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Wieś spokojna, wieś wesoła,
któż tej wsi sprostać zdoła.
Kto jej obraz namaluje,
kto opisze i uszanuje.

Pałecznica to centralna wieś naszej gminy,
góruje nad wsiami innymi.
W Pałecznicy znajdziesz i załatwisz wszystko,
bo nasza wieś, to takie rodzinne ognisko.

Mamy tu najnowocześniejszą  
podstawową szkołę,

mamy w niej Szkołę Muzyczną
Obok szkoły nowoczesne boisko.
No a w środku przedszkolne ognisko.

Sąsiedniej szkole patronuje,
wielki wódz Tadeusz Kościuszko.
Naszej Szkole Muzycznej,
wielki mistrz Stanisław Moniuszko.

W naszej wsi jest dzielna jednostka OSP,
w niej dzielni druhowie strażacy.
Kiedy tylko coś się dzieje,
wszyscy migiem gotowi do pracy.

W Remizie OSP dla dzieci,
„Placówka Wsparcia Dziennego Pobytu”  

się mieści.
Tu przy czułym wychowawcy oku,
żadne dziecko nie stoi z boku.

Tu każde dziecko jest zaopiekowane,
tu wszystkie dzieci jednakowo są 

traktowane,
tu żadne dziecko się nie nudzi,
bo wszystko tu dopięte na ostatni guzik.

Gdy dzieci na placu zabaw
rozwijają swe talenty.
Dorośli w Banku Spółdzielczym
przeglądają korzystne oferty.

Obok remizy strażackiej,
piękny Dom Kultury stoi.
Służy dorosłym i dzieciom
i tu nikt nikogo się nie boi.

Dom Kultury piękna sprawa,
wyposażony nowocześnie  

od lewa do prawa.
Wszystkim mieszkańcom gminy służy,
a kto w nim przebywa,  

to czas mu się nie dłuży.

Tu się odbywają różne spotkania 
i konferencje,

tu się podejmuje ważne przedsięwzięcia 
i decyzje.

Wszystko to odbywa się na szczeblu 
gminnym, 

można również spotkać się w gronie 
rodzinnym.

Nieopodal biblioteka
wszystkich zaprasza do czytania.
W bibliotece starsi i młodzi  

z książką w ręku,
czytają i odpoczywają bez lęku.

Wszystkie te inwestycje
reprezentują nasze „Centrum Wsi”.
Które jak żadne inne,
w środku wsi już z daleka lśni.

Nie byłoby tego wszystkiego,
gdybyśmy nie mieli Wójta godnego.
On w naszej gminie urzęduje
i wszystkiego tu pilnuje.

Oj! Ma ten nasz Wójt
głowę nie od parady.
Ma on talent zarządzania
i dużo roboty do wykonania.

Nasz Wójt to gospodarz z krwi i kości
i nie jeden rywal mu zazdrości,
że tyle w nim uporu i wytrwałości,
tyle uroku i mądrości.

To syn naszej wioski.
Tu się urodził i tu wychował.
Tu dla nas pracuje,
siły i zdrowia nie żałuje!

Tu pomyśli, temu napisze,
z radnymi przedyskutuje.
Tu rozburzy, tam zbuduje
i już nowy program startuje.

Przed naszym Wójtem wielka sprawa,
duża robota do wykonania.
Wielka „Hala Sportowa” do wybudowania,
z trzema boiskami do zagospodarowania.

Budynek Urzędu Gminy
po remoncie pięknie się prezentuje.
W środku błyszczy nowoczesność
i nawet winda kursuje.

Na budynku duży zegar się znajduje
i co do minuty dokładne godziny wskazuje.
Co do czasu pracy nie ma wątpliwości,
bo w Urzędzie Gminy punktualność gości.

W budynku Gminy  
Urząd Pocztowy się mieści,

można się dowiedzieć tu ciekawych wieści!
tutaj pracują same kobiety,
praca ich trudna –  

odpowiedzialna niestety!

Listy i paczki, różne przesyłki
mieszkańcom gminy wciąż doręczają.
I na brak pracy, 
tu nie narzekają.

W środku wsi na niewielkim wzniesieniu,
stoi kościół zabytkowy  

pw. św. Jakuba Apostoła.
Do Kościoła na Msze Świętą,
nowoczesny, odnowiony,  

Jakubowy dzwon woła.

Przekazujemy do Waszych rąk 
najnowsze wydanie „Do celu”. 
Po ustaniu pandemii covid-19, 
kiedy wydawało się nam, że 
życie zaczyna wracać do nor-
malności rozpoczęła się wojna 

w Ukrainie, która przyniosła 
wiele zła, krzywdy, cierpienia 
i do dziś zbiera śmiertelne żni-
wo. Rosnące ceny ograniczyły 
nasze możliwości wydawnicze. 
Jednak pomimo oszczędno-
ści udało się podsumować rok 
2022. W tym wydaniu znajdzie-
cie Państwo telegraficzny skrót 
wydarzeń i imprez, które mia-
ły miejsce w gminie Pałecznica. 
Przedstawiamy szereg inwesty-
cji, które udało się zrealizować, 
a także wspólnie z Wami Dro-
dzy Czytelnicy chcemy święto-
wać sukcesy i liczne wyróżnienia 

jakie po raz kolejny otrzymała 
gmina Pałecznica.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia ży-
czymy Państwu dużo radości, 
wzajemnej życzliwości i miło-
ści. Żeby nadchodzące dni były 
czasem błogosławionym, spę-
dzonym w gronie najbliższych. 

Niech Nowy Rok przyniesie 
nadzieję na lepsze jutro, obda-
ruje nas zdrowiem, szczęściem, 
pomyślnością i obfitością łask 
Bożych. 

Joanna Hałat
Redaktor naczelna 

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 

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

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

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

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

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

WAŻNE ADRESYDrodzy Czytelnicy!

Zofia Wajda

Moja Wieś



3DO CELU   Nr 19/2022

Kościół pięknie oświetlony w nocy,
ileż w nim wielkiego uroku i mocy.
A wszystko to dlatego, że w środku
mieści się obraz „Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy”.

Kiedy obraz się odsuwa,
to wszystkich ogarnia głęboka zaduma.
Stoją w ciszy i skupieniu
zbierając myśli w milczeniu.

Nasza Pałecznica
słynie na okolice.
Mamy tu szerokie drogi,
chodniki, a nawet ulice.

Delikatesy Centrum,
wszystkich zapraszają.
I pod koniec tygodnia
ceny o połowę obniżają.

Mamy Ośrodek Zdrowia,  
w nim lekarze specjaliści,

jest stomatolog, lekarz rodzinny,  
pediatra od dzieci.

Są dwie apteki,
w których nie zawsze uzyskujesz leki.

Jest rehabilitacja,
która dobrze prosperuje.
I swoimi zabiegami
pół powiatu obsługuje.

Mieszkam w tej wsi już pół wieku
i w życiu bym nie pomyślała,
że nasza wieś,
robi tak wielkie wrażenie na człowieku.

Pamiętam dobrze co tu było,
wiem co na nowe się zmieniło.
Tylko naszego pana Wójta upór i siła,
naszą wieś tak odmieniła.

Nasza wieś Pałecznica co raz piękniejsza.
Nasza wieś co raz ładniejsza.
Każdy kto do nas przyjeżdża
na długo ją zapamięta.

Piękne w niej domy,
piękne ogródki.
Piękne tu wszystko,
nawet codzienne smutki.

Pan Wójt dla naszej gminy  
szykuje świetlaną przyszłość.

Już dawno o tym pisali poeci.
My dziękujemy za jego szczodrość
i cieszymy się jak dzieci.

W centrum naszej wsi wpisuje się  
zabytkowa „Figura Matki Bożej”.

Gdyby jej tu nie było,  
to chyba byłoby gorzej.

Każdy może przy niej się zatrzymać
i choć na chwilę pokontemplować.

Figura ta broni naszą wieś przed złem,
rozciąga pieczę nad nami nocą i dniem.
A my jej za to w podzięce,
składamy kwiaty i serce.

O porządek dbamy, jak możemy.
Nagrody za to żadnej nie chcemy.
Z potrzeby serca to czynimy
i jeden do drugiego te słowa mówimy:

„Witaj Pani w słońca blasku.
Twa korona z gwiazd dwunastu.
Witaj Pani w blasku słońca,
zostań z nami już do końca.”

Mamy w naszej wsi dwa krzyże  
przydrożne.

Każdy przed nimi zatrzymać się może.
Krzyż każdemu doda otuchy
i nawet nakłoni do skruchy.

Nasz Pan Wójt myśli nowocześnie
i żaden nowy program mu nie ucieknie.
Teraz modna fotowoltaika i pompy ciepła
i nasza gmina o tym pamięta.

Tu i ówdzie zobaczysz prądotwórcze panele,
mamy nadzieje, że będzie więcej,  

bo na razie jest ich niewiele.
Pompy ciepła też już nasza wieś posiada,
a kto będzie chętny,  

to na pewno w Gminie się dogada. 

W mojej wsi rolnictwo rozwija się i kwitnie.
Rolnicy swoją pracę wykonują ambitnie!
Mamy hodowców trzody chlewnej,
takich co żyją wystawnie i tych co żyją biedniej.

Są plantatorzy warzyw i buraków cukrowych
i wielu innych roślin okopowych.
Są rolnicy uprawiający tytoń, no i może
znajdziesz wielu takich rolników,  

co sieją zboże.

Przez moją wieś przepływa niewielka rzeka,
przypomina nam, że czas szybko ucieka.
Rzeka ta „Małoszówka” się nazywa,
do spacerów wzdłuż swojego nurtu  

każdego podrywa.

To jest moja Wieś – Pałecznica,  
jedna z wielu w gminie.

Opisując ją myślę, 
 że piękno jej długo nie zginie.

Niech to wszystko wielu pokoleniom służy
i nikomu w naszej wsi czas się nie dłuży.

Wszystko to zebrała
i opisała mieszkanka tej Wsi. 
Zofia Wajda. (Rok 2020)

Opisana przeze mnie wieś Pałecznica,
należy do Gminy Pałecznica,
powiatu proszowickiego,
województwa małopolskiego.

