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Drodzy Czytelnicy!
Po tak długiej
przerwie wracamy z gazetą
„Do celu” do
Waszych domów. W wyniku obostrzeń
z w i ą z anych
z ogólnoświatową pandemią covid-19 podjęliśmy decyzję, że wstrzymamy jej
druk i kolportaż.
Te ostatnie dwa lata to bardzo
trudny czas dla nas wszystkich.
Nieustanny strach o zdrowie i życie nasze oraz naszych najbliższych,
pożegnanie tak wielu osób, którym
nie udało się wygrać tej nierównej
walki z covidem. W czasach, kiedy
wydawałoby się, że mamy wszystko
pod kontrolą, że jesteśmy panami
własnego losu, pojawia się wirus,

który pokazuje nam jak mało możemy i jak niewiele zależy od nas
samych. Ogólnie panujące zastraszenie i odizolowanie spowodowało, że człowiek bał się drugiego
człowieka, kontaktu z nim, a nawet rozmowy. Był to czas refleksji i przewartościowania tego co
w życiu jest naprawdę ważne. To
dla nas lekcja ogromnej pokory
i szacunku do tego co posiadamy. Myślę, że każdy z nas jeszcze
bardziej docenia życie, zdrowie
i obecność drugiego człowieka,
który w każdej chwili może zgasnąć jak płomień świecy. W życiu
są chwile, kiedy mamy wszystkiego
dosyć, gdy problemy nas przerastają, a ludzie wokół irytują, jesteśmy
zmęczeni codziennym życiem, porównujemy się do innych myśląc,
że żyje im się lepiej. Jednak w ży-

WAŻNE ADRESY
ciu zawsze należy potrafić cieszyć
się z tego co mamy i odnajdywać
radość w najdrobniejszej sytuacji,
która nas spotyka. Każdy ma swoje
problemy i trudności, nikt nie ma
idealnego życia, a problemy znikną dopiero wówczas kiedy nas już
nie będzie. Dlatego szkoda życia
na rozpamiętywanie, żałowanie, że
mogłoby być inaczej, narzekanie
na to co przynosi dzień, na kłótnie
z drugim człowiekiem.
Zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia niech będą dla nas
wszystkich czasem pełnym nadziei
na lepsze jutro, wyrozumiałości,
miłości i życzliwości dla naszych
najbliższych, a Nowy Rok niech obdaruje nas zdrowiem, szczęściem
i pomyślnością.
Joanna Hałat
Redaktor naczelna

Ostatnie pożegnanie
Alfreda Marachy
Z ogromnym żalem społeczność Gminy Pałecznica przyjęła wiadomość
o śmierci Śp. Alfreda Marachy, pierwszego Wójta Gminy Pałecznica,
reaktywowanej 30 lat temu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 listopada
2021 roku w Pałecznicy, rodzinnej miejscowości byłego wójta.

Tak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami… (Św.
Jan). W dniu 11 listopada 2021 roku
w wieku 82 lat zmarł Alfred Maracha, który był pierwszym Wójtem
Gminy Pałecznica po jej reaktywacji
w 1991 roku i oddzieleniu od Gminy Racławice. Urodził się i wycho-

wał w Pałecznicy. To właśnie z tą
miejscowością był związany przez
całe swoje życie. Odszedł człowiek
niezwykle oddany, pomocny, rozumiejący ludzkie problemy, umiejący
prowadzić dialog z ludźmi, zaangażowany w społeczną, gminną i powiatową działalność, pełen pokory,
niezwykle szanowany i jednocześnie
okazujący każdego dnia szacunek
innym.
Na stałe zapisał się w historii
Gminy Pałecznica. W wieku 52
lat objął stanowisko Wójta Gminy
Pałecznica. Zanim doszło do powstania nowej gminy, w Pałecznicy zorganizowano referendum,
podczas którego blisko 55 procent
mieszkańców opowiedziało się za
odłączeniem od Racławic. Decyzja
o powołaniu nowej gminy została
ogłoszona w kwietniu 1991 roku.
Bardzo ważną inwestycją zrealizowaną podczas sprawowania urzędu, Śp. Alfreda Marachy w Gminie
Pałecznica była budowa wodociągu, z którego do dzisiaj korzystają
mieszkańcy. – Wiedzieliśmy, że
dysponujemy bardzo wydajnym
źródłem wody głębinowej i chcieliśmy zbudować ujęcie i wodociąg
wspólnie z Proszowicami i Racławicami. Jednak ani burmistrz
Proszowic, ani wójt Racławic nie
przyjechali na nasze zaproszenie.

Wtedy zaproponowaliśmy współpracę gminie Skalbmierz. Wspólnie
zbudowaliśmy ujęcie i wieżę ciśnień.
Udało nam się na to zdobyć dotację z fundacji Marii Stoltzman i od
wojewody. Z czasem zaopatrzyliśmy z tego ujęcia wszystkie 14 wsi
w naszej gminie, 13 wsi w gminie
Skalbmierz i pięć z gminy Kazimierza Wielka – wspominał w jednym
z wywiadów Śp. Alfred Maracha.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 listopada 2021 roku. Msza
Święta została odprawiona w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jakuba
Starszego Apostoła w Pałecznicy.
Następnie w uroczystym kondukcie, żałobnicy udali się na Cmentarz
Parafialny, gdzie Śp. Alfred Maracha został pochowany w rodzinnym
grobie.
Śp. Alfred Maracha był Wójtem
Gminy Pałecznica, Przewodniczącym Rady Powiatu, Wiceprezesem
Rady Powiatu, Prezesem Zarządu
Gminnego Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Prezesem Gminnej
Spółdzielni Samopomocy Chłopstwa Racławice – Pałecznica, Starostą Powiatu Proszowickiego oraz
Prezesem Związku Emerytów i Rencistów w Pałecznicy.
„Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą…” (ks. Jan Twardowski).
■

Urząd Gminy Pałecznica
ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-037; (41) 38-48-037 w. 19
e-mail: urzad@palecznica.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pałecznicy
ul. św. Jakuba 43
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-645

Gminne Centrum Kultury i Promocji
Gminy Pałecznica
ul. Strażacka 3
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-037 wew. 18

Przedszkole w Nadzowie
Nadzów 101
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-101

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
Winiary 63
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-513
Gminna Biblioteka Publiczna
w Pałecznicy
ul. Strażacka 1
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-118

Przedszkole w Czuszowie
Czuszów 73
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-602
Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Ibramowicach
Ibramowice 42
32-109 Pałecznica
(41) 38-48-113
Szkoła Muzyczna I stopnia
im. St. Moniuszki
w Pałecznicy
ul. św. Jakuba 43
32-109 Pałecznica
(41) 384 86 45
e-mail: smuz.palecznica@interia.pl
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Marcin Gaweł: wszystkie
działania podejmowane są
z myślą o mieszkańcach
Gmina Pałecznica jest jedną z mniejszych gmin w regonie,
ale zajmuje czołowe miejsce pod względem rozwoju,
zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji. Marcin Gaweł
– Wójt Gminy Pałecznica opowiedział, co zmieniło się
w gminie w ciągu ostatnich miesięcy, które inwestycje
zakończyły się już sukcesem, a które jeszcze przed nami.
Ponadto, zdradził, co jest kluczem do pozyskiwania
wysokich dofinansowań różnych projektów, jak również
jakie wyzwania i cele wyznaczył sobie na kolejne lata.

Do Celu: Panie Wójcie, na początku naszej rozmowy należy zaznaczyć, że po bliskiej półtorarocznej przerwie do rąk mieszkańców
trafia właśnie kolejne wydanie
gazety „Do celu”. Znajdą w nim
informacje o najważniejszych wydarzeniach oraz działaniach, jakie zostały podjęte i miały miejsce
w ostatnich miesiącach na terenie
Gminy Pałecznica.
Marcin Gaweł: To prawda. Należy
jednak zwrócić uwagę, że sytuacja,
jaka miała miejsce w marcu ubiegłego roku, kiedy cały kraj i świat
dotknęła pandemia covid-19, wymusiła pewne zmiany, m.in. znacznie ograniczyła kontakt bezpośredni
pomiędzy ludźmi. Ze względu na
różne obostrzenia nie kolportowaliśmy gazety ponieważ nie chcieliśmy
narażać naszych mieszkańców na
ewentualne przenoszenie wirusa.
Dziś już wiemy, że z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności dostarczenie gazety do naszych mieszkańców nie stanowi zagrożenia. Pokładamy duże nadzieje, że ponownie
gazeta „Do celu” będzie regularnie
trafiała do naszych mieszkańców.
Bardzo ważnym wydarzeniem
ostatnich miesięcy jest uroczyste
otwarcie Centrum Rozwoju Społecznego, które miało miejsce 8
października 2021 roku. Powstało
ono, dzięki przebudowie istniejącej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy. Jego budowa trwała blisko dwa lata. Osoby,
które przyjeżdżają do naszej gminy
po dłuższej nieobecności, doceniają zmiany, jakie zachodzą w gminie i wszyscy są pod ogromnym
wrażeniem nowo wybudowanego
obiektu. Chyba każdy się zgodzi,
że zarówno uczniowie potrzebowali hali sportowej z prawdziwego
zdarzenia, jak i mieszkańcy miejsca, w którym toczyć się będzie
życie społeczne i kulturowe?

M.G. Osobiście mam zasadę, że jeśli podejmuję się jakiegoś zadania,
to staram się zrobić je najlepiej, jak
to możliwe. W dzisiejszych czasach
cały czas trzeba się uczyć, choć są
momenty, kiedy tego czasu nam brakuje. Ja cały czas uzupełniam swoją
wiedzę, biorąc udział w różnych
konferencjach, szkoleniach, kończąc
kolejne studia podyplomowe. Do
tego dochodzi moja osobista pasja,
która dotyczy budownictwa pasywnego. Kilkanaście lat temu jak analizowaliśmy budżet Gminy Pałecznica, który w porównaniu z innymi
gminami jest naprawdę niewielki,
szukaliśmy oszczędności aby móc
wygenerować środki finansowe,
które pozwoliłyby nam zapewniać
wkład własny do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Przeprowadziliśmy szczegółowe
analizy, z których wynikało, że jednym z największych kosztów Gminy Pałecznica są wydatki związane
z subwencją oświatową oraz bieżące
utrzymanie budynków użyteczności
publicznej (szkół, remiz, domów ludowych itd.), w tym koszty energii.
Już wtedy zaciekawiło mnie to, że
na energii można zaoszczędzić poprzez odpowiednie wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Coraz
więcej zaczęło się mówić o zaletach
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, o rekuperacji i o tych wszystkich
rozwiązaniach, które mają wpływ
na ochronę środowiska naturalnego. Jesteśmy małą gminą i mamy
mało pieniędzy na bieżące wydatki. Niezwykle ważne jest to, żeby,
budować obiekty z zastosowaniem
takich rozwiązań, które zapewnią
w przyszłości jak najmniejsze koszty
związane z ich eksploatacją. Jednym
z pierwszych nowoczesnych budynków w naszej gminie był budynek
Szkoły Podstawowej w Pałecznicy, który został oddany do użytku
w 2010 roku. Zależało mi na tym,
żeby był on jak najmniej energo-

chłonny. Na ówczesne czasy było to
dla nas ogromne wyzwanie. Między
czasie powstawały kolejne obiekty,
tj.: Dom Kultury, Biblioteka, remizy, domy ludowe i każda budowa,
przebudowa, rozbudowa dawała
nam kolejne doświadczenia. Kiedy
rozpoczęliśmy prace nad projektem
hali wiedzieliśmy jedno – musi to
być projekt oparty na pasywności,
aby w przyszłości budynek ten był
zero energetyczny. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowoczesnym
technologiom zastosowanym przy
jego budowie nie będziemy potrzebowali żadnych dodatkowych źródeł
energii, aby go ogrzać i utrzymać.
To ważne, bo jesteśmy małą gminą,
z niewielkim budżetem i nie poradzilibyśmy sobie z wysokimi kosztami późniejszej jego eksploatacji.
Jednak żeby budynek ten był zero
energetyczny musieliśmy starannie
dobierać każdy materiał. Specyfiką
tego rodzaju obiektu jest bardzo duża ilość izolacji termicznej i dbałość
o detale. Na etapie budowy ważnym
aspektem było także utrzymanie
szczelności budynku, co pozwoli na
jego ekonomiczne użytkowanie. Zadowolony jestem również z tego, że
udało nam się wykorzystać dotychczas istniejącą salę gimnastyczną,
która została przebudowana na aulę
koncertową i połączona z budynkiem Szkoły Podstawowej.
Jestem przekonany, że ta inwestycja w znaczący sposób poprawi
standard życia mieszkańców naszej
gminy.
Wszystko zostało dokładnie przemyślane i zaprojektowane. Patrząc
na ten budynek, jego zaplecze
wkomponowanie w cały obiekt
szkoły i boiska sportowe, które
znajdują się bezpośrednio za szkołą, można odnieść wrażenie, że
z pewnymi planami i działaniami
byliście dwa kroki przed innymi.
Mam rację?

