DO C E L U

NR 01 (8)/2016

Gazeta Samorządowa ukazująca się na terenie gminy Pałecznica

M A G A Z Y N B E Z P Ł AT N Y

Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich świętują!

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
W 2015 ROKU

str. 03-09

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH GMINY PAŁECZNICA

str. 13

w w w. p a l e c z n i c a . p l

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

str. 19

Słowem wstępu
nas całym światem, o naszych wspólnych sukcesach i osiągnięciach. To co
kiedyś było niemożliwe do osiągnięcia z czasem staje się podstawowym
standardem. To Państwo, nasi czytelnicy, czytając gazetę dajecie nam siłę
i motywację do dobrej, rzetelnej pracy
na rzecz utrwalania wizerunku dnia
codziennego. Ciągle się uczymy, dlatego proszę wybaczcie nam wszystkie
niedociągnięcia.

Witam Was,
Drodzy Czytelnicy!

Do celu

Oddaję Wam do rąk pierwszy w 2016
roku numer naszej wspólnej gazety
„Do celu”. Czas tak szybko upływa, mijają dni, to już rok kiedy po raz pierwszy pochyliliśmy się nad próbą uchwycenia chwili dnia codziennego z życia
naszej małej ojczyzny. Rok temu wydaliśmy pierwszy numer gazety „Do
celu”. Mam nadzieję, że spełniamy
Państwa oczekiwania. Nasze założenia
były takie, żeby pisać o tym co w naszej
Gminie jest dobre, o ludzkiej życzliwości, o naszych dzieciach, które są dla

Tematyka artykułów w bieżącym numerze jest różnorodna. Jest to spowodowane tym, że w życiu naszej Gminy
dużo się wydarzyło. Podsumowaliśmy
wszystkie zadania, które udało nam się
zakończyć w 2015 roku. Każdy z nas ma
swoje cele, mieszkańcy poszczególnych miejscowości zgłaszają zadania,
które są konieczne do zrealizowania,
jednak w życiu są pewne ograniczenia
m.in. ograniczone finanse, które nie
pozwalają wykonać w jednym roku
wszystkiego co chcielibyśmy. Dlatego cieszmy się z tego co udało się już
zrobić i planujmy, co zrobimy w przyszłości. W tym numerze znajdziemy informacje z najważniejszych wydarzeń
z życia naszych szkół, świetlic międzypokoleniowych oraz biblioteki. Ksiądz

Marian Fatyga opowiedział o III Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, którą
w nocy z 18 na 19 marca 2016 r z Czarnocina do Pałecznicy wędrowało około 500 pielgrzymów. W gazecie znajdziecie także artykuł o pracy członków
stowarzyszenia „MUSZELKA”, którzy
pielęgnują tradycję przygotowywania
palm wielkanocnych. W „Do celu” wywiadu udzieliła pani Małgorzata Bujak,
która mówiła o uroczystości 150 rocznicy Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Ostatnie miesiące to okres zebrań
sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej Gminie. Ze smutkiem
spoglądam na ludzi, którzy z przymrużeniem oka lub uśmiechem na ustach
próbują kreować opinie o członkach
tych organizacji. Doceniajmy, a nie
oceniajmy i wyśmiewajmy. To druhny
i druhowie OSP są w bezustannej gotowości nieść bezinteresowną pomoc
nam, mieszkańcom gminy Pałecznica.
Za Wasze poświęcenie, trud i pracę na
rzecz drugiego człowieka dziś z serca
gorąco Wam dziękuję. Niech satysfakcja i dalsza chęć służby napełnia Wasze
serca pozytywną energią na kolejną
kadencje Waszej służby. Nowo wybranych członków zarządów OSP z naszej

Z okazji nadchodzących świąt
wszystkim mieszańcom
Gminy życzymy,
aby spotkania przy wielkanocnym stole,
upływały w ciepłej
i rodzinnej atmosferze,
a wszelkie smutki i troski
szybko odchodziły
w zapomnienie.
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Gminy przedstawiliśmy w artykule poświęconym OSP. W naszej gazecie nie
zapominamy również o naszych najstarszych mieszkańcach, którzy tak jak
pan Władysław Belski są źródłem historii naszej Gminy. Gratuluję również
rodzicom Igi Śpicha, która przyszła
na świat jako pierwsza w 2016 roku
mieszkanka gminy Pałecznica. Przed
nami wiele wyzwań i zadań do wykonania. Rok 2016 to Światowe Dni Młodzieży w Małopolsce, a także również
okazja do podsumowania 25 lat funkcjonowania gminy Pałecznica jako samodzielnej jednostki samorządu terytorialnego.
Przed nami Święto Wielkiej Nocy, to
czas wybaczania i proszenia o wybaczenie. Drodzy Czytelnicy pozwólcie,
że tą drogą skieruję do Was życzenia:
niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej
wiary. Życzę Wam aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość, spokój, ciepło i nadzieję.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie codziennego dnia.
Joanna Hałat-Majka,
redaktor naczelna „Do celu”
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Inwestycje zrealizowane
przez Gminę Pałecznica
w 2015 roku – dzieje się!
„Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska
naturalnego w Gminie Pałecznica” Działanie 7.2 Poprawa jakości
powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Wartość dofinansowania 1 387 536,60 zł (85% kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 2 005 765,59 zł
W ramach projektu zostało zamontowane siedem instalacji fotowoltaicznych (przy Zespole Szkół w Pałecznicy, Bibliotece w Pałecznicy,
Domu Ludowym w Pałecznicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy, Przepompowni wody w Pamięcicach, Przepompowni wody w Pałecznicy, Ujęcia wody w Pałecznicy) o łącznej mocy 261,36 kW.
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na
terenie Gminy Pałecznica” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość dofinansowania 580 719 zł (90,00 % kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 738 187,22 zł
W ramach projektu zostało wykonane u mieszkańców Gminy Pałecznica 17 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 3,5 kW każda oraz
3 instalacje przy budynkach użyteczności publicznej (Ujęcie Wody
w Pałecznicy, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Remiza OSP
w Nadzowie) o łącznej mocy 52,5 kW.

„Zakup ciągnika z beczkowozem do wywozu ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja tranzytu wodociągowego w gminie Pałecznica” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość dofinansowania 660 000,00 zł (75% kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 1 082 457,42 zł
W ramach projektu został zakupiony ciągnik JOHN DEERE, wóz asenizacyjny JOSKIN Komfort 2 16000 TS oraz wybudowany tranzyt wodociągowy Fi 225 PE przechodzący przez grunty miejscowości Winiary,
Bolów, Nadzów.

Umowa na realizację powyższego projektu z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana w dniu 28.01.2015 r.. Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji
energii elektrycznej dla osób fizycznych. W ramach projektu zostanie
zakupionych i zamontowanych 81 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej 755 kW.

„Modernizacja infrastruktury w OSP Pamięcice” w ramach konkursu Małopolskie remizy 2015 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski

Do celu

„Ograniczenie emisji CO2 dzięki zwiększeniu produkcji energii ze
źródeł odnawialnych poprzez zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Pałecznica. Priorytet 3.3.4 „Wspieranie
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument
– linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Wartość dofinansowania 39 350,00 zł (43 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 91 194,53 zł
W ramach projektu został przebudowany budynek remizy OSP w Pamięcicach
„Modernizacja infrastruktury w OSP Pamięcice” w ramach konkursu Małopolskie remizy 2015 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wartość dofinansowania 44 814,48 zł (49,03 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 87 922,20 zł
W ramach projektu została wykonana termomodernizacja budynku remizy OSP w Pamięcicach oraz zostały wymienione okna i drzwi.
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„Ochrona wód gruntowych gminy Pałecznica poprzez wdrożenie
systemu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę
obiektów pompowni i przepompowni wodnych i zakup nowych
urządzeń dla sieci wodociągowej w celu poprawy życia mieszkańców”
Wartość dofinansowania 2 951 130,00 zł (75% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 4 839 854,91 zł
W ramach projektu powstały 334 przydomowe oczyszczalnie ścieków,
dokonano modernizacji ujęcia wody oraz przepompowni wody w Pałecznicy.