Centrum Rozwoju Społecznego 
w gminie Pałecznica zwyciężyło 
w plebiscycie „ekoLIDERZY 2022 
województwa małopolskiego” zor-
ganizowanym przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Centrum, które zastąpiło starą salę 
gimnastyczną zostało docenione 
w kategorii „ekoPRZEDSIĘWZIĘ-
CIE z zakresu ochrony powietrza 
oraz inwestycji przyczyniających się 
do oszczędności energii”. Zwycię-
stwo wiąże się z nagrodą finansową 
w wysokości 10 000,00 zł, którą gmi-
na Pałecznica będzie mogła prze-
znaczyć na przedsięwzięcia z zakre-
su ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Inwestycja przebudowy 
sali gimnastycznej w budynek po-
siadający nowoczesną aulę wido-
wiskową, halę sportową i zaplecze 

sanitarno-socjalne, zapewniła nie 
tylko miejsce dla organizacji lekcji 
WF dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych w Pałecznicy i Ibra-
mowicach, ale sprzyja także promo-
waniu aktywności sportowej wśród 
starszych mieszkańców. Budynek 
wykorzystywany jest także, jako 
zaplecze Szkoły Muzycznej, której 
umożliwia organizację koncertów. 
Dzięki powstaniu Centrum Roz-
woju Społecznego na mapie gminy 
Pałecznica pojawiło się również ko-
lejne miejsce sprzyjające integracji 
mieszkańców naszej małej ojczyzny. 
Budynek oraz wspomniana wyżej 
nagroda nie są jednak jedynie ozna-
ką umiejętności władz gminy do 
pozyskiwania funduszy i dofinan-
sowań, ale wskazują także na to, 
że obrana jakiś czas temu strategia 
stawiania na ekologię i odnawial-

ne źródła energii przynosi efekty. 
WFOŚIGW docenił, że zapotrzebo-
wanie na energię w tym ogromnym 
budynku zostało zminimalizowa-
ne, dzięki zastosowaniu technologii 
budownictwa pasywnego. Centrum 
wyposażone jest w pompy ciepła, 
pobierające energię z pobliskiej 
instalacji fotowoltaicznej co przy-
czynia się do redukcji emisji spalin 
do środowiska. Kolejnym wartym 
docenienia ekologicznym rozwią-
zaniem zastosowanym w Centrum 
jest system wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej z systemem 
odzysku ciepła.

Inwestycja budowy Centrum 
Rozwoju Osobistego przyczyniła 
się również do uzyskania bardzo 
wysokiego miejsca w notowaniu 
„Liderzy inwestycji”, które stanowi 
ranking wydatków inwestycyjnych 

samorządów w okresie konkretnych 
3 lat. Notowanie to tradycyjnie 
przygotowuje dwutygodnik samo-
rządowy „Wspólnota”. Tegoroczny 
ranking brał pod uwagę średnie 
wydatki inwestycyjne na jednego 
mieszkańca w latach 2019-2021. Na-
sza gmina z wynikiem 3 863,73 zł na 
osobę w zestawieniu gmin wiejskich 
znalazła się na miejscu 3 w kraju. 
Wyprzedziły nas dwie gminy z wo-
jewództwa łódzkiego – Kleszczów 
i Rząśnia. Dla gminy Pałecznica 
miejsce na podium jest wyrazem 
systematycznej pracy. 

Kolejny ranking opublikowany 
przez dwutygodnik „Wspólnota”, 
w którym osiągnęliśmy bardzo zada-
walający wynik dotyczy wykorzysta-
nia środków unijnych przez samo-
rządy w latach 2014-2021. W tym 
opublikowanym na początku listo-
pada zestawieniu, wśród gmin wiej-
skich, zajęliśmy 5 miejsce z wyni-
kiem 8 349,21 zł. Jest to kwota, jaką 
udało się pozyskać z UE i wydatko-
wać w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
gminy. Miejsce to wystarczyło, aby 
być liderem województwa małopol-
skiego, wyprzedzając znajdującą się 
na miejscu 6 gminę Moszczenica 

(powiat gorlicki) o prawie 800 zło-
tych na mieszkańca. Wkład w osią-
gnięcia tego wyniku miała nie tylko 
inwestycja budowy Centrum Roz-
woju Społecznego, ale także m.in. 
utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy z siedzibą w Winia-
rach, żłobka w Ibramowicach czy 
termomodernizacje budynków uży-
teczności publicznej, w tym Urzędu 
Gminy w Pałecznicy, Domu Ludo-
wego w Niezwojowicach i Lelowi-
cach Kolonii. 

Inwestycje gminy 
Pałecznica docenione 
w kraju i województwie
W październiku dowiedzieliśmy się o tym, iż gmina Pałecznica została 
doceniona za inwestycje, które zostały u nas poczynione w ostatnich latach. 
Centrum Rozwoju Społecznego zwyciężyło w plebiscycie organizowanym 
przez WFOŚiGW, a cała gmina uplasowała się na 3 miejscu w rankingu 
dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”. W ostatnim czasie gmina została 
wyróżniona, także w Rankingu gmin Małopolski 2021 oraz 2022. 
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Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji we 
współpracy z Urzędem Statystycz-
nym w Krakowie wyróżnia najlepsze 
gminy Małopolski w kilku katego-
riach już od 2010 roku. W ramach 
edycji 2021, której wyniki zostały 
ogłoszone 10 grudnia ubiegłego 
roku gmina Pałecznica osiągnęła 
wskaźniki pozwalające nam stanąć 
na podium w aż trzech uwzględnia-
nych w rankingu kategoriach. Do-
datkowo okazaliśmy się być liderem 
powiatu proszowickiego. Sukces ten 
udało się powtórzyć w edycji 2022, 
której wyniki ogłoszono na począt-
ku grudnia obecnego roku.

W rankingu 2021 gmina Pałecz-
nica w trzech wskaźnikach, branych 
pod uwagę w rankingu uplasowała 
się w pierwszej trójce gmin Mało-
polski (raz miejsce drugie i dwa razy 
miejsce trzecie). W dwóch innych 
notowaniach byliśmy w „pierwszej 
dziesiątce”. W rankingu głównym, 
który bierze pod uwagę średnią 
wyników uzyskanych we wszyst-
kich uwzględnianych w notowaniu 
wskaźnikach gmina Pałecznica upla-
sowała się na 39 miejscu. Miejsce to 
pozwala nam być zdecydowanym 
liderem powiatu proszowickiego, 
gdyż następne Proszowice zajęły 
miejsce 144. Pan Wójt Marcin Ga-
weł w ramach cyklicznego Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezyden-
tów Małopolski, które odbyło się 
w Tauron Arenie w Krakowie ode-
brał w imieniu gminy Pałecznica 
dyplom laureata plebiscytu. 

7 grudnia 2022 Pan Wójt po 
raz kolejny mógł z dumą odebrać 
wyróżnienie w ramach Rankingu 
Gmin Małopolski. Już 7 raz z rzędu 
gmina Pałecznica została docenio-
na, jako lider powiatu proszowickie-
go. Dodatkowo w tym notowaniu 
udało się przebić świetny wynik 
z rankingu 2021. W aż 6 wskaźni-

kach uwzględnianych w rankingu 
zostaliśmy sklasyfikowaniu wśród 
10 najlepszych gmin Małopolski, 
z czego w aż dwóch osiągnęliśmy 
miejsce pierwsze, a w jednym miej-
sce drugie. Awansowaliśmy również 
w rankingu głównym. w roku 2022 
zajęliśmy miejsce 24 i wyprzedzili-
śmy drugą gminę naszego powiatu, 
czyli Proszowice o 117 miejsc.

Ranking Gmin Małopolski świet-
nie oddaje rozwój naszej małej oj-
czyzny w ostatnich latach. Osiągane 
w nim wysokie miejsca sprawiają, że 
każdy z nas ma powody do chluby, 
że jest mieszkańcem tak wyróżnia-
jącej się jednostki administracyjnej 
w naszym województwie. ■
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Inicjatorami wydarzenia w naszej 
gminie byli Państwo Krystyna i Cze-
sław Błaut. Od początku w akcje 
chętnie włączały się władze gminy 
Pałecznica. Tradycją stało się, że Pan 
Wójt Marcin Gaweł przekazuje na 
ręce najmłodszych książki, które 
mają zapoczątkować ich miłość 
do słowa pisanego. Organizatorem 
wydarzenia jest Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pałecznicy. Jak wska-
zuje nazwa akcji, na wydarzenie za-
praszane są dzieci, które rocznikowo 
w danym roku kończą 4 lata. Towa-
rzyszą im oczywiście opiekunowie, 
którzy także są uczestnikami akcji, 
która ma ich zachęcić do głośnego 
czytania swoim pociechom, które 
nie potrafią jeszcze robić tego sa-
modzielnie.

Uroczystość rozpoczęła się od 
muzycznego akcentu. Wszyscy 
zebrani zaśpiewali piosenkę „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Następnie 
przybyłych gości przywitała Pani 
Kierownik GBP w Pałecznicy Iwo-
na Wójcik. Oprócz 4-latków i ich 
rodziców obecni na wydarzeniu 
byli goście specjalni: Marcin Gaweł 
– Wójt Gminy Pałecznica, Joanna 
Hałat – Wicewójt Gminy Pałeczni-
ca, Anna Jantos – Skarbnik Gminy 
Pałecznica, Adam Baran – Przewod-
niczący Rady Gminy Pałecznica, 

Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Krakowie, mł. bryg. Zbigniew 
Kwinta – Komendant Powiatowej 
Straży Pożarnej w Proszowicach, 
przedstawiciele Komendy Powia-
towej Policji w Proszowicach na 
czele z asp. sztabowym Arturem 
Cichym – Dzielnicowym Rejonu 
gminy Pałecznica i gminy Radzie-
mice, Jolanta Kupczyk – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rad-
ziemicach, Joanna Frączek – Dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Pałecznicy, Joanna Zemełka 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Ibramowicach, Maria Gawron 
i Ewelina Żywot-Kopeć – przedsta-
wiciele Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Proszowicach oraz Państwo 
Krystyna i Czesław Błaut

Podczas imprezy została przed-
stawiona prezentacja z działalno-
ści Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pałecznicy. Kolejnym punktem 
programu było głośne czytanie 
przez zaproszonych gości i rodzi-
ców wiersza Juliana Tuwima „Lo-
komotywa”. Następnie odbyło się 
uroczyste rozdanie książeczek dzie-
ciom przez Pana Wójta oraz Pana 
Dyrektora WBP w Krakowie Jerze-
go Woźniakiewicza. Przedstawiciele 
Biblioteki mówią: Mamy nadzieję, że 

ten symboliczny podarunek będzie 
początkiem, a może w wielu przy-
padkach już kontynuacją codzien-
nego, głośnego czytania. Oprócz 
książek, dzieci otrzymały również 
coś słodkiego. W tym roku podczas 
całej uroczystości obecny był Pan 
iluzjonista Konrad Mościński, któ-
ry dostarczał masę zabawy i radości 
wszystkim dzieciom. Imprezę od-
wiedzili także przedstawiciele Szkoły 
Językowej „Helen Doron” z Proszo-
wic, którzy zaprezentowali wiersz 
„Lokomotywa” w wersji angielskiej. 
Po części oficjalnej wszyscy goście 
zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek w formie szwedzkiego stołu. 

