DO CELU

www.palecznica.pl

Nr 03 (17)/2019 (grudzień)

Kwar talnik Samorządowy ukazujący się na terenie gminy Pałecznica

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego 2020 Roku
życzymy

mieszkańcom Gminy Pałecznica
aby ten wyjątkowy czas napełnił wszystkich szczególną radością,
ciepłem rodzinnej atmosfery oraz wszelką życzliwością.
Niech te Święta, pachnące choinką i piernikiem,
upłyną w serdecznym gronie najbliższych,
a nadchodzący rok niech będzie pełen nadziei i spełnionych marzeń.
Dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji wytyczonych celów życzą
Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł
pracownicy Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy,
radni i sołtysi

W numerze:

Obchody Święta Niepodległości, s. 9

Dożynki Gminne, s. 6

GMINA
PAŁECZNICA
MAGAZYN BEZPŁATNY

Z

ż yc i a g m i n y

III Piknik Rodzinny w Nadzowie –
Bezpieczne Wakacje
Zachęca do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców gminy i wszystkich gości. Jego głównym
priorytetem jest uświadomienie uczestników w zakresie bezpieczeństwa podczas wakacji oraz zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Piknik Rodzinny, bo o nim mowa, to także świetna okazja, by zapewnić swoim dzieciom aktywną,
darmową rozrywkę, a to wszystko poprzez zabawę
i edukację w jednym.
W dniu 7 lipca 2019 roku w Nadzowie odbył się już
III Piknik Rodzinny pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” organizowany corocznie przez KGW i OSP Nadzów przy wsparciu i pomocy Wójta Gminy Pałecznica
Marcina Gawła. Organizatorzy każdego roku starają
się wprowadzać kilka nowych pomysłów, aby umilać
wszystkim wspólną zabawę. W tym roku był to Turniej o Puchar Wójta Gminy Pałecznica, w którym

Drodzy Czytelnicy
Oddaję do Waszych rąk 17. wydanie samorządowej gazety „Do
celu”. Jak zawsze jest ona zbiorem
najważniejszych wydarzeń, które
miały miejsce w gminie Pałecznica w okresie ostatnich kilku
miesięcy. Przeczytacie w niej
o uroczystościach i imprezach
integracyjnych takich jak: III Piknik Rodzinny w Nadzowie organizowany corocznie pod hasłem „Bezpieczne
wakacje”, impreza integracyjna „Żyjmy inaczej”, II Małopolskie Święto Bobu w Sudołku, dożynki gminne w Pieczonogach, Święto Odzyskania Niepodległości, uroczyste
nadanie Szkole Muzycznej w Pałecznicy imienia Stanisława Moniuszki, przekazanie samochodu strażackiego oraz
nadanie sztandaru dla OSP Bolów, gminne oraz powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, od 4. roku bez książeczki ani kroku. Na łamach tego wydania gratulujemy Jubilatom, którzy otrzymali z rąk Pana Wójta Marcina Gawła

pierwsze miejsce zajęła drużyna z Winiar, drugie –
Iskra Pałecznica, a trzecie zdobyła drużyna z Sudołka. Inicjatorzy pikniku mają nadzieję, że tegoroczny debiut sportowy stanie się już tradycją pikniku
i będzie przyciągać do udziału coraz więcej chętnych.
Spośród wielu atrakcji, jakie zostały przygotowane,
można było także podziwiać występy przedszkolaków
z Nadzowa oraz pokaz Zumby w wykonaniu uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Pałecznicy.
Jednostki organizujące III Piknik Rodzinny kierują podziękowania w stronę przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji w Proszowicach, którzy co roku
pomagają w przygotowaniach i stoją na straży bezpieczeństwa. Ponadto KGW Nadzów oraz OSP Nadzów mają nadzieję, że starczy im zapału i pozytywnej
energii, by co roku kontynuować organizację pikniku,
który stanie się tradycją wpisaną w działalność mieszkańców Nadzowa.
■
medale przesłane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jesteśmy dumni z naszego mieszkańca
„Mistrza Smaku”, który reprezentował naszą Gminę na
Gali Mistrzów Smaku i otrzymał IV miejsce w konkursie
kulinarnym „Mistrzowie Smaku”. Relacjonujemy również
wydarzenia sportowe i kulturalne takie jak: mecz integracyjny PKS Jakub, Narodowe czytanie, IV Wojewódzki
Integracyjny Turniej Boccia o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Miechów, w którym to II miejsce zajęli uczestnicy ŚDS w Pałecznicy. Jeden z artykułów został poświęcony
wyjątkowej, charyzmatycznej, uzdolnionej osobie – Łukaszowi Kwiecień, którego praca „Podróż we śnie” została
uznana za jedną z najpiękniejszych spośród prac nadesłanych w ramach XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Nie zabrakło również opisu projektów i inwestycji, które realizujemy. Gorąco zachęcamy do lektury.
W związku ze zbliżającymi się Świętami życzymy Państwu aby w Bożego Narodzenia czas, miłość była w nas,
niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem króluje!
Redakcja gazety „Do celu”
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Telefon: (41) 38-48-037
Fax: (41) 38-48-037 w. 19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy
ul. św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-037 wew. 30, (41) 38-48-234
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy
ul. Małopolska 36
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-513
Szkoła Muzyczna I stopnia w Pałecznicy
ul. św. Jakuba 43
32-109 Pałecznica
tel. 41 384 86 45
e-mail: smuz.palecznica@interia.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy
ul. Strażacka 1
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-118
Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica
ul. Strażacka 3
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-037 wew. 18
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
ul. św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-645
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
Nadzów 101
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-101
Samorządowa Szkoła Podstawow w Pałecznicy
Filia w Czuszowie
Czuszów 73
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-602
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
Filia Integracyjna w Ibramowicach
Ibramowice 42
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-113

N r 3/2019 DO CELU

Z

DO CELU N r 3/2019

ż yc i a g m i n y

www.palecznica.pl

3

Z

ż yc i a g m i n y

Przez życie razem już od 50-ciu lat
razem, szanują się i wspierają. Wszystko to świadczy
o tym, że rodzina powinna być najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka i dlatego myślę, że warto to doceniać i w taki sposób honorować te złote gody
za tak wieloletni staż ich małżeństwa” – podsumowuje.
Podczas spotkania zostały wręczone czcigodnym
jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie
nadane przez Prezydenta RP. Były kwiaty, dyplomy
okolicznościowe, przemówienia, symboliczna lampka
szampana oraz życzenia dalszych kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku,
radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności oraz następnych wspólnych jubileuszy. Uczestnicy nie kryli wzruszenia i zadowolenia. Przy obiedzie
oraz słodkim poczęstunku toczyły się rozmowy o tych
50-ciu latach, które minęły jak jeden dzień i o wspólnych planach na przyszłość.