„Ochrona wód gruntowych gminy Pałecznica poprzez wdrożenie systemu przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz
remont sieci wodociągowej” Działanie 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

Do celu

Wartość dofinansowania 388 000,00 zł (75% kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 636 330,55 zł
W ramach projektu zostały wybudowane 39 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wybudowano sieć wodociągową Pieczonogi
– Nadzów na terenie Gminy Pałecznica.
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PROJEKT - pn. „Stworzenie mobilnego przewodnika turystycznego i informacyjnego jako narzędzia rozwoju obszaru LGD ProKoPaRa” Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów Oś 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość dofinansowania 39 000,00 zł (80,00 % kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 63 962,50 zł
Wartość poniesiona przez Gminę Pałecznica 6 242,50 zł
W ramach projektu została przygotowana treść merytoryczna, zostały
opracowane i zakupione tablice informacyjno-promocyjne, stworzono
mobilny przewodnik turystyczno-informacyjny, utworzono aplikację
mobilną dla gminy Pałecznica, Proszowice, Koniusza i Radziemice.

pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej wiejskich obszarów Gminy
Pałecznica i terenu działania LGD poprzez stworzenie bazy informacji turystycznej” Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju z zakresu małych projektów Oś 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość dofinansowania 43 799,87 zł (80,00 % kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 66 671,68 zł
W ramach projektu zostały opracowane i wydrukowane ulotki informacyjne, foldery reklamowe, zostały zakupione długopisy reklamowe,
kubki reklamowe, koszulki reklamowe z nadrukiem, chusty, flagi, smycze, tablice informacyjne, film promocyjny.

„Wsparcie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą ośrodek wsparcia – klub samopomocy”
Wartość dofinansowania 152 280,00 zł (79,7 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 191 160,00 zł
pn. „Promocja Gminy Pałecznica poprzez opracowanie, wykonanie
albumu i monografii” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata
2007-2013
Wartość dofinansowania 16 800,00 zł (70,00 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 24 000,00 zł

04

W ramach projektu zostało opracowane i wykonane 500 szt. albumu
i monografii Gminy Pałecznica.

W ramach projektu prowadzone były trzy świetlice międzypokoleniowe w Pałecznicy, Nadzowie i Pieczonogach.
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Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”
Wartość dofinansowania 159 999,99 zł (79,5% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 201 379,99 zł
Likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub
przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D dofinansowanego ze
środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

W ramach projektu dokonano remontu sal budynku szkoły w Czuszowie, remontu podłoża placu zabaw z poliuretanu wraz z zakupem
i montażem zabawek oraz zakupiono wyposażenie.

Wartość dofinansowania 80 000,00 zł (30,97 % kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 258 300,00 zł

„Dom Kultury w Pałecznicy – modernizacja pomieszczeń i zakup
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” w ramach
Programu Rozwoju infrastruktury kultury/Infrastruktura domów
kultury
Wartość dofinansowania 295 000,00 zł (62,19 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 474 332,65 zł
W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane w Domu Kultury w Pałecznicy m.in. wylewki, posadzki, tynki, okładziny ścian, parapety, okładziny schodów, balustrady, stolarka drzwiowa, prace malarskie,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne oraz został zakupiony ekran.

Do celu

W ramach projektu został zakupiony samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażony w windę hydrauliczną
oraz 2 miejsca do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Samochód
jest użytkowany przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.

Dostosowanie budynku szkoły w Czuszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania
różnic między regionami II” w obszarze B dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania 42 640,00 zł (39,48 % kwoty netto)
Całkowity koszt projektu 108 006,30 zł
W ramach projektu w budynku szkoły w Czuszowie został wykonany
podjazd dla osób niepełnosprawnych, sanitariaty oraz zostały przebudowane ciągi komunikacyjne. Zostały wymienione posadzki, stolarka
drzwiowa i zlikwidowane progi.
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Inwestycja – Odbudowa drogi gminnej „Winiary - Labiś, Czekaj” nr dz. ewid. 344
w Winiarach w km 0+000 - 0+480

„Przebudowa połączona ze zmianą sposobu użytkowania budynków: a) przemysłowego na Dom Kultury – działka nr 307, b) przemysłowego na pomieszczenia dla Domu Kultury działka nr 306 na
podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 20/Z/PŁ/2005 z dnia
28 października 2005 r.” ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania 38 352,19 zł (41,86 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 91 617,76 zł
W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane związane
z ciągiem komunikacyjnym oraz dostosowaniem zespołu sanitariatów
dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury w Pałecznicy.

Wartość dofinansowania 65 361,00 zł (80% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 81 701,52 zł
W ramach inwestycji została wykonana podbudowa, powierzchnia warstwy jezdnej
(nawierzchni) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo asfaltowej oraz pobocza
z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem o pow.
po 480 m2.
Inwestycja – Odbudowa drogi gminnej „Czuszów Parcelacja” nr dz. ewid. 333
w Czuszowie w km 0+000 - 0+650
Wartość dofinansowania 195 501,00 zł (80% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 244 377,63 zł
W ramach inwestycji została wykonana podbudowa, powierzchnia warstwy jezdnej
(nawierzchni) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo asfaltowej oraz pobocza
z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem o pow.
po 650 m2.
Inwestycja – Odbudowa drogi gminnej „Bolów - Nadzów” nr dz. ewid. 543, 557
w Bolowie w km 0+700 - 1+420
Wartość dofinansowania 106 297,00 zł (80% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 132 871,91 zł
W ramach inwestycji została wykonana podbudowa, powierzchnia warstwy jezdnej
(nawierzchni) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo asfaltowej oraz pobocza
z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem o pow.
po 720 m2.
Inwestycja – Odbudowa drogi gminnej „Bolów Chrzanowski” nr dz. ewid. 560
w Bolowie w km 0+000 - 0+320
Wartość dofinansowania 66 571,00 zł (80% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 83 214,05 zł
W ramach inwestycji została wykonana podbudowa, powierzchnia warstwy jezdnej
(nawierzchni) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo asfaltowej oraz pobocza
z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem o pow.
po 320 m2.