M.G. Można tak to określić. Nazwałbym to pracami długofalowymi i prowadzonymi działaniami
strategicznymi. Przystępując do
projektowania Centrum Rozwoju
Społecznego, wiedzieliśmy, że budynek musi mieć dwie kondygnacje. Przypomnę, że w 2009 roku
wybudowaliśmy boisko ORLIK.
Projekt nie uwzględniał zaplecza
szatniowo-sanitarnego, bo już wtedy wiedzieliśmy, że musi powstać
duży obiekt skupiający w sobie halę
sportową, studio fitness, siłownię,
szatnie, łazienki, pokoje dla trenerów, itd. Już podczas prac budowy
nad ORLIKIEM miałem wizję tego,
jak chciałbym, żeby to wyglądało.
Początkowo projektanci nie rozumieli naszych pomysłów, oczekiwań
i idei. Prace trwały długo, ale finalnie uzyskaliśmy satysfakcjonujący
nas projekt. Żeby zapewnić sprawność i efektywność funkcjonowania
i wysoką energooszczędność obiektu
połączyliśmy fotowoltaikę, pompy
ciepła z wentylacją i silnie rozbudowaną automatyką. Chcemy włączyć wszystkie systemy i rozwiązania

zastosowane w Centrum Rozwoju
Społecznego do Inteligentnego Centrum Zarządzania Energią (ICZE)
w Gminie Pałecznica, które obecnie
powstaje w ramach kolejnego dużego projektu jaki realizujemy. Dzięki
temu centrum, w jednym miejscu,
żeby nie powiedzieć w programie,
będziemy mogli monitorować prawidłowość działania i eksploatacji
wszelkich technologii zastosowanych w budynkach użyteczności
publicznej, a także podejmować
błyskawiczne działania naprawcze
w sytuacji pojawienia się awarii.
Jest to pierwszy projekt rozwojowo-badawczy w Gminie Pałecznica i pierwszy taki projekt w Polsce.
Poza tym, za nami duży projekt,
nad którym pracowaliśmy z kilkoma państwami Unii Europejskiej.
Trzeba się pochwalić, że Niemcy
wystąpili do nas z prośbą, abyśmy
wzięli udział w kolejnym projekcie
celem podzielenia się tym, co się
dzieje w naszej gminie. Podsumowując, wszystko co robimy jest robione z myślą, żeby mieszkańcom
gminy żyło się lepiej.
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Zostając przy temacie Centrum
Rozwoju Społecznego, jakie są jego
jeszcze zalety, poza tymi, o których
pan już wspomniał?
M.G. Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica ma kilka
funkcji i jeśli mam być szczery, to
codziennie rodzą się nowe pomysły na jego wykorzystanie. Budynek posiada kilka stref. Mieści się
w nim pełnowymiarowa hala sportowa z boiskami do koszykówki,
siatkówki i piłki ręcznej. Zadbano
o każdy szczegół, dzięki czemu w tej
hali będzie można organizować zawody sportowe nawet na szczeblu
centralnym. W drugiej części budynku znalazło się miejsce na pomieszczenia do gry na instrumentach dla uczniów szkoły muzycznej,
oraz aulę koncertową. Dodatkowo
w obiekcie znajduje się zaplecze socjalne, pokoje trenerów, szatnie, sala
rehabilitacyjna przystosowana dla
osób niepełnosprawnych, a nawet
galeria sztuki z obrazami pani Doroty Gondek-Dołęgi. W Centrum
Rozwoju Społecznego będą prowadzone różne zajęcia dla dzieci. Ro-

dzice nie będą musieli martwić się
o swoje pociechy, ponieważ w tym
miejscu będą miały zagwarantowane różne alternatywy spędzenia
wolnego czasu pod okiem opiekunów. W obiekcie już prowadzone
są zajęcia z piłki nożnej i siatkowej,
natomiast kolejne formy aktywności
to tylko kwestia czasu.
Nie jest żadną tajemnicą, że budowa Centrum Rozwoju Społecznego była kosztowną inwestycją.
Jednak należy dodać, że udało
się na nią pozyskać bardzo duże
środki z funduszy unijnych oraz
z budżetu państwa. Pojawia się
pytanie, jak Pan Wójt to robi, że
Gmina Pałecznica otrzymuje dofinansowania z tylu różnych źródeł?
M.G. Zarówno ja, jak i moi pracownicy na bieżąco śledzimy pojawiające się nabory, przygotowujemy
niezbędną dokumentację i aplikujemy o dofinansowanie. My mamy
różne, jak ja to nazywam szufladki,
do których wkładamy nasze pomysły, co należy zmienić, usprawnić lub
poprawić na terenie gminy. Przygo-

towujemy niezbędną dokumentację
projektową i czekamy, aż pojawi się
jakieś źródło dofinansowania.
Podam przykład, jak to działa.
W 2010 roku zaplanowaliśmy przebudowę już istniejącej hali sportowej, która byłaby zlokalizowana przy
ówczesnej Samorządowej Szkole
Podstawowej w Pałecznicy. Pomysł
ten zrodził się ponieważ w tej placówce oświatowej na co dzień uczyło
się blisko 300 uczniów, sala nie była
wystarczająca, aby w odpowiednich
warunkach przeprowadzać wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego. Ponadto gmina potrzebowała
obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia, nowoczesnego, niskoenergetycznego i odpowiadającego
aktualnym standardom. W związku
z tym wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy o konieczności budowy nowego kompleksu.
W 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014–2021,
ogłosił nabór wniosków na rewitalizację gminy. Stworzyliśmy

koncepcję, co można i w których
miejscach zrewitalizować. Gdy tylko
umożliwiono składanie wniosków,
mieliśmy wszystko przygotowane
i złożyliśmy projekt.
Okazało się, że otrzymaliśmy
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020, w wysokości
10 415 130,91 zł., ale to był dopiero
początek. Równolegle staraliśmy się
o uzyskanie dodatkowych środków
z innych źródeł: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego czy
też PFRON.
Dodatkowo Gmina Pałecznica
otrzymała wsparcie ze środków:
– Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej;
dotacja w kwocie 5 000 000,00 zł.
– NFOŚiGW ramach programu
priorytetowego nr 3.1.6 „Poprawa
jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”, dotacja w kwocie
1 336 229,00 zł, pożyczka w kwocie
1 336 229,00 zł.
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka
na rewitalizację”, pożyczka w kwocie
550 000,00 zł.
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego, dotacja
w kwocie 350 000,00 zł.
– Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł.
Naszym celem jest nie tylko to,
aby Pałecznica jako stolica naszej
gminy wyglądała ładnie, ale żeby wszystkie nasze miejscowości
wyglądały na poziomie unijnym.

Praktycznie w każdej z nich, mamy przynajmniej jeden budynek
użyteczności publicznej. Musi być
przecież jakieś centrum wsi, w którym mieszkańcy mogą się spotykać.
Taki budynek trzeba ocieplić, wyizolować, wymienić okna, pokrycie
dachowe, przeprowadzić głęboką
termomodernizację, czy też założyć
panele fotowoltaiczne bądź zagospodarować teren wokół budynku.
W takich odnowionych obiektach
mieszkańcy mogą się spotykać, organizować uroczystości, przeprowadzać spotkania sołeckie, jak i mogą
działać Koła Gospodyń Wiejskich
czy Ochotnicze Straże Pożarne.
Właśnie, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z różnych źródeł odnowiliśmy w ostatnim czasie, m.in.
domy ludowe w Lelowicach Kolonii
i Niezwojowicach. Dzięki różnym
programom remontujemy remizy
OSP, dokonujemy systematycznych
zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania, samochodów ratowniczo-gaśniczych, aby
służyły do ratowania życia i mienia
naszych mieszkańców.
Jedną z naszych ostatnich inwestycji było powstanie w każdej wsi
placu zabaw dla dzieci. Mamy oczywiście plany, aby te place rozbudować, aby pojawiło się na nich jeszcze
więcej zabawek dla najmłodszych
naszych mieszkańców. Jednak chcemy, żeby to była decyzja mieszkańców. Nie chcemy narzucać naszych
pomysłów, niektórym będzie zależało na tym, aby pojawiły się elementy
siłowni zewnętrznej, inni będą woleli boisko do gry w piłkę nożną czy
siatkówkę. Niech mieszkańcy danej
wsi sami zdecydują.
Zmieniając nieco temat, kolejne
ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy miało miejsce w sierpniu tego roku, czyli dożynki. Po
roku przerwy, spowodowanej pandemią w bezpiecznych warunkach
udało się zorganizować Gminne
Dożynki w Winiarach.
M.G. Tak, mieszkańcy Winiar przy
współpracy z Gminą Pałecznica
zorganizowali dożynki gminne.
Jest to ciekawy temat, ponieważ
organizacja była trudna ze względy
na rok pandemii. Poza tym, ten rok
był bardzo trudny dla rolników. Za
nimi ciężka zima. Wiosną pojawiły
się duże przymrozki, co odbiło się
na ilości i jakości plonów. Natomiast latem nawiedziły naszą gminę gwałtowne ulewy i gradobicie,
które doprowadziły do kolejnych
zniszczeń i strat w uprawach. Same żniwa również były trudnym
czasem w związku z niesprzyjającą
pogodą. Jednak wspólnie z radnymi
i sołtysami zadecydowaliśmy, żeby
mimo wszystko dożynki zorganizować, ponieważ jakże kluczowa jest
integracja społeczeństwa, jak ważne jest, aby ludzie dali coś od siebie
bezinteresownie. I nasi mieszkańcy
to właśnie robią. Sam proces tworzenia wieńca dożynkowego, układanie
przyśpiewek, tworzenia stołów dożynkowych do degustacji, to właśnie jest integracja. Każdy ma swoje
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cy materialnej, a nie finansowej.
Oczywiście pomoc finansowa też
jest potrzebna, ale ona nie rozwiązuje wszystkich problemów. My
jako Gmina Pałecznica wyszliśmy
naprzeciw potrzebom seniorów.
Podjęliśmy decyzję, inną niż często
to obserwowaliśmy w okolicznych
gminach. Nie sprzedaliśmy obiektu
po dawnej szkole w Winiarach, bo
wiedzieliśmy, że kiedyś on się przyda i dzisiaj nie służy on prywatnym
przedsiębiorcom, a mieszkańcom.
Jest tam Dom Seniora oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.
Realizujemy działania, które mają
podnieść świadomość i integracje
naszego społeczeństwa lokalnego,
przede wszystkim w gronie seniorów. Ważne jest aby seniorzy dzięki
naszej placówce czuli się potrzebni,
ponieważ dla wszystkich jest miejsce
w naszej społeczności.

z ajęcie. Panowie robią konstrukcje
do wieńca, panie go ozdabiają, a inna grupa zajmuje się przygotowaniem stołu dożynkowego. Panowie
specjalizują się w nalewkach, panie
zaś w potrawach regionalnych.
Miejsce tegorocznych Dożynek
Gminnych nie było przypadkowe,
prawda? W Winiarach w dawnej
szkole od kilku miesięcy funkcjonuje, m.in. Środowiskowy Dom
Samopomocy oraz Dzienny Dom
Pobytu Osób Starszych.
M.G. To prawda. Od lat jest tak, że
dożynki robimy w miejscu, w którym udało się nam coś odnowić.
Winiary praktycznie od 2000 roku
czekały na kompleksową przebudowę, tak aby dziś móc pochwalić
się swoim odnowionym centrum.
W ostatnich latach w naszej gminie powstało, tyle nowych obiektów, że stworzyła się swego rodzaju
kolejka do ich otwarcia. Cieszymy
się, że udało się nam stworzyć taką
inwestycję w Winiarach. Jesteśmy
dumni z tego miejsca i dlatego postanowiliśmy właśnie tam zorganizować tegoroczne dożynki. Cieszę
się, że pogoda dopisała bo dzięki
temu frekwencja była wysoka. Aż
2000 samochodów pojawiło się na
naszych ścierniskowych parkingach.
Ogromne podziękowania należą się
dla strażaków z OSP Winiary, którzy
pomogli w organizacji dożynek od
strony technicznej, dla pań z KGW
Winiary, które zajęły się organizacją
dożynek od strony gastronomicznej.