Promowanie czytelnictwa na tak 
wczesnym etapie życia człowieka 
rozwija jego dalszy rozwój. Eksper-
ci potwierdzają, iż czytanie książek 
nie tylko zwiększa wiedzę czytające-
go i wzbogaca jego słownictwo, ale 
również pobudza jego wyobraźnię, 
zwiększa kreatywność, wrażliwość 
oraz tolerancyjność. 

Wierzymy, iż dzięki tej akcji już 
każdy w gminie Pałecznica, wie że 
trzeba czytać naszym dzieciom. ■

Ważny dzień 
dla młodych 
czytelników
Stało się już tradycją, ze w okresie jesiennym 
w gminie Pałecznica, co roku odbywa się akcja 
propagująca czytelnictwo wśród najmłodszych 
mieszkańców, którą jest „Od czwartego roku bez 
książeczki ani kroku”. Tegoroczna już 18 edycja 
miała miejsce 5 października w Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Pałecznica.
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Wydarzenie rozpoczęło się od prze-
marszu korowodu dożynkowego, do 
Kościoła pod wezwaniem Świętego 
Jakuba Apostoła w Pałecznicy. Mszę 
Świętą, która rozpoczęła się punk-
tualnie o godzinie 15:00, odprawił 
proboszcz parafii w Pałecznicy – ks. 
Bogdan Pasisz. Eucharystię konce-
lebrował proboszcz parafii pod we-
zwaniem Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Klimontowie – 
ks. Wiktor Mentel. Ksiądz Pasisz 
dokonał poświęcenia wieńców do-
żynkowych przygotowanych przez 
sołectwa, które wchodzą w skład 
parafii w Pałecznicy. Po zakończeniu 
Mszy Świętej Korowód Dożynkowy, 
prowadzony przez Parafialną Or-
kiestrę Dętą z Wrocimowic, ruszył 
w stronę Centrum Wsi Pałecznica, 
gdzie odbyła się dalsza część doży-
nek gminnych.

Na początek Pan Wójt Marcin 
Gaweł powitał przybyłych gości, po 
czym nastąpiło uroczyste otwarcie 
dożynek gminy Pałecznica 2022. 
Głos oddano Paniom z KGW, które 
prezentowały przygotowane wień-
ce dożynkowe i wręczały gościom 
tradycyjne wiejskie chleby. Odbyły 
się także różnego rodzaju występy 
artystyczne i folklorystyczne. Warto 
podkreślić, że w tym roku w dożyn-
kach udział wzięły przedstawicielki 
wszystkich 14 sołectw naszej gminy, 
co było znakiem, że po pandemii 
wracamy do normalności.

Podczas uroczystości Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, przy wspar-
ciu mieszkańców swoich sołectw, 
prowadziły stosika z tradycyjnymi 
potrawami. Wszystkie stoiska od-
wiedzili Starości tegorocznych do-
żynek oraz przedstawiciele władz 
gminnych. Starostom, zgodnie 
z tradycją był mieszkaniec wsi, która 
organizuje dożynki, Pan Marek Ga-
weł. Starościnom wybrana została 
Pani Edyta Miernikowska z Solczy. 
Każde sołectwo, za swój trud, który 
mieszkańcy włożyli w przygotowa-
nie wieńców dożynkowych oraz 
podawanych gościom dożynek po-
traw, otrzymało od Pana Wójta oraz 
Starostów upominki. 

Po zakończeniu wystąpień Pań 
z KGW na scenie zaprezentowała 
się Parafialna Orkiestra Dęta z Wro-
cimowic, pod batutą kapelmistrza 
Krzysztofa Szota w skład, której 
wchodzi wielu mieszkańców gminy 
Pałecznica oraz absolwentów tutej-
szej Szkoły Muzycznej. Orkiestra, 
która chętnie angażuje się w wy-

darzenia państwowe, patriotyczne, 
religijne i kulturalne organizowane 
na terenie naszej małej ojczyzny, 
otrzymała od władz gminy Pałecz-
nica voucher o wartości 3,000 zł, 
jako wyraz podziękowania i wspar-
cia dla muzyków. Na koniec części 
oficjalnej święta plonów nastąpiło 
ogłoszenie wyników głosowania na 
najładniejszy Wieniec Dożynkowy. 
Głosami Pań z Kół Gospodyń Wiej-
skich w tym roku zwyciężyło KGW 
Bolów i to Panie z najmniejszej wsi 
naszej gminy dostąpiły w tym roku 
zaszczytu reprezentowania jej na 
Dożynkach Województwa Mało-
polskiego, które odbyły się w Zie-
lonkach 27 sierpnia. ■

Rolnicy podziękowali  
za plony w Pałecznicy
 W tym roku rolnicy z gminy Pałecznica, świętowali zakończenie żniw w dniu 
21 sierpnia. Dożynki zostały zorganizowane przez Panie z KGW Pałecznica. 
Wsparcie organizatorom okazali Pan Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica Adam Baran. Święto plonów odbyło 
się na terenie Centrum Wsi Pałecznica.
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Oficjalnego otwarcia o godzinie 
czternastej dokonał Pan Wójt Mar-
cin Gaweł, który ustosunkował się 
do wydarzeń, które dzieją się za na-
szą wschodnią granicą. Poruszając 
ten temat odniósł się między innymi 
do tego, jak chętnie Polacy (w tym 
oczywiście także mieszkańcy gmi-
ny Pałecznica) okazali swoją pomoc 
Ukraińcom. Od wątku pomocy 
przeszedł do motywu przewodniego 
pikniku, czyli zbierania datków na 
wsparcie leczenia Maćka. 

Jedną z form zbiórki była lo-
teria fantowa w ramach, której 
można było składać datki, a potem 
wylosować nagrodę niespodziankę 
z trzech różnych puli. Najhojniejsi 
darczyńcy wzięli udział w dodatko-
wym losowaniu nagród głównych: 4 
biletów do Energylandii; przejażdż-
ki wozem strażackim oraz obiadu 
z Panem Wójtem. Loteria nie od-
byłaby się dzięki zaangażowaniu 
darczyńców, którzy przekazali bony 
i nagrody rzeczowe. W organizację 
tej formy wsparcia bardzo zaanga-
żował się także Pan Radny Czesław 
Zawada. 

W akcję pomocy Maćkowi 
bardzo chętnie włączyły się Panie 

z KGW, które przygotowywały po-
siłki: kiełbaski z grilla, popcorn, 
watę cukrową, frytki, chleb ze smal-
cem, grochówkę, lody i wiele więcej. 
W zamian za posiłek każdy mógł 
złożyć datek do puszek, oklejonych 
zdjęciem Maćka, znajdujących się 
na stoiskach wszystkich sołectw. 
Nie zabrakło także charytatywnych 
stosik Szkoły Podstawowej z Ibra-
mowic czy Zespołu Szkół im. Emila 
Godlewskiego z Piotrkowic Małych. 
Było również stoisko z miodami, 
prosto z pasieki w Ibramowicach. 
Akcję wsparli także Panowie Da-
riusz Kowalski i Tomasz Zapała, 
którzy wozili darczyńców swo-
imi bryczkami. Datki można było 
składać także: w Centrum Kultury, 
gdzie była możliwość wpisania się 
do pamiątkowej księgi darczyńców 
i przekazania datku na ten szczyt-
ny cel; do puszki Państwowej Straży 
Pożarnej w zamian za skorzystanie 
przez dzieci z przygotowanych przez 
strażaków toru przeszkód i ścianki 
wspinaczkowej; jak również wo-
lontariuszom, którzy chodzili po 
terenie pikniku. Na cel wsparcia 
leczenia Maćka trafiła również część 
pieniędzy, które wydawano na sko-

rzystanie ze zjeżdżalni dmuchanej 
i trampoliny.

W czasie trwania pikniku na 
scenie głównej odbyły się: wystę-
py przedszkolaków, wykład Pana 
dr Krzysztofa Bartoszewskiego – 
kierownika Pracowni Endoskopii 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Ste-
fana Żeromskiego w Krakowie, na 
temat profilaktyki nowotworowej, 
prelekcje Państwowej Straży Pożar-
nej i Policji dotyczące bezpieczne-
go spędzania wakacji oraz pokazy 
zumba kids i dogoterapii. W Cen-
trum Kultury dzieci mogły obejrzeć 
teatrzyk „pod kopułą”, a na terenie 
pikniku pokazy przygotowane przez 
strażaków m.in. „sztafetę dla Maćka” 
oraz pokaz przecinania samocho-
du, które wykonuje się w czasie akcji 
ratowniczej. Nie zabrakło również 
pokazu baniek mydlanych, który 
był przygotowany przez panie ani-
matorki.

Imprezę można uznać za uda-
ną. Pogoda dopisała, tak samo jak 
i uczestnicy pikniku, którzy bardzo 
chętnie wspierali zbiórkę charyta-
tywną dla Maćka. W ramach całej 
imprezy na leczenie chłopca udało 
się zebrać w sumie 66 621,25 zł. ■

Goście pikniku „Żyjmy 
inaczej” wsparli Maćka
5 czerwca po pandemicznej przerwie powrócił organizowany corocznie 
w naszej gminie piknik integracyjny „Żyjmy inaczej”. Tegoroczna edycja była 
wyjątkowa, gdyż towarzyszyła jej akcja charytatywna „POMOC DLA MAĆKA”, 
w ramach, której zbierano pieniądze na leczenie druha OSP z naszej gminy. 
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Czuszowscy druhowie mieli aż trzy 
powody do świętowania. W ramach 
uroczystości nadano im nowy 
sztandar oraz przekazano nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy. 
Jednostka mogła, także uczcić wpi-
sanie do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego, które nastąpiło 
w grudniu 2021.

OSP Czuszów na kolejne stra-
żackie uroczystości w naszej gmi-
nie będzie jeździć z nowym sztanda-
rem, który został ufundowany przez 
Prezesa OSP Czuszów – Andrzeja 
Domagałę, druhów z jednostki oraz 
pozostałych mieszkańców sołectwa.

Samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Scania, który od tego dnia ofi-

cjalnie znajduje się na wyposażeniu 
OSP Czuszów, to przez wzgląd na 
swoje bogate dodatkowe wyposa-
żenie sprzęt, którego pozazdrościć 
mogą nawet niektóre jednostki PSP. 
Samochód może poszczycić się np. 
7-litrowym zbiornikiem na wodę, 
dziesięciometrową drabiną czy ze-
stawem hydraulicznym koniecznym 
w czasie podejmowania działań 
z zakresu ratownictwa techniczne-
go, polegających na np. ratowaniu 
osób uwięzionych w pojazdach na 
skutek wypadku drogowego. Koszt 
zakupu samochodu to 1 109 952,00 
zł. Długo wyczekiwana przez straża-
ków inwestycja został współfinanso-
wana ze środków: 
– WFOŚiGW w kwocie: 80 000,00 zł 
– NFOŚiGW w kwocie: 300 000,00 zł 

– Dotacja MSWiA w kwocie: 180 
000,00zł 
– Dotacja KG PSP z Firm Ubezpie-
czeniowych w kwocie: 180 000,00zł
– Dotacja gmina Pałecznica w kwo-
cie: 369 952,00 zł, z tego 40 000,00 zł 
w ramach pomocy finansowanej od 
Województwa Małopolskiego. 

Krajowy System Ratowniczo-Ga-
śniczy powstał w latach 90 XX wieku 
w celu koordynowania działań ra-
towniczych podejmowanych przez 
jednostki Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej. System opiera się na wzajemnej 
współpracy jednostek PSP i OSP 
w zakresie akcji ratowniczych (obej-
mujących m.in. gaszenie pożarów, 
likwidację zagrożeń czy działania 
z zakresu ratownictwa medycznego) 
oraz szkoleń. OSP Czuszów zostało 
wpisane do systemu 6 grudnia 2021. 
Spośród jednostek z gminy Pałecz-
nica do KSRG należą również OSP 
Pałecznica (od roku 1997) i OSP 
Nadzów (od roku 2019). 

Imprezę zainaugurowała msza 
święta w intencji druhów z OSP 
Czuszów i ich rodzin, którą odpra-
wili proboszcz parafii pw. NMP Kró-
lowej Polski w Klimontowie – ks. 

Wiktor Mentel oraz ks. Jan Nowak. 
Ksiądz Mentel dokonał poświęce-
nia sztandaru i wozu ratowniczo-
-gaśniczego. Wśród gości pojawili 
się aktywnie zaangażowani w proces 
zdobycia dla OSP Czuszów wspar-
cia finansowego na zakup wozu 
strażackiego przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych. Nie 
zabrakło także przedstawicieli PSP 
i OSP. 

Warto wspomnieć, że dofinan-
sowanie na zakup samochodu ra-
towniczo-gaśniczego nie jest jedy-
nym, jakie udało się uzyskać OSP 
Czuszów w ostatnim czasie. Zgodnie 
z umową z dnia 18.10.2021 roku, 
gmina Pałecznica uzyskała dota-
cje ze środków Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej z Funduszu 
Sprawiedliwości na zakup sprzętu 
i wyposażenia ratowniczego dla 
jednostki OSP Czuszów. Łączna 
kwota dofinansowania wyniosła 381 
154,00 zł, z czego dotacja wyniosła 
377 342,46 zł, a wkład własny gminy 
3 811,54 zł. Zakupiony sprzęt został 
przekazany jednostce OSP Czuszów 
na mocy umowy darowizny z dnia 
30.12.2021 r. ■

OSP Czuszów ma nowy 
samochód i sztandar 

Rok 2022 w naszej gminie obfitował w uroczystości strażackie. Wpływ na 
to miała oczywiście pandemia, która sprawiła, iż imprezy, które miały się 
odbyć w latach ubiegłych trzeba było odłożyć na dalszy termin. Poluzowanie 
obostrzeń na początku obecnego roku sprawiło, że druhowie z OSP mogli 
zorganizować swoje jubileusze czy oficjalne odbiory wozów strażackich. 
Pierwsza tego typu impreza odbyła się 23 kwietnia w Czuszowie.
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Obchody o godzinie 15:00 otwo-
rzyła uroczysta msza święta, któ-
rą celebrował ks. dziekan Marian 
Fatyga proboszcz parafii Św. Jana 
Chrzciciela w Skalbmierzu. W cza-
sie mszy ks. Fatyga poświęcił nowy 
sztandar dla jednostki OSP Nadzów, 
który został ufundowany przez soł-
tysa i mieszkańców wsi w ramach 
podzięki za zaangażowanie druhów 
z OSP Nadzów w niesienie pomocy 
potrzebującym mieszkańcom gmi-
ny. Następnie miało miejsce złożenie 
meldunku, odegranie hymnu pań-
stwowego, wciągnięcie na maszt fla-
gi państwowej oraz odczytanie hi-
storii nadzowskiej OSP. Najbardziej 
zasłużonym i aktywnym strażakom 
ochotnikom wręczono medale za 
zasługi dla pożarnictwa. Kolejnymi 
bardzo ważnymi punktami imprezy 
było uroczyste poświęcenie i przeka-
zanie OSP samochodu ratowniczo-
-gaśnieczego. Klucze naczelnikowi 
oraz kierowcy jednostki przekazał 
pełniący funkcję Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego Prezesa Za-
rządu Oddziału Powiatowego oraz 
Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Wójt gminy 

Pałecznica Marcin Gaweł. Wartym 
wyróżnienie punktem imprezy było 
przekazanie przez dotychczasowego 
wieloletniego prezesa OSP Nadzów 
Druha Stanisława Chodora kierowa-
nia jednostką Druhowi Tomaszowi 
Mardyle. Ustępujący prezes otrzy-
mał w podziękowaniu od druhów 
i druhen z OSP pamiątkowy prezent 
tablicę z umieszczonym na niej stra-
żackim toporkiem.

Wydarzenie uświetnili liczni go-
ście: Komendant Powiatowy PSP 
Proszowice – mł. bryg. Zbigniew 
Kwinta, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP RP w Miecho-
wie – Adam Domagała, Wicepre-
zes zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP w Proszowicach i jednocześnie 
Komendant gminny gminy i mia-
sta Proszowice – Andrzej Olender 
oraz jednostki OSP z miejscowości: 
Pałecznica, Czuszów, Pieczonogi, 
Bolów, Winiary, Klimontów oraz 
Nowe Brzesko. Nie zabrakło także 
orkiestry dętej z Wrocimowic z ka-
pelmistrzem Krzysztofem Szotem 
na czele, która to była odpowiedzial-
na za oprawę muzyczną wydarzenia. 

W czasie sesji 27 czerwca Pan 
Wójt pochwalił postawę druhów 

z OSP Pałecznica i Nadzów, któ-
rzy bezproblemowo zgodzili się na 
kolejno: przekazanie oraz przejęcie 
wozu strażackiego od innej jednostki 
z gminy. Podkreślił, że bardzo chce, 
aby w przyszłości przekazywanie 
mienia gminnego z jednej jednostki 
OSP do drugiej także, spotkało się ze 
zrozumieniem i przebiegało tak, że 
wszyscy są z tego zadowoleni Pan 
Wójt wskazał, iż następne inwestycje, 
jeśli chodzi o zakup wozów strażac-
kich powinny dotyczyć jednostek 
z Pamięcic i Gruszowa. Także OSP 
Winiary jego zdaniem zasługują na 
wymianę samochodu na nowszy. ■

Strażackie święto 
w Nadzowie 
20 czerwca w gminie Pałecznica miała miejsce 
kolejna strażacka uroczystość. w Nadzowie odbyło 
się nadanie i poświęcenie sztandaru dla tutejszej 
jednostki OSP. Druhom ochotnikom z Nadzowa 
przekazano również średni samochód ratowniczo-
gaśniczy.
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OSP Pałecznica założone zostało 
15 lipca 1921 r., dlatego też stule-
cie jednostki przypadało na rok 
ubiegły. Jednak przez wzgląd na 
pandemiczne obostrzenia huczny 
jubileusz trzeba było przełożyć. Co 
ciekawe to nie pierwszy przypadek, 
kiedy z przyczyn niezależnych od 
strażaków obchody rocznicowe 
jednostki trzeba przesuwać o rok. 
Taka sama sytuacja miała miejsce 
przy okazji 85-lecia OSP Pałecz-
nica, kiedy to jego organizację 
w pierwotnym terminie uniemoż-
liwiła powódź. Obecna w naszym 
kraju pandemia wstrzymała również 
oficjalny odbiór i poświęcenie sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
marki MAN, który jest na wypo-
sażeniu OSP od 2021 r.. Ostatecz-
nie jednak poluzowanie obostrzeń 
sprawiło, że udało się wreszcie 
zorganizować jubileusz jednostki 
i przekazanie wozu strażackiego 
w ramach jednego wydarzenia.

Uroczystość rozpoczął prze-
marsz pododdziałów do kościoła 

parafialnego pod wezwaniem Św. 
Jakuba Apostoła w Pałecznicy. Na 
czele grupy maszerowała Parafial-
na Orkiestra Dęta z Wrocimowic. 
Za nimi szedł Dowódca Pocztów 
Sztandarowych – Wiceprezes OSP 
Pałecznica druh Mateusz Wajda, 
który prowadził poczet flagowy i 17 
pocztów sztandarowych z 16 jedno-
stek OSP (OSP Pałecznica wystawiła 
dwa poczty sztandarowe). Pochód 
zamykali zaproszeni goście oraz po-
zostali strażacy, prowadzeni przez 
Komendanta gminnego gminy Pa-
łecznica druha Henryka Porębskie-
go. Następnym punktem uroczy-
stości była Msza Święta o godzinie 
dwunastej koncelebrowana przez 
byłego proboszcza naszej parafii 
oraz kapelana OSP Pałecznica – ks. 
Mieczysława Robaka oraz obecnego 
proboszcza – ks. Bogdana Pasisza. 
W swoim kazaniu ks. Robak próbo-
wał odpowiedzieć na pytanie, dla-
czego ten jubileusz zaczyna się wła-
śnie od Mszy Świętej. Powiedział, 
iż druhowie z OSP nie wyobrażali 

sobie innego rozpoczęcia, gdyż Pan 
Bóg jest bardzo ważny w funkcjo-
nowaniu ich jednostki, dlatego też 
chcieli mu podziękować za opiekę 
i otrzymywane łaski. Potem po-
dziękował im za sprawiedliwe i mi-
łosierne działanie na rzecz bliźnich 
w potrzebie. Pochwalił także funk-
cjonowanie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy OSP Pałecznica, bo 
dzięki temu należące do niej dzieci 
i młodzież przyswajają wartościowe 
wzorce od strażaków ochotników.