Złote Gody obchodzili Państwo:
Choć czas mija jakby coraz szybciej i każdemu
z nas przybywa przecież lat to ogromnym sukcesem jest tak prowadzić wspólnie życie małżeńskiedzieląc ze sobą chwile radości, szczęścia ale i trudu
czy zmartwień – by jak nasi szanowni jubilaci móc
świętować razem złote gody. Na pewno droga ta nie
jest łatwa i prosta ale cytat: „Ludzie których kocha
się z całego serca, nigdy się nie starzeją” znajduje
tu swoje solidne potwierdzenie.
W niedzielę 30 czerwca 2019 roku w Gminie Pałecznica
odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego,
którą rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza Bogdana Pasisza. Tradycyjnie podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Po Mszy Świętej Jubilaci, władze gminy i zaproszeni goście udali się na dalszą część obchodów do
Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy.
Kierownik USC Marzena Antończyk wraz z Wójtem
Gminy Marcinem Gawłem powitali przybyłe pary
i wszystkich uczestników uroczystości. Obecni byli
również zastępca wójta Pani Joanna Hałat oraz pracownik gminy Pani Beata Sołek.
„Złote Gody od zawsze cieszą się wielkim poważaniem i szacunkiem społecznym, a uczestnictwo w tak
podniosłej uroczystości to naprawdę zaszczyt, który
prowadzi do wzruszeń i refleksji” – mówi Kierownik
USC Marzena Antończyk. „Dla młodych pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie jest to wzór i piękny przykład do naśladowania, że pomimo upływu tylu
lat – i bez względu na przeciwności losu – wciąż są
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Marianna i Jan Jamróz
Adela i Tadeusz Korzec
Marianna i Władysław Jamróz
Danuta i Stefan Ochenduszko
Helena i Józef Rusek
Marianna i Aleksander Belski
Barbara i Henryk Bentkowski
Aniela i Zenon Luty
Henryka i Marian Pudo
Stanisława i Bogdan Kłosiński
Barbara i Władysław Gaweł
Barbara i Adolf Skinderowicz
Halina i Józef Wróbel
Kazimiera i Jan Zmarły
Daniela i Alfred Marzec
Łucja i Czesław Kaczmarczyk
Henryka i Stanisław Nanuś
Zofia i Witold Krawczyk
Halina i Kazimierz Bartoś
Halina i Włodzimierz Baran
Irena i Alfred Maracha
Krystyna i Marian Śliwa
Barbara i Kazimierz Mielewski
Józef i Izabela Akulenko
Józef i Marianna Nowak
Zofia i Andrzej Szymczyk
Wiesława i Stanisław Kula
Helena i Józef Sierant
Alfreda i Edward Podsiadło
Maria i Józef Gorgoń
Zofia i Józef Gaweł
Zofia i Józef Wajda

■
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W Sudołku znów królował bób
Bób znany był już w starożytności. Zawiera znaczną ilość białka, błonnika pokarmowego oraz kwas
foliowy. Wpływa oczyszczająco na jelita, poprawia
układ krążenia. Sezon na tę roślinę rozpoczyna się
razem z latem. W przeszłości kojarzony z prostą
kuchnią, dziś staje się istotnym elementem wyszukanych przepisów kulinarnych. Można się było
o tym przekonać podczas tegorocznego II Małopolskiego Święta Bobu, gdzie różnorodnym potrawom z bobu nie było końca.
W niedzielę 21 lipca 2019 roku w Sudołku królował
bób. Imprezę organizowali: Koło Gospodyń Wiejskich
w Sudołku, Wójt Gminy Pałecznica, Gminne Centrum
Kultury i Promocji w Pałecznicy. Wydarzenie wspierane było również przez Urząd Marszałkowski oraz sponsorów indywidualnych.
Na wielkiej patelni odbył się mistrzowski pokaz kulinarny z finalistą 3. sezonu programu Master Chef –
Mariuszem Szwedem. O oprawę muzyczną tego dnia
zadbała Orkiestra Parafialna z Wrocimowic, a dla
najmłodszych przygotowano zabawy z animatorami.
Imprezę uświetnił występ artystyczny gwiazdy wieczoru Mateusza Mijała – autora przebojów takich jak
„Winny” czy „Coś na później”. Po koncercie artysty do
zabawy tanecznej, wszystkich uczestników tego wydarzenia, zaprosił zespół VOCAL.
W trakcie imprezy panie z działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Sudołku częstowały wszystkich
przybyłych gości pysznymi i różnorodnymi potrawami z bobu.
■