Uważam, że integracja się powiodła,
a mieszkańcy byli zadowoleni.
Nie sposób nie wspomnieć, iż
Gmina Pałecznica w tych trudnych
momentach pandemii koronawirusa nie zapomniała o osobach
starszych, niepełnosprawnych czy
samotnych. Od samego początku
mogli oni liczyć na pomoc i wsparcie. Odnowienie budynku po dawnej szkole w Winiarach okazało się
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę w tych ciężkich czasach.
M.G. W 2004 r. w gminie narodził
się pomysł, aby stworzyć Środowiskowy Dom Pomocy, który wspaniale funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Dzięki tej placówce i wsparciu pani
kierownik Iwony Perkowskiej dotarliśmy do najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszej gminy. To była
ciężka praca, ale warta każdego wysiłku. Osoba niepełnosprawna nie
powinna być wykluczona, wręcz
przeciwnie, powinna być doceniana,
zaopiekowana, poszanowana i dzięki pracownikom naszego domu pomocy jego uczestnicy tak właśnie
się czują.
Z dostępnych statystyk wynika,
że zaczynamy być społeczeństwem
wolno starzejącym się, co oznacza
m.in. że większa grupa rencistów,
emerytów, seniorów, potrzebuje
pomocy. Tutaj kapitalnie wpisuje
się bank żywności i żywność, którą
dostarczamy do domów najbardziej
potrzebujących mieszkańców. Osobiście jestem zwolennikiem pomo-

Powiedzieliśmy o inwestycjach,
które już się zakończyły. To teraz
poproszę o parę słów wyjaśnienia
na temat inwestycji, która właśnie
się finalizuje, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
M.G. Jest to bardzo ważny element
gospodarki odpadami na terenie
gminy Pałecznica. Ustawodawca
przewiduje, że od 2022 roku każda
gmina powinna posiadać własny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To miejsce, do
którego każdy może oddać niepotrzebną rzecz i nie muszą to być tylko śmieci. Mogą to być rzeczy, które
dla nas mogą być już bezużyteczne,
ale dla innych mogą stanowić jakąś
wartość albo być przydatne. Kiedy
byłem w Danii, widziałem właśnie
tamtejszego PSZOK-a. Ten pomysł
bardzo mi się spodobał. Ludzie zostawiali w tym punkcie rzeczy typu:
stoły, krzesła, lodówki, a inni mogli
sobie to kupić. Jest to efekt finalny,
ponieważ musi to przejść jeszcze
odpowiednią segregację. Zależało
mi, aby w naszej gminie powstało
takie miejsce. Możemy te różne
przedmioty odrestaurować i nieopłatnie oddać. To spowoduje, że

damy drugie życie śmieciom wielkogabarytowym i przyczynimy się do
mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Na ten moment mamy miejsce, w którym nasz gminny PSZOK
będzie zlokalizowany. Obiekt jest
wyposażony, zamknięty i czeka na
kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego. Na jego terenie będzie można
magazynować 14 różnych frakcji
śmieci. Jeśli uzbiera się ich odpowiednia ilość, to będziemy mogli je
zutylizować. Zaraz po kontroli, gdy
dostaniemy zielone światło, uruchomimy ten obiekt. Początkowo będziemy chcieli obsługiwać ten obiekt
konserwatorami i urzędnikami gminy. Póki co nie chcemy uruchamiać
nowych etatów żeby nie generować
dodatkowych kosztów. Cieszę się, że
dostrzegliśmy możliwość dofinansowania tego zadania. Nasza gmina
aplikowała o dofinansowanie w wysokości 85% całej inwestycji i wsparcie to otrzymaliśmy. Natomiast jak
się później okazało, w drugim naborze wniosków nie dla wszystkich
gmin wystarczyło pieniędzy.
Gmina Pałecznica cały czas się
rozwija. Zbliża się koniec roku
kalendarzowego. Na koniec Panie
Wójcie muszę zadać to pytanie. Jakie inwestycje i plany inwestycyjne
przygotowywane są na najbliższe
miesiące, a może lata?
M.G. Planów mamy jeszcze bardzo
dużo, energii do działania również,
dlatego chcielibyśmy jeszcze wiele
zmienić w naszej gminie. Najważniejsza jest konsekwentna realizacja
planów przez cały okres pełnienia
funkcji przez wójta, radnych, sołtysów, oraz słuchanie potrzeb zgłaszanych przez naszych mieszkańców.
Pamiętajmy, że jeśli podejmujemy
się jakiegoś zadania, to należy je
zrealizować do końca. W pierwszej
kolejności chcielibyśmy zbudować
dom ludowy dla mieszkańców
wsi Solcza, ponieważ nie mają oni
miejsca, gdzie mogliby się spotkać.
Mieszkańcy Solczy za darmo oddali
swoje działki, żeby w ich miejscowości również powstało centrum
wsi. Chcemy dokończyć również

działania jeszcze w kilku innych
miejscowościach i skupić się na
przestrzeni wokół już wyremontowanych budynków.
Kolejne plany dotyczą kanalizacji, która będzie dla naszej gminy dużym wyzwaniem. Wspólnie
z Radą Gminy rozmawialiśmy już na
ten temat. W miejscowości Gruszów
znajduje się oczyszczalnia ścieków
z kolektorem zbiorczym o długości
5 km. Kanalizacja w pozostałej części gminy jest oparta o przydomowe oczyszczalnie ścieków, których
jest około 500. Musimy jednak pamiętać, że Pałecznica znajduje się
bezpośrednio na zbiorniku wody
podziemnej, którą musimy chronić.
Jest to dla nas wyzwanie, ponieważ
kolektor zbiorczy musiałby skanalizować przede wszystkim miejscowość Pałecznica. Po dyskusjach
z radą doszliśmy jednak do wniosku, że wsparcie, które otrzymamy
dzięki Polskiemu Ładowi, będziemy
mogli przeznaczyć na kanalizację
całej gminy, zbudować kolektor, aby
w przyszłości mieszkańcy miejscowości Pałecznica, Czuszów, Nadzów,
Pieczonogi, Ibramowice, itd. mieli
możliwość podłączenia się do niej.
Są to jednak działania, które planujemy w przyszłości.
Myślałem jeszcze nad wprowadzeniem Internetu światłowodowego, bo Internet radiowy na terenie
gminy Pałecznica się nie sprawdził.
Pagórki powodują to, że nie ma
takiego nośnika, który zapewniłby odpowiedni zasięg wszystkim
mieszkańcom. Uważam, że Internet po kablu jest najlepszy. Dzisiaj
w czasach „telewizji kablowej” ta inwestycja jest niezbędna. Będzie ona
trudna do zrealizowania, ponieważ
wymaga zainwestowania kapitału
prywatnego poprzez partnerstwo
publiczno-prywatne i co najważniejsze nie może być sfinansowana
ze środków Unii Europejskiej.
Trzecią przestrzenią jest gazyfikacja. Z gazem sytuacja wygląda
bardzo podobnie jak z Internetem.
Polska Spółka Gazowa zaleca w gminach, w których nie ma jeszcze gazu, aby budować zbiorniki strefowe
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w poszczególnych miejscowościach,
a nie sieć magistrali. Następnie od
tego zbiornika zasilać okoliczne
domy, które byłyby tym zainteresowane. Dopiero kiedy zużycie tego
gazu będzie duże, stanie się możliwe i opłacalne dla PSG zbudowanie
sieci. Prowadzimy wspólnie z radnymi i mieszkańcami rozmowy na
ten temat.
Ostatnią planowaną inwestycją
jest modernizacja sieci wodociągowej. Chcemy sprawić, żeby odczytywanie stanu liczników wody
odbywało się za pomocą jednego
kliknięcia w komputerze. W związku z tym wymieniamy wodomierze
na ultradźwiękowe. Jednocześnie
budujemy także sieć, która będzie czytała te nasze wodomierze.

Chcemy, żeby na terenie gmina Pałecznica powstało od 9 do 11 stref
wodociągowych, które mogłyby liczyć straty wody i przez to szybko
wyłapywać pojawiające się awarie
na sieci.
Na koniec chcę podkreślić, że
wszystko, o czym rozmawialiśmy,
nie wzięło się z niczego. Wynika
z potrzeb naszych mieszkańców,
pomysłów na poprawę jakości ich
życia, chęci działania i rozwiązywania pojawiających się problemów.
Wszystko jest robione z myślą
o mieszkańcach i dla mieszkańców
gminy, aby żyło im się lepiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę Panie
Wójcie.
M.G. Ja również bardzo dziękuję. ■

Adam Baran: możemy być
dumni z Centrum Rozwoju
Społecznego
– Wszyscy radni zgodnie zagłosowali, aby
wybudować Centrum Rozwoju Społecznego. Wójt
Gminy Pałecznica wysoko zawiesił poprzeczkę.
Mamy prawo być dumni z tej inwestycji, ponieważ
to piękny, nowoczesny obiekt – jeden z lepszych,
żeby nie powiedzieć najlepszy w skali całego
województwa małopolskiego. Posłuży on wielu
pokoleniom mieszkańców Gminy Pałecznica –
powiedział Adam Baran, Przewodniczący Rady Gminy
Pałecznica.

Do Celu: Gmina Pałecznica oddała w ostatnich tygodniach do
użytku piękne Centrum Rozwoju
Społecznego. Gdyby nie pozytywna akceptacja tej inwestycji przez
radnych, nie zakończyłaby się ona
sukcesem. Jako gmina, społeczność, mamy ogromne powody do
dumy, że taki obiekt powstał w naszej miejscowości.
Adam Baran: Bardzo się cieszymy, że my radni Gminy Pałecznica podjęliśmy uchwałę w sprawie
przystąpienia do budowy Centrum
Rozwoju Społecznego. Na etapie
zakupu działki pod halę pojawiły
się wśród radnych wątpliwości,
czy to dobra decyzja. Jednak kiedy
wszyscy zapoznali się z projektem,
byliśmy pewni, że taki obiekt musi
powstać w naszej gminie. Wszyscy
radni zgodnie zagłosowali, aby wybudować Centrum Rozwoju Społecznego. Wójt Gminy Pałecznica
wysoko zawiesił poprzeczkę. Mamy
prawo być dumni z tej inwestycji,
ponieważ to piękny, nowoczesny
obiekt – jeden z lepszych, żeby nie

powiedzieć najlepszy w skali całego
województwa małopolskiego. Dodam również, że ostatnie reformy
w szkolnictwie sprawiły, że nasza
gmina potrzebowała budynku,
w którym dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie realizować
zajęcia z wychowania fizycznego.
Dzięki wsparciu z funduszy europejskich oraz ze środków krajowych
mogliśmy wybudować taki okazały, funkcjonalny obiekt, na miarę
naszych czasów. Posłuży on wielu
pokoleniom mieszkańców Gminy
Pałecznica.
Koszt całej inwestycji to ponad 19
mln złotych. Niewiele więcej wynosi cały budżet Gminy Pałecznica. Zapewne wiele osób zastanawiało się, jak gmina poradzi sobie
z tak ogromnym i kosztownym
przedsięwzięciem?
A.B. Podczas rozmów i planów dotyczących budowy Centrum Rozwoju Społecznego braliśmy pod uwagę
to, że sala sportowa jest potrzebna.
Jednak wybudowanie jej według

tradycyjnych, żeby nie powiedzieć
prostych rozwiązań, przełożyłoby
się w późniejszym czasie na wysokie koszty eksploatacji i utrzymania. Mając świadomość tego, że
jako gmina mamy mały budżet nie
mogliśmy dopuścić do sytuacji, że
utrzymanie takiego obiektu za kilka
lat będzie wiązało się dużymi nakładami finansowymi. Cała Rada Gminy doskonale zdawała sobie sprawę
z tego, że podjęte decyzje dotyczące
realizacji takiego właśnie projektu
będą procentować w przyszłości.
Niewątpliwie najwięcej pracy i czasu przy pozyskaniu środków i realizacji tego projektu poświęcił Pan
Wójt Marcin Gaweł, za co w imieniu
swoim jak wszystkich mieszkańców
chcę podziękować.
Wydaje się, że kluczem jest dobra
współpraca na linii Wójt Gminy
– Radni, jak również wzajemne zaufanie i świadomość, że budowa
tego rodzaju obiektu to inwestycja
w kolejne pokolenia mieszkańców
całej gminy?

A.B. Wszyscy radni są mocno zaangażowani w działania społeczne.
W związku z tym doskonale rozumieli idee tego projektu, że warto
zainwestować w Centrum Rozwoju
Społecznego. Co więcej, duża grupa
radnych od kilku już lat współpracuje z Wójtem, pełniąc w poprzednich
kadencjach funkcję radnych Gminy
Pałecznica. Myślę, że najlepszym
przykładem wzajemnego zaufania
i wsparcia była budowa szkoły w Pałecznicy. Ta inwestycja również była
dużym wyzwaniem finansowym dla
Gminy Pałecznica, a mimo to gmina
świetnie sobie z tym poradziła.
W ciągu ostatnich lat nasza gmina
bardzo się zmieniła. Pomyślałby
pan jeszcze kilka lat temu, że w Pałecznicy powstanie aula koncertowa i będą się w niej odbywały
koncerty? To nie nasza młodzież
wyjeżdża do większych miast, żeby
obcować z kulturą wysoką, tylko
do Pałecznicy przyjeżdżają inni,
aby zachwycać się talentami osób
uzdolnionych muzycznie.
A.B. Nie, nigdy nie przypuszczałem, że w takiej małej miejscowości może powstać aula koncertowa.
Jednak powstała i jest ogromną
reklamą i dumą naszej gminy. Do
Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki przyjeżdżają na zajęcia dzieci i młodzież z ościennych
powiatów, a nawet z miejscowości,
które przynależą już do województwa świętokrzyskiego. Chcę podkreślić, że ogromny sukces Szkoły
Muzycznej to zasługa Pana Wójta
Marcina Gawła oraz dyrektora Czesława Dołęgi, który wraz kadrą nauczycielską szerzy kulturę w naszej
gminie wśród dzieci, jak również
wszystkich mieszkańców.
Czy pandemia koronawirusa
sprawiła, że wy jako radni również mieliście więcej pracy? Musieliście zrezygnować z pewnych
inwestycji w gminie? Jak wasza
praca przebiega w tym szczególnym okresie?
A.B. Jeśli mowa o projektach, czy inwestycjach to nie musieliśmy niczego zmieniać. Chcę jednak zwrócić
uwagę na jeden aspekt, że radni zdecydowanie wolą rozmawiać w tra-

dycyjny sposób, czyli spotkać się
wspólnie w jednym miejscu i dyskutować o sprawach gminy. W czasie
takich spotkań lub komisji zawsze
mamy możliwość, wypracowania
wspólnego kompromisu. Pandemia
koronawirusa sprawiła, że posiedzenia Rady Gminy musiały odbywać
się w formie on-line. Chcę jednak
pochwalić wszystkich radnych,
ponieważ szybko wprowadziliśmy
spotkania Rady Gminy w formie
zdalnej. Wszyscy bez trudu sobie
poradzili z nowym system. Dzięki
temu bardzo sprawnie prowadziliśmy wszystkie sesje i komisje nawet
w czasie pandemii.
Zbliża się koniec roku, czas podsumowania, czy może Pan zdradzić,
jakie wyzwania czekają jeszcze na
radnych tej kadencji?
A.B. Pod względem rozwoju musimy przede wszystkim dbać o naszą
wodę. To jest nasze lokalne dobro.
W związku z tym prowadzimy prace, aby stworzyć system kanalizacji
na terenie Gminy Pałecznica. Nie
twierdzę, że uda się to zrealizować
w krótkim czasie, ale to projekt,
który będziemy chcieli wprowadzić
w życie w najbliższych latach. Drugi
projekt to gazyfikacja, czyli możliwość korzystania z gazu ziemnego
na terenie naszej gminy. Trzecia
kwestia dotyczy prac związanych
z Internetem i stałym łączem. Niestety Internet radiowy na naszym
terenie nie sprawdza się ze względu
na ukształtowanie terenu. Pandemia
koronawirusa najdobitniej pokazała nam, jak połączenie z siecią jest
ważne podczas nauki, czy pracy
zdalnej. Współcześnie Internet to
nasze okno na świat, bez którego
trudno sobie wyobrazić sprawne
funkcjonowanie i działanie. Natomiast to nad czym Rada Gminy
będzie pracować w najbliższym
czasie to remont dróg i rozbudowa
centrów wsi, m.in. świetlica w Solczy, rozbudowa remizy w Czuszowie i w innych miejscowościach.
Staramy się dbać o każdą miejscowość w równym stopniu. Zależy
nam na tym, aby każda wieś wygląda pięknie, była zadbana, a ich
mieszkańcy korzystali z możliwych i dostępnych udogodnień. ■
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Szkoła Muzyczna
w Pałecznicy
Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki
od września tego roku może korzystać z nowo
otwartej, pięknej i nowoczesnej auli koncertowej,
która jest jedną z trzech części Centrum Rozwoju
S połecznego.