Do celu

Inwestycja – Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica ul. Mokra” nr dz. ewid. 850
w miejscowości Pałecznica w km 0+080 - 0+185

„Wzrost bezpieczeństwa podczas działań
bojowych poprzez zakup odzieży ochronnej dla strażaków ochotników” w ramach
programu „Bezpieczny Strażak”
Wartość dofinansowania 3 000,00 zł
(50 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 6 000,00 zł
W ramach projektu zakupiono dwa zestawy umundurowania dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gruszowie. Zestaw obejmuje
ubranie specjalne, buty bojowe, kominiarkę, hełm i rękawice.
„Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt
ratowniczo – gaśniczy/umundurowanie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015”
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Wartość dofinansowania 40 000,00 zł (68% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 58 612,89 zł
W ramach inwestycji została wykonana podbudowa, powierzchnia warstwy jezdnej
(nawierzchni) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo asfaltowej oraz pobocza
z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem o pow.
po 105 m2.
Inwestycja – Modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól „Pałecznica za Cmentarzem” w miejscowości Pałecznica o długości 100 m, (dz. nr 830/2)
Wartość dofinansowania 18 683,00 zł (50% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 37 366,18 zł
W ramach inwestycji została wykonana podbudowa, powierzchnia warstwy jezdnej
(nawierzchni) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo asfaltowej oraz pobocza
z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem o pow.
po 100 m2.
Inwestycja – Modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól „Bździuła - Gruszów”
nr dz. ewid. 122/2 w miejscowości Gruszów

Wartość dofinansowania 19 700,00 zł (50 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 39 400,00 zł

Wartość dofinansowania 41 297 zł (49,5% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 83 470,95 zł

W ramach projektu zakupiono dla OPS w Nadzowie kompletny system selektywnego wybierania, akumulatorowy maszt oświetleniowy,
oraz 9 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych.

W ramach inwestycji została wykonana podbudowa, powierzchnia warstwy jezdnej
(nawierzchni) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo asfaltowej oraz pobocza
z kruszywa łamanego gr. 10 cm z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem o pow.
po 185 m2.
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„Wymiana okien w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, zabezpieczenie antywłamaniowe
– kontynuacja remontu”
Wartość dofinansowania 35 000 zł (59% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 59 322,03 zł
W ramach projektu zostało wymienionych 6 okien

„Odnowa wsi Pałecznica poprzez wykonanie prac remontowo
– konserwatorskich dotyczących naprawy schodów terenowych
oraz budowy chodnika wokół kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła”
Wartość dofinansowania 270 348 zł (75 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 360 465 zł
W ramach projektu dokonano naprawy schodów poprzez ułożenie
płyt granitowych oraz montaż dwóch balustrad ze stali nierdzewnej.
Zostało wykonane również dojście i aleja wokół kościoła.

„Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej z kościoła pw. Św. Jakuba Ap. w Pałecznicy”
Wartość dofinansowania 30 000,00 zł (48,94% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 61 300,00 zł

Do celu

W ramach projektu została przeprowadzona konserwacja techniczna
i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej zapobiegająca jego dalszej destrukcji.

PROJEKT – „Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji zabytkowego kościoła pod
wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy”.

„Prace restauratorskie i konserwatorskie prospektu, obudowy organów barokowych„

W ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2014

Wartość dofinansowania 25 000,00 zł (59,95% kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 41 700,00 zł

Wartość dofinansowania 477 663,00 zł (80 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 597 079,34 zł

W ramach projektu przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie obudowy organ

W ramach projektu wykonano prace polegające na wzmocnieniu i izolacji ścian fundamentowych oraz odnowiono elewację.
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W ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2014
Wartość dofinansowania 96 143,00zł ( 80 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 120 179,89 zł
W ramach projektu dokonano częściowego uzupełnienia tynków elewacji oraz wykonano część opaski wokół kościoła.

Kościół
we Wrocimowicach
„Remont kościoła pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach poprzez uzupełnienie tynków oraz wykonanie opaski
wokół budynku kościoła”

„Wrocimowice, kościół z XVIII w., remont kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach poprzez uzupełnienie tynków oraz wykonanie opaski wokół budynku kościoła
– II etap”
Wartość dofinansowania 30 000,00 ( 60 % kwoty brutto)
Całkowity koszt projektu 50 000,00 zł
W ramach projektu dokonano częściowego uzupełnienia tynków elewacji oraz wykonano część opaski wokół kościoła.

Zadania zrealizowane ze środków własnych gminy

Do celu

zakup i montaż przystanków
(2 szt. w miejscowości Gruszów i 2 szt. w miejscowości Lelowice Kolonia)

budowa zatoki autobusowej
w miejscowości Lelowice Kolonia
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naprawa dachu na Domu Ludowym
w miejscowości Lelowice Kolonia

boisko
w Nadzowie

przełożenie chodnika
w miejscowości Bolów

przepust
w Nadzowie ø80

Inwestycje

elewacja remizy OSP
w Bolowie

balustrada nierdzewna w remizie OSP
w Bolowie

Orkiestra „Syrena”
– uzupełnienie
W poprzednim wydaniu „Do
celu” ukazał się obszerny wywiad
z członkiem orkiestry „Syrena” Zenonem Baczyńskim. Ze względu
na rozmiar artykułu nie wszystkie
informacje mogliśmy umieścić.
Dlatego teraz jeszcze kilka słów
z historii orkiestry.

– Warto jeszcze kilka słów dodać
– mówi Z.Baczyński – o założycielach
orkiestry. A było ich trzech: Marian
Kwiecień – prezes, Jan Bil – sołtys oraz
Stanisław Psuj. Kiedyś w Proszowicach
zobaczyli występ orkiestry dętej i postanowili, że taka musi powstać w Czuszowie. Ponieważ Marian Kwiecień był

remont wnętrza remizy OSP
w Czuszowie

prace przy budynku szkoły
w Czuszowie: zabudowanie klatki schodowej do piwnicy,
zamontowanie poręczy na pochylni, zamontowanie drzwi do kotłowni,
wykonanie kostki brukowej, wykonanie odwodnienia, wykonanie
schodów, wykonanie ogrodzenia
wtedy dyrektorem (członkiem zarządu)
banku w Proszowicach, postarał się
o darowiznę na zakup instrumentów.
Ta trójka założycieli orkiestry naprawdę
tworzyła jej historię. Stworzyli bardzo
zgrany zespół ludzi pełnych poświęcenia. (Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak Jan Bil, który był zastępcą
kapelmistrza oraz tzw. kurierem orkiestry, który informował nas o wszystkich
występach państwowych jak również
kościelnych.) Nikomu nie przeszkadzał
mróz, deszcz czy śnieg. Zawsze pełen
skład stawiał się na próbie. Można
powiedzieć, że byli to pasjonaci. I dziś
wszystkim tym, którzy tworzyli orkiestrę, ale już w niej nie grają, należą się
wielkie podziękowania za stworzenie
tak wyjątkowego zespołu muzyków,
ale też przyjaciół.
– Trzeba też dodać, że dużą rolę dla
orkiestry odegrał Czesław Chećko,
znakomity kapelmistrz wojskowy,
który wprowadził w zespole taki pozytywny rygor. Dzięki temu w latach
osiemdziesiątych orkiestra bardzo

się rozwijała, czego ukoronowaniem
było zdobycie pierwszego miejsca
w 1998 roku na przeglądzie orkiestr
w Skalbmierzu.
MAŁE SPROSTOWANIE
W wywiadzie w poprzednim
wydaniu padło stwierdzenie, że
orkiestra już pozyskała pieniądze na zakup nowych instrumentów.
– Stowarzyszenie – mówi Z.Baczyński – wystąpiło w tej sprawie
z wnioskiem. I teraz czekamy na
decyzję. Wystąpiliśmy o 50 tysięcy złotych. To może się wydawać
dużo, ale sama tuba, która jest
nam bardzo potrzebna, kosztuje
18 tysięcy złotych. Do tego chcemy zakupić werbelki. Nie mamy
też bębna marszowego czy trąbek. Chcemy orkiestrę wzbogacić,
aby mogła się rozwijać i cieszyć
swoimi występami wszystkich
mieszkańców gminy Pałecznica.