DO CELU N r 3/2019

www.palecznica.pl

5

Z

ż yc i a g m i n y

Dożynki Gminne
Pieczonogi 2019

Jak co roku obrzędowi dziękczynienia za ukończone żniwa i prace polowe towarzyszyło huczne i radosne świętowanie zwane potocznie dożynkami.
Jednym z obowiązkowych punktów corocznego
programu imprezy jest przedstawienie postulatów,
w postaci tradycyjnych przyśpiewek Kół Gospodyń Wiejskich, skierowanych pod adresem Wójta.
W tym roku można było usłyszeć prośby o kolejne place zabaw, świetlicę wiejską, asfaltowe drogi,
a nawet o niezbędne do pracy, na rzecz mieszkańców, samochody.
Dożynki Gminy Pałecznica odbyły się w niedzielę,
18 sierpnia br. w Pieczonogach. Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą przy miejscowej remizie.
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Następnie rozpoczęto część
oficjalną, podczas której, po
przywitaniu przybyłych gości,
zgodnie z tradycją Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł
odebrał bochen chleba z rąk
dożynkowych starostów –
Małgorzaty Szopy z Pieczonóg
i Grzegorza Gawła z Niezwojowic – obiecując przy tym
dzielić go sprawiedliwie.
Wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców
z Gruszowa – przedstawiający figurę zbożowego anioła – został uznany za najpiękniejszy i reprezentował
gminę podczas Wojewódzkich Dożynek w Zakliczynie. Kolejne miejsca na dożynkowym podium zajęły
wieńce z Sudołka i Pamięcic. Na gminnej stronie internetowej można było na bieżąco śledzić dożynkowe poczynania Pań z okolicznych KGW. Oprócz tych
przygotowanych przez każdą wieś, pojawił się także
wieniec z Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach.
Podczas imprezy para klaunów Ruppert i Rico dbała
o dobre nastroje najmłodszych, wszystkich uczestników bawiły w rytm muzyki zespoły Mirage i Blue Rey,
a poszczególne sołectwa częstowały gości przygotowanymi przysmakami.
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Ponadto Małopolski Oddział Regionalny ARMiR –
z okazji swojego 25-lecia – ogłosił konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe, w którym KGW Nadzów
otrzymało nagrodę specjalną. W ramach wyróżnienia
Panie z KGW Nadzów zostały zaproszone na uroczyste obchody jubileuszu w Łagiewnikach, przy Sanktuarium św. Jana Pawła II, podczas którego uczestniczyły
w konferencji. Miały okazję świetnie się bawić podczas
koncertu „Małej Armii Janosika”, a także wziąć udział
we Mszy Św., której przewodniczył ks. bp Janusz Mastalski. Z rąk Wojewody Panie otrzymały dyplom, kosz
ze słodyczami i nagrody rzeczowe. Największą atrakcją było ponad 2 tysiące gospodyń wiejskich z KGW,
w przepięknych strojach regionalnych, reprezentujących wszystkie powiaty.
■
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Szkoła Muzyczna I st.
w Pałecznicy
ma swojego
Patrona
Instytucja, działająca w siedzibie
Szkoły Podstawowej w Pałecznicy,
uczy dzieci i młodzież – zarówno
z gminy Pałecznica jak i sąsiednich
gmin – gry na instrumentach już od
siedmiu lat. Rozwijać swoje talenty
oraz nabywać muzyczne umiejętności
chcą tutaj młodzi nie tylko z powiatu
proszowickiego, ale także z kazimierskiego i miechowskiego. W każdym
roku szkolnym swoje kwalifikacje, aż
w 10 specjalnościach – m.in. z gry na
fortepianie, klarnecie, skrzypcach,
trąbce czy wiolonczeli – nabywa tu
średnio ponad stu uczniów. Ponadto
w szkole działa także chór, zespół instrumentalno-wokalny, duet instrumentalny (skrzypce, wiolonczela),
trio saksofonowe, zespół perkusyjny
oraz orkiestra szkolna. Z racji tego,
że szkoła ta nie posiadała dotychczas
swojego patrona uznano, że trwające właśnie obchody Roku Stanisława
Moniuszki to znakomita okazja, by
uczcić pamięć wielkiego kompozytora również w taki sposób.
6 maja 2019 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Pałecznicy otrzymała imię Stanisława Moniuszki. Uroczystość odbyła
się dzień po dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, a koncert z tej okazji miał miejsce, w środę 9 października
br. w Centrum Kultury w Pałecznicy.

Podczas tej imprezy wystąpili uczniowie
i absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia
w Pałecznicy oraz Łucja Czarnecka – sopran i Witold Wilczek – fortepian. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł, Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Promocji
Gminy Pałecznica Iwona Wójcik oraz
pomysłodawca koncertu Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy im.
Stanisława Moniuszki, a zarazem Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia „Con Passione” w Pałecznicy Czesław Dołęga. Na imprezie
usłyszano wyłącznie utwory Stanisława
Moniuszki m. in. Pieśń wieczorną, Złotą
rybkę, Krakowiaka, Dumkę, Prząśniczkę.

W majowych uroczystościach natomiast wzięła udział Adrianna Poniecka-Piekutowska – koordynator Biura Roku
Stanisława Moniuszki oraz Bogdan
Tosza – dyrektor Filharmonii Krakowskiej. Z okazji nadania imienia odsłonięto w Szkole popiersie Stanisława Moniuszki, otwarta została także wystawa
plakatów Witolda Mysyrowicza przedstawiająca najważniejsze dzieła kompozytora. Szkoła Muzyczna w Pałecznicy
jest pierwszą szkołą w Małopolsce, której patronem jest Stanisław Moniuszko.
10 grudnia 2019 r. szkoła otrzymała portret patrona Stanisława Moniuszki, przekazany przez Dyrektora Opery Narodowej Waldemara Dąbrowskiego.
Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia
w Pałecznicy uczestniczą w licznych
przeglądach i festiwalach regionalnych
i ogólnopolskich, zdobywając wyróżnienia i nagrody, a ich ostatnie osiągnięcia to:
► II miejsce w III Ogólnopolskim
Festiwalu Zespołów Rytmicznych
w Dobczycach – Zespół rytmiczny
DO-RE-MI
► II miejsce w III Ogólnopolskim
Konkursie Uczniów Klas Instrumentów

Dętych Szkół Muzycznych I st. w Wadowicach – Karolina Dedo – saksofon
► Wyróżnienie w XVIII Gorlickich
Konfrontacjach Akordeonowych – Karolina Zegan – akordeon
► I miejsce w I Gminnym Przeglądzie Instrumentalistów w Baranówce
oraz III miejsce w konkursie piosenki
krakowskiej w „Krakowska godka” festiwal gwary i tradycji krakowskiej w Modlnicy – Zofia Kwater – fortepian
► Co więcej, 7 absolwentów Szkoły
Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy kontynuuje i będzie
kontynuować naukę w Szkole Muzycznej II stopnia są to:
– Kacper Zegan – fortepian
– Karolina Zegan – akordeon
– Przemysław Marzec – saksofon
– Natalia Biel – klarnet
– Emilia Włodarczyk – skrzypce
– Aleksandra Marzec – skrzypce
– Aleksandra Miętka – flet
Wielu absolwentów zostało filarami
okolicznych orkiestr dętych: Orkiestry
Dętej Sygnał Zielenice, Orkiestry Dętej
Wrocimowice, Orkiestry Dętej w Skalbmierzu.
■

Uroczysty koncert z okazji nadania Szkole Muzycznej w Pałecznicy im. St. Moniuszki
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Święto Odzyskania Niepodległości
11 listopada w Gminie Pałecznica
Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości, które odbyły
się 11 listopada 2019 r., rozpoczęła
zbiórka przy budynku Gminnego
Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy, skąd zgromadzeni przemaszerowali do Kościoła Parafialnego
p.w. Św. Jakuba Apostoła na Mszę Św.
w intencji Ojczyzny.
Oprawa liturgiczna nabożeństwa została zrealizowana z udziałem uczniów
Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława
Moniuszki w Pałecznicy. Następnie
uczestnicy, w towarzystwie Orkiestry
Parafialnej z Wrocimowic, defilowali
do placu przy GCKiP Pałecznica. Tam
wspólnie odśpiewano Hymn Polski,
a następnie powitano przybyłych gości
– wśród których byli: Przedstawiciele
Starostwa Powiatowego, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej,
Dyrektorzy Szkół, Kierownicy JST, Prezesi Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pałecznica oraz mieszkańcy
Gminy Pałecznica.
Po raz pierwszy zaproszono również
grupę rekonstrukcyjną Gruppen Mergen ze Śląska, która zaprezentowała
stroje, rekwizyty i broń wojenną. Wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć pokazy przedmiotów codziennego użytku
i odzieży z minionej epoki, stoiska militarne oraz udać się na poczęstunek
tradycyjną grochówką. Imprezę zakończyła oprawa muzyczna w formie kon-
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certu: na początek – Orkiestry Parafialnej z Wrocimowic wraz z chórem dzieci
i młodzieży z Placówki PWD oraz KGW,
a następnie – uczniów Szkoły Muzycz-