Pomysłodawcą Szkoły Muzycznej
w Gminie Pałecznica był jej Wójt
Gminy – Marcin Gaweł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Rada Gminy w dniu
23 kwietnia 2012 roku podjęła
uchwałę o utworzeniu Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy. Od
1 września 2012 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Czesław Dołęga. W pierwszym roku działalności, naukę w szkole rozpoczęło 74
uczniów – 26 w cyklu sześcioletnim,
48 w cyklu czteroletnim, w dziewięciu specjalnościach: fortepian,
skrzypce, gitara, akordeon, perkusja,
flet, klarnet, saksofon, trąbka. Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej
miało miejsce 26 października 2012
roku z udziałem władz gminnych,
wojewódzkich oraz ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Była to pierwsza tego typu placówka
w powiecie proszowickim.
Po dziewięciu latach Szkoła
Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki może pochwalić się aż 118
uczniami. To znacznie więcej, niż

w tego samego rodzaju placówkach
w Miechowie czy Pińczowie. Cieszy
się ona dobrą sławą i świetnie przygotowuje młodych muzyków – powiedział Czesław Dołęga, dyrektor
Szkoły Muzycznej.
Siedem lat później, a dokładnie
7 maja 2019 roku szkoła zyskała patrona. Uznano, że trwające właśnie
tego roku, obchody Roku Stanisława Moniuszki to doskonała okazja,
żeby wielkiego kompozytora uczcić
również w ten sposób.
Wystarczy poczytać o tym, jaki
był pracowity. Jaką pasję wkładał
w naukę gry, ale też w czytanie nut,
w czym szybko prześcignął swojego nauczyciela. Dlatego jego osoba
powinna być ogromną inspiracją dla
naszej młodzieży – zauważył dyrektor Szkoły Muzycznej.
15 października 2021 roku odbyło się kolejne ważne wydarzenie
w historii Szkoły Muzycznej na terenie naszej gminy. Oficjalnie do użytku została oddana aula koncertowa.
Powstała ona w miejscu starej sali
gimnastycznej. Widzowie mają do
dyspozycji 108 miejsc siedzących

oraz foyer, które pomieści około
50 osób. Jej otwarcie uświetnił uroczysty koncert, w którym wystąpili
uczniowie, absolwenci, nauczyciele
Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki, Łucja Czarnecka – śpiewająca sopranem artystka
Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie oraz muzycy z African Music
School.
– To było wydarzenie szczególne.
Wysłuchaliśmy przepięknego koncertu. W pierwszej części wystąpili
uczniowie naszej szkoły, a potem
absolwenci, którzy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom gry na instrumentach. Gwiazdą wieczoru byli
nasi goście z Republiki Centralnej
Afryki, którzy rozbawili publiczność
w Pałecznicy. Ta aula sprawdziła się
pod każdym kątem, zarówno akustyki, jak i liczebności miejsc. Jest
wyposażona we wszystko na najwyższym poziomie, w doskonały
sprzęt z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, ułatwiających
przygotowywanie koncertów i innych wydarzeń – podkreślił Czesław
Dołęga podczas ceremonii otwarcia
sali koncertowej.
Pod ogromnym wrażeniem pięknego obiektu byli zaproszeni goście.
Uroczystego koncertu obok Wójta
Gminy Pałecznica – Marcina Gawła, Zastępcy Wójta – Joanny Hałat,
Dyrektora Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Pałecznicy – Joanny Frączek, Radnych Gminy wysłuchał, m.in. Marek Słowiński – Wójt
Gminy Radziemice, Elżbieta Marczyk – Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej im. F. Chopina w Krakowie, Jerzy Łysiński – reprezentant
Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków, Piotr Janczyk – Członek
Zarządu Powiatu Proszowickiego
oraz księża z pobliskich parafii.
– Gratuluję przede wszystkim
społeczności Gminy Pałecznica
realizacji swoich marzeń. Myślę, że
powstanie Szkoły Muzycznej i wybudowanie nowej auli, w której dzieci mogą prezentować swoje talenty
to wielki dar dla całej społeczności
– podkreśliła Elżbieta Marczyk, Dyrektor Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im.
Fryderyka Chopina w Krakowie.
Wtórowała jej Łucja Czarnecka z Akademii Sztuk Teatralnych

w Krakowie – Wydarzenie było
ujmujące pod każdym względem.
Warto podkreślić wyjątkowy repertuar, który pojawił się na koncercie.
Z kolei Mariusz Czarnecki, prezes firmy Music Info dodał – Bardzo budujące jest to, że w Pałecznicy
udało się zrealizować projekt tak nowoczesny i otwarty. Możliwości sali
są ogromne.

Zwieńczeniem koncertu był występ młodych muzyków z African
Music School, którzy są uczniami
bliźniaczej Szkoły Muzycznej w Republice Środkowej Afryki.
– Cieszymy się, że mogliśmy zagrać podczas pierwszego koncertu
w nowej auli. To było piękne spotkanie z gośćmi, muzykami, uczniami – wyznał br. Benedykt Pączka,
misjonarz w Republice Środkowej
Afryki.
W foyer auli koncertowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy mieści się również wystawa obrazów Doroty Gondek-Dołęgi. Wystawę patronatem
objęło Centrum Kultury i Promocji
w Gminie Pałecznica. Na początku
przyszłego roku planowana jest druga wystawa wspomnianej malarki. ■
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Złote Gody
W Gminie Pałecznica kolejne 22 pary świętowały wyjątkowy
jubileusz, a dokładnie złote gody, czyli 50-lecie wspólnego
pożycia małżeńskiego.

Szczęśliwe małżeństwo – to długa rozmowa, która wciąż wydaje się zbyt krótka – powiedział w jednym ze swoich kazań papież
Franciszek, mówiąc o wyjątkowej instytucji
małżeństwa.
W dniu 18 lipca 2021 roku w kościele pw.
Św. Jakuba Starszego Apostoła w Pałecznicy,
od uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. proboszcza Bogdana Pasisza
rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu
50-lecia małżeństwa. W Gminie Pałecznica
kolejne 22 pary małżeńskie mogą pochwalić
się tak długim stażem małżeńskim. W czasie
Mszy Świętej małżonkowie odnowili przysięgę
małżeńską, którą przed Bogiem składali ponad
pięć dekad wcześniej.
– Jesteście prawdziwym wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia. Coraz mniej
małżeństw może pochwalić się tak wspaniałą
rocznicą. Od 50 lat wspólnie kroczycie tą samą
drogą. W życiu na pewno przytrafiały się wam

lepsze i gorsze momenty, ale zawsze byliście
dla siebie wsparciem i razem przezwyciężaliście przeciwności losu. Byliście i jesteście
wierni złożonej przysiędze przed obliczem
Boga – powiedział ks. Bogdan Pasisz podczas
uroczystej Mszy Świętej.
Następnie jubilaci udali się do Gminnego
Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, gdzie z rąk Wójta Gminy Pałecznica
– Marcina Gawła, Zastępcy Wójta – Joanny
Hałat, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Marzeny Antończyk, oraz Inspektora –
Beaty Sołek odebrali medale za długoletnie
pożycie nadane przez Prezydenta RP, kwiaty
i upominki przygotowane przez Urząd Gminy. Wspólnie wzniesiono toast symboliczną

lampką szampana oraz pokrojono specjalnie
przygotowany na tę okazję tort.
– Serdecznie Państwu gratulujemy wspaniałego jubileuszu, jakim są złote gody. Życzymy dużo zdrowia i dalszych długich lat
spędzonych razem – powiedziała podczas
uroczystości Marzena Antończyk – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pałecznicy.
Na tę okoliczność Pani Zofia Wajda –
mieszkanka Pałecznicy przygotowała piękny
wiersz, który odczytała podczas uroczystości.

Życie jest ciężkie, życie jest trudne,
więc nie narzekaj, że czasem nudne.
Życie to trudy, życie to znoje,
dlatego trzeba go przeżyć we dwoje.
Czy słońce świeci, czy pada deszcz,
zawsze nam dobrze i ty o tym wiesz.
Ja obok Ciebie, Ty blisko mnie,
i tak mijają noce i dnie.

Zofia Wajda

50 lat razem

Te same myśli, te same słowa,
czy można życie zaczynać od nowa?
Zbyt dużo siły, zbyt dużo pracy,
a my w tym wszystkim szczęśliwi tacy.

50 lat – czy dużo?
50 – lat nie mało,
ale jak myśli zbierzesz,
to więcej by się zdało.

Już włosy posiwiały,
i oczy nam poszarzały.
Nasze dzieci dojrzały,
i wnuki wydoroślały.

Kto przeżył te chwile,
kto przeżył te dni,
to tak sobie myśli,
czy to jest jawa, czy mi się śni?

Dzisiaj od wszystkich życzenia słyszymy,
Kochany Tato, Kochana Mamo,
Dziadku, Babciu,
my jeszcze sto lat Wam życzymy,
bo ciągle od Was „Jak żyć” się uczymy.

To nie jest jawa,
to nie dobry sen,
To jest rzeczywistość,
i ty o tym wiesz.
Życie jest piękne,
życie jest bogate,
bez względu na to,
czy pijesz czarną, czy pijesz latte.
Ile już razem żyjemy?
50 wiosen, 50 zim,
50 jesieni i 50 lat,
a co raz piękniejszy jest świat.

Niech życie wasze szczęśliwe będzie,
tu i teraz, na zawsze i wszędzie,
ze stu lat nie rezygnujcie
i nas na duchu podtrzymujcie!
Życzymy zdrowia, życzymy szczęścia,
wszystkiego co sami chcecie.
Niech spełniają się Wam
wszystkie marzenia,
a my czekamy na Wasze 100-lecie.
Na „złote gody” drogim jubilatom swój
wiersz dedykuje również jubilatka Zofia
Wajda.
■
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Uroczyste otwarcie
Centrum Rozwoju
Społecznego
W dniu 8 października 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum
Rozwoju Społecznego w Pałecznicy. W wydarzeniu na zaproszenie Wójta
Gminy – Marcina Gawła udział wzięli, m.in. wicemarszałek województwa
małopolskiego Łukasz Smółka, radni województwa Wojciech Kozak
i Krzysztof Nowak, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław
Kosiniak-Kamysz, poseł na sejm RP Ireneusz Raś oraz dyrektor Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki

Gmina Pałecznica jest jedną z najmniejszych gmin w województwie
małopolskim, która może pochwalić
się przepięknym, bardzo funkcjonalnym i nowoczesnym Centrum
Rozwoju Społecznego, w którym
uczniowie mogą korzystać z ogromnej hali sportowej, a mieszkańcy

z siłowni i sali fitness. Dodatkowo
obiekt posiada nowoczesną aulę widowiskową.
– Celem projektu była przebudowa i rozbudowa zespołu budynków
zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy wraz z doposażeniem sąsiedniego budynku

na potrzeby mikro przedsiębiorców.
Inwestycja została zrealizowana
dzięki dofinansowaniu z Funduszy
Europejskich – powiedział podczas
otwarcia Łukasz Smółka, wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego.
Łączna wartość projektu to przeszło 19 mln zł, z czego dofinanso-

wanie ze środków Unii Europejskiej
wyniosło ponad 10 mln zł. Pozostałe
fundusze pochodzą ze środków publicznych.
– Inwestycja w Centrum Rozwoju Społecznego w Pałecznicy
jest wyższa niż jednoroczny budżet
tej gminy. To pokazuje ogromną
umiejętność i wysiłek, jaki włożono
w pozyskanie potrzebnych środków,
aby powstał tak nowoczesny obiekt
– zauważył Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego nie mogło zabraknąć podczas uroczystego
otwarcia.
Natomiast Ireneusz Raś, poseł
z Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej – Koalicja Obywatelska, podkreślił ogromne walory
i funkcjonalność nowopowstałego
centrum. – Ta hala pokazuje swego rodzaju skok cywilizacyjny, jaki
Polska dokonała w ostatnich latach.
W tym miejscu mogą być rozgrywane mecze piłki ręcznej, czy siatkowej
i to na centralnym poziomie.
Centrum Rozwoju Społecznego
w ramach rozbudowy wzbogaciło
się, oprócz hali sportowej, jeszcze
o budynek zaplecza socjalno-sanitarnego oraz aulę koncertową. Ponadto, zagospodarowano również
przyległy teren wraz z infrastrukturą
techniczną.
– Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Stanisława Moniuszki w Pałecznicy funkcjonuje od dziewięciu lat.
Prowadzimy tutaj edukację dzieci
i młodzieży z okolicznych gmin.
Z ogromną dumą mogę się pochwalić, że nie brakuje nam kandydatów.
Szkoła ma ponad setkę uczniów. Aula koncertowa będzie służyła nam
podczas różnych koncertów oraz
konkursów organizowanych przez
naszą szkołę – wyznał Czesław Dołęga – dyrektor Szkoły Muzycznej
w Pałecznicy.
Radości z miejsca, w którym będą odbywać się najbliższe koncerty,
nie ukrywali uczniowie Szkoły Muzycznej. Dzięki nowoczesnej i profesjonalnej aranżacji, ci młodzi ludzie
będą mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy. Aula jest bardzo duża
i zadbano o odpowiednią akustykę
tego pomieszczenia.
– Do tej pory koncerty odbywały
się w sali gimnastycznej, która była
zaraz koło szkoły. Cieszymy się, że
mamy nową aulę, gdzie będziemy
mogli wspólnie występować. To
przepiękne i cudowne miejsce. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że powstało
tak wyjątkowe miejsce, w którym
będziemy rozwijali swoją pasję

muzyczną – zapewniały uczennice
Szkoły Muzycznej.
Niezwykle ważne jest to, że Centrum Rozwoju Społecznego, którego
budowa rozpoczęła się w sierpniu
2019 roku, została tak zaprojektowana, aby zminimalizować koszty
utrzymania budynku w przyszłości.
Wysoka energooszczędność obiektu
została połączona z wykorzystaniem
odnawialnych systemów zasilania
– pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.
– Cały ten kompleks miał być
zero energetyczny i jest zero energetyczny. W zależności od temperatury na zewnątrz będziemy używać
takich systemów grzewczych, które
pozwolą nam w przyszłości wykorzystać wyprodukowaną energię
fotowoltaiczną z sąsiadującej obok
farmy o mocy 200 kW. Jesteśmy
dumni, że w naszej gminie powstał
tak nowoczesny obiekt, który będzie
dumą wszystkich mieszkańców. Pokładamy duże nadzieje, że w tym
obiekcie aktywnie toczyć się będzie
życie społeczne i kulturowe naszej
gminy – podkreślił Marcin Gaweł
– Wójt Gminy Pałecznica.
Największą radość z nowo otwartej hali sportowej czerpały dzieci,
które nie mogły się już doczekać
pierwszych zajęć. Dyrekcja, nauczyciele wraz z dziećmi i młodzieżą
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pałecznicy oraz Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Ibramowicach zadbali o wyjątkową oprawę
ceremonii otwarcia Centrum Rozwoju Społecznego.
– Ta hala sportowa jest bardzo
przestronna. Będzie nam się w niej
dobrze ćwiczyć. Poza tym będziemy mogli trenować różne dyscypliny sportowe: piłkę nożną, ręczną,
siatkówkę, koszykówkę i wiele innych. Bardzo cieszymy się, że hala
została już otwarta i możemy z niej
korzystać – zgodnie mówili podczas
otwarcia uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy. ■
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I miejsce KGW Gruszów
w Wojewódzkim Konkursie
Wieńców Dożynkowych
Koło Gospodyń Wiejskich z Gruszowa zajęło I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Wieńców Dożynkowych w kategorii wieńca współczesnego podczas
XXIII Dożynek Województwa Małopolskiego.

Łęg Tarnowski, wieś w gminie Żabno w powiecie tarnowskim był gospodarzem tegorocznych XXIII Dożynek Województwa Małopolskiego,
które odbyły się 11 września 2021
roku. Święto plonów jest jednym
z najważniejszych wydarzeń dla
rolników, pielęgnowanym i przekazywanym z pokolenia na pokolenie.
– Szacunek dla chleba jest częścią
naszego dziedzictwa kulturowego,
opartego na symbolice, zwyczajach
i obrzędach. Chcemy wspólnie złożyć podziękowania rolnikom za ich
trud i serce, jakie wkładają w swoją
pracę – mówiła w czasie dożynek
Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Gminę Pałecznica na XXIII
Dożynkach Województwa Małopolskiego reprezentowało KGW
z Gruszowa, które zajęło I miejsce
podczas gminnych dożynek. Mieszkanki Gruszowa włożyły wiele pracy
w przygotowanie okazałego wieńca
w kształcie ciągnika z przyczepą.
Skąd pomysł akurat na taki wzór
wieńca?
– Już dwa lata temu, kiedy przygotowywałyśmy wieniec, miałyśmy
w głowie pomysł na ciągnik, ale
wtedy zdecydowałyśmy się na inny
wzór. Kiedy podjęto decyzję, że dożynki gminne odbędą się w tym roku, nie miałyśmy żadnych wątpliwości, iż przygotujemy właśnie ciągnik.

Pierwotnie miał być to sam traktor,
ale kiedy zaczęłyśmy nad nim prace,
doszłyśmy do wniosku, że idealnie
będzie do niego pasowała przyczepa. Współczesne rolnictwo trudno
sobie wyobrazić bez maszyn, a już
nie mówiąc bez ciągnika – wyznała
Ewelina Czekaj, przewodnicząca
KGW Gruszów.
Trud włoży w wieniec, pomysłowość, kreatywność i jakość wykonania doceniła również komisja
konkursowa podczas XXIII Dożynek Województwa Małopolskiego
w Łęgu Tarnowskim, gdzie KGW
Gruszów zajęło I miejsce w kategorii wieniec współczesny.

– Byłyśmy niesamowicie zaskoczone, że to właśnie my zajęłyśmy
I miejsce. Naprawdę na tyle innych
wyjątkowych wieńców nie mogłyśmy uwierzyć, że to właśnie nasz doceniono. Jesteśmy bardzo dumne, że
to nasza gmina okazała się najlepsza
w województwie. Chcę jednocześnie
podkreślić, że wiele pracy w przygotowanie naszego wieńca dożynkowego włożyła Katarzyna Bździuła oraz

Urszula Bździuła. Zgodnie z tradycją
zostały wykorzystane wszystkie zboża, które sieje się i zbiera w naszym
regionie – dodała przewodnicząca
KGW Gruszów.
Pytana, czy mają w głowie pomysł,
na kolejny wieniec dożynkowy odpowiedziała – Jeszcze nic nie zostało ustalone. Mamy kilka miesięcy,
żeby się nad tym zastanowić.
■
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Dożynki Gminne
w Winiarach
W piękną słoneczną niedzielę 22 sierpnia 2021 roku w Winiarach odbyły
się Dożynki Gminne, coroczne święto plonów. Gmina Pałecznica wraz
z mieszkańcami miejscowości Winiary po roku przerwy spowodowanej
pandemią podjęła się zadania organizacji tego jedynego w swoim rodzaju
święta wszystkich rolników, będącego od lat ważną częścią tradycji i kultury.

Rozpowszechniająca się pandemia
COVID-19 sprawiła, że w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o odwołani tej imprezy w 2020 roku. Na
szczęście rok później, a dokładnie
w okresie jeszcze trwających wakacji, sytuacja epidemiologiczna na
tyle się unormowała, że można było
zorganizować tego rodzaju uroczystość na świeżym powietrzu.
Organizacji Dożynek Gminnych
podjął się sołtys wsi Winiary, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Winiar, wspierane przez Wójta Gminy i Radę Gminy
Pałecznica. Warto podkreślić, że
w regionie byliśmy jedyną gminą,
która w tym szczególnym czasie
zdecydowała się zorganizować tę
imprezę społeczno-kulturową. Odbyła się na terenie dawnej placówki

oświatowej we Winiarach, gdzie aktualnie w wyremontowanym budynku swoją siedzibę ma Środowiskowy
Dom Samopomocy oraz Dzienny
Dom Pobytu Osób Starszych.
Zaszczytną rolę starostów pełnili Urszula Czekaj – mieszkanka
miejscowości Winiary, oraz Kamil
Marzec – mieszkaniec wsi Niezwojowice. W roli prowadzących uroczystość wystąpili przedstawiciele
młodego pokolenia społeczności
Winiar – Alicja Wójcik oraz Paweł
Forma.
Punktualnie o godzinie 14.00
rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna, celebrowana przez ks. proboszcza Bogdana Pasisza. O oprawę
muzyczną liturgii zadbała Orkiestra
Parafialna z Wrocimowic oraz organistka Danuta Rosa. W dalszej części odbył się przemarsz korowodów
dożynkowych, a następne powitanie
zaproszonych gości i prezentacja
wieńców dożynkowych połączona
z występami folklorystycznymi Kół
Gospodyń Wiejskich. Całość zwieńczył koncert zespołu Baciary.
– Dożynki Gminne to wspaniała
okazja, kiedy możemy podziękować
wszystkim rolnikom oraz tym, których aktywność zawodowa bądź
pasja, ściśle wiąże się z rolnictwem.
Organizacja i przebieg tegorocznego
Święta Plonów przebiegała sprawnie. Dziękuję wszystkim organizatorom za pracę, zaangażowanie,

wsparcie i życzliwość. Mam głęboką nadzieję, że w kolejnych latach
również będziemy mogli spotkać się
w tak licznym gronie, pielęgnować
naszą wieloletnią tradycję i świętować szczęśliwe zbiory plonów rolnych – powiedział Marcin Gaweł
– Wójt Gminy Pałecznica.
Organizatorzy zadbali o szereg
atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Najmłodsi mieszkańcy
mogli skorzystać ze zjeżdżalni. Ponadto, każda osoba, która przyjechała na dożynki w Winiarach, mogła
skosztować w specjalnie przygotowanych namiotach lokalnych potraw, specjałów i ciast.
Gminne Dożynki 2021 w Winiarach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród
mieszkańców gminy, jak i ościennych miejscowości.
■
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Obchody 11 listopada
w Gminie Pałecznica
11 listopada 2021 roku mieszkańcy Gminy Pałecznica świętowali 103. rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Polska jest krajem, który ma niezwykle bogatą historię. Przez blisko
stulecie naszym przodkom przyszło
walczyć o wolność, którą utraciliśmy
końcem XVIII wieku, a dokładnie za
panowania ostatniego króla elekcyjnego – Stanisława Augusta Poniatowskiego. III rozbiór Polski w 1795
roku i podział naszego terytorium,
pomiędzy Rosję, Prusy i Austro-Węgry sprawił, że Polska zniknęła
całkowicie z map Europy i świata.
Nikt wtedy nie sądził, że Polakom
przyjdzie walczyć o wolność przeszło 123 lata. Musiało rozlać się
wiele krwi, zginąć miliony niewinnych ludzi, dla których największą
wartością i celem było odzyskanie
niepodległości.
Punktem zwrotnym w polskiej historii był wybuch I wojny
światowej, czyli Wielkiej Wojny
i pojawienie się Józefa Piłsudskiego
– przywódcy, który stał się niekwestionowanym symbolem niepodległości. Oficjalnie 11 listopada 1918
został podpisany rozejm Niemiec
z państwami ententy w wagonie
kolejowym w Compiègne, na mocy
którego Polska stała się ponownie
wolnym i suwerennym państwem.