Do celu
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Kultura
zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Wyczytane
w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, odnajdywania zależności
i wyciągania własnych wniosków.
Jednym słowem czytanie kształtuje
umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli czyli daje
kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

Moda na książkę
W dniu 26 lutego br. na zaproszenie p. Bożeny Wątek odwiedziłam
dzieci z klasy II szkoły podstawowej
w Czuszowie. Część uczniów korzysta już od dłuższego czasu z księgozbioru naszej książnicy. Dzieje
się tak za sprawą tzw. „Wypożyczeń
Zbiorowych”, których dokonuje wychowawczyni tej klasy. Pani Bożena
od lat pożycza większą ilość książek
z naszej biblioteki, rozprowadzając je pomiędzy swoich uczniów co
świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój swoich podopiecznych, o czym
przekonałam się będąc z wizytą.
Spotkanie rozpoczęłam wyjaśnieniem tytułu „Moda na książkę?. Dlaczego „moda”? – a dlatego, ponieważ w dzisiejszym świecie książka
nie jest dla naszych dzieci ani jedy-

nym źródłem informacji ani jedynym źródłem rozrywki. Z własnego
doświadczenia wiem, że obecnie jest
„moda na komputer”. Nam wszystkim powinno zależeć aby dzieci
sięgały po książkę jak najczęściej.
Podczas rozmowy z uczniami starałam się im uświadomić, że w naszym
życiu powinna ona stanowić numer
jeden, ze względu na mnóstwo zalet. Czytanie to jeden z najlepszych
sposobów relaksu, zwłaszcza po
zbyt długim oglądaniu telewizji czy
graniu na komputerze. Książka oferuje przede wszystkim nieoceniony
zasób wiedzy i faktów, a czytanie
poszerza doświadczenia językowe,
rozwija słownictwo, uczy wyrażać
myśli i rozumieć sposoby mówienia
innych ludzi. Im bogatszy język, tym
sprawniejsze wyrażanie własnego

Następnie dzieci zapoznały się z Regulaminem Działu Dziecięcego,
złożyły Ślubowanie a także wzięły
udział w „teście na spostrzegawczość” – polegającym na wyszukaniu w stosie książek pochodzących
z różnych źródeł – należących do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy. Po „Pasowaniu na Czytelnika” wybrały sobie książeczki według
własnych upodobań i wypożyczyły
je do domu.

Do celu

W tegorocznej VIII edycji gminnego
konkursu recytatorskiego pt. „Oczarowani bajką” z udziałem 70 dzieci ze
szkół podstawowych: Czuszowa, Ibramowic i Pałecznicy przyznano 12 nagród „najlepszym z najlepszych”
dwóm kategoriom wiekowym.
Do powiatu pojadą:

Oczarowani bajką dzieci
z gminy Pałecznica

Z klasy od I-III
Nowakowska Kinga – I Miejsce
Woźniak Tobiasz
– II Miejsce
Antosik Aleksandra – III Miejsce
Wyróżnienia:
Maj Gabriela, Musiał Natalia, Jałocha
Julia
Z klasy od IV-VI
Nowakowska Milena – I Miejsce
Miętka Aleksandra – II Miejsce
Maksymiec Maja
– III Miejsce
Wyróżnienia:
Mzyk Patrycja, Czekaj Karolina, Zązel
Magdalena
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Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom, jaki zaprezentowali uczestni-
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Kolejnym zajęciem podczas spotkania było głośne czytanie przez
wszystkich uczestników książki Rafała Witka pt. „Maja na tropie jaja”
w ramach projektu „Czytam sobie
w bibliotece”. Następnie dzieci w pogoni za „uciekającym jajem” udały
się z główną bohaterką opowiadania
w podróż. Podzieleni na trzy grupy musieli zdecydować co jest niezbędne do zabrania w „podróż pod
namiot”, „zimą w góry” i nad „Morze
Egejskie”.
Zadanie zostało wykonane na piątkę
i wszyscy przy tym świetnie się bawili. Nowo upieczeni czytelnicy oprócz
wypożyczonych książek otrzymali
okolicznościowe Dyplomy, zakładki
i kalendarzyki promujące kampanię
społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.
Krystyna Błaut

cy, czego konsekwencją były długie
obrady po wysłuchaniu wszystkich
recytatorów. Niezmiernie cieszy nas
fakt, że jest tyle odważnych i ambitnych młodych ludzi zarówno dziewcząt jak i chłopców. Dowodzi to, że są
w pełni świadomi, iż słowo jest materią nieprzypadkową, nad którą warto
jest się pochylać i wykorzystywać ją
do pełniejszego wyrażenia samego
siebie tak na scenie, jak i w życiu codziennym. Z satysfakcją patrzymy na
owocną współpracę dzieci z pedagogami, którzy otaczają swoich podopiecznych opieką merytoryczną i artystyczną i poświęcają im swój czas,
zarażając pasją i miłością do słowa.
Krystyna Błaut – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy - organizator konkursu składa
serdeczne podziękowanie p. Marii
Gawron oraz p. Ewelinie Żywot
– Kopeć z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Proszowicach
za wsparcie i pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu imprezy oraz
stworzeniu dobrej atmosfery wśród
uczestników podczas przesłuchań
konkursowych.
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Mali Magowie
w Nadzowie
ne słowa zaklęć obserwowali jak do
napełnionego powietrzem balonika,
potartego o sweterek kolegi przyklejał się cukier, albo woda w szklance
odwróconej do góry dnem i uniesiona wysoko nad stołem nie wylała się,
albo też jak jedna z zabawek nakrytych „Czarodziejską Chustą” zamieniła
się w słodycze. Wszystkie czynności
były powtarzane kilkakrotnie, ponieważ każdy chciał doświadczyć owych
czarów. Maluchy – „mali magowie”
bardzo chętnie uczestniczyły we
wszystkich zabawach prowadzonych
przez Wróżkę – Czarodziejkę i dwie
pomocnice.
Bardzo ważne jest w tym wszystkim,
aby mali ludzie przez zabawę uczyli się myślenia i w ciekawy sposób
pobudzali swoją wyobraźnię co na
pewno zaowocuje w ich dorosłym
życiu.
Krystyna Błaut

Podróż

w krainę bajek
04 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pałecznicy, maluchy z miejscowego przedszkola zamieniły
się w małych magów. Do „ Zaczarowanej Krainy Bajek”
przedostały się przez „Tunel Bajkowy”, skosztowały
„Eliksiru” i założyły „Czapkę Czarnoksiężnika”.
Przedszkolaki poznały historię
dwóch czarownic, gdzie jedna żyła
w przyjaźni z otoczeniem a druga
by�����������������������������
ła bardzo wrogo do niego nastawiona.

pomocą farb i pędzla swoje fantazje.�����������������������������
Malowanie okazało się świetną zabawą, przerywnikiem, a zarazem wstępem do dalszej zabawy,
którą były „Czarodziejskie tańce”.

Na dzieci czekało nie lada wyzwanie.
Z zawi����������������������
ązanymi ��������������
oczami w asyście kolegów miały przedstawić za

Po pląsach przyszedł czas na „podróż w krainę bajek”. Dzieciaki podzielono na cztery grupy. Każda

z nich otrzymała zestaw ilustracji
z różnych bajek i przy pomocy swoich opiekunek dopasowywały je do
rozłożonych przed nimi tytułami.
To zadanie utwierdziło nas, że dzieciom czytają dorośli.
Jak przystało na
prawdziwych
magów,
przedszkolaki wraz z Wróżką
za pomocą magicznych zaklęć zaczęły
wielkie czarowanie.
Nadmuchane wcześniej balony potarte

o sweterek kolegi, wzbudzały wielkie zainteresowanie, ponieważ przyciągały cukier. W wyniku takiego
doświadczenia mogły zaobserwować zjawisko elektryczności. Dowiedziały się również o istnieniu „czarodziejskiej szklanki”, która napełniona
wodą i odwrócona do góry dnemnie rozlała się.
Ostatnia zabawa była z „Zaczarowaną Chustą”, pod którą chowały się
maskotki – postacie bajkowe, które
w końcu zamieniły się w słodkie lizaki.