nej I st. im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Pałecznica

oraz Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Kultury i Sportu w Gminie Pałecznica.
■
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OSP Bolów teraz ze sztandarem
i nowym pojazdem
Ani zimna pogoda, ani ryzyko deszczu nie przeszkodziło temu, że frekwencja mieszkańców była tego dnia
wzorowa. To przecież ważne wydarzenie dla całej miejscowości, bo pozyskanie nowego pojazdu pożarniczego otwiera szerokie perspektywy
dla kolejnych działań OSP Bolów,
dzięki czemu pomoc potrzebującym
może być niesiona szybciej i skuteczniej. Samochód strażacki ma nawet
rodziców chrzestnych, co nie pozostawia wątpliwości, że będzie służył
wzorowo i przez długie lata.
Dnia 5 maja 2019 roku w Bolowie nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru oraz
przekazanie samochodu strażackiego
marki Peugeot dla OSP Bolów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:
Wicemarszałek Łukasz Smółka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Proszowicach – Janusz Chawiński, Wójt Gminy Pałecznica Marcin
Gaweł, Wicewójt Gminy Pałecznica Joanna Hałat, Przewodniczący Rady Gminy Adam Baran wraz z Radnymi oraz
Sołtysami z Gminy Pałecznica. Ponadto
obecni byli także przedstawiciele zapro-
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szonych jednostek OSP z okolicznych
gmin tj. Skalbmierz, Kazimierza Wielka
oraz jednostki z terenu Gminy Pałecznica.
Po
symbolicznym
przekazaniu
i pre
zentacji pojazdu, którego Ojcem
Chrzestnym został Pan Mariusz Fortuna, a Matką Chrzestną Pani Joanna
Hałat, przyszedł z kolei czas na poświęcenie sztandaru. W uroczystym nadaniu
udział wzięło trzech księży: Marian Fatyga – Proboszcz Parafii Skalbmierz, Jan
Bil – któremu również wręczono kwiaty
z okazji 50-lecia święceń kapłańskich
oraz prof. dr hab. ks. Zbigniew Trzaskowski z Parafii Ostrów.
Następnie, po części oficjalnej, wszyscy zebrani i uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na strażacki poczęstunek tj. grochówka, bigos oraz żurek
z kiełbasą, a zabawę taneczną tego dnia
uświetnił zespół „Klaxon”.
Nowy samochód wraz z jego wyposażeniem bez wątpienia przyczyni się
do wzrostu gotowości operacyjnej OSP
Bolów, poprawi warunki pracy i skuteczność w działaniach strażaków oraz
umożliwi dotarcie z pomocą wszędzie
tam, gdzie będzie ona potrzebna.
■

Gratulacje dla druhów
z OSP Nadzów
W dniu 9 września podpisane zostało
porozumienie w sprawie skierowania
wniosku do Komendanta Głównego
o włączenie jednostki OSP Nadzów
do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(KSRG)
stanowi integralną część
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia,
zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie,

rozpoznawanie i zwalczanie pożarów,
klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń, w Polsce system
funkcjonuje od 1995 roku.
■
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OSP Pałecznica znów najlepsza
w powiecie!
Zawody sportowo-pożarnicze to
forma intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych.
Ich celem jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie
do startu w zawodach wyższego
szczebla. Drużyny z Pałecznicy, po
raz kolejny, udowadniają, że nie
mają w tej dziedzinie sobie równych.
Na boisku sportowym w Pałecznicy
– przy sprzyjającej i słonecznej pogodzie – w dniu 11.08.2019 r. odbyły się
gminne zawody sportowo-pożarnicze,
w których udział wzięły jednostki z terenu gminy Pałecznica. Przebieg konkurencji, składy drużyn, wiek uczestników, ubiór oraz wykorzystany sprzęt
ściśle określa regulamin opracowany
przez Zarząd Główny Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych kategoriach:
Seniorzy wynik końcowy
1. OSP Nadzów
2. OSP Pałecznica
3. OSP Czuszów
Kobieca drużyna wynik końcowy:
1. OSP Pałecznica
2. OSP Czuszów
MDP wynik końcowy:
1.OSP Pałecznica