Nasza gmina pamięta o tych
wydarzeniach i co roku, uroczyście świętuje Obchody Odzyskania
Niepodległości. Tegoroczne obchody rozpoczęły się od przemarszu
pocztów sztandarowych, strażaków, pań z Kół Gospodyń Wiejskich, harcerzy, dzieci i młodzieży
szkolnej oraz mieszkańców gminy
spod Domu Kultury, prowadzonego przez Henryka Porębskiego –
Komendanta Gminnego Związku
OSP RP do kościoła pw. Św. Jakuba
Starszego Apostoła w Pałecznicy.
O oprawę muzyczną nabożeństwa
zadbali uczniowie Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Stanisława Moniuszki
w Pałecznicy. Po uroczystej Mszy
Świętej uczestnicy udali się w uroczystej defiladzie w towarzystwie
Orkiestry Parafialnej z Wrocimowic
na plac w centrum Pałecznicy, gdzie
odśpiewano wspólnie Hymn Polski.
W czasie uroczystości głos zabrał
Wójt Gminy Pałecznica – Spotkaliśmy się w 103. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. My
mieszkańcy Gminy Pałecznica,
patrioci, kochający naszą ojczyznę
– Polskę. Spotykamy się w 2021 roku, w 30. rocznicę powołania naszej
małej ojczyzny, jaką jest Gmina Pałecznica. Tak jak przed 103 laty nasi
przodkowie walczyli o wolną, demokratyczną Polskę, tak nasi ojcowie 30
lat temu prowadzili starania o naszą
małą ojczyznę. Dziękuję Wam, że tu
jesteście – Wy mieszkańcy Gminy
Pałecznica. Pamiętajcie, że wolność
nie jest nigdy dana raz na zawsze.
O wolność należy walczyć, gdy się jej
nie ma. Wolność należy szanować,
gdy chce się ją posiadać. Pamiętajmy, że wolny, demokratyczny kraj,
to taki, w którym jest miejsce dla
wszystkich ludzi dobrej woli. To
miejsce, gdzie toczą się debaty na

argumenty. Każdy ma prawo głosić
swoje poglądy. To miejsce, w którym
szanuje się mniejszości narodowe,
gdzie broni się słabszych i pomaga
ubogim. Pamiętajcie, że bez naszej
ciężkiej pracy, na rzecz naszych
małych lokalnych społeczności, bez
poszanowania drugiego człowieka
i normalności naszych organizacji
społecznych nie można być dobrym
patriotą i zacnym Polakiem. W dniu
Odzyskania Niepodległości życzę
Wam, patriotom dużo miłości i solidarności, aby nasza mała ojczyzna
– Gmina Pałecznica nadal skupiała
wokół siebie mądrych ludzi i nie
zwalniała tempa rozwoju – podkreślił Marcin Gaweł.
Podczas uroczystości odbyły się
występy harcerzy, dzieci i młodzieży
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Pałecznicy oraz z Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Ibramowicach. Uczestnikom czas umilił
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu muzyków z Orkiestry Parafialnej z Wrocimowic pod batutą
Krzysztofa Szota – kapelmistrza. Dla
mieszkańców przygotowano poczęstunek, podczas którego można było
zjeść ciepły posiłek oraz coś słodkiego.
Pan Wójt na ręce harcerzy przekazał kwiaty, które zostały złożone
przy grobie Nieznanego Żołnierza
na cmentarzu w Pałecznicy.
Niech każdemu przyświecają
również słowa Józefa Piłsudskiego,
który podkreślał, że utrzymanie niepodległości nigdy nie jest łatwym
zadaniem. O niepodległość trzeba
walczyć każdego dnia. Nigdy nie
możemy się poddać i wierzyć, że
udało się nam osiągnąć coś na stałe. Być zwyciężonym i nie ulec to
zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na
laurach to klęska.
■

DO CELU N r 1/2021

15

DO CELU N r 1/2021

16

Placówka Wsparcia Dziennego
w Pałecznicy
Od lipca 2018 roku do sierpnia 2021 roku na terenie Gminy Pałecznica realizowany był projekt pn.
„Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Pałecznica. W czasie trwania
całego przedsięwzięcia, aż 180 dzieci brało udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

– Sukcesem Placówki Wsparcia
Dziennego z całą pewnością było
pokonanie barier wiekowych wśród
uczestników. Młodzież wspólnie bawiła się, spędzała czas z młodszymi
dziećmi i w czasie wyjazdów pomagała w opiece nad nimi. Nawiązało
się tu wiele przyjaźni. W placówce
czuliśmy się wszyscy jak w drugim
domu. Zajęcia, gry i zabawy integrowały zespół, rozwijały umiejętność współpracy w grupie, w tym
umiejętność budowania hierarchii
wartości, rozwiązywania różnych
problemów, radzenia sobie z emocjami i uczuciami, nadmiernym
stresem i napięciem w sytuacjach
konfliktowych oraz umiejętności
odmawiania i radzenia sobie w sytuacjach nakłaniania przez rówieśników do zachowań ryzykownych
– powiedziała Bożena Depta – kierownik PWD.
Placówka Wsparcia Dziennego
w Pałecznicy oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 22 lipca 2018

roku. Powstała ona, dzięki otrzymanej przez gminę dotacji z Unii
Europejskiej oraz budżetu państwa.
Zgromadzone fundusze pozwoliły
na dostosowanie budynku mieszczącego się przy ulicy Strażackiej
5/1 w Pałecznicy na potrzeby funkcjonowania placówki. W ramach
projektu zakupiono, m.in. meble,
materiały i pomoce dydaktyczne.
We wszelkich sprawach i działaniach placówka wspierana była
przez pracowników Urzędu Gminy
Pałecznica oraz ks. Proboszcza Bogdana Pasisza.
– Zadaniem Placówki Wsparcia
Dziennego przy Parafii Św. Jakuba
Apostoła w Pałecznicy było przede
wszystkim wspieranie rodziny,
w procesie przygotowywania dzieci
i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami
wychowawczymi, opiekuńczymi,
edukacyjnymi i profilaktycznymi.
Celem działalności świetlicy było wzmocnienie więzi z rodziną,
szkołą, środowiskiem lokalnym oraz
z kulturą i tradycjami, polepszenie
sprawności fizycznej dzieci, wzrost
umiejętności zaspokajania potrzeb
osobistych bez szkody dla otoczenia,
rozwój umiejętności interpersonalnych, w tym nawiązywania kontaktu z innymi – podkreśliła Bożena
Depta.
Wychowawcy swoje działania
skupiali na rozpoznaniu sytuacji
dziecka w kontekście jego sytuacji
rodzinnej poprzez stałą i systematyczną współpracę z rodziną. Za-

pewniali pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych.
Organizowali czas wolny poprzez
prowadzenie zajęć tematycznych
w placówce i poza nią, umożliwiających nabycie nawyków zdrowego
stylu życia. Prowadzono pracę z grupą tak, aby mogła stać się zgraną
i zintegrowaną grupą rówieśniczą
– dodała pani kierownik.
Przez trzy lata działalności w placówce prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia
specjalistyczne, m.in. z pedagogiem,
psychologiem, logopedą i terapeutą
zajęciowym. Ponadto, dzieci i młodzież mogły skorzystać z szeregu
dodatkowych zajęć, tj. zumba kids,
aikido, automatyka i robotyka oraz
treningi z rekreacji ruchowej.
W czasie całego projektu dzieci
i młodzież czterokrotnie uczestniczyli w wakacyjnych obozach:
w Bieszczady – Ustrzyki Dolne,
Tatry – Ząb, Góry Świętokrzyskie
– Rudki oraz Karkonosze – Karpacz.
Na każdym z tych wyjazdów wypoczynkowych czekało na uczestników
wiele atrakcji, wycieczek i wędrówek
po danym regionie oraz zajęć, zabaw i spotkań z ciekawymi ludźmi.
Dzięki temu poznawaliśmy piękno
naszej ojczyzny, kulturę i zwyczaje
różnych regionów – powiedziała
Bożena Depta.
Poza tym, dzieci objęte projektem w każdym miesiącu dwukrotnie wyjeżdżały na krótkie wycieczki, m.in. do kina, teatru, na basen,
kręgle, klockolandu, krainy zabaw

dziecięcych, go jump, a zimą na
narty. Oprócz tego na wycieczki
turystyczne między innymi do:
Krakowa, ZOO, Kurozwęki, zamku Krzyżtopór, Chęcin, Tokarni,
Ojcowa, Ogrodzieńca, Inwałdu,
Apilandii i Zalipia.
Należy jeszcze wspomnieć, że
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Pałecznicy organizowane były
uroczystości świetlicowe, np. Andrzejki, Mikołajki oraz urodziny.
Co więcej, dzieci i młodzież z placówki bardzo chętnie uczestniczyły w grudniowych Jasełkach oraz
brały aktywny udział w uroczystościach związanych z Dniem Niepo
dległości.
– Ze strony rodziców spotykaliśmy się z wyrazami sympatii,

z przychylnością i chęcią do współpracy. Często wyrażali opinię, że
Placówka Wsparcia Dziennego jest
bardzo potrzebna i przynosi wiele
korzyści dzieciom i młodzieży. Do
tego pod pełną opieką mogą miło
i pożytecznie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania, czerpać
korzyści z różnorodnych zajęć, wycieczek i wyjazdów – wyznała pani
kierownik.
Uważamy, że ten projekt był bardzo potrzebny w naszym środowisku. Bardzo miło było pracować
i czuć, że jesteśmy potrzebni. Wieź
nawiązana ze „świetlikami”, bo tak
ich często nazywaliśmy i wszystkie
wspomnienia pozostaną na długo
w naszej pamięci – zakończyła Bożena Depta.
■
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Zofia Łach –
mieszkanka Pamięcic
skończyła 100 lat!
Mieszkanka naszej gminy – Zofia Łach 3 maja
2021 roku skończyła 100 lat! Z tej okazji,
dostojną jubilatkę, odwiedził i złożył jej osobiście
życzenia Marcin Gaweł – Wójt Gminy Pałecznica
oraz Adam Baran – Przewodniczący Rady Gminy
Pałecznica.

Pani Zofia Łach to wyjątkowa kobieta, która otoczona rodziną świętowała
na początku maja wyjątkowy jubileusz, czyli setne urodziny. Jubilatka od urodzenia jest związana z Pamięcicami, w których się urodziła
i w których, wspólnie ze swoim mężem Kazimierzem przez wiele lat
prowadziła gospodarstwo rolne i zajmowała się domem. Mąż pani Zofii
zmarł w 1996 roku.
Jedna z najstarszych mieszkanek naszej gminy może pochwalić się
dużym doświadczeniem i być wzorem dla młodszego pokolenia. Miała
zaledwie 18 lat, kiedy wybuchła II wojna świata. Warto podkreślić, że
z każdym rokiem otacza nas coraz mniej osób, które mogłyby podzielić
się osobistymi doświadczeniami z tamtego niezwykle trudnego i tragicznego okresu w dziejach historii Polski.
Pani Zofia Łach w dalszym ciągu cieszy się dobrym zdrowiem. Każdego dnia może liczyć na wsparcie i pomoc córki Jadwigi oraz wnuków
Rafała i Piotra. W tym szczególnym czasie Marcin Gaweł – Wójt Gminy
Pałecznica oraz Adam Baran – Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
odwiedzili jubilatkę, złożyli życzenia, wręczyli kwiaty, prezent oraz list
gratulacyjny.
Pani Zofii jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, życząc
przede wszystkim dużo zdrowia i pogody ducha!
■
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Inauguracja roku szkolnego
Inauguracja
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym roku szkolnego
w Pałecznicy
w Ibramowicach
W dniu 1 września 2021 roku został zainaugurowany nowy rok szkolny
2021/22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałecznicy. Uroczystość miała
skromny charakter ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne.

Nauka to podróż, która trwa przez
całe życie. Dla otwartych umysłów
świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi (Jim Stovall,
„Bezcenny dar”). To piękne przesłanie dla wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku
szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałecznicy, którym
przychodzi pogłębiać swoją wiedzę,
zdobywać doświadczenie w szczególnie trudnych czasach pandemii
koronawirusa.
1 września 2021 roku z zachowaniem wszelkich zasadach bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałecznicy
zainaugurowano nowy rok szkolny, z udziałem 221 uczniów z klas
I–VIII i 110 przedszkolaków. Kilkumiesięczny okres nauki zdalnej
sprawił, że dzieci i młodzież była
spragniona wspólnych spotkań
i pogawędek.
– Naprawdę tęskniliśmy za szkołą. Wolimy uczuć się normalnie

w szkole, a nie w domu przed komputerem. Poza tym w szkole mamy
możliwość spotkać się i porozmawiać z koleżanki i kolegami – mówiły podczas pierwszego dnia w szkole
zgodnie uczniowie Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.
Warto podkreślić, że od tego roku szkolnego uczniowie po dwóch
latach przerwy, mogą korzystać
w czasie zajęć z wychowania fizycznego z nowoczesnej hali sportowej,
w której znajdują się boiska do gry
w piłkę nożną, siatkówki, piłki ręcznej oraz koszykówki.
Uczniowie klasy IV i V Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałecznicy mogą pochwalić się już
pierwszymi sukcesami w roku
szkolnym 2020/21. Końcem października wzięli udział w Konkursie #Joyofmoving organizowanym
przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Ferrero Commercial, które od 15 lat organizują największy
turniej minisiatkówki w Europie,

czyli Ogólnopolskie Mistrzostwa
w Minisiatkówce im. Marka Kisiela
o Puchar KINDER Joy of moving.
Zadaniem uczniów było przygotowanie filmu, w którym pokażą
radość płynącą z ruchu. Swoją pracę przygotowali pod kierunkiem
mgr Katarzyny Gąsiorek. Komisja
konkursowa doceniła kreatywność
i oryginalność ich pracy. Uczniowie
klasy IV i V znaleźli się w elitarnym
gronie dziewięciu najlepszych laureatów prac konkursowych, które
spływały z całego kraju. Nagrodą
główną był zestaw do gry w siatkówkę (siatka, antenki) oraz pięć
piłek. Z inicjatywą wzięcia udziału w konkursie wyszła uczennica
klasy Vb – Julia Porębska, która
znalazła w mediach społecznościowych informacje o konkursie.
Taki zestaw nagród będzie bardzo
przydatny podczas zajęć z wychowania fizycznego w nowo otwartej
hali sportowej w Centrum Rozwoju
Społecznego.
■

1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej
w Ibramowicach odbyła się uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2021/22. Do tej placówki
oświatowej i oddziału przedszkolnego codziennie
uczęszcza i zdobywa w niej wiedzę 145 uczniów.