Po zakończeniu Liturgii straża-
cy i goście udali się na plac przed 
remizą OSP Pałecznica na ul. Stra-
żackiej, gdzie miała miejsce oficjal-
na część uroczystości. Otwarcia 
dokonał gospodarz pałecznickiej 
jednostki druh Adam Baran, któ-
ry później prowadził także całe 
wydarzenie. Kolejnym punktem 
jubileuszu było złożenie meldun-
ku, którego dokonał asp. sztab. 
Karol Gołdyn, który jest Zastępcą 
Naczelnika OSP Pałecznica, a tego 
dnia pełnił funkcję Dowódcy Pla-
cu. Meldunek odebrał bryg. Pa-
weł Żaba – Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Krakowie, 
który następnie dokonał przeglą-
du pododdziałów. Kolejną częścią 
uroczystości było podniesienie na 
maszt flagi państwowej oraz ode-
granie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Po odegraniu hymnu na mów-
nicę wyszedł Pan Wójt Marcin 
Gaweł, sprawujący jednocześnie 
funkcje Prezesa OSP Pałecznica, 
Prezesa Zarządu Oddziału Gmin-

nego ZOSP RP, Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Proszowicach oraz Wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Krakowie, który powi-
tał zaproszonych gości. Następnie 
Sekretarz jednostki druhna Joanna 
Hałat odczytała rys historyczny pa-
łecznickiego OSP. Kolejnym pod-
niosłym punktem wydarzenia było 
wręczenie z rąk Członka Zarządu 
Głównego Związku OSP RP druha 
Adama Domagały, w asyście dru-
ha Marcina Gawła, Złotego Znaku 
Związku dla OSP Pałecznica. Wrę-
czenie odbyło się poprzez przypięcie 
odznaczenia do sztandaru jednostki. 
Później wyróżnieni zostali druhowie 
z OSP Pałecznica. Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza zawisł na 
piersi druha Leonarda Uchto, na-
tomiast Złotymi Znakami Związku 
odznaczeni zostali: obecny Naczel-
nik jednostki dh Andrzej Bielawski 
oraz dh Henryk Porębski. Druhowie 
z OSP za swoją posługę nagrodzeni 
zostali również: Złotymi, Srebrnymi 
i Brązowymi Medalami za Zasługi 
dla Pożarnictwa, Odznaką „Wzo-
rowy Strażak”, jak również Odzna-
kami „Za wysługę lat”. Odznacze-
nia strażakom wręczali: Dyrektor 
Zarządu Wykonawczego ZOSP RP 

druh Kazimierz Sady, Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego 
i jednocześnie Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Krakowie druh Łukasz Smółka, 
druh Adam Domagała, bryg. Pa-
weł Żaba oraz druh Marcin Gaweł.

Kolejnym punktem wydarzenia 
było poświęcenie i odbiór dwóch 
samochodów strażackich. Oprócz 
nowoczesnego MANA, druhowie 
oficjalnie odebrali zabytkowego 
STARA 25, który powrócił z reno-
wacji. Chrzestnymi MAN-a byli Pani 
Skarbnik Gminy Pałecznica Anna 
Jantos oraz Pan Paweł Gara. Chrzest-
nymi STAR-a 25 zostali natomiast: 
Grzegorz Maracha, Grzegorz Gaweł, 
Grzegorz Bączek i Adam Woda, czyli 
członkowie MDP Pałecznica w la-
tach 80-tych. Poświęcenia dokonali 
ks. dziekan Marian Fatyga oraz ks. 
kapelan Mieczysław Robak. Na 
koniec tej części uroczystości kie-
rowcy zaprezentowali zebranym 
sygnały dźwiękowe i świetlne oby-
dwu samochodów. Następnie księża 
przeszli pod budynek remizy i do-
konali poświęcenia pamiątkowej ta-
blicy ufundowanej przez jednostkę 
OSP Pałecznica z okazji jubileuszu.

Jednym z ostatnich punktów 
oficjalnej części uroczystości były 

Strażacy ochotnicy 
z Pałecznicy wreszcie mogli 
świętować swój jubileusz
24 lipca OSP Pałecznica świętowało swoje 100- lecie. W czasie uroczystości 
poświęcony i oficjalnie przekazany został samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki MAN, który służy już druhom z Pałecznicy. Poświęcono także 
zabytkowego STARA, który wrócił do jednostki po renowacji. Jednostka 
i należący do niej druhowie zostali odznaczeni medalami i odznakami.
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Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie piętnastej. Zainaugurowała 
ją msza święta w intencji strażaków, 
w trakcie której nastąpiło uroczyste 
poświęcenie remizy OSP, którego 
dokonał ksiądz Bogdan Pasisz z pa-
rafii pod wezwaniem Świętego Jaku-
ba Apostoła w Pałecznicy. Następ-
nie przyszła pora na część oficjalną 
imprezy. Rozpoczęło ją złożenie 
meldunku. Potem odegrany został 
hymn państwowy, czemu towarzy-
szyło wciągnięcie na maszt polskiej 
flagi. Jeden ze strażaków odczytał 
rys historyczny jednostki. Kolejny-
mi punktem imprezy było wręczenie 
strażakom medali i podziękowań, 

po którym miało miejsce przecię-
cie wstęgi, a Pan Wójt Marcin Gaweł 
dokonał symbolicznego przekaza-
nia strażakom klucza do budynku 
remizy. Na koniec części oficjalnej 
miały miejsce przemarsz pocztów 
sztandarowych jednostek OSP oraz 
koncert Parafialnej Orkiestry Dętej 
z Wrocimowic, pod batutą Krzyszto-
fa Szota, która wcześniej zapewniła 
także oprawę muzyczną mszy świę-
tej oraz części oficjalnej imprezy.

Na uroczystości były obecne 
poczty sztandarowe z jednostek OSP 
z: Pałecznicy, Czuszowa, Nadzowa, 
Bolowa, Pieczonóg, Gruszowa oraz 
Baranowa.  ■

przemowy zaproszonych gości. 
Życzenia jednostce złożyli: dh Ka-
zimierz Sady – Dyrektor Zarządu 
Głównego Związku OSP RP w War-
szawie, dh Adam Domagała – czło-
nek Zarządu Głównego Związku 
OSP RP w Warszawie, dh Łukasz 
Smółka – Wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Krakowie, bryg. Paweł 
Żaba – Zastępca Małopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP, dr 
Krzysztof Klęczar – Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego PSL w Małopolsce, 
Burmistrz Gminy Kęty, dh Grzegorz 
Cichy – Wiceprezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP w Proszo-
wicach, Burmistrz Miasta i Gminy 
Proszowice, Andrzej Nogieć – Prze-
wodniczący Rady Gminy Koniusza 
oraz dh Marek Słowiński – Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP w Proszowicach, Wójt Gminy 
Radziemice. Goście w swoich wystą-
pieniach zwracali uwagę m.in. na to, 
że obchody stulecie OSP Pałecznica 
wpisują się w odbywające się w tym 
roku obchody stulecia ZWOSP RP. 

Podkreślali nowatorskość Pałeczni-
cy w regionie w zakresie prowadze-
nia Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Dziękowali również za szybkie 
i sprawne zaangażowanie OSP w ak-
cje związane z pandemią COVID-19 
oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy. 
Jako ostatni na mównicę wyszedł 
Pan Wójt Marcin Gaweł, który jak 
jego poprzednicy przez wzgląd na 
doskwierający pocztom sztandaro-
wym upał starał się mówić szybko 
i zwięźle, ale jak sam powiedział, 
nie był w stanie w tym wyjątkowym 
dniu osobiście nie podziękować 
swoim współpracownikom z OSP. 
W swojej przemowie podkreślał 
m.in. to, że jednostka jest sztafetą 
pokoleń, które przekazują sobie 
tradycję i wartości. Fakt, iż OSP 
Pałecznica przetrwała sto lat, argu-
mentował tym, że w sołectwie istnie-
je silna potrzeba wspólnotowości, 
którą Ochotnicza Straż Pożarna 
idealnie zaspakaja. Zwrócił jednak 
także uwagę na to, iż obecnie jed-
nostkę nie tworzą wyłącznie miesz-
kańcy Pałecznicy. Coraz chętniej do 

tutejszej OSP wstępują mieszkańcy 
sąsiednich wsi. Na koniec przemo-
wy podziękował wszystkim dar-
czyńcom i osobom wspierającym 
jednostkę na przestrzeni ostatnich 
lat, zarówno tym obecnym na wy-
darzeniu, jak i tym, którzy z różnych 
przyczyn nie dali rady dotrzeć tego 
dnia do Pałecznicy. Do jednostki 
wpłynęły również listy pochwal-
ne od: Prezesa Zarządu Głównego 
OSP RP druha Waldemara Pawla-
ka, Księdza kapelana Małopolskich 
Strażaków bryg. Władysława Kuliga 
oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP RP województwa 
Małopolskiego dr Edwarda Siarki.

Ostatnimi punktami imprezy 
była defilada honorowa pododdzia-
łów oraz złożenie przez Dowódcę 
Placu meldunku o jego zakończeniu. 
Potem nastąpił koncert orkiestry dę-
tej z Wrocimowic pod batutą kapel-
mistrza Krzysztofa Szota, a goście 
mieli okazję wpisać się do jubile-
uszowej księgi i przybić specjalnie 
przygotowany na ten dzień imienny 
gwóźdź do tablicy pamiątkowej. ■

Gminny Dzień Strażaka 
w Winiarach
W tym roku gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się 12 czerwca 
w Winiarach. Organizator nie był przypadkowy, gdyż w tym roku przypada 
dziesiąta rocznica utworzenia jednostki OSP Winiary. Na ten dzień 
zaplanowano także poświęcenie budynku remizy. 
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W dniach od 25 czerwca do 8 lipca 
2022 roku członkowie MDP z gmin 
Pałecznica, Proszowice, Radziemi-
ce, Koniusza i Nowe Brzesko wzięli 
udział w obozie szkoleniowo-wy-
poczynkowym w Miedzywodziu – 
18 kilometrów od Międzyzdrojów. 
W obozie, za którego organizację 
odpowiadało OSP Pałecznica przy 
wsparciu Urzędu Gminy udział 
wzięło 55 dzieci, w tym 12 z terenu 
naszej gminy. 