DO CELU N r 3/2019

Po zakończeniu rozgrywek wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy
Pałecznica pamiątkowe dyplomy oraz
puchary. Uczestnicy nie spoczęli jednak na laurach i – w myśl przyjętych
podczas finału życzeń dalszych sukcesów – już za miesiąc (15.09.2019 r
– przyp. red.) druhny i druhowie z Pałecznicy pokazali na co ich stać, finalizując zawody sportowo-pożarnicze
Powiatu Proszowickiego z poczwórnym sukcesem. Na boisku sportowym
w Proszowicach, Jednostka wystawiła
dwie drużyny MDP, które rywalizowały wg systemu CTiF. Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza dziewcząt pokonała drużynę z Klimontowa, natomiast
chłopcy zwyciężyli z drużyną z Przesławic. Nasza OSP jako jedyna jednostka w powiecie – do tych niedzielnych
zawodów – wystawiła kobiecą drużynę. Seniorki bezkonkurencyjnie zajęły
pierwsze miejsce uzyskując czas 53 sekundy w rozwinięciu bojowym oraz
81 sekund w sztafecie. Seniorzy wkładając trochę więcej trudu niż seniorki
pokonali dwanaście drużyn z powiatu.
Ukończyli zadanie bojowe z czasem
37 sekund oraz sztafetę z czasem 63 sekundy. Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych kategoriach do
obejrzenia na stronie Facebook OSP
Pałecznica. Jak widać ciężka praca,
intensywne ćwiczenia i wielokrotne
powtarzanie poszczególnych elementów rozgrywek jednak się opłaciła –
a to wszystko pod okiem wieloletniego naczelnika OSP Pałecznica Pana
Andrzeja Bielawskiego. Dumy z osiągnięć drużyn z Pałecznicy nie krył także prezes zarządu powiatowego OSP
w Proszowicach Pan Marcin Gaweł. ■
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Żyjmy szczęśliwie,
żyjmy wspólnie,
żyjmy inaczej
9 czerwca 2019 r. mogliśmy wziąć udział w kolejnej edycji imprezy integracyjnej „Żyjmy inaczej” organizowanej przy GCKiP
przez Wójta Gminy Pałecznica Marcina Gawła oraz Dyrekcję
Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy w P
 ałecznicy.
Wydarzeniu – jak zawsze – towarzyszył bogaty w atrakcje program.
Przygotowano m.in. gry i zabawy z animatorkami, Foto-Budkę,
występy Zumby Kids, dmuchańce dla dzieci, żywe maskotki oraz
koncerty zespołów biesiadnych i country. Oprócz tego chętni mogli
wykonać sobie badanie słuchu i wzroku, oddać krew, wziąć udział
w pokazach makijażu firmy Oriflame, a nawet skorzystać z Grill
Baru. Gwiazdą wieczoru był „Miły Pan” – artysta, zawdzięczający
swoją karierę występowi w jednym z popularnych programów telewizyjnych typu talent-show. Tam po raz pierwszy zaprezentował
swój utwór „Królowa”, który od razu zdobył serca wielu fanów. Imprezę zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem „Divers”. ■
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Mamy swojego
„Mistrza Smaku”
Jak mawiają „apetyt rośnie w miarę jedzenia” i nie inaczej jest i tym
razem, bo nasz laureat tegorocznej
Gali Mistrzów Smaku – Pan Tomasz
Bugaj – od zawsze czuł pasję do gotowania, potem ukończył szkołę kulinarną, a następnie, w przyszłości,
planuje otworzyć własną działalność
gastronomiczną.
Świętokrzyski Festiwal Smaków, który
odbył się w tym roku w dniach 1 i 2
maja, już po raz czwarty zgromadził
w Parku Etnograficznym w Tokarni
najlepszych restauratorów, kucharzy
oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
Podczas tegorocznej imprezy oprócz
prezentacji regionalnych produktów,
kiermaszów i występów artystycznych,
zorganizowano także finał konkursu kulinarnego „Mistrzowie Smaku”,
gdzie nagrodzone zostały najlepsze lokale w województwie świętokrzyskim,
które wyróżnia wyjątkowy smak i popularność. W tym roku udział w plebiscycie serwisu „Echo dnia” brało 20
kucharzy z całego województwa, a głosy można było oddawać przez miesiąc.
Pan Tomasz Bugaj z Nadzowa, na co
dzień Szef Kuchni jednej z restauracji
w centrum Skalbmierza, uzyskując aż
284 głosy, zdobył zaszczytne 4. miejsce w województwie świętokrzyskim.
Podczas Gali Finałowej otrzymał on
dyplom uznania, profesjonalny fartuch
oraz zestaw przypraw firmy „Prymat”.
Do konkursu zostałem zgłoszony
przez moją współpracownicę i bardzo
chcę podziękować wszystkim, którzy
oddali na mnie swój głos – mówi Pan
Tomasz. To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo pracuję tu od niedawna, więc mieszkańcy nie zdążyli mnie
jeszcze dobrze poznać, ale wiem, że jak
się robi coś z sercem to zawsze lepiej
smakuje i dlatego nieustannie staram
się tego serca wkładać do mojej pracy
jak najwięcej – dodaje.
■
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„Od 4. roku bez książeczki ani kroku”
Jubileusz 15-lecia akcji
„Od 4. roku bez książeczki ani kroku”, to cykliczna akcja podczas której – co roku – dzieci otrzymują
z rąk Wójta książeczki ufundowane
właśnie przez władzę lokalną. Pomysł kampanii został zaczerpnięty
ze Szwecji, a w naszej Gminie zapoczątkowali ją Państwo Krystyna
i Czesław Błaut. Promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat życia,
wpływa nie tylko na prawidłowy intelektualny rozwój dzieci, ale także
pomaga im zdobywać umiejętności
socjalizacyjne, wzbogaca zasób słownictwa i buduje solidne emocjonalne
więzi między dziećmi, a czytającymi
im rodzicami.

który zaprezentował bardzo ciekawy
program artystyczny. Wspólny poczęstunek uroczyście zakończył tegoroczną edycję akcji.
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za obecność, a dzieciom
i rodzicom za fantastyczną atmosferę
i wspólnie spędzony czas.
■

10 października w Gminnym Centrum
Kultury i Promocji Gminy Pałecznica
obyła się kolejna edycja akcji czytelniczej dla czterolatków. W tym roku, we
współpracy z Wójtem Gminy Pałecznica, obchodzono jubileusz 15-lecia
akcji. Uroczystość rozpoczęła przywitaniem przybyłych gości Kierownik GBP w Pałecznicy Iwona Wójcik.
Wśród zaproszonych byli m.in.: Jerzy
Woźniakiewicz – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
Państwo Krystyna i Czesław Błaut –
pomysłodawcy i inicjatorzy akcji, Wicedyrektor SSP w Pałecznicy – Dorota
Kurczych oraz Panie Ewelina Żywot-Kopeć i Maria Gawron z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Proszowicach.
Goście pokroili jubileuszowy tort, odśpiewali wspólnie piosenkę promującą
akcję czytelniczą, a ponadto dokonali
pamiątkowych wpisów do Kroniki Bibliotecznej. Dzieci wraz z rodzicami
wzięli udział w spotkaniu z iluzjonistą,
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N A R O D O W E C Z Y TA N I E
Aktywnie czytali
nowele polskie
W sobotę 7 września br. po raz ósmy w całej Polsce – i poza jej granicami – odbyło się Narodowe
Czytanie. W tym roku lekturą były nowele polskie.
Do tegorocznej edycji para prezydencka wybrała
osiem opowiadań z ponad stu nadesłanych propozycji tytułów. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczęli ogólnopolską akcję w Ogrodzie
Saskim w Warszawie.
W Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy
„Narodowe Czytanie” zorganizowane zostało przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pałecznicy. Wydarzenie połączone było ze spotkaniem autorskim z lokalną pisarką Panią Marią Dutkiewicz.
Narodowe Czytanie jest organizowane od 2012
roku. Jego inicjatorem – wspólną lekturą Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – był prezydent Bronisław
Komorowski. Rok później w całej Polsce odbyło się
czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka
Sienkiewicza i Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
W ubiegłym roku akcja Narodowe Czytanie –
w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości – miała podniosły charakter.
Jako lekturę wybrano Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, w której autor dokonał bilansu pierwszych lat
niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm
i chęć odbudowy państwa.
■

Upominek literacki od lokalnej pisarki

MARII DUTKIEWICZ

dla mieszkańców Gminy Pałecznica

Pałecznica ,

moja wieś

Luwr i Wieża Eiffela mi nie imponuje,
Pod Big Benem komfortowo się nie czuje
Bo naprawdę tylko kraj mój mnie zachwyca
I wieś moja, ukochana Pałecznica!
Wieś ambitna i wesoła, i zamożna,
W której wiele razem zrobić można,
Mogą jej zazdrościć nawet miasta:
Zieleni, wśród której wzrasta
Historii prawie od Piasta
I, że tak czyste tu powietrze,
Tylko drzewa szumią w ciepłym wietrze,
Słychać bo daleko tu od wielkiej szosy,
Tutaj słychać nawet ciche ptaków głosy.
Lecz o dojazd w świat nikt martwić się nie musi
Dowiezie nas auto, albo busik.
Oddam zagranicę, każdy obcy kraj
Za mą piękna Pałecznicę, prawie ziemski raj!!!!
Maria Dutkiewicz, 3.09.2019 r.

Mecz integracyjny PKS Jakub
Klub PKS JAKUB Pałecznica powstał z inicjatywy mieszkańców i dla
mieszkańców Gminy Pałecznica, i to
przede wszystkim oni tworzą Zarząd
Klubu. Dzięki zaangażowaniu uczestników i pomysłodawców wydarzenia
mogliśmy być świadkami rozegranego meczu połączonego ze spotkaniem
integracyjnym dzieci i rodziców.

KUB Pałecznica. Niespodziankę zrobiono również Trenerowi, który właśnie
wtedy świętował swoje imieniny – byłem
tak zaskoczony, że odebrało mi mowę –
mówi trener. Po meczu rozpalono ognisko, gdzie zarówno dzieci, rodzice jak
i wierni kibice mogli upiec kiełbaski.
Wydarzenie to pokazało jak niewiele potrzeba, aby sprawić tak wiele radości.

29 września na boisku sportowym
w Pałecznicy odbył się mecz piłki nożnej Dzieci kontra Rodzice, rozegrany na
zasadach fair play. Pomimo ogromnego
zapału Rodziców zwycięstwo odniosła
drużyna przeciwna – piłkarze PKS JA-

Zapraszamy serdecznie na treningi do
PKS JAKUB Pałecznica w każdy wtorek
i czwartek, grupa młodsza godz. 16:30,
grupa starsza godz. 17:30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem
730 260 187.
■
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Pokonali konkurencję i stanęli na podium

ŚDS Pałecznica
najlepszy w Boccia
Boccia – najbardziej popularna dyscyplina sportowa dla osób niepełnosprawnych – polega na tym,
aby umieścić specjalne kule, nazywane również
bulami, jak najbliżej ustalonego celu. Gracze mogą
wprowadzać je na boisko w różnorodny sposób:
poprzez rzuty, kopnięcia, stosowanie rynny wspomagającej, a także pomoc asystenta. Dzięki temu,
że grający w boccię zawodnicy przyjmują dowolną
pozycję siedzącą lub stojącą, mogą w niej uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi
i dlatego jest ona dyscypliną paraolimpijską. Ponadto gra uczy szacunku i tolerancji do przeciwnika oraz walki ze swoimi słabościami.
19 września odbył się w Miechowie IV Wojewódzki Integracyjny Turniej Boccia o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Miechów. Rozgrywki zostały zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Miechowie. W zmaganiach brali udział
uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów
Pomocy Społecznej, a także Ośrodków Edukacyjno- Wychowawczych.
Ogromne zaangażowanie w rywalizację graczy z drużyny ŚDS Pałecznica, zaowocowało
zdobyciem przez nich II miejsca w Turnieju.
Zwycięzcom puchary wręczyli Prezes Stowarzyszenia Pan Stanisław Ryłko oraz Pan Dariusz
Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. Zawodnicy, którym towarzyszyło mnóstwo emocji i pozytywnych wrażeń mimo, że
konkurencja była ogromna, spisali się na medal.
Członkowie drużyny ŚDS w Pałecznicy już
od ponad 2 lat ćwiczą grę w boccia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
■

„Podróż we śnie” z Pałecznicy
jedną z najlepszych w Polsce
Pan Łukasz – autor obrazu „Podróż we śnie” – jest
osobą bardzo zaangażowaną i mimo ograniczeń
dąży do osiągnięcia zamierzonego celu. Na przekór
problemom, nigdy się nie poddaje i – z pomocą terapeuty – przezwycięża wszelkie trudności. Maluje od
2 lat, z roku na rok doskonaląc swój warsztat.
W dniu 9 września 2019 roku w Kopalni Soli „Wieliczka” odbyła się Gala Finałowa XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepeł-

nosprawnych”. Nagrody wręczała Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożena Borys-Szopa
oraz Pani Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,
Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, jak również
Pani Marta Mordarska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON.
Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem „Podróże moich marzeń”. Spośród ponad 200 nadesłanych
prac wyłoniono te najpiękniejsze. Jednym z laureatów

konkursu został uczestnik zajęć w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Pałecznicy Pan Łukasz Kwiecień. Otrzymał on wyróżnienie za pracę pt. „Podróż
we śnie” w kategorii malarstwo.
Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest to fantastyczna inicjatywa, dzięki
której osoby z niepełnosprawnością mają okazję zaprezentować swoje umiejętności a także uwierzyć we
własne siły.
■
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RURES Promocja zrównoważonego wykorzystania

odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
na obszarach wiejskich

Projekt RURES ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł
energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako
obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej. W ramach
projektu Gmina Pałecznica testuje system zdalnego odczytu wodomierzy.
W maju br. Gmina Pałecznica zrealizowała zamówienie na dostawę wodomierzy wraz z systemem ich zdalnego
odczytu. W ramach zamówienia zakupiono wodomierze ultradźwiękowe,
anteny, wzmacniacze sygnału i koncentratory. Pomiary zużycia wody automatycznie przesyłane są z wodomie-

rzy przez koncentratory do systemu
zdalnego odczytu. W ramach inwestycji pilotażowej wymieniono wszystkie
duże wodomierze (o średnicach 50–
100 mm), co pozwoliło na stworzenie
siedmiu stref odczytowych. Wdrożenie
takiego rozwiązania pozwoli na odczyt
wodomierzy strefowych „na wejściu”
i porównanie danych z pomiarami
uzyskanymi od indywidualnych odbiorców na terenie danej strefy, a tym
samym określenie strat wody na poszczególnych obszarach (zamiast bilansu dla całej sieci), w oparciu o aktualne
dane. Zebrane informacje dostępne są
dla administratorów sieci wodociągo-

wej za pośrednictwem programu komputerowego.
Pilotażowa inwestycja, której koszt
przekroczył 263 tys. zł, jest wstępem do
dalszych prac – władze gminy planują
rozwinięcie systemu zdalnego
odczytu i objęcie nim wszystkich odbiorców
wody na terenie
gminy. W tym
celu
złożono
wniosek na dofi n a n s o w a n i e
wymiany wodomierzy i rozbudowy systemu ze środków
R e g i on a l n e go
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

2014–2020. Włączenie indywidualnych
odbiorców do systemu umożliwi wdrożenie nowych e-usług, takich jak np.
elektroniczne biuro obsługi klientów.
Oszacowano, że koszt takiej inwestycji
wyniesie ok. 826 tys. zł.
Warto także zwrócić uwagę na fakt,
że w ramach projektu RURES testowane są inne rodzaje inwestycji. Projekt
jest realizowany przez trzynastu partnerów z sześciu europejskich państw.
W każdym z państw realizowana jest
inna inwestycja pilotażowa – więcej informacji na ten temat można uzyskać
na stronie projektu (www.interreg-central.eu/RURES).
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. ■

Klub dziecięcy w Ibramowicach – już od stycznia 2020 roku
W miesiącu wrześniu Gmina Pałecznica
podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie klubu dziecięcego
na terenie gminy Pałecznica”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Całkowita
wartość projektu wynosi 284 997,50 zł,
w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 242 247,50 zł.
W ramach projektu przewidziano utworzenie klubu dziecięcego poprzez organizację opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3.
Placówka utworzona będzie dla dzieci mieszkańców Gminy Pałecznica, których
rodzice chcą powrócić na rynek pracy, a którzy do tej pory pozostają bez zatrudnienia, przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
a także dla osób pracujących, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki
nad dziećmi, umożliwi utrzymanie zawodu.
Klub dziecięcy będzie funkcjonował w miejscowości Ibramowice od
1 stycznia 2020 r.
Nabór uczestników projektu przeprowadzony jest od 15.11.2019 r. Dostosowanie budynku na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na
terenie gminy Pałecznica”, dofinansowane jest dodatkowo ze środków Funduszu
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Pracy w wysokości 420 000,00 zł, w zakresie ustalonym Resortowym programem
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. Ogólny
koszt realizowanej zadania (inwestycji) wynosi 499 999,50 zł.
■
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Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica
Przebudowa istniejącej sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Pałecznicy ma przyczynić się do
stworzenia w tym miejscu nowoczesnego obiektu,
w którym będzie toczyło się sportowo-kulturalne
życie mieszkańców gminy.
W ramach zaplanowanych prac budowlanych powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Ta część
obiektu będzie wykorzystywana na zajęcia wychowania fizycznego oraz umożliwi organizację turniejów
sportowych. Drugą część budynku stanowić będzie
aula koncertowa (m.in. na występy uczniów Szkoły
Muzycznej w Pałecznicy). Ponadto w budynku będzie
mieściła się sala do rehabilitacji ruchowej i siłownia.
Całość zostanie wybudowana z zachowaniem rygorystycznych warunków technologicznych, tak aby
zminimalizować koszty utrzymania budynku w przyszłości. Wysoka energooszczędność obiektu zostanie
połączona z wykorzystaniem odnawialnych systemów
zasilania – pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.
Umowa na realizację inwestycji została podpisana 20 sierpnia 2019 r. Na początku prowadzone będą
prace związane z wyniesieniem budynku z poziomu
gruntu oraz rozprowadzeniem instalacji sanitarnych,
a także budowa dróg dojazdowych i przejść. Całość

budowy ma zakończyć się w II kwartale 2021 r. Zakontraktowany koszt budowy to kwota ok. 18,3 mln zł.
Powstanie Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica wpisane jest na listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie
Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016–2020.
Planowane efekty, poza samą rozbudową hali sportowej (zapewnienie dogodnych warunków edukacji
uczniów), to stworzenie przestrzeni wspomagającej
prowadzenie działalności gospodarczej dla mikro
przedsiębiorców (miejsca coworkingowe), zwiększenie aktywności społecznej i poprawa stanu zdrowia
osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocnienie

rozwoju aktywności społecznej i sportowej pozostałych mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie wyglądu centrum Pałecznicy.
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. Gmina pozyskała dodatkowo dofinansowanie na część sportową realizowanej
inwestycje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. ■

Małopolskie Talenty wspierają rozwój talentów
dzieci i młodzieży w Gminie Pałecznica
Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie
potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język
obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. Projekt realizowany jest
od IX 2019 do VI 2022 roku na obszarze Małopolski. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.
Na uczniów czekają m. in:
• Profesjonalna diagnoza uzdolnień
• Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne realizowane w Centrach Wspierania Uczniów
Zdolnych
• Konkursy edukacyjne
• Wycieczki edukacyjne
Głównymi korzyściami, jak podkreślają zgodnie koordynator Iwona Wójcik oraz
asystent projektu Karolina Gaździk, będą:
• Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją
• Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem
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• Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe
profity dla nauczycieli w postaci możliwości prowadzenia odpłatnych zajęć dla
uczniów
• Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi
w obszarze edukacji w najbliższej okolicy
Projekt jest realizowany w 2 etapach edukacyjnych: klas 4–6 szkoły podstawowej, klas 7–8 szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w piątki – kompetencje
ponadprzedmiotowe oraz w soboty – kompetencje przedmiotowe. System pracy
w Centrach wykorzystuje metodę projektu i strategii, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza:
„Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
– opiera się na rozwiązywaniu problemów. Dzieci pracują w grupach 8 osobowych, co pozwala na zindywidualizowane procesu nauczania. Mają one także zapewniony dowóz na zajęcia pod opieką przeszkolonej kadry opiekunek. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
■
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Dom Seniora w Pałecznicy
„Dom Seniora” od kwietnia rozpoczął działalność opiekuńczo-pobytową.
Placówka wsparcia mieści się w miejscowości Winiary w przebudowanym
i przystosowanym do tego celu budynku szkoły podstawowej. Personel placówki oraz wykwalifikowani terapeuci
zapewniają uczestnikom wsparcie na
wysokim poziomie. Dużym zainteresowaniem cieszy się terapia ruchowa.
Wykonywanie ćwiczeń ogólnousprawniających, usprawniających stawy, kończyny dolne, górne, ćwiczenia korek-

cyjno-wzmacniające dla osób starszych,
rowerki i bieżnia, to tylko część z atrakcyjnych propozycji terapeutów. Biblioterapia mająca na celu poprawę pamięci, rozwijanie zainteresowań, uaktywnić
szare komórki. Dla zainteresowanych
komputerem i jego możliwościami –
terapia informatyczna, której głównym
celem jest nabycie umiejętności korzystania z internetu oraz zaznajomienie
z możliwościami jakie dają nowoczesne
nośniki informacji. Pozostałe terapie
usprawniają intelektualnie, poprawia-

ją nastrój oraz angażują seniorów do
aktywnego spędzania czasu. Realizacja usług wspomagających polega na
udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu dla uczestników placówki i ich opiekunów.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu proszowickiego poprzez
utworzenie dziennego ośrodka opieki
dla osób niesamodzielnych na terenie
Gminy Pałecznica, zapewnienie usług
opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz akty-

wizująco-usprawniających jak również
wsparcie opiekunów faktycznych/rodzin
poprzez usługi wspomagające. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to
3 447 106,80 zł.
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie.
Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr
projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17. ■

Integruje, uczy i bawi – czyli czym jest

Placówka Wsparcia Dziennego?
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii Św.
Jakuba Apostoła w Pałecznicy działa już drugi
rok. Opieką objętych w niej jest 60 dzieci z Gminy Pałecznica. W ramach jednostki funkcjonują
dwie grupy: specjalistyczna i opiekuńcza. Placówka Wsparcia Dziennego wspiera rodzinę w opiece
i wychowaniu dziecka, a pracownicy takiej instytucji współpracują z rodzicami, pedagogami oraz
przedstawicielami jednostek leczniczych. Uczestnictwo dzieci w placówce jest bezpłatne, dobrowolne i – co najważniejsze – korzystne, ponieważ
podopieczni otrzymują tam wsparcie w ich prawidłowym rozwoju, nabywają umiejętności pokonywania codziennych problemów, uzyskują pomoc
w edukacji oraz uczą się poprzez zabawę. Opiekunowie grupy dążą do integracji wszystkich uczestników, wpajając im zasady zgodnego funkcjonowania, tolerancji i wzajemnego szacunku.
Podczas tegorocznych wakacji z pobytu w placówce
korzystała większość zapisanych dzieci. W lipcu podopieczni byli na wycieczce, podczas której zwiedzali
Pałac w Kurozwękach, zapoznając się przy tym z warunkami życia bizonów, których stado zostało tam
sprowadzone dziewiętnaście lat temu. Ponadto zobaczyli także ruiny zamku Krzyżtopór – największej bu-

dowli pałacowej w Europie w XVII w. przed powstaniem Wersalu – i zapoznali się z jego historią. Z kolei
w drugiej połowie miesiąca wychowankowie brali
udział w warsztatach plastycznych, przeprowadzonych przez studentów uczelni artystycznych, którzy
współpracują z Fundacją „Pszczółki” z Niezwojowic.
Do największych atrakcji lata należał jednak ośmiodniowy wyjazd do miejscowości Ząb koło Zakopanego.
Dzieci bardzo aktywnie spędzały tam czas, wędrując
górskimi szlakami: na Gubałówkę, po Dolinie Kościeliskiej Kiry, na Kalatówki i z Kuźnic do schroniska
„Murowaniec”. Oprócz tego zwiedzały także Zakopane, odpoczywały na Termach „Bania” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz bawiły się w parku rozrywki
„Rabkoland”. W pozostałych dniach sierpnia, zajęcia
w świetlicy skoncentrowane zostały na ćwiczeniach
i zabawach sprzyjających integracji grupy. Na pożegnanie lata odbył się wyjazd do Inwałdu, gdzie podopieczni zobaczyli Park Miniatur „Świat Marzeń” oraz
Warownię, na terenie której brali udział w warsztatach
przybliżających im zawody i codzienność ludzi za czasów średniowiecza.
Oprócz zajęć opiekuńczych są prowadzone cotygodniowe ćwiczenia ruchowe do których należą: zumba
kids, aikido i treningi piłki nożnej, a swoje umiejętności
konstrukcyjne dzieci mogą zaprezentować na zajęciach

z robotyki. Wychowankowie z grupy specjalistycznej
mogą korzystać z pomocy specjalistów: psychologa,
pedagoga, logopedy i terapeuty zajęciowego.
■

Nowa Siedziba
ŚDS
Jeszcze w bieżącym roku, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Pałecznicy zmieni swoją siedzibę. Działający od 2004 roku ośrodek wsparcia
został przeniesiony do odnowionego budynku
w Winiarach.
Nowa siedziba to nowe możliwości. Brak barier architektonicznych, winda do transportu osób niepełnosprawnych, czy też dostosowane toalety pozwolą
w pełni korzystać ze świadczonych przez ŚDS usług
i wsparcia. Większa powierzchnia użytkowa poprawi
komfort przebywania w placówce. Dzięki modernizacji budynku spełnione zostaną standardy – zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania
Środowiskowych Domów Samopomocy. Środki na
powadzoną inwestycję pochodzą z dotacji celowej
Wojewody Małopolskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
■

Pl a ców za baw
na razie nie b ędz ie
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Sportu w Gminie Pałecznica, informuje, iż
z przyczyn związanych z trudnościami
w wyborze wykonawcy zadania – budowa sieci ogólnodostępnych miejsc
rekreacji na terenie Gminy Pałecznica,
zostaje przełożona do odwołania.
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W związku z brakiem ofert do przetargu na wykonanie prac budowlanych przy placach zabaw, jesteśmy
zmuszeni aplikować w następnych
roku kalendarzowym do Urzędu Marszałkowskiego o wznowienie Umowy
o przyznanie pomocy na w/w cel. ■
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Odnowienie prospektu organowego
Operacja mająca na celu „Prace konserwatorskie
Prospektu Organowego w Kościele Parafialnym
pw. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 100.000,00 zł.
Głównym celem Projektu było wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich mających na celu odtworzenie zabytkowego prospektu organowego w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy.
Prace konserwatorskie dotyczyły XVIII-wiecznego,
drewnianego prospektu organowego ze złoconą de-
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koracją snycerską. „Organy z 1904 zbudowane zostały
przez K. Mieszczankowskiego ze Stopnicy, a następnie
odrestaurowano je w obecnym roku. Zakupione przez
ks. Garcarczyka, liczą sobie obecnie 115 lat. Pierwsze
wzmianki zapisane o tutejszych – i najwcześniejszych
– organach pochodzą z 1662 r. Wg wizytacji z 1731 r.
w kościele znajdował się 8-głosowy pozytyw (instrument) o dwóch miechach, który istniał do około
1904 r.” – informuje ksiądz Proboszcz Bogdan Pasisz.
W ramach inwestycji wykonane zostały prace polegające na zabezpieczeniu drewna przed destrukcją
oraz prace naprawcze, restauratorskie i konserwator-

skie Prospektu. W zakresie prac konserwatorskich wyróżniono trzy główne elementy:
1. Architektura powierzchnia drewniana polichromowana – konserwacja estetyczna – fladrowanie 1960
dm2,
2. Powierzchnia drewniana złocona, ornamenty
o powierzchni 430 dm2,
3. Architektura – drewno surowe o powierzchni 780
dm2.
Działanie to miało na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie dziedzictwa przyszłym pokoleniom.
■
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