Do celu

24 lutego br. Przedszkole w Nadzowie zamieniło się w czarodziejski Pałac sułtana Abdulla. Pałac ten znajdował się w „Zaczarowanej Krainie” i aby
przedostać się do owej krainy dzieci
musiały przeczołgać się przez „Bajkowy Tunel”, poczęstować się „magicznym syropem” i założyć „Czapkę
Czarnoksiężnika”. Ta świetna zabawa
została zainspirowana książką Wojciecha Widłaka pt. „Syrop Maga Abrakabry” w oparciu o projekt „Czytam
sobie w bibliotece”. Dzieci poznały
historyjkę pewnego sułtana i nieudanego planu czarodzieja, który za pomocą podstępu i magii chciał zdobyć
tron . Następnie wszyscy pomalowali
portret bohatera opowiadania i zostali zaproszeni do „Czarodziejskiego Tańca”. Punktem kulminacyjnym
spotkania była prawdziwa przygoda
z magią. „Mali Czarodzieje” musieli
zaczarować Wróżkę w Czarodziejkę
by sami mogli stać się jej pomocnikami. Wypowiadając wspólnie magicz-

Dzień ten z pewnością dla małych
czarodziejów był pełen wrażeń
i nowych doświadczeń. Milusińscy
opuścili progi Biblioteki z radością
i uśmiechem na ustach.
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Do celu

III Nocna
Droga
Krzyżowa
W piątek 18 marca o godz. 19.00
spod kościoła w Czarnocinie do
Pałecznicy wyruszyła III Nocna Droga Krzyżowa. Wiodła ona
Małopolską Drogą św. Jakuba.
Dwudziestopięciokilometrowa
trasa przechodziła między innymi przez Skalbmierz, gdzie o północy odprawiona została msza
święta. Stacje zaplanowane były
natomiast przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach.
Ksiądz Marian Fatyga, organizator pielgrzymki przyznał, że w pielgrzymce wzięło udział około 400 – 500
osób. W Nocnej Drodze Krzyżowej udział mogli wziąć
wszyscy, którzy pragnęli podjąć takie wyzwanie, poświęcić Bogu swój trud, zmęczenie, nawet gdy nogi
odmawiają posłuszeństwa. To także była okazja na
poznanie swoich ograniczeń, które Jezus pozwala
przezwyciężyć i czas na medytację oraz modlitwę.
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Nocna Droga Krzyżowa przebiegała także przez Niezwojowice, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym Pszczółka przewidziana była półgodzinna przerwa. Pielgrzymi dotarli do Pałecznicy około godziny
szóstej nad ranem. Tam też odprawione zostały godzinki.
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Z życia Gminy
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Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Pałecznica

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
OSP Pieczonogi – 31.01.2016

Zarząd
Prezes – Korfel Marian
Wiceprezes-Naczelnik – Grądek Henryk
Sekretarz – Grądek Mariusz
Skarbnik – Wleciał Zbigniew
Gospodarz – Adamczyk Mirosław

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Nadzów – 20.02.2016
Zarząd
Prezes – Chodór Stanisław
Wiceprezes, Naczelnik – Mardyła Tomasz
Z-ca Naczelnika – Bugaj Tomasz
Sekretarz – Bil Kamil
Skarbnik – Chodór Robert
Gospodarz – Paryż Roman

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Pamięcice – 28.02.2016
Zarząd
Prezes – Bujak Małgorzata
Wiceprezes i Gospodarz – Chodór Halina
Naczelnik – Zakrocki Grzegorz
Z-ca Naczelnika – Chodór Andrzej
Skarbnik – Gaweł Łukasz
Sekretarz – Drozdowska Krystyna

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
OSP Winiary – 21.02.2016
Zarząd
Prezes – Mzyk Mateusz
Wiceprezes – Deka Paweł
Naczelnik – Deka Marcin
Z-ca Naczelnika – Bartosik Adrian
Skarbnik – Forma Piotr
Sekretarz – Nowakowski Paweł
Gospodarz – Mzyk Szczepan

Zarząd
Prezes – Bugaj Andrzej
Wiceprezes – Kania Krzysztof
Wiceprezes -Naczelnik – Kłosiński Adam
Z-ca Naczelnika – Samiec Rafał
Sekretarz – Pudo Paweł
Skarbnik – Wleciał Piotr
Gospodarz – Samiec Marian
Kronikarz – Pudo Paweł
Członek – Przechera Krystian

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Czuszów – 14.02.2016
Zarząd
Prezes – Domagała Andrzej
Wiceprezes – Kwiecień Sławomir
Naczelnik – Wątek Andrzej
Z-ca naczelnika – Karbowniczek Marek
Skarbnik – Korzec Kamil
Sekretarz – Sołek Grzegorz
Gospodarz – Wątek Hubert
Członek Zarządu – Jamróz Dawid
Kronikarz – Kwiecień Norbert

Do celu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Bolów– 23.01.2016

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Pałecznica
– 13.03.2016

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
OSP Gruszów– 27.02.2016
Zarząd
Prezes – Kopeć Wiesław
Wiceprezes - Naczelnik – Dubiel Kazimierz
Skarbnik – Czekaj Artur
Sekretarz – Dyląg Edward
Gospodarz – Banach Marian
Z-ca Naczelnika – Bździuła Artur

Zarząd
Prezes – Gaweł Marcin
Wiceprezes – Naczelnik – Bielawski Adam
Wiceprezes – Nowak Halina
Z-ca Naczelnika – Gołdyn Karol
Skarbnik – Woda Adam
Sekretarz – Kielar Wiesława
Gospodarz – Baran Adam
Kronikarz – Nagło Danuta
Członek – Bączek Andrzej
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Kultura i tradycja
Historia Kół sięga jeszcze XIX w. Pierwsza organizacja kobieca – Towarzystwo
Gospodyń – powstała w 1866 r. w Piasecznie na Pomorzu. Pod nazwą Koło
Gospodyń Wiejskich funkcjonuje od
1918 r. Zakres działalności od początku określały inicjatywy edukacyjne
i kulturalne. Popularne były szkolenia,
pokazy i kursy, m.in. pieczenia i gotowania, przetwórstwa mięsa i owoców,
hodowli drobiu, warzywnictwa, higieny i racjonalnego odżywiania, kroju
i szycia, czy haftu.
12 marca w Zespole Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach miały
miejsce powiatowe obchody 150-tej
rocznicy działalności Kół Gospodyń
Wiejskiej. Gminę Pałecznica reprezentowało około 60 Pań z 8 Kół Gospodyń
Wiejskich: Pałecznica, Pamięcice, Solcza, Niezwojowice, Winiary, Sudołek,
Lelowice Kolonia i Nadzów.

Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich
świętują!
Dawnymi laty były inicjatorkami wszelkich edukacyjnych i kulturalnych przedsięwzięć na wsi. Dziś
mimo zaglądającej w każdy kąt nowoczesności,
stoją wciąż na straży zanikających tradycji i obrzędów. Mowa oczywiście o Kołach Gospodyń
Wiejskich, które na przestrzeni ubiegłego i aktualnego roku świętują swoje 150-lecie działalności.
12 marca specjalne obchody miały miejsce także
w naszym powiecie.

O swoich wrażeniach opowiedziała
Małgorzata Bujak, reprezentantka
Gminy Pałecznica. – Można powiedzieć, że świętowanie miało formę
słowno-muzyczną. Główna organizatorka, czyli Maria Łakoma – Wojewódzka Przewodnicząca Kół Gospodyń
Wiejskich rozpoczęła spotkanie od kilku akcentów historycznych by później
móc skupić się na teraźniejszości. Nie
brakowało występów zespołów folklorystycznych oraz wspólnie wykonywanych pieśni. Uroczystość była okazją
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do wspólnego spotkania Pań z KGW
z powiatu proszowickiego. Święto
cieszyło się sporą frekwencją. – Zainteresowanie było bardzo duże. Tylko
naszą gminę reprezentowało osiem
kół, a każda grupa liczyła od 5-10 Pań.
Oczywiście jedną z głównych ról odgrywały wcześniej przygotowane
posiłki. – Każde z kół przygotowało coś
smacznego dla uczestników imprezy,
ale oczywiście było także wzajemne
kosztowanie potraw i dzielenie się nowymi przepisami. Pragnę tutaj dodać,
że wsparciem finansowym, które pozwoliło ubogacić nasz stół obdarzył
nas Urząd Gminy w Pałecznicy – mówi
Pani Małgorzata Bujak.
Pani Małgorzata wspomina że z Kołem Gospodyń Wiejskich w naszej
miejscowości związana jest od blisko
30 lat. – Pamiętam, że zaczynałam od
pokazów gotowania i pieczenia. Cieszę się, że nasza działalność wciąż jest
dostrzegana. Wiem doskonale, że duch
czasu potrafi trochę zabijać tradycję
spotkań, gdyż większość rzeczy ludzie
znajdują teraz w Internecie. Jestem
przekonana natomiast, że jedna tradycja będzie na zawsze kultywowana.
Chodzi o cudowne, wiejskie wypiekanie
chleba. Tego smaku, zapachu i zaangażowania nie można zniszczyć. No..
może tradycją pozostanie także tworzenie i receptura specjalnych nalewek
– dodaje z uśmiechem Pani Małgorzata.
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Świetlicowy
gwar
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Święta to czas rodzinnych, międzypokoleniowych spotkań. W Pałecznicy takie
spotkania mają jednak znacznie szerszy
wymiar. W międzypokoleniowej świetlicy
o tej porze roku jest gwarno i niezwykle
pracowicie. Dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze dzielą się umiejętnościami, doświadczeniem i radością, a na efektach ich
pracy korzysta cała gmina.
– Ostatnio zajmowaliśmy się tworzeniem ozdób świątecznych, a także
przygotowaliśmy palmę wielkanocną,
która ma długość aż 3 metrów! W te
prace zaangażowane były wszystkie osoby. Ozdoby świąteczne wykonywaliśmy przeróżnymi metodami:
decoupage, malowanie, ozdabianie
cekinami itp. - mówi z radością Bożena Depta, Prezes Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”.

Tegoroczne palmy zostały przygotowane przez uczestników świetlic prowadzonych przez
stowarzyszenie „MUSZELKA” i KGW Pamięcice

Stowarzyszenie działa już od czterech lat i z roku na rok przybywa
jego członków. Prowadzone przez
„Muszelkę” świetlice są powodem do
dumy. Tylko w nich młodzi mają cierpliwość do osób starszych, tłumacząc
im zawiłości współczesnego cyfrowego świata. Tylko tu starsi pokazują
młodym ponadczasowe wartości.

Stowarzyszenia, zarówno młodych
jak i tych już nieco starszych wzięło
udział w Nocnej Drodze Krzyżowej,
której poranne zakończenie było zlokalizowane w Pałecznicy. Dla pielgrzymów przygotowaliśmy posiłki
i ciepłą herbatę. Miło było patrzeć jak
wielu z nas to łączy. – dodaje Bożena
Depta.

– Wspólnie przeżywamy ten świąteczny czas. Wielu członków naszego

Stowarzyszenie nie próżnuje i już
planuje zajęcia wakacyjne.

– Planujemy dwie dłuższe wycieczki. Jedną do Łańcuta, drugą do
Chęcin, Tokarni i Kielc. Ponadto już
przyjmujemy zgłoszenia wakacyjne rodziców dzieci, które nie będą
wyjeżdżały na różnego rodzaju
kolonie i obozy. Chcemy zapewnić im letni wypoczynek. Na miejscu organizujemy dla nich zajęcia
sportowe, plastyczne i edukacyjne.
– kończy optymistycznie Bożena
Depta.

Kultura i tradycja

OPŁATEK
STRAŻACKI

– W spotkaniu opłatkowym biorą udział strażacy z naszej gminy
– mówi Marian Samiec, wiceprezes
zarządu Oddziału Gminnego OSP
w Pałecznicy oraz skarbnik zarządu Oddziału Powiatowego OSP
w Proszowicach – czyli z Bolowa,
Czuszowa, Gruszowa, Nadzowa,
Pałecznicy, Pamięcic, Pieczonóg
i Winiar.

Tradycyjnie, jak co roku, w Pałecznicy spotkały się
wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
gminie, by przełamać się świątecznym opłatkiem.
Tę tradycję 12 lat temu wprowadził nowy zarząd
gminny pałecznickiej OSP. Jest to moment, kiedy
można spotkać się w spokojnej atmosferze i bez
pośpiechu porozmawiać. Poza tym strażacy tworzą coś w rodzaju rodziny, której członków łączy
chęć niesienia pomocy innym.

Strażacy najpierw zebrali się
pod pałecznicką remizą i uroczyście przemaszerowali do kościoła, gdzie odbyła się msza w ich
intencji. Po mszy zebrani wraz
z orkiestrą Syrena z Czuszowa
i w towarzystwie zaciekawionych
mieszkańców powrócili do remizy.
Ksiądz poświęcił opłatek, którym
strażacy się podzielili. Tradycyjnie
poczęstunek dla zebranych przygotowały druhny z OSP Pałecznica.

Gminne jednostki OSP tworzą ludzie w różnym wieku. Trochę mało
jest młodych, którzy często opuszczają wieś i przenoszą się do miasta
lub wyjeżdżają za granicę. Ci, którzy
wiążą się z OSP to ludzie zaprawieni w bojach. W minionym 2015 roku
wielokrotnie sprawdzili się w czasie gaszenia licznych pożarów czy
podczas walki z żywiołami. Ich zaangażowanie w usuwanie skutków
jesiennych oblodzeń, gdy gałęzie
drzew zagrażały bezpieczeństwu
użytkowników ruchu drogowego,
było nieocenione.
Dlatego też najczęstszymi życzeniami w trakcie strażackiego opłatka
było, aby w nowym roku strażacy
mieli jak najmniej interwencji. A jeśli
już one się pojawią, aby akcje przebiegały sprawnie i profesjonalnie
z jak najmniejszą szkodą dla ludzi.
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Gmina Pałecznica
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– oczami Władysława Belskiego
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Władysław Belski pamięta z czasów okupacji ówczesnego wójta,
pochodzącego z Pamięcic Feliksa Srokosza, który pełnił urząd od
1932 do 1945 roku. Nasz rozmówca
twierdzi, że był to bardzo porządny człowiek, a ludziom nie działa
się krzywda za jego rządów, nawet
w czasach okupacji. Między innymi
w 1941 roku założył w Pamięcicach
oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, choć okupant prześladował te
struktury. Niemcy uważali, że jest
to zalążek dla ruchu oporu. Jednak
znający doskonale język niemiecki
Feliks Srokosz potrafił ich przekonać i wyrazili zgodę na stworzenie
tej jednostki. Umiejętność dogadywania się z okupantem przez wójta
powodowała, że mieszkańcy gminy Pałecznica w miarę spokojnie
przetrwali okres wojny.
Po nim wójtem w Pałecznicy był Julian Kądziela. Za jego czasów największą inwestycją była budowa
dróg, które zastąpiły ubite trakty
i polne drogi. Mieszkańcy gminy
wreszcie przestali zimą brnąć przez
wielkie zaspy śnieżne, a podczas
roztopów czy większych deszczy
topić się w wielkich kałużach. Droga była budowana od Proszowic do
Pałecznicy. Wtedy też powstała na

terenie gminy sieć
elektryczna. To było
bardzo ważne przedsięwzięcie. W mieście już
dawno ludzie korzystali z ówczesnych osiągnięć cywilizacji, z pralki, lodówki, radia czy też światła
elektrycznego. W Pałecznicy wtedy
mieszkańcy wieczory spędzali przy
lampie naftowej. To były lata pięćdziesiąte.
Kolejnym wójtem był Jan Kwiatkowski. To za jego kadencji,
w 1976 roku Pałecznica w efekcie
reformy administracyjnej została
połączona z Racławicami. Władysław Belski był wtedy radnym.
- Na jednym z posiedzeń Rady Narodowej Kwiatkowski przekazał nam
odgórną decyzję władz centralnych
– wspomina były radny Belski – Nie
było w ogóle mowy, by protestować
czy dyskutować. Takie były wtedy
czasy. W większości mieszkańcy zareagowali na tę decyzję obojętnie.
Ale na pewno zrobiło się trudniej.
Wszystkie sprawy urzędowe trzeba
było załatwiać w Racławicach. Tam
też musieliśmy jeździć na narady
gminne. Co prawda, kursowały autobusy, ale to nie to samo, co mieć
urząd na miejscu w Pałecznicy.

Mający dziś ponad dziewięćdziesiąt lat
Władysława Belski, to chodząca historia
gminy Pałecznica. To człowiek, który wiele widział i w różnych wydarzeniach brał udział. Przez
lata był radnym w Pałecznicy, ale też w czasie wojny nie stał z boku, tylko walczył z hitlerowskim
okupantem. Należał do batalionów chłopskich
– AK do oddziału Benedykta Szastaka ps. „Fundament” w Przemęczanach. Po incydencie z partyzantami z Klimontowa, którzy należeli do PPS
i którzy siłą odebrali broń kolegom Władysława
Belskiego, jego oddział przeniósł się do Pałecznicy, gdzie dowódcą był Edward Tasak, pseudonim
„Kruk”.
Taki stan trwał przez piętnaście
lat i dopiero po 1989 roku, gdy
nastały nowe czasy, można było
walczyć o przywrócenie Pałecznicy statusu gminy i oderwanie się
od Racławic. Wtedy wójtem był
Stanisław Miętus, a jego zastępcą
Alfred Maracha. Ten ostatni był
też prezesem Gminnej Spółdzielni i orędownikiem odejścia od
Racławic. Przygotowując się na tę
zmianę doprowadził do budowy
wielofunkcyjnego obiektu, w którym zaplanowano sklep, pomieszczenia biurowe dla spółdzielni, ale

także dla urzędu gminy. Na pewno
fakt ten bardzo pomógł odzyskać
status gminy przez Pałecznicę. Nic
więc dziwnego, że wójtem w reaktywowanej gminie został właśnie
Alfred Maracha. Za jego kadencji
przeprowadzonych zostało wiele inwestycji, zbudowane zostały
wodociągi i wiele przydomowych
oczyszczalni ścieków. A było to
możliwe – zdaniem W.Belskiego
– właśnie dzięki temu, że Pałecznica zupełnie inaczej, lepiej zaczęła
się rozwijać, gdy znów stała się
gminą.
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Prawie sto osób z Pałecznicy, Nadzowa, Pamięcic i Pieczonóg wysłuchało
wykładu wolontariusza – terapeuty,
który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o tradycjach świątecznych
charakterystycznych dla regionu
Małopolski i powiatu proszowickiego. A kiedy obecni nasycili się wiedzą
i wrażeniami artystycznymi zasiedli
do wspólnego stołu, by skosztować
tradycyjnych potraw świątecznych.
Poczęstunek został przygotowany
przez gospodarzy, członków świetlicy w Nadzowie. Później rozpoczęło
się wspólne kolędowanie, w trakcie

W ramach tradycyjnego spotkania świąteczno – noworocznego w świetlicy środowiskowej
w Nadzowie spotkali się uczestnicy wszystkich świetlic środowiskowych z terenu gminy
Pałecznica. Uroczystość rozpoczęła się koncertem kolęd przygotowanym przez znany proszowicki zespół „Prokoncepcja”.

W zajęciach świetlic środowiskowych w gminie Pałecznica uczestniczy 112 osób. Są to dzieci i młodzież
ucząca się oraz seniorzy. Zajęcia
realizowane są w ramach projektu
finansowanego w 80% przez Wojewodę Małopolskiego i w 20% przez
Gminę Pałecznica. Nosi on nazwę
„Wsparcie osób w podeszłym wieku
w integracji z młodzieżą. Ośrodek
wsparcia – klub samopomocy”.
Głównym założeniem programu
jest współpraca międzypokoleniowa i wymiana doświadczeń między
pokoleniami. Dzieci uczą seniorów
posługiwania się nowościami technologicznymi, a seniorzy przypominają młodym ludziom o tradycjach
i wartościach, które są bardzo istotne w życiu codziennym. Spotkania
w poszczególnych świetlicach odbywają się trzy razy w tygodniu. Są także organizowane wyjazdy turystyczno – krajoznawcze ukierunkowane
na poznanie regionu i jego kultury.
Oprócz wspólnego kolędowania
uczestnicy zajęć na świetlicach środowiskowych organizują i obchodzą
wszystkie najważniejsze w kalendarzu święta zarówno religijne, jak i narodowe.

Kolędowanie
w Nadzowie

Do celu

którego dzieci z Nadzowa ubrane
w tradycyjne stroje, miały swój występ muzyczny wypełniony kolędami i pastorałkami. Ponieważ uroczystość miała miejsce w Karnawale,
pojawiły się też wspólne tańce.
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CHOINKA SZKOLNA
W sobotę 23 stycznia br. w Pałecznicy, Rada Rodziców zorganizowała charytatywną imprezę pt. „Choinka szkolna”, której celem było zebranie funduszy
dla miejscowej szkoły.
Otrzymaną kwotę Pani Dyrektor
przeznaczy na najpilniejsze potrzeby szkoły. W tym roku ze sprzedaży
specjalnych kotylionów uzyskano
3819 zł. Zdaniem organizatorów jest
to jedna z największych kwot, jaką
udało się uzbierać w porównaniu
z wcześniejszymi latami.

Impreza jest organizowana od kilku
lat. Dawniej odbywała się w szkole,
a w tym roku w wynajętym lokalu.
Głównymi osobami, które zajmowały się organizowaniem imprezy
były panie: Urszula Czekaj, Marzena
Borowska i Brygida Gaweł. Zorganizowanie imprezy trwało tydzień.
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KONCERT KOLĘD
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W sumie wystąpiło 55 wykonawców
prezentując 71 kolęd. Siłą rzeczy niektóre kolędy powtarzały się, ale była
to okazja, by porównać umiejętności ich wykonawców. Na koncert
przybyło liczne grono zaproszonych
gości, w tym wójt gminy Pałecznica Marcin Gaweł, przewodnicząca
Rady Powiatu Elżbieta Grela, ksiądz
proboszcz Marian Fatyga ze Skalbmierza, radni gminy Pałęcznica, dyrektorzy okolicznych szkół. Koncert,
który odbył się w Sali widowiskowej
Zespołu Szkół w Pałecznicy, wysłuchało ponad dwieście osób, wśród
których znaleźli się przede wszyst-

Zamówiono salę i jedzenie, a także
wykonano kotyliony, które były głównym punktem imprezy, ponieważ
z ich sprzedaży uzbierano sumę dla
szkoły. Impreza trwała od 19:00 do
5:00, czas gościom umilała orkiestra
Flirt z Topoli. Jedną z największych
atrakcji imprezy były wybory króla
i królowej, w której zwyciężyły dwie
pary. Goście wyszli z imprezy w dobrych humorach, a organizatorzy
byli bardzo zadowoleni, że udało się
zorganizować takie wydarzenie na
156 osób, gdzie wszyscy się dobrze
bawili i co istotne udało się zebrać naprawdę dużą kwotę dla szkoły.

Po raz czwarty w Szkole Muzycznej I stopnia
w Pałecznicy odbył się
Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów tej placówki. Swoje umiejętności
zaprezentowali
soliści, zespoły kameralne oraz chór. Patronat
honorowy nad koncertem objął Wójt Gminy
Pałecznica Marcin Gaweł.
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Wychowanie
Patriotyczne

Gmina Pałecznica położona jest
w pobliżu bitwy racławickiej, w której Tadeusz Kościuszko wraz z kosynierami podjął walkę z carskim
najeźdźcą. To także rejon intensywnych walk powstańczych w czasie II
wojny światowej, gdy żołnierze AK
oraz Batalionów Chłopskich dokonywali najprzeróżniejszych aktów
dywersji, czym skutecznie dezorganizowali działania okupanta niemieckiego.
Nic więc dziwnego, że tradycje patriotyczne są mocno zakorzenione
w mieszkańcach tego obszaru. I są
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Również młodzież z Nadzowa
kultywuje te tradycje. Na zdjęciach
Jakub Mzyk, Damian Mzyk i Weronika Małecka składają kwiaty pod
krzyżem w Pieczonogach upamiętniającym śmierć poległych partyzantów w czasie II wojny światowej.
Członkowie świetlicy z Nadzowa
kultywują ten zwyczaj co roku.

kim rodzice i rodziny występujących
uczniów.
Muzycy ze Szkoły Muzycznej w Pałecznicy planują już kolejne koncerty, między innymi w czerwcu br.
zespoły kameralne i chór wystąpią
w kościele w Pałecznicy i Skalbmierzu. Być może orkiestra szkolna pojawi się także w pałecznickim kościele
z okazji Bożego Ciała.
Szkoła Muzyczna powstała w 2012
roku, a nabór na rok szkolny
2015/2016 wskazuje, że cieszy się
dużą popularnością. We wrześniu

2015 roku jej szeregi zasiliło 43 nowych uczniów. We wszystkich klasach
uczy się obecnie ponad 120 osób. Co
prawda szkoła powstała między innymi z uwagi na liczne orkiestry dęte
w okolicy, ale okazało się, że młodzież uczęszczająca do tej placówki
nie ma nic wspólnego z orkiestrami
dętymi. Największą popularnością
cieszy się nauka gry na fortepianie
i skrzypcach. Uczniowie grający na
tych instrumentach stanowią niemal
połowę całej grupy szkolnej. Młodzi
muzycy uczą się także gry na flecie,
perkusji, saksofonie, gitarze, trąbce,
klarnecie czy wiolonczeli.

Pierwsze
dziecko
w gminie
w 2016 roku
Iga Natalia Śpicha z Ibramowic
jest pierwszym dzieckiem, które
urodziło się w gminie Pałecznica w 2016 roku. Jej rodzicami są
Agnieszka i Kamil Śpicha.
Iga urodziła się w wielopokoleniowej rodzinie, a w domu czekała na
nią prababcia Maria, dziadkowie:
Agnieszka i Ireneusz, a także ciocia
Justyna, oczywiście wszyscy Śpicha.
Nowy członek rodziny ma się bardzo dobrze i codziennie przynosi
wszystkim wiele radości.
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Tydzień
Dnia Babci
i Dziadka

Spotkania z seniorami rodziny odbyły się już w Pałecznicy, gdzie
uczniowie klasy II b ugościli babcie
i dziadków. Również dzieci z oddziałów przedszkolnych w Pałecznicy
spotkały się z nestorami rodu. Każdej uroczystości towarzyszył pięknie i profesjonalnie przygotowany
program artystyczny, jak i skromny,
słodki poczęstunek.
Uczniowie klasy IIb wraz z wychowawcą Bożeną Gorgoń przygotowali przedstawienie oparte na baśni
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Oprócz tego dzieci przygotowały program słowno – muzyczny
wypełniony wierszami i piosenkami.
W uroczystości uczestniczyło ponad
pięćdziesiąt babć i dziadków.

Do celu

Uroczyste obchody
Dnia Babci i Dziadka
w gminie Pałecznica trwają ponad tydzień.

Również i przedszkolaki przygotowały wiersze, piosenki oraz tańce,
a wspierały je w tym Wioletta Kowalska i Wioletta Kocel. Program artystyczny został zaprezentowany na
korytarzu, a później w poszczególnych salach miało miejsce uroczyste
przyjęcie.
Spotkania związane z Dniem Babci
i Dziadka odbyły się także w kolejnych dniach, zorganizowane zostały
przez klasy Ia, Ib i IIa w Pałecznicy, jak
też przez uczniów z Ibramowic, Czuszowa i Nadzowa.
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Kurs prowadzony był przez instruktora narciarstwa, Piotra Ziętka – nauczyciela wychowania fizycznego
w Zespole Szkół w Pałecznicy dla
12 osobowej grupy. Jej opiekunem
był Piotr Midro – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół
w Pałecznicy. Podczas sześciu jednodniowych wyjazdów, uczniowie
spędzili na wyciągu łacznie 18 godzin. W trakcie 3 godz. pobytu na
stoku dzieci uczyły się pod okiem
instruktora dzięki, któremu nabyły umiejętności podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Instruktor zapoznał także młodych
uczniów z bezpiecznym korzystaniem ze stoków narciarskich oraz
nawykiem jazdy w kasku. Na koniec kursu został przeprowadzony
sprawdzian potwierdzający nabyte
umiejętności jazdy na nartach.
Była to czwarta edycja projektu
„Jeżdżę z głową” współfinansowenego ze środków budżetowych
Województwa Małopolskiego oraz
budżetu Gminy Pałecznica. Wkład finansowy rodziców wynosił 100 zł od
uczestnika.

Do celu

W terminie od 19 do 27 stycznia 2016 r. w okresie ferii zimowych grupa 12 uczniów klasy III i IV
z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy i Filii Szkoły w Ibramowicach pod opieką nauczycieli wyjeżdżała na jednodniowe szkolenia
prowadzone w formie zjazdów na nartach, które przeprowadzone zostały na stacji narciarskiej
Sławicki Raj w Sławicach Szlacheckich koło Miechowa.
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Jeżdżę
z głową