Młodzież wraz z opiekunami 
zatrzymała się w ośrodku Wczaso-
wo-Kolonijnym „Bursztyn”, gdzie 
do dyspozycji mieli cztero- i pięcio- 
osobowe pokoje z pełnym zaple-
czem sanitarnym. Ośrodek zapew-

nił uczestnikom wiele atrakcji, które 
wpisały się w wypoczynkową część 
wyjazdu, m.in. boisko do gry w pił-
kę nożną plażową, siatkówkę czy 
koszykówkę; świetlice ze sprzętem 
RTV; miejsce umożliwiające zorga-
nizowanie ogniska oraz kąpielisko 
strzeżone przez dwóch ratowników. 

Obóz nie polegał jednak tylko 
na zabawie i wypoczynku. Mło-
dzież pod czujnym okiem dorosłych 
strażaków ochotników zdobywała 
wiedzę, którą powinien posiadać 
każdy członek OSP. Odbyły się za-
jęcia z pierwszej pomocy. Młodzi 
strażacy mieli także okazję poznać 
zasady obowiązujące w trakcie akcji 
gaszenia pożaru. Powiększyli swoją 

sprawność w trakcie pokonywania 
specjalnie przygotowanego z okazji 
tzw. „chrztu” toru przeszkód. Obo-
zowiczów odwiedzili także straża-
cy z OSP Międzywodzie. W czasie 
wizyty członkowie MDP z powiatu 
proszowickiego mieli okazję zapo-
znać się, a nawet wypróbować nale-
żący do nich sprzęt. 

Najważniejszym wydarzeniem 
dla młodzieży było jednak ich Ślubo-
wanie, które odbyło się w niedzielę 
3 lipca. Na wydarzeniu obecni byli 
m.in. Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Proszowicach, 
czyli Pan Wójt Marcin Gaweł, Wójto-
wie gmin: Radziemice – Marek Sła-
wiński i Koniusza – Wiesław Rudek 
oraz Komendant Powiatowy PSP 
w Proszowicach – mł. bryg Zbigniew 
Kwinta. Cała uroczystość odbyła się 
pod remizą OSP Międzywodzie.

Uczestnicy wrócili po tak inten-
sywnym wyjeździe bardzo zmęcze-
ni i jeszcze bardziej zadowoleni. 
Przywieźli ze sobą moc wspomnień 
i wiedzy pożarniczej. Wszyscy już 
czekają z niecierpliwością na kolejny 
obóz za rok. ■

OSP Pałecznica inicjuje 
szkolenia młodzieżowych 
drużyn pożarniczych 
z powiatu proszowickiego 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Marcin Gaweł od lat 
docenia Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Tradycją stało się organizowanie 
obozu dla adeptów sztuki pożarniczej z powiatu proszowickiego, w ramach, 
którego ci powiększają, poprzez udział w warsztatach oraz ćwiczeniach, swoją 
wiedzę na temat pożarnictwa.
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Zawody Sportowo-Pożarnicze to cy-
kliczna impreza, której celem jest 
promowanie sprawności fizycznej 
wśród strażaków ochotników oraz 
ćwiczenie przez nich czynności bo-
jowych. Wydarzenie odgrywa także 
bardzo ważną rolę w promowaniu 
wiedzy pożarniczej, dotyczącej za-
pobiegania i zwalczania zagrożeń 
pożarowych wśród widzów rywali-
zacji. Zawody Sportowo-Pożarnicze 
są także okazją do zainteresowania 
obserwatorów, w szczególności dzie-
ci i młodzieży, ideą OSP, co ma prze-
łożyć się na wstąpienie ich w szeregi 
tej formacji.

Drużyny wystawione przez 4 
jednostki OSP stawiły się w nie-
dzielny poranek 28 sierpnia na bo-
isku sportowym w Pałecznicy. Tra-
dycyjnie rywalizacja toczyła się 
w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej z przeszkodami oraz 
ćwiczeniach bojowych. Każdą dru-
żynę stanowiło 9 strażaków, w tym 
dowódca (niebiorący udziału w ry-
walizacji sztafet) oraz rezerwowy. 
Wystąpiły 4 drużyny mężczyzn, 2 
drużyny kobiet oraz 1 wystawio-
na przez OSP Pałecznica drużyna 
młodzieżowa, w skład, której weszli 

zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. 
Każda z drużyn zaprezentowała 
również musztrę, za którą punkty 
wyjątkowo nie były jednak wliczane 
do klasyfikacji głównej. 

Awans do etapu powiatowego, 
który miał miejsce 4 września uzy-
skały: 3 najlepsze drużyny męskie, 
2 drużyny żeńskie oraz 1 drużyna 
młodzieżowa.
Ostateczne klasyfikacje zawodów:
Męskie Drużyny OSP:
1. OSP Pałecznica
2. OSP Czuszów
3. OSP Winiary
4. OSP Pieczonogi
Kobiece Drużyny OSP:
1. OSP Pałecznica
2. OSP Czuszów
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
1. OSP Pałecznica

Wszystkim uczestniczącym 
drużynom serdeczne gratulujemy 
ich sportowej postawy i rywaliza-
cji w duch fair play oraz życzymy 
jeszcze lepszych wyników w czasie 
kolejnych Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
z rąk Pana Wójta Marcina Gawła, 
sprawującego funkcję Prezesa Za-

rządu Oddziału Gminnego, Preze-
sa Zarządu Oddziału Powiatowego 
oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych, pamiątko-
we nagrody. Jednostki otrzymały 
puchary oraz vouchery na zakup 
sprzętu i wyposażenia. Na szyi 
każdego druha i druhny biorących 
udział w zawodach zawisły medale.

Dokładnie tydzień po Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
w Pałecznicy druhny i druhowie 
z OSP startowali w zawodach Po-
wiatowych. OSP Pałecznica zwycię-
żyło w kategorii seniorek oraz MDP. 
Jeden błąd zaważył na tym, że tytu-
łu nie obroniła seniorska drużyna 
mężczyzn.

Rywalizacja rozgrywana była na 
stadionie Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Proszowicach. Do 
zawodów przystąpiło 12 drużyn se-
niorów, w tym 3 z gminy Pałecznica; 
2 drużyny seniorek (obie z naszej 
gminy); 6 drużyn MDP, w tym łą-
czona drużyna chłopców i dziewcząt 
z Pałecznicy oraz 2 drużyny MDP 
dziewcząt.

W skutek błędu technicznego 
w czasie startu męskiej drużyny 

OSP Pałecznica z basenu wypadł wąż 
ssawny, co zaowocowało nie tylko 
stratą czasową, ale i punktami karny-
mi. OSP Pałecznica została sklasyfi-
kowana na 10 miejscu. Wyprzedziły 
ich dwie pozostałe jednostki z naszej 
gminy. OSP Czuszów zajął ex equo 
miejsce czwarte. Debiutujące na 
szczeblu powiatowym OSP Winiary 
było dziewiąte. Ze zwycięstwa mogli 
cieszyć się natomiast reprezentanci 
gminy Radziemice – OSP Kowary. 
Podium uzupełnili druhowie z OSP 
Łaganów i OSP Kuchary.

W rywalizacji Pań zwyciężyły 
druhny z OSP Pałecznica przed OSP 
Czuszów. Ze zwycięstwa cieszyła 
się także mieszana drużyna MDP 
z Pałecznicy. Wyższość młodych 

adeptów pożarnictwa z naszej gmi-
ny musiały uznać zespoły z Klimon-
towa i Śmiłowic. Jedyną kategorią, 
w której gmina Pałecznica nie miała 
swoich reprezentantów, a właściwie 
reprezentantek, była rywalizacja 
MDP dziewcząt, w której pierwsze 
miejsce wywalczyły reprezentantki 
OSP Ostrów.

Gmina Pałecznica zwyciężyła 
w dwóch kategoriach i okazała się 
najlepsza w powiecie. 

Zgodnie z utartym zwyczajem 
starostwo powiatowe oraz gminy 
podzieliły się obowiązkami organi-
zatorskimi wydarzenia. Gmina Pa-
łecznica w tym roku odpowiadała 
za zapewnienie uczestnikom rywa-
lizacji posiłków regeneracyjnych. ■

Strażacy rywalizowali 
w gminnych zawodach 
sportowo-pożarniczych
28 sierpnia miały miejsce Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek 
OSP. W rywalizacji udział wzięły drużyny męskie, żeńskie oraz młodzieżowa.
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W czasie sesji Rady Gminy w dniu 3 
czerwca odbyło się głosowanie nad 
przystąpieniem gminy Pałecznica, 
jako partner do kolejnej edycji re-
alizowanego przez Parafię pod we-
zwaniem Świętego Jakuba Apostoła 
w Pałecznicy projektu funkcjonowa-
nia placówki wsparcia dziennego. 
Radni jednomyślnie poparli uchwa-
łę nad przystąpieniem do projektu, 
zwłaszcza, że gmina w jego ramach 
nie poniesie żadnych kosztów. Co 
więcej zyska, ponieważ w ramach 
projektu parafia dostosuje budynek 
Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Pałecznica do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zbudowana zostanie 
winda.

Świetlica funkcjonuje w ramach 
projektu p.n.: „Rozszerzenie Pla-
cówki Wsparcia Dziennego przy 
Parafii w Pałecznicy” współfinan-
sowanego ze środków UE – Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020, IX Oś 
Priorytetowa Region Spójny Spo-
łecznie, Działanie 9.2 Usługi spo-
łeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
w regionie, Typ projektu: C. Usługi 

wsparcia rodziny i systemu pieczy 
zastępczej oraz budżetu państwa. 

Głównym celem projektu jest po-
prawa społecznego i emocjonalnego 
funkcjonowania dzieci i młodzieży 
oraz ich rodziców (opiekunów). 
Osiągnąć to można poprzez reali-
zację konkretnych celów i działania, 
które podejmuje świetlica. Wśród 

nich są m.in.: zorganizowanie wy-
chowankom fachowej opieki wy-
chowawczej; udzielanie pomocy 
w eliminowaniu i rozwiązywaniu 
niepowodzeń szkolnych, rodzin-
nych i osobistych; oddziaływanie 
terapeutyczne, które prowadzi do 
łagodzenia niedostatków wycho-
wawczych w rodzinie; eliminowa-
nie zaburzeń zachowania; wdrażanie 
wychowanków do przestrzegania 
zasad współżycia społecznego oraz 
podnoszenie ich kultury osobistej; 
uczenie alternatywnych, zdrowych 
form spędzania wolnego czasu; 
rozwój zainteresowań i inwencji 
twórczej; współpracę z rodziną 
dziecka; motywowanie rodziny do 
podejmowania działań dążących 
do zmiany jej funkcjonowania oraz 
rozszerzenie i podniesienie jakości 
usług świadczonych na rzecz dzie-
ci wychowujących się w rodzinach 
dysfunkcyjnych.

Uczestnicy projektu uzyskają 
pomoc w codziennym odrabianiu 
lekcji i nauce. Otrzymują możliwość 
brania udziału w zajęciach profi-
laktycznych, ale także w zabawach 
i zajęciach sportowych oferowanych 
przez placówkę. Wszyscy uczestni-
cy placówki będą mieć zapewniony 
bezpłatny transport na zajęcia oraz 
wyżywienie. Placówka ma do za-
oferowania zajęcia: specjalistyczne 
(z logopedą, z psychologiem, z te-
rapeutą), wyrównawcze (z pedago-
giem) oraz rozwojowe (rytmika, 
aikido, automatyka/robotyka, gim-
nastyka korekcyjna, kółko teatralne, 
informatyka/kursy IT, mechatroni-
ka, zajęcia z języka angielski, zaję-
cia fotograficzne i zajęcia taneczne/
zumba kids). Placówka tak, jak w ra-
mach poprzedniej edycji zapewnia 

swoim wychowankom wyjazdy i wy-
cieczki do kina, filharmonii, opery, 
na basen na narty czy nad morze.

26 listopada dzieci z Placówki 
Wsparcia Dziennego w ramach 
mikołajkowej imprezy integracyj-
nej odwiedził sam Święty Mikołaj 
oraz towarzysząca mu śnieżynka. 
PWD bardzo dobrze przygotowa-
ło się na tego wyjątkowego gościa. 
Sala, w której odbywała się miko-
łajkowa impreza została ustrojona 
w świąteczne ozdoby – dmuchańce 
w kształcie Świętego Mikołaja, bał-
wanków, pingwinów, czy choinki. 
Na przybywające dzieci i rodziców 
czekał również słodki powitalny po-
częstunek. Czas oczekiwania na Mi-
kołaja umilali animatorzy w strojach 
klaunów, którzy rozbawiali do łez nie 
tylko dzieci, ale również towarzyszą-
cych im rodziców i opiekunów. Gru-
pa animatorów przygotowała liczne 
gry i zabawy, w które dzieci chętnie 
się angażowały. Na wydarzeniu nie 
zabrakło również dwóch najważniej-
szych osób, dzięki którym projekt 
jest realizowany tj. księdza probosz-
cza Bogdana Pasisza oraz Pana Wój-
ta Marcina Gawła, który przywitał 
zebranych gości, a później pomagał 
Świętemu Mikołajowi w rozdawaniu 
upominków.  ■

Placówka Wsparcia 
Dziennego działa pełną parą
Od czerwca, dzięki dofinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, 
przy parafii w Pałecznicy znów funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego, 
która organizuje dzieciom, zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy 
Pałecznica, czas wolny, zapewnia rozrywkę, ale jednocześnie wspiera ich 
w nauce i zapewnia wsparcie specjalistów takich jak psycholog pedagog, 
terapeuta czy logopeda. Gmina Pałecznica z chęcią przystąpiła do projektu na 
zasadzie partnerstwa.
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Święto Niepodległości 
w cieniu wojny na 
Ukrainie
Wojna za naszą wschodnią granicą, sprawiła, że bardziej doceniamy naszą 
suwerenność, dlatego tradycyjnie 11 listopada w naszej gminie miały miejsce 
uroczyste obchody Święta Niepodległości. Nie zabrakło Mszy Świętej, 
odśpiewania hymnu czy koncertu pieśni patriotycznych.

Obchody rozpoczęły się od zbiórki 
pod budynkiem remizy OSP Pa-
łecznica o godzinie 11:45. Obecne 
były jednostki OSP wraz z pocztami 
sztandarowymi, Parafialna Orkie-
stra Dętą z Wrocimowic, dzieci z na-
szych szkół, przedstawiciele władz 
gminnych, radni, sołtysi, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek gminnych 
oraz mieszkańcy gminy Pałecznica. 
Inaugurację świętowania niepodle-
głości stanowiło poświęcenie przez 
Ks. Dziekana Mariana Fatygę figu-
ry Świętego Floriana, która została 
przez niego ufundowana z okazji 
100-lecia OSP Pałecznica. Następ-
nie zebrani przemaszerowali w takt 
pieśni patriotycznych odgrywanych 
przez Orkiestrę z Wrocimowic do 
Kościoła Parafialnego p.w. Św. Ja-
kuba Apostoła w Pałecznicy. Ważną 
część pochodu stanowiły dzieci oraz 
Radni i Sołtysi, którzy dumnie ma-
chali państwowymi flagami. O go-
dzinie 12:00 rozpoczęła się Msza 
Święta za ojczyznę koncelebrowa-
na przez Księdza Dziekana oraz 
Księdza Proboszcza Bogdana Pasi-
sza. Oprawę Mszy Świętej zapew-
nili uczniowie Szkoły Muzycznej 

I stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w Pałecznicy. Za przygotowanie 
orkiestry odpowiadał Szymon Do-
łęga. Muzycy zaprezentowali zarów-
no pieśni religijne, jak np. „Ojcze 
z niebios”, „Boże coś Polskę” oraz 
patriotyczne m.in. „Rotę”.

Po zakończeniu Mszy uczestnicy 
wydarzenia udali się do Centrum 
Rozwoju Społecznego, gdzie na 
hali gimnastycznej miało miejsce 
wspólne odśpiewanie hymnu pań-
stwowego. Potem nastąpiło oficjalne 
powitanie uczestników przez Pana 
Wójta Marcina Gawła, a uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pałecznicy oraz Szkoły Podsta-
wowej w Ibramowicach zaprezen-
towali, przygotowany specjalnie 

na tę okazję, program artystyczny. 
Na koniec części oficjalnej odbył 
się koncert Parafialnej Orkiestry 
Dętej z Wrocimowic pod batutą 
Krzysztofa Szota, w czasie którego 
odegrane zostały najważniejsze pie-
śni  patriotyczne. ■ 

Solcza jest jedną z najmniejszych 
miejscowości w naszej gminie, 
mimo to zawsze znajdują się 
chętni, nie tylko do wspólnego 
świętowania, ale także do pomo-
cy w organizacji tego wydarzenia. 
Wśród mieszkańców przepro-
wadzana jest składka, na pokry-
cie kosztów organizacji pikniku. 
W tym roku mimo drastycznego 
wzrostu cen, nikt nie odmówił fi-
nansowego wsparcia pikniku, co 
tylko podkreśla fakt, że inicjatywa 
wspólnego spotkania mieszkań-
ców Solczy jest dla nich bardzo 
ważna. Bardzo aktywnie w akcję 
włączają się członkinie miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich, 
które przygotowują posiłki oraz 
pieką ciasta. Zgodnie z tradycją 
mieszkańcy Solczy przynoszą na 
tę plenerową imprezę swoje własne 
stoły i krzesła. W tym roku zainte-
resowanie mieszkańców było jed-
nak tak duże, że zdecydowano się 
pożyczyć stoły z Gminnego Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy 
w Pałecznicy. Imprezie towarzy-
szył grill oraz występy muzyczne 
zaprzyjaźnionego zespołu, który 
umilał czas uczestnikom pikniku.

Ze względu na to, że w Solczy 
brak jest budynku, który mógłby 
służyć mieszkańcom do spotkań 
w dużym gronie impreza odbywa 
się w plenerze. Wymusza to ko-
nieczność organizacji jej w mie-
siącach letnich oraz, jak śmieje 
się Pani sołtys Solczy – Agnieszka 
Kula, modlitwy o to, by w dniu, 
na który zaplanowano piknik do-
pisała pogoda. Impreza nie ma 
z góry ustalonego terminu, jedy-
nym wyznacznikiem jest to, aby 
nie kolidowała ze żniwami. Za ja-
kiś czas, mieszkańcy Solczy będą 
mieli możliwość organizowania 

swojego pikniku, bez konieczności 
zamartwiania się o pogodę i tem-
peraturę na zewnątrz. Wszystko to 
za sprawą realizowanej inwestycji 
budowy w miejscowości Centrum 
Informacji Turystycznej Gminy 
Pałecznica, które poza spełnia-
niem swojej tytularnej roli, będzie 
mogło służyć, jako Dom Ludowy, 
w którym mieszkańcy sołectwa 
będą organizować zebrania miesz-
kańców, ale także imprezy, takie 
jak piknik integracyjny.

Pani Sołtys za pośrednictwem 
„Do Celu”: Dziękuję mieszkańcom 
za liczne przybycie i dobrą zaba-
wę i mówi Do następnego razu. 
Inicjatywa podejmowana przez 
mieszkańców Solczy jest na pew-
no godna pochwały. Doceniają to 
władze gminy Pałecznica, które 
corocznie uczestniczą wydarze-
niu. Pokrzepiającym jest fakt, iż 
pomimo różnych przeciwności 
(żeby wymienić tylko pandemię 
czy obecną inflację, która bardzo 
mocno uderza w wiejską społecz-
ność) mieszkańcy sołectwa stwo-
rzyli cykliczne wydarzenie, które 
już na stałe wpisało się w nowo-
czesną historię Solczy. Pozostaje 
mieć tylko nadzieję, że społeczno-
ści pozostałych sołectw będą brać 
przykład z Solczy i za jakiś czas 
w każdej wsi naszej gminy będzie 
istnieć cykliczne wydarzenie jed-
noczące jej mieszkańców, organi-
zowane przynajmniej od 10 lat. ■

Mieszkańcy Solczy po 
raz kolejny zorganizowali 
piknik integracyjny
W sobotę 3 września mieszkańcy Solczy spotkali 
się na pikniku integracyjnym. Mieszkańcy wsi 
organizują to cykliczne wydarzenie już od dekady 
i mimo różnych przeciwności nie zamierzają 
rezygnować z tej tradycji. 
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Poprzedni rok szkolny to pierwszy 
rok funkcjonowania Szkoły Mu-
zycznej z nową aulą koncertową. 
Jak ta inwestycja wpłynęła na roz-
wój szkoły i jej uczniów?
To był wyjątkowy rok szkolny. Od 
1 września 2021 rozpoczęliśmy 
przygotowania do koncertu, który 
otwierał nową aulę koncertową. 
Te dwa tygodnie po wakacjach 
były czasem, w którym mogliśmy 
zmobilizować naszych uczniów 
oraz absolwentów, którzy opuścili 
mury naszej szkoły i są teraz ucznia-
mi Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Krakowie, 
a także Szkoły Muzycznej II stop-
nia im. Rutkowskiego w Krakowie. 
Wszyscy absolwenci, którzy do-
wiedzieli się o otwarciu auli chcieli 
wziąć udział w tym koncercie. Data 
otwarcia auli koncertowej została 
ustalona z panem Wójtem Marci-
nem Gawłem na 15 września 2021. 
Dlaczego tak wcześnie? Wiązało 
się to z końcówką tournée zespołu 
African Music School, który chciał 
u nas wystąpić, ponieważ jeste-
śmy ich partnerską szkołą. Wszy-
scy obecni na otwarciu rodzice 
i uczniowie byli zachwyceni aulą. 
Sam koncert również był wyjątko-
wy. W pierwszej części wystąpiło 
kilkoro naszych solistów i absol-
wenci naszej szkoły, następnie pe-
dagodzy oraz solistka, Prof. Łucja 
Czarnecka, która zaśpiewała frag-
menty oper, a po krótkiej przerwie 
wystąpił wspomniany zespół Afri-
can Music School, który zaprezen-
tował egzotyczną dla nas Polaków 
muzykę. Był to, zatem wyjątkowy 
początek roku szkolnego. Później 
pełni nadziei snuliśmy plany, jak 

tę aulę koncertową wykorzysta-
my w przyszłości. W kalendarzu 
szkolnym ujęliśmy kolejne koncer-
ty. Najpierw w listopadzie nasz IX 
konkurs na wykonanie dowolnego 
utworu. Następnie koncert kolęd, 
który odbył się na początku stycz-
nia. W pierwszym półroczu trochę 
przyhamowała nas pandemia. Od 
października musieliśmy przez jakiś 
czas pracować zdalnie, aczkolwiek 
nie zarzuciliśmy bezpośredniego 
kontaktu z uczniami. Nasi ucznio-
wie raz w tygodniu mogli uczest-
niczyć w konsultacjach ze swoimi 
nauczycielami. Pomagaliśmy im 
nastroić instrumenty, żeby mogli 
komfortowo przygotowywać się do 
lekcji zdalnych. Oprócz tego zobo-
wiązani przyjeżdżać na lekcje byli 
perkusiści, ponieważ instrumen-
tarium, które uczeń ma w domu 
jest bardzo ograniczone. Drugie 
półrocze zaczęliśmy 15 stycznia od 
wspomnianego wyżej koncertu ko-
lęd. Potem, po zakończeniu izolacji, 
mogliśmy już w komfortowych wa-
runkach wrócić do nauczania sta-
cjonarnego. W drugim semestrze 
zaplanowaliśmy w nowej auli ak-
cję rekrutacyjną, która jest dla nas 
kluczowa, gdyż gmina Pałecznica 
jest niewielka. W związku z tym 
zapraszamy uczniów z ościennych 
gmin, jak Skalbmierz, Radziemice, 
Racławice, Działoszyce. Dla tych 
kandydatów przed naszymi prze-
słuchaniami zorganizowaliśmy 
w maju w nowej auli koncertowej 
6 koncertów promujących Szko-
łę Muzyczną. Dzięki uprzejmości 
Pana Wójta mogliśmy przynajmniej 
połowę młodzieży przywozić na te 
koncerty gminnym elektrycznym 
autobusem, który jednocześnie 

promował zaangażowanie gminy 
w ochronę przyrody.

Nowa aula stwarza możliwość 
organizacji konkursów muzycz-
nych. W maju odbył się w Pałecz-
nicy III Międzyszkolny Konkurs 
Pianistyczny dla uczniów klas 
fortepianu dodatkowego Szkół 
Muzycznych I Stopnia. Pojawili 
się uczniowie ze szkół z całego 
województwa małopolskiego. Ja-
kie wrażenie na gościach zrobiła 
nowa aula koncertowa?
W konkursie uczestniczyło wie-
lu uczniów z Małopolski, w tym 
z dwóch krakowskich szkół. Gdy 
zobaczyli, w jakich warunkach 
dzieci mogą się przygotowywać do 
występu, a potem wystąpić na estra-
dzie grając na posiadanym przez nas 
imponującym fortepianie marki Ste-
inway, byli pod dużym wrażeniem. 
Goście docenili wyjątkowe warunki 
estradowe i akustyczne auli koncer-
towej. Planujemy już organizację ko-
lejnych edycji konkursu.

Pod koniec czerwca odbyły się 
w Szkole Muzycznej w Pałecznicy 
specjalne koncerty z okazji poże-
gnania absolwentów oraz zakoń-
czenia roku szkolnego. Czy wszyst-
ko udało się zrealizować zgodnie 
z planem? Czy uczniowie byli 
zadowoleni ze swoich występów?
Czerwiec przyniósł obfitość wy-
stępów. 15 czerwca mieliśmy nasz 
doroczny końcoworoczny koncert 
Szkoły Muzycznej, gdzie prezento-
waliśmy dorobek naszych uczniów, 
którzy osiągnęli bardzo dobre wyni-
ki. Następny koncert zorganizowali-
śmy z okazji pożegnania dyploman-
tów. W tym roku Szkołę Muzyczną 
ukończyło 16 absolwentów. Kolejny 
koncert, na zakończenie roku szkol-
nego, odbył się pod koniec czerwca.

5 października odbył się Koncert 
z okazji 10-lecia Szkoły Muzycznej. 
Kto się na nim zaprezentował?
Na początek wystąpiło 11 uczniów 
naszej szkoły, którzy zagrali na 
wszystkich instrumentach, na któ-
rych prowadzone są lekcje w na-
szej szkole. Oczywiście mogłoby 
wystąpić ich znacznie więcej, ale 
koncert miał swoje ograniczenia 
czasowe, zwłaszcza, że chcieliśmy 
zapewnić widzom inne atrakcje. 
Dlatego wystąpili również nasi ab-

solwenci: skrzypaczki Aleksandra 
Marzec i Emilia Włodarczyk oraz 
pianista Kacper Zegan, który za-
prezentował utwór Scherzo h-moll 
Chopina. Był to występ wymagający 
bardzo dużych umiejętności piani-
stycznych, grania wręcz na pozio-
mie konkursowym. Zaprezentował 
się również zespół „Apokoalipsa”, 
złożony z czterech naszych ab-
solwentek. Wystąpiła także kadra 
pedagogiczna: „Deux fleurs”, czyli 
duet wiolonczelistki Karoliny Kali-
nowskiej i flecistki Yuliany Zhovto-
holovej; duet fortepianowy: Dorota 
Żyła-Pałczyńska i Karol Wątroba; 
kwartet saksofonowy przygotowa-
ny przez Joannę Dołęgę, w skład 
którego weszli oprócz Pani Joanny 
również: Wiktoria Kawik, Agniesz-
ka Marmol oraz Jakub Strugała. Na 
koniec wystąpili zaproszeni goście: 
Łucja Czarnecka wraz z orkiestrą 
wirtualną, którzy zaprezentowali 
dwie arie z oper Pucciniego; duet 
mezzosopranistka Iga Krzaczyńska 
i akordeonista Jacek Kopiec; Hypo-
lite Cyrius Ballay – piętnastoletni 
perkusista z Republiki Środkowo-
afrykańskiej, absolwent African Mu-
sic School, a obecnie uczeń Krakow-
skiej Szkoły Jazzu. To był świetny 
koncert we wspaniałym miejscu. 
Jeszcze w 2019 roku świętowaliśmy 
nadanie Szkole Muzycznej imie-
nia Stanisława Moniuszki na sali 
gimnastycznej, dziś takie uroczyste 
wydarzenia mogą odbywać się już 
w dużo lepszych warunkach. Kolej-
ną zaletą auli koncertowej, jest to 
że jest wyposażona w nowoczesny 
sprzęt, który umożliwił transmito-
wanie koncertu live.

Na jakie koncerty możemy liczyć 
w najbliższej przyszłości?
Już teraz możemy powiedzieć, że 
będziemy utrzymywać ten poziom 
obłożenia sali, co w zeszłym roku, 
albo będziemy organizować jeszcze 
więcej imprez. Być może uda nam 
się zorganizować makroregionalne 
przesłuchania, z uwagi na wyjąt-
kowo dogodne warunki, którymi 
dysponuje nasza szkoła. Pod ko-
niec listopada planujemy IX Szkol-
ny Konkurs na wykonanie utworu 
dowolnego, w styczniu – Koncert 
Kolęd, w maju – IV Międzyszkolny 
Konkurs Pianistyczny dla uczniów 
klas fortepianu dodatkowego 
Szkół Muzycznych I Stopnia oraz 
6 koncertów promujących Szkołę. 
W czerwcu 2023 odbędzie się X 
Szkolny Konkurs miniatur, Kon-
cert końcoworoczny oraz koncerty 
z okazji pożegnania absolwentów 
i zakończenia roku szkolnego.

Czy wie Pan, jaki odsetek spośród 
tegorocznych absolwentów zamie-
rza kontynuować naukę w szkołach 
muzycznych II stopnia?
Myślę, że spośród tegorocznych 
absolwentów przynajmniej dwie 
osoby podejmą dalszą naukę, ale to 
się stanie najprawdopodobniej po 
jednorocznej przerwie. Obecnie 
rozpoczęli naukę w klasie VIII szko-
ły podstawowej, a naukę w szkole 
muzycznej II stopnia rozpoczną, 

zapewne, gdy przeniosą się do li-
ceum. Dla tych uczniów stwarza-
my możliwość przygotowania się 
do zdawania do szkoły muzycznej 
II stopni za rok, gdyż przez ten czas 
muszą nadal pracować, aby utrzy-
mać poziom, który zaprezentowali 
na egzaminie dyplomowym. Dodat-
kowo mają szansę przychodzić do 
nas i rozpocząć naukę na nowym 
instrumencie, co będzie przydatne 
w szkole II stopnia.

Czy wśród absolwentów z poprzed-
nich lat są tacy, którzy nadal utrzy-
mują kontakt ze Szkołą Muzyczną? 
Czy są wśród nich osoby, które za-
mierzają związać swoje życie zawo-
dowe z muzyką? I czy w związku 
z tym zasięgają u Państwa rad, co do 
swojej dalszej kariery muzycznej?
W zakończonym roku szkolnym 
pierwsi absolwenci naszej szkoły 
zdawali maