02 (I środa)

03 (I czwartek)

04 (I piątek)

Segregowane

08 (II wtorek)

09 (II środa)

10 (II czwartek)

11 (II piątek)

Komunalne, popiół

05 (I wtorek)

06 (I środa)

07 (I czwartek)

08 (II piątek)

Segregowane

12 (II wtorek)

13 (II środa)

14 (II czwartek)

15 (III piątek)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z samochodów
osobowych

29

29

27

27

Komunalne, popiół

03 (I wtorek)

04 (I środa)

05 (I czwartek)

06 (I piątek)

Segregowane

10 (II wtorek)

11 (II środa)

12 (II czwartek)

13 (II piątek)

Grudzień

OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU NA TERENIE GMINY PAŁECZNICA
OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

WOREK
KOLORU
ŻÓŁTEGO

TUTAJ WRZUCAMY:
– puste, odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
– nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
– plastikowe opakowania po produktach spożywczych, po olejach jadalnych,
– opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach i mleku),
– puste opakowania po środkach czystości (np. po płynach do płukania, proszkach do prania, płynach do mycia szyb itp.), po kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów),
– plastikowe worki, reklamówki, torby i inne folie,
– puszki po konserwach i napojach,
– folię aluminiową,
– drobny złom metali kolorowych,
– kapsle i zakrętki od słoików.

TUTAJ WRZUCAMY:
– butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach jadalnych),
– szklane opakowania po kosmetykach,

WOREK
KOLORU
ZIELONEGO

– termometrów i strzykawek,
– żarówek, reflektorów, świetlówek,
– opakowań po rozpuszczalnikach i olejach technicznych
Odpady te przekazujemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

NIE WRZUCAMY:
– butelek i pojemników z zawartością,
– plastikowych zabawek,
– opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych,
Odpady te wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
– opakowań po olejach silnikowych i płynach do pojazdów,
– puszek i pojemników po farbach i lakierach,
– opakowań po aerozolach,
– zużytych baterii i akumulatorów,
– zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Odpady te przekazujemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

WOREK
KOLORU
NIEBIESKIEGO
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TUTAJ WRZUCAMY:
– opakowania z papieru , karton, tekturę (także falistą),
– katalogi, ulotki, prospekty,
– gazety i czasopisma,
– papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
– zeszyty i książki,
– papier pakowy, ozdobny,
– torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY:
– zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,
– papieru lakierowanego i powleczonego folią,
– papieru zatłuszczonego lub mocno pobrudzonego,
– papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych,
– tapet,
– pieluch jednorazowych (pampersów) i innych materiałów higienicznych,
– zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
– ubrań i tekstyliów.
Odpady te wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
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NIE WRZUCAMY:
– ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
– szkła okularowego i żaroodpornego,
– zniczy z zawartością wosku,
– luster,
– szyb okiennych i zbrojonych,
– monitorów i lamp telewizyjnych,
– opakowań po lekach,
Odpady te wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

WOREK
KOLORU
BRĄZOWEGO

POJEMNIK

TUTAJ WRZUCAMY:
– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
– gałęzie drzew i krzewów,
– skoszoną trawę, liście i kwiaty,
– trociny i korę drzew,
– niezaimpregnowane drewno,
– resztki jedzenia.
NIE WRZUCAMY:
– kości i odchodów zwierząt,
– oleju jadalnego,
– popiołu z węgla kamiennego,
– drewna impregnowanego,
– płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
Odpady te wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Wrzucamy wszystkie odpady, które nie mogą być wysegregowane ze
strumienia odpadów i umieszczone w workach przeznaczonych na odpady
segregowane.
NIE WRZUCAMY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH TAKICH JAK:
– przeterminowane leki – oddajemy je do punktów aptecznych,
– opakowania po farbach i lakierach, opakowania po rozpuszczalnikach
smarach, olejach silnikowych i technicznych, żarówki, świetlówki, reflektory,
zużyte baterie i akumulatory – oddajemy je do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów,
– gruzu budowlanego, styropianu, zużytego sprzętu RTV i AGD – oddajemy je
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
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Drogi gminne
wyremontowane
w 2018 roku
W 2018 roku odbudowaliśmy drogi gminne w: Czuszowie, Lelowicach Kolonii, Nadzowie, Pamięcicach
oraz Pałecznicy. W tej ostatniej miejscowości wykonaliśmy również przepust przy drodze. Łączna wartość
brutto tych inwestycji wyniosła 1 569 110,04 zł.
■

Dom Seniora – niedługo otwarcie, zgłoś się!
Już w tym miesiącu działalność rozpocznie Dzienny
Dom Pobytu w Winiarach. Do udziału w projekcie
mogą zgłaszać się mieszkanki i mieszkańcy z terenu gminy Pałecznica w wieku 60+, którzy wymagają
wsparcia z powodu niesamodzielności ze względu na
podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.
W ramach projektu oferowane będą zajęcia usprawniające ruchowo i zajęcia rekreacyjne m.in. arteterapia,
muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia
kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia. W ramach
Klubu Seniora będą odbywać się zajęcia o charakterze
kulturalnym oraz towarzyskim i rekreacyjnym. Przewidziane są wyjazdy do kina i teatru. Uczestnikom
projektu, a także opiekunom udzielane będą porady
w zakresie ich sytuacji życiowej. Oferta Domu Seniora

obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
Aby skorzystać ze świadczeń w ramach projektu,
należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy dokumenty rekrutacyjne: formularz
zgłoszeniowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do objęcia wsparciem przez placówkę.
Po wspólnym omówieniu sytuacji uczestnika zostanie
ustalony plan wsparcia w projekcie zwany „IPD”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/ła udział uczestnik/
uczestniczka oraz jakie usługi zostaną im zapewnione.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
■

Aktywność drogą do celu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” oddział w Pałecznicy realizuje projekt systemowy pn.: „Aktywność drogą do celu”. Jest to kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
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kluczeniem społecznym. W roku 2019 uczestnikami
projektu jest 20 mieszkańców gminy Pałecznica, którzy zostaną otoczeni szerokim wsparciem m.in.: indywidualnym doradztwem zawodowym, warsztatami
kompetencji społecznych, rodzicielskich i cyfrowych,
a także będą mieli możliwość skorzystania z kursów
podnoszących kwalifikacje czy odbycia stażów zawo-

dowych. Co ważne, dla wszystkich uczestników udział
w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie
9.1 Aktywna integracja.
■
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Bierzmy przykład
z mieszkańców
Łaszowa
Mieszkańcy Łaszowa od 2 tygodni bardzo aktywnie
działają na rzecz poprawy wyglądu swojej wsi. Z nowym sołtysem na czele – Panią Ewą Bil-Kot, ścinają
wystające przy drodze gałęzie i czyszczą rowy melioracyjne. Zaczęli również budować nową kapliczkę,
ponieważ poprzednia była drewniana i bardzo zniszczona. – Jestem bardzo dumna. Mieszkańcy praktycznie z każdego domu biorą udział w akcji – chwali Ewa
Bil-Kot. – Do tej pory może dwa domy nie przyłączyły się, ale mam nadzieję, że z czasem się przekonają
– mówi. Również Koło Gospodyń Wiejskich w Łaszowie podejmuje inicjatywy, by upiększyć wieś. Razem
z gminą Pałecznica kupiło grunt, na którym powstanie
plac zabaw oraz altana, w której mieszkańcy będą mogli wspólnie się integrować.
■

Barokowy ołtarz
Najświętszej Panny Marii
z Dzieciątkiem Jezus
skrywał tajemnicę
Po przeprowadzonej renowacji ołtarza
Najświętszej Panny Marii z Dzieciątkiem Jezus, w kościele pod wezwaniem
Św. Jakuba Starszego Apostoła w Pałecznicy, odkryto obraz z około 1700 r.,
namalowany na drewnianym podłożu.
Matka Boska z Dzieciątkiem na lewym
ręku, w złotych koronach na głowach
oraz długim i cienkim berłem w prawej
ręce, zostali przedstawieni na tle półokrągłej niszy. Ten oryginalny obraz do
zeszłego roku znajdował się w ołtarzu,
ale był niewidoczny, ponieważ na przełomie XIX i XX wieku został zamalowany z powodu zniszczenia od kopcących
świec. Co więcej, w drugiej połowie XX
wieku, na ten deskowy obraz nałożono
świeże płótno, znajdujące się do dziś
w ołtarzu, z całkowicie na nowo wy-
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malowanymi karnacjami. Jest to twarz
z włosami Matki Boskiej, twarz Dzieciątka oraz Jej i Jego dłonie. Następnie
karnacje przykryto z powrotem – można przypuszczać, że w jakiś sposób
oczyszczoną – srebrną sukienką. Sukienka ta u samego dołu ma wygrawerowany napis: „Sub tuum praesidium
confugimus s. Dei Genitrix. Sigismundus a Dobna Dobiński B. A. G. Teressa
z Turskich Dobińska”, oraz wyżej datę:
„A. 1739 D”. Alternatywą do obrazu
w srebrnej sukience jest zasłona, z namalowanym na prostokątnym, drewnianym podobraziu Zwiastowaniem.
Zasłona ta jest podnoszona i opuszczana w każdą niedzielę i święta przy
dźwiękach pieśni maryjnej „Gwiazdo
Śliczna Wspaniała”.
■
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Najpiękniejszą palmą wielkanocną

została ta, zrobiona przez uczestników oraz opiekunów
Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy

Niedziela Palmowa obchodzona jest
w Polsce od średniowiecza. Według
obrzędów katolickich tego dnia wierni
przynoszą do kościoła palemki – symbol odradzającego się życia.
Jak co roku, w Niedzielę Palmową odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem mieszkańców gminy Pałecznica.
Po niej nastąpił pochód z palmami
stworzonymi przez Koła Gospodyń
Wiejskich oraz uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Pałecznicy.
W tym roku w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną udział wzięło 11 palm, z których zwyciężyła palma
przygotowana przez uczestników i opiekunów Placówki Wsparcia Dziennego
przy Parafii Pałecznica, która otrzymała
nagrodę – Kupon Podarunkowy Sodexo
o wartości 300 zł. Pozostali uczestnicy
dostali upominki przygotowane przez
Panią Iwonę Wójcik Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Pałecznica.
■
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Nocna Droga Krzyżowa
ze Skalbmierza
do Zielenic

W nocy z 12 na 13 kwietnia rozpoczęła się VI Nocna Droga Krzyżowa. W 25-kilometrowym marszu
ze Skalbmierza do Zielenic wzięło udział 600 osób.
Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą w kolegiacie
w Skalbmierzu, a zakończyła odśpiewaniem Godzinek
w Zielenicach. Panie z KGW przygotowały dla wszystkich uczestników ciepły posiłek w Pałecznicy.
■

Partnerski Projekt Budowy Instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii
dla Gmin Województwa Małopolskiego
Jak już Państwa informowaliśmy nasza gmina uczestniczy w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt ukierunkowany jest na walkę z niską emisją i poprawę jakości
powietrza.
Z terenu gminy Pałecznica w projekcie weźmie
udział 148 gospodarstw domowych. Mieszkańcy
otrzymają 60% dofinansowania do montażu instalacji OZE w swoich domach, (kolektorów słonecznych
do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię oraz pomp ciepła do ogrzewania
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budynków). Panele fotowoltaiczne produkujące prąd
zamontowane zostaną także na budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Pałecznica (na remizach
OSP w Pamięcicach, Gruszowie, Pieczonogach, Czuszowie, Bolowie, Nadzowie, Winiarach, na Domach
Ludowych w Sudołku i Ibramowicach, na Samorządowej szkole Podstawowej w Pałecznicy Filia w Ibramowicach, na Środowiskowym Domu Samopomocy
w Pałecznicy, na Punkcie Przedszkolnym w Czuszowie, na dawnym budynku szkoły w Winiarach oraz na
Urzędzie Gminy).

Lider Projektu – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
zakłada, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszone
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy/wykonawców realizujących budowę inwestycji
w domach mieszkańców. Przybliżony termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego to czerwiec 2019
roku. W ramach projektu realizowanego w 41 gminach Małopolski ma powstać blisko 4 tys. instalacji na
domach prywatnych.
■
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Szkoła Muzyczna I stopnia
w Pałecznicy będzie nosić
imię Stanisława Moniuszki
W tym roku
przypada
200.
rocznica urodzin
kompozytora Stanisława Moniuszki i z tej okazji
Sejm ustanowił
rok 2019 Rokiem
S t a n i s ł awa
Moniuszki.
Wójt Gminy Pałecznica Marcin

Gminne obchody

Dnia Strażaka
5 maja 2019 roku
w Bolowie odbędzie
się uroczyste przekazanie i poświęcenie
lekkiego samochodu pożarniczego dla
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bolowie
oraz nadanie sztandaru jednostce. Gminne
Obchody Dnia Strażaka
zainauguruje
Msza Święta pod remizą OSP, a zakończy festyn z udziałem
zespołu „Klaxon”. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy
Pałecznica do udziału
w tej ceremonii.
■

Gaweł oraz Dyrektor
Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy Czesław Dołęga zapraszają w dniu 6 maja
wszystkich mieszkańców gminy Pałecznica
na wielkie wydarzenie, jakim będzie uroczyste nadanie Szkole Muzycznej I stopnia
w Pałecznicy imienia Stanisława Moniuszki.
Odsłonięcie popiersia tego wybitnego kompozytora
zainauguruje wydarzenie. Przybyli goście będą mogli
wysłuchać koncertu oraz obejrzeć wystawę poświęconą artyście.
■

Kalendarz imprez kulturalnych
w Gminie Pałecznica
Kiedy?

Co?

Gdzie?

05.05.2019

Nadanie sztandaru jednostce OSP Bolów
oraz uroczyste poświęcenie lekkiego samochodu
pożarniczego

Bolów

06.05.2019

Nadanie Szkole Muzycznej I stopnia w Pałecznicy
imienia Stanisława Moniuszki

Pałecznica

09.06.2019

Impreza integracyjna „Żyjmy inaczej”

Pałecznica

14.07.2019

Bezpieczne wakacje

Nadzów

21.07.2019

II Małopolskie Święto Bobu

Sudołek

18.08.2019

Dożynki Gminne

Niespodzianka

Żyjmy inaczej

będzie kolejna edycja imprezy!

Już teraz możemy oficjalnie ogłosić, że 9 czerwca odbędzie się impreza integracyjna pod hasłem „Żyjmy inaczej”. Jesteśmy na etapie dogrywania wszystkich
spraw związanych z organizacją eventu, ale możemy uchylić rąbka tajemnicy.
W tym roku, dla odmiany, będziemy bawić się przy różnych gatunkach muzyki,
zaczynając od biesiady, poprzez country, a kończąc na znanych przebojach disco-polo. Każdy znajdzie coś dla siebie! Dla najmłodszych przewidzieliśmy mnóstwo darmowych atrakcji. Specjalnie dla wszystkich dzieciaków z naszej gminy
przygotujemy stół z przepysznymi słodkościami. Młodsze dzieci będą mogły
pozjeżdżać na dmuchańcach, pomalować twarz, czy przywitać się z wielką
chodzącą maskotką. Natomiast starsze dzieci z pewnością chętnie zrobią sobie
zdjęcie w fotobudce – mówi Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji
Gminy Pałecznica Iwona Wójcik.
■
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Informacja dla mieszkańców
W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną
ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno,
od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje
uchwała anytsmogowa. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do
stosowania postanowień uchwały:
Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie
parametry.
Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce
nie można eksploatować nowego kotła
na węgiel lub drewno lub kominka na
drewno o parametrach emisji gorszych
niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (emisja
pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy
potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających
z uchwały antysmogowej grozi mandat
do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się powtarzać sprawa może zostać skierowana do sądu - kara może wynieść nawet
5 000 zł!
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Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do
końca 2022 r.

magania emisyjne, czyli posiadają klasę
3 lub klasę 4 według normy PN-EN 3035:2012.

Od 1 stycznia 2023 roku nie można
użytkować bezklasowych kotłów na
węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów.
Należy je wymienić na kocioł gazowy,
pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł
na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.

Zakaz stosowania węgla i drewna
o określonych parametrach.

Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki
muszą:
1. spełniać wymagania ekoprojektu lub
ich sprawność cieplna powinna wynosić
co najmniej 80% lub
2. być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (emisja
pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy
potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce
obowiązuje zakaz stosowania mułów
i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu
i innych zanieczyszczeń, które podczas
spalania emitowane są do atmosfery.
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna
i biomasy o wilgotności powyżej 20%.
Drewno przed spaleniem powinno być
sezonowane. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością
i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.

Ł!

gramu Czyste Powietrze. Oferowane są
dotacje i pożyczki do wymiany kotłów
i pieców na paliwa stałe, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych
(ocieplenie ścian, stropów, wymiana
okien i drzwi). Dotacja może wynieść
nawet 90% kosztów kwalifikowanych
(od 7 000 zł do 53 000 zł)!

WAŻNE!
Wnioski można składać w ramach:
1. Programów gminnych – w Urzędzie Gminy.
2. Programu CZYSTE POWIETRZE
– internetowo lub w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji na temat programów dotacyjnych możesz uzyskać
w Urzędzie Gminy u Ekodoradcy
Pani Magdaleny Kopeć oraz na stroPOMOC FINANSOWA
Całkowity zakaz użytkowania kotłów Na wymianę kotłów można otrzymać nie: powietrze.malopolska.pl/dofiklasy 3 i 4 od 2027 roku.
dofinansowanie. W niektórych miej- nansowanie.
Do końca 2026 roku należy wymienić
kotły, które spełniają podstawowe wy-

scowościach działają gminne programy
wymiany kotłów i pieców. Od września
2018 można też składać wnioski do pro-

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! Wymień swój stary kocioł!
■
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