W roku szkolnym 2020/21 w związku z pandemią koronawirusa
uczniowie większą część zajęć odbywali zdalnie. We wrześniu br. sytuacja w naszym kraju unormowała
się na tyle, że dzieci i młodzież mogły rozpocząć naukę stacjonarnie.
1 września w Szkole Podstawowej w Ibramowicach odbyła się
uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, w której oprócz dyrekcji, zaproszonych gości, grona
pedagogicznego, wzięło udział 121
uczniów tej placówki oświatowej
oraz 24 przedszkolaków. Edukacja
realizowana jest na poziomie I, II,
III, IV, V, VII i VIII klasy, a także
w oddziale przedszkolnym. Wszystko odbywa się zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa sanitarnego i specjalnie opracowanymi regulaminami wynikającymi z rozporządzeń
Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
Ministerstwa Zdrowia.
– Cieszymy się bardzo, że wróciliśmy do szkoły i tutaj od poniedziałku do piątku możemy prowadzić lekcje z uczniami, a nie tak jak
w poprzednim roku, byliśmy wszyscy zmuszeni realizować zajęcia
w trybie zdalnym. Oprócz podstawowych zajęć dydaktycznych w naszej szkole zgodnie z rekomendacją
Ministerstwa Edukacji i Nauki prowadzone są zajęcia uzupełniające,
m.in. z języka polskiego oraz matematyki. Pozwoli to nadrobić braki
i zaległości uczniom, które powstały
podczas nauczania zdalnego – po-

wiedziała Marzena Jamróz,
p.o. dyrektora
Szkoły Podstawowej w Ibramowicach.
Do szkoły
w Ibramowicach uczęszczają dzieci i młodzież z takich
miejscowości
jak: Ibramowice, Czuszów,
Nadzów, Sudołek, Pieczonogi, Szczytniki, Kadzice oraz Gunów Kolonia. Dyrekcja
i nauczyciele zgodnie podkreślają,
że po uczniach widać, iż stęsknili
się za murami szkolnymi oraz koleżankami i kolegami z klasy.
– Z jednej strony widać, że
naprawdę stęskniły się za sobą.
Z drugiej daje się zauważyć pewne
bariery, m.in. publiczne zabieranie
głosu, czy udział w szkolnych akademiach. Przed pandemią dzieci
bardzo chętnie w nich uczestniczyły indywidualnie, a teraz wolą coś
przygotowywać, czy też występować
w grupie. Czują się skrępowane, ale
to normalne w sytuacji, kiedy tyle
miesięcy spędziły w domu. Wyrażamy głęboką nadzieję, że ten rok
szkolny od początku do końca zrealizujemy w szkole. Dzięki temu
uczniowie odbudują swoją pewność
siebie, tak bardzo im potrzebną –
zakończyła Marzena Jamróz.
■
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Małopolskie Talenty
Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Pałecznica to projekt,
który jest realizowany na naszym terenie od października 2019 roku i potrwa
aż do maja 2022 roku. Beneficjantami tego programu jest 192 uczniów szkół
podstawowych.

Małopolskie Talenty to inicjatywa
edukacyjna, która jest ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój
uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie w ramach
projektu uczestniczą w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach,
w których rozwijają swoje kompetencje z zakresu, m.in. języków
obcych, matematyki, informatyki
i przedmiotów naukowo-technicznych. Poza tym zdobywają umiejętność uczenia się, poszerzają wiedzę
z zakresu kompetencji społecznych
i obywatelskich. To kluczowe umiejętności we współczesnym świecie.
– Głównym elementem założeń
projektu jest rozwój kompetencji
ponad przedmiotowych, tzw. społecznych i uczenia się, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole. To

są bardzo potrzebne i rozwijające
zajęcia – powiedziała Iwona Wójcik,
koordynator projektu.
Gmina Pałecznica w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży również rozpoczęła działania
w zakresie programu Małopolskie
Talenty. Celem projektu jest rozwój
uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej
u 192 uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Pałecznica. Dofinasowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego uzyskane
przez gminę na ten cel wyniosło
568 290,13 zł. Dzięki temu powstało
Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).
Projekt jest realizowany w dwóch
etapach. Pierwszy jest przeznaczony dla uczniów klas 4–6, a drugi

dla uczniów klas 7–8. W związku
z tym, że są to zajęcia dodatkowe,
odbywają się one w piątek i sobotę. Co ważne, wszyscy uczestnicy
projektu Małopolskie Talenty mają zapewniony dowóz na zajęcia
oraz opiekę doświadczonej kadry
nauczycielskiej i opiekunów. W ramach tego projektu nauczyciele mogą również skorzystać z bezpłatnych
szkoleń z zakresu pracy ze zdolnym
uczniem.
– Projekt jest efektem współpracy
pomiędzy Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Celem
projektu jest wydobycie potencjału
i rozwój uzdolnień uczniów, który
będzie miał realny wpływ na ich
dalsze sukcesy w edukacji, a także
w późniejszym etapie na rynku pracy – wyjaśniła Iwona Wójcik.
■
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Nowa siedziba
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy działa na terenie Gminy Pałecznica od 2004 roku.
Od listopada 2019 roku podopieczni placówki korzystają z nowo wyremontowanego
budynku w Winiarach, w którym wcześniej mieściła się Szkoła Podstawowa

Nowa siedziba Środowiskowy Dom
Samopomocy oficjalnie rozpoczął
swoją działalność na terenie Gminy Pałecznica w grudniu 2004 roku.
Podopieczni tej placówki korzystali
przez pięć dni w tygodniu z dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku, który mieścił
się przy ulicy Małopolskiej 36 w Pałecznicy. Po piętnastu latach ŚDS
zmienił swoją siedzibę. Aktualnie
osoby objęte pomocą i wsparciem
wykwalifikowanych terapeutów
i opiekunów korzystają z nowo wyremontowanego budynku dawnej
Szkoły Podstawowej w Winiarach.
Obiekt posiada dużą powierzchnię
użytkową, w związku z tym w tym
samym budynku, ale na parterze
mieści się również Dom Seniora.
– Środowiskowy Dom Samopomocy, który funkcjonuje w Winiarach, jest ośrodkiem składającym się

z dwóch placówek. Wcześniej mieliśmy tylko Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Teraz w budynku
w Winiarach na parterze mieści się
również Dom Seniora, a na I piętrze
Środowiskowy Dom Samopomocy
ten, który do tej pory miał swoją
siedzibę się przy ulicy Małopolskiej
36 w Pałecznicy – powiedziała pani
Iwona Perkowska, która nadzoruje
prawidłowe funkcjonowanie tych
placówek.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla 30 osób niepełnosprawnych, zmagających się
z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz
osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. Dom
swoim zasięgiem obejmuje osoby

zamieszkałe na terenie powiatu proszowickiego. Celem jego działalności jest wspieranie uczestników i ich
rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze
zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny.
Główne zadanie ŚDS jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania w społeczności,
realizowane są poprzez: trening samodzielności, zaradności życiowej
(trening higieniczny, trening kulinarny), umiejętności społecznych
i interpersonalnych, ekonomiczny,
radzenia sobie ze stresem, spędzania
wolnego czasu, a także rehabilitację ruchową, poradnictwo psychologiczne, ambulatoryjne wsparcie
psychiatryczne.
– Dla naszych podopiecznych
bardzo ważne jest to, że codziennie mają kontakt z innymi osobami. Poza zajęciami stacjonarnymi,
które obejmują, m.in. zajęcia z zakresu samodzielności, zaradności
życiowej i funkcjonowania w społeczeństwie, dbamy o to, aby te osoby mogły uczestniczyć w wyjazdach
turystyczno-krajoznawczych. Warto
również podkreślić, że nasi podopieczni biorą udział, np. w konkursach plastycznych. Dzięki temu
czują się dowartościowani i potrzebni. Te wszystkie działania mają moc
terapeutyczną – podkreśliła Iwona
Perkowska.

W nowej siedzibie ŚDS podopieczni korzystają również z terapii zajęciowej, która prowadzona
jest w takich pracowniach jak: pracownia gospodarstwa domowego,
plastyczna, stolarska, kącik komputerowy, warsztat gospodarczy, zajęcia świetlicowe (grupowe). Praca
socjalna prowadzona z uczestnikami ŚDS obejmuje także pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych,
pomoc w umawianiu wizyt u lekarzy, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w zakupie leków, konsultacje
rodzin/opiekunów uczestników
z terapeutami.
– Taki ośrodek i placówka jest
bardzo potrzebna dla tych osób. To
nie jest tylko kwestia zabezpieczenia tych osób w środowisku. Często
są to osoby niepełnosprawne i samotne. Do tego dochodzą koszty
utrzymania takiej osoby. Warto zaznaczyć, że gdyby nie taka pomoc
i opieka, te osoby musiałby trafić
do Domów Opieki Społecznej. Samodzielnie nie mogłyby funkcjonować w środowisku. Natomiast przy
wsparciu terapeutów, opiekunów,
ciepłym posiłku, dowozie, zajęciach
terapeutycznych, które zapewniamy
w placówce, są w stanie funkcjonować dalej w swoim środowisku
naturalnym – zauważyła dyrektor
ŚDS w Winiarach, i dodała – To jest
ważne, że oni dalej mogą żyć i funkcjonować w środowisku, w którym
od lat żyją i dobrze je znają. Dzięki
temu nie muszą trafiać do placówek
całodobowych. Trzeba pamiętać, że
za pobyt w Domach Opieki Społecznej należy wnieść dość wysokie
opłaty. Natomiast dzięki takiej placówce, jaką mamy w Gminie Pałecznica wszystkie koszty pokrywa
właśnie gmina.
Efektem prowadzonej terapii jest
nie tylko poprawa funkcjonowania
osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, ale również liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach
plastycznych, recytatorskich oraz
sportowych. Należy również podkreślić, że dzięki sprawnemu funkcjonowaniu ŚDS, pomoc i wsparcie
nie otrzymują, tylko i wyłącznie
osoby niepełnosprawne, ale także
ich rodziny i bliscy. Mogący bez
przeszkód realizować się zawodowo,
prowadzić działalność rolniczą lub
gospodarczą, ponieważ ich bliscy
codziennie przez kilka godzin mają
zapewnioną pełną opiekę.
– To niezwykle istotne, że poza
niesieniem pomocy naszym podopiecznym, jako placówka możemy
również pomóc ich rodzinom. Bardzo często jest tak, że bliscy naszych
podopiecznych muszą codziennie
pracować i wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Dzięki naszemu
ośrodkowi mogą prowadzić swoją
aktywność zawodową, ponieważ
w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Domu Seniora zapewniamy pełną i profesjonalną
opiekę przez kilka godzin dziennie.
To naprawdę bardzo ważny aspekt
wsparcia dla tych rodzin – zakończyła Iwona Perkowska.
■
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Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
w Pałecznicy
Gmina Pałecznica cały czas się rozwija i bardzo często podejmuje działania,
które wyprzedzają inne miejscowości. Tak jest przypadku budowy Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która została zrealizowana
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014–2020.

W maju 2018 roku rozpoczęły się
prace mające na celu stworzenie
w Gminie Pałecznica Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsca na
terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
Jest to niezbędna inwestycja na
terenie naszej gminy, ponieważ
zgodnie z ostatnimi rozporządzeniami i ustawami na gminach ciąży
obowiązek stworzenia przyjaznych
dla mieszkańców punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Co ważne, na terenie gminy
musi być stworzony minimum jeden
taki punkt.
– Ustawodawca przewiduje, że
każda gmina powinna posiadać
własny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych od 2022
roku. To miejsce, do którego każdy
może oddać niepotrzebną rzecz i nie
muszą to być tylko śmieci. Mogą to
być rzeczy, które dla nas mogą być
już bezużyteczne, ale dla innych mogą stanowić już jakąś wartość– wyjaśnił Marcin Gaweł – Wójt Gminy
Pałecznica.
Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Pałecznicy prowadzona była
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś
priorytetowa 5 Ochrona środowiska.
Dzięki wsparciu funduszy europejskich nasza gmina uzyskała dofinan-

sowanie w wysokości 1 697 376,14
zł, a całość inwestycji wyniosła
2 292 217,44 zł. Dodatkowo na realizację inwestycji pozyskano środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 368 500,00 zł.
W ramach projektu wybudowano budynek magazynowy do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W jego wnętrzu, obok
magazynowania odpadów komunalnych, funkcjonować będzie punkt
naprawczy, w którym mieszkańcy
gminy Pałecznica będą mogli dokonywać drobnych napraw urządzeń
gospodarstwa domowego. Ponadto,
w ramach projektu wykonano odpowiednie ogrodzenie, drogę dojazdową, monitoring i oświetlenie
obiektu. W obiekcie wykorzystane
będą instalacje odnawialnych źródeł
energii – pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna.
– Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych miesz-

kańcy Gminy Pałecznica będą mogli oddać, np. zużyte opony, sprzęt
elektroniczny i elektryczny, baterie,
akumulatory, przeterminowane leki
i chemikalia, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone.
– wymienia Edyta Gawlik – inspektor Urzędu Gminy Pałecznica. ■

Potężne ulewy
w Gminie Pałecznica
Czerwiec nie był łaskawy dla rolników Gminy
Pałecznica. 5 i 24 czerwca 2021 roku ponieśli oni
bardzo duże straty w związku z ulewnym deszczem
oraz gradobiciem. Łączna liczba zgłoszonych szkód
na terenie całej gminy objęła aż 2225 ha.
Czerwiec nie był łaskawy dla rolników Gminy Pałecznica. 5 i 24 czerwca
2021 roku ponieśli oni bardzo duże straty w związku z ulewnym deszczem oraz gradobiciem. Łączna liczba zgłoszonych szkód na terenie całej
gminy objęła aż 2225 ha.
Coraz bardziej odczuwalne i widoczne stają się zmiany klimatyczne
na całym świecie. W czerwcu silne nawałnice nawiedziły również Gminę
Pałecznica. 5 czerwca 2021 roku ulewny deszcz, połączony z gradobiciem
zniszczył uprawy rolne w naszej gminie na obszarze 2078 ha. Zniszczenia
powyżej 70% dotyczyły łącznie 65 ha, a poniżej 70% skala zniszczonych
płodów rolnych, dotyczyła aż 950 ha. Niestety w odstępie dwóch tygodni
nad gminą przeszła kolejna nawałnica, w wyniku której zniszczonych
zostało kolejnych 147 ha upraw.
Z powodu silnej i groźnej nawałnicy w wielu przypadkach, praktycznie
w całości zostały zniszczone uprawy warzyw, bobu, czy buraków. – Po
przejściu nawałnicy odwiedziłem każdą miejscowość. Na podstawie
obserwacji mogę powiedzieć, że było tragicznie. Skala zniszczeń była
ogromna. Wiele upraw nadawało się, tylko i wyłącznie do likwidacji.
Nie było możliwości, żeby odbudować plantacje – powiedział Marcin
Gaweł – Wójt Gminy Pałecznica.
Samorządowcy, w tym Wójt Gminy Pałecznica zwrócił się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o pomoc i wsparcie. Rozpoczęło się
szacowanie strat i przyjmowanie wniosków. Rolnicy specjalne wnioski
wraz z dokumentacją składali w Urzędzie Gminy Pałecznica. Następnie
wszystkie dokumenty zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w celu rozpatrzenia.
– W naszej gminie zostało złożonych przez rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku nawałnic 338 wniosków. Pomagaliśmy
mieszkańcom, przy wypełnianiu niezbędnej dokumentacji. Wszystkie
wnioski zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
i czekają na rozpatrzenie. Do dzisiaj nasz urząd nie otrzymał żadnej
decyzji w sprawie złożonych wniosków i poniesionych strat przez rolników – powiedziała Magdalena Kopeć Eko-doradca w Urzędzie Gminy
Pałecznica.
■
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Dzienny Dom Opieki
Medycznej
Od czerwca 2019 roku na terenie Gminy Pałecznica funkcjonuje Dzienny
Dom Opieki Medycznej w Pałecznicy. W ramach realizacji projektu wsparciem
objętych zostało 78 osób zamieszkujących na terenie Gminy Pałecznica,
a także całego powiatu proszowickiego.
Dzienny Dom Opieki Medycznej
powstał w ramach projektu „Rozszerzenie działalności SGP w Gminie
Pałecznica o działalność Dziennego
Domu Opieki Medycznej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020.
Dzięki pozyskanemu z Urzędu
Marszałkowskiego dofinansowaniu,
Gmina Pałecznica uzyskała wsparcie
na realizację tego projektu w kwocie
1 533 968,30 zł, a całość inwestycji
wyniosła 1 656 968,30 zł.
– Tworzenie miejsc opieki nad
osobami starszymi i niesamodzielnymi to kolejny dowód na to, że
w Małopolsce myślimy długofalowo.
Nasze społeczeństwo coraz bardziej
się starzeje, dlatego tego typu miejsca pomocy dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów niedługo będą
regułą. Tymczasem dzięki środkom
unijnym w ramach RPO już teraz
możemy pomóc zarówno osobom
niesamodzielnym, jak i tym, którzy
dla swoich schorowanych lub niepełnosprawnych członków rodziny
poświęcili wszystko – karierę zawodową, czas i wszelkie siły – powiedział Jacek Krupa, ówczesny Mar-

szałek Województwa Małopolskiego
w czasie oficjalnego przekazania
umowy na dofinansowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej.
W ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowo-budowlane, dzięki którym
budynek został dostosowany do
prowadzenia działalności Domu
Opieki Medycznej. Zniwelowano
bariery architektoniczne, przystosowano w pełni budynek dla osób
z niepełnosprawnością. Zakupiono
wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz
rehabilitacyjny.
– Dzienny Dom Opieki Medycznej powstał z myślą o seniorach
oraz innych osobach potrzebujących wsparcia, czy też dodatkowej
opieki w powrocie do zdrowia, po
przebytej chorobie lub hospitalizacji.

Powstał dla osób – pacjentów, którzy chcą wrócić do samodzielności,
a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej
rehabilitacji, stymulacji procesów
poznawczych, aktywizacji oraz mają
ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich – powiedziała Bożena Kowalska, prezes zarządu Spółki Gminnej
Pałecznica spółki z o.o.
Opieką i wsparciem objęte są
przede wszystkim osoby po 65 roku
życia. Są to głównie osoby bezpośrednio po hospitalizacji, zabiegach
ortopedycznych lub zagrożone hospitalizacją w wyniku pogorszenia
sprawności fizycznej.
Należy podkreślić, iż podopieczni placówki Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie Pałecznica
mają zapewnione, m.in.: konsultacje
z lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii ruchu oraz
w dziedzinie balneologii, opiekę
pielęgniarską, rehabilitację dostosowaną do potrzeb danego pacjenta,
wsparcie psychologiczne, terapie zajęciowe w ramach usprawnień manualnych i pamięciowych, zajęcia
dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami
zdrowotnymi. Do tego doradztwo
w doborze odpowiednich wyrobów
medycznych, zapewniony dowóz do
placówki wsparcia medycznego oraz
posiłek.
– Do każdego pacjenta specjaliści podchodzą indywidualnie,
oferując w ten sposób różnorodne
formy terapii. Właśnie to indywidualne dostosowanie wsparcia
w wielu przypadkach osiągnęło
efekt jeszcze lepszy, niż zakładano,
a zaobserwowana poprawa stanu
zdrowia i kondycji psychofizycznej
utwierdziły nas tylko w przekonaniu
o potrzebie i zasadności tworzenia
tego typu placówek – zakończyła
Bożena Kowalska.
■

Ukończony remont
Domu Ludowego
w Niezwojowicach
W połowie czerwca zakończyły się prace związane
z remontem Domu Ludowego w Niezwojowicach
w ramach „Termomodernizacja budynków komunalnych”.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 230 300,00 zł.
Dom Ludowy w Niezwojowicach
dwa lata temu został poddany
głębokiej termomodernizacji. Budynek zyskał nową elewację oraz
pokrycie dachowe, na którym to
zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. Ta część inwestycji była możliwa do zrealizowania przy
wsparciu finansowemu z projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych
jako elementu systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiecie proszowickim, bocheńskim i miechowskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014–2020.
– Dwa lata temu rozpoczęliśmy pierwszy etap prac, związany z remontem Domu Ludowego
w Niezwojowicach, miejsca bardzo ważnego dla mieszkańców
naszej miejscowości. Ten budynek
nie był odnawiany od przeszło 20
lat, a mieszkańcy potrzebują miejsca, gdzie mogą się spotkać, czy
to na zebraniu zorganizowanym
przez sołtysa, czy Koło Gospodyń
Wiejskich – powiedział Grzegorz
Gaweł, Radny Gminy Pałecznica.
Kolejnym krokiem modernizacji Domu Ludowego w Niezwojowicach były prace remontowe,
ale wewnątrz budynku. W ramach
programu „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Pałecznica oraz
Przebudowa budynku Domu Lu-

dowego w Niezwojowicach w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków komunalnych
– budynek UG oraz DL Niezwojowice – II etap” pomieszczenia
zostały pokryte nowymi tynkami
i posadzkami. Zaprojektowano
i wykonano nowe instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Ponadto, wymieniono drzwi
i zamontowano grzejniki elektryczne. Wyposażono również
budynek w nowy sanitariat wraz
z okładzinami ściennymi i posadzkowymi.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że
mieszkańcy mogą teraz korzystać
z wyremontowanego Domu Ludowego. Chcę podkreślić, iż Niezwojowice zawsze były wsią, która
wyróżniała się pod względem wzajemnej solidarności i wzajemnego
wsparcia. Tutaj wszyscy są ze sobą zżyci, zintegrowani, a do tego
zdyscyplinowani we wspólnych
działaniach. W związku z tym,
takie miejsce jak Dom Ludowy jest
naprawdę potrzebny i niezwykle
przydatny. Teraz, dzięki remontowi dostał drugie życie i wszyscy
chętnie będą z niego korzystać –
dodał Radny Gminy Pałecznica
i mieszkaniec Niezwojowic.
W przyszłości będą prowadzone jeszcze prace budowlane przy
Domu Ludowym w Niezwojowicach, ale dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku. ■
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Nowy parking przy
OSP w Nadzowie
W dniu 30 września 2021 roku oficjalnie zakończyły
się prace związane z zagospodarowaniem
terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nadzowie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy
mogą korzystać z nowego parkingu, który jest
dopełnieniem prac modernizacyjnych przy tym
budynku. Wcześniej remiza została przebudowana
i odnowiona.

W połowie sierpnia rozpoczęły
się prace budowlane przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nadzowie, których celem było
zagospodarowanie terenu wokół
remizy. Zrealizowanie tej inwestycji
było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
w ramach konkursu „Małopolskie
OSP 2021”.
Zakres prac obejmował roboty
ziemne i przygotowawcze, polegające na usunięciu istniejących
betonowych obrzeży. Ponadto, wykonano modernizację wjazdu oraz

Nowe place zabaw
Na terenie Gminy Pałecznica powstało 11 nowych placów zabaw w ramach
projektu „Stworzenie sieci ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminie
Pałecznica”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 187 500 zł.

Gmina Pałecznica dba o wszystkich
swoich mieszkańców – dorosłych,
seniorów, a także dzieci. Dzięki
uzyskanym funduszom w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”,
powstało jedenaście całkowicie
nowych placów zabaw. Oficjalnie
zostały oddane do użytku 31 maja
2021 roku.
Miejsca rekreacji, na których
dzieci mogą aktywnie spędzać czas

pod opieką rodziców oraz bliskich,
powstały w następujących miejscowościach: Bolowie, Gruszowie, Lelowicach Kolonii, Łaszowie, Nadzowie, Niezwojowicach, Pamięciach,
Pieczonogach, Solczy, Sudołku oraz
Winiarach.
– Gmina Pałecznica wzbogaciła się o kolejne place zabaw w tych
miejscowościach, w których nie było
wcześniej takich inwestycji dla najmłodszych mieszkańców – powiedziała Iwona Wójcik, koordynator
projektu.
I dodała – Takie miejsca były
bardzo potrzebne, gdyż integrują

społeczność lokalną i są znakomitą
formą i alternatywą do spędzania
wolnego czasu, w sposób aktywny
i bezpieczny z rodziną.
Place zabaw nie są duże, ale dzieci mają do dyspozycji, m.in. zjeżdżalnie, domek do zabawy, ścianę
wspinaczkową, drabinkę, zjazd
strażacki, zestaw do zabawy w kółko
i krzyżyk – wykonane metodą rotomouldingową oraz pomost rurowy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
całość placu zabaw została pokryta
specjalnym podkładem epoksydowym. Dodatkowo z budżetu gminy
zostały zakupione huśtawki.
■

utwardzenie nawierzchni, w tym korytowanie. Wzmocniono podłoże,
wykorzystując do tego odpowiednie
kruszywa. Następnie zamontowano obrzeża betonowe i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
120 tysięcy złotych. Gmina Pałecznica otrzymała wsparcie finansowe
na wspomnianą inwestycję, obejmujące prace budowalno-remontowe
wokół remizy OSP Nadzów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 60
tysięcy złotych. Reszta wydatków
została pokryta z budżetu gminy. ■
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Warsztaty dla młodzieży
W czerwcu przez trzy dni w Pałecznicy odbywały się specjalne warsztaty
dla dzieci i młodzieży, które były poświęcone ochronie przeciwpożarowej
i zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kilka dni przed rozpoczęciem wakacji, a dokładnie 18–20 czerwca 2021
roku, Pałecznica była gospodarzem
trzydniowych warsztatów. Ich głównym celem było zwiększenie świadomości młodych obywateli o ruchu i bezpieczeństwie drogowym
na obszarze wiejskim, przyszłej
pracy społecznej na rzecz ochrony
przeciwpożarowej oraz ewentualnej
służby w szeregach Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Głównym organizatorem tego szkolenia był Instytut Rozwoju
Obszarów Wiejskich, a realizatorem – Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego. Warsztaty zostały w pełni sfinansowane ze
środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.

W pierwszym dniu dzieci i młodzież zapoznały się z organizacją
zespołu ratowniczego w OSP, podstawowymi zasadami akcji ratowniczej oraz sposobami udzielania
pierwszej pomocy. Kolejnego dnia
osoby uczestniczące w warsztatach,
zgłębiły wiedzę z zakresu przepisów
ruchu drogowego, a także zapobiegania pożarom.
– Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wziąć udział w takich warsztatach. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy, m.in. jak udzielić
podstawowej pomocy oraz jak być
bezpiecznym uczestnikiem ruchu
drogowego. Na pewno dużo z tych
warsztatów zapamiętamy – mówiła
zgodnie młodzież podczas czerwcowych warsztatów.
W trzecim dniu natomiast uczestnicy mieli możliwość podziwiać po-

kaz zawodów pożarniczych według
regulaminu CTIF, które prezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Pałecznicy. Dodatkową atrakcją był pokaz przeprowadzony przez
Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą
OSP Goszcza.
– Odbycie szkolenia i pokazu pod
czujnym okiem głównego sędziego zawodów pożarniczych, które
odbywają się według regulaminu
CTIF, było dla nas bardzo wartościowe. Tym bardziej, że kilka dni
po tych warsztatach braliśmy udział
w V Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych OSP wg regulaminu
międzynarodowego CTIF oraz VII
Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Sportowo–Pożarniczych –
podkreślili młodzi druhowie z MDP
Pałecznica.
■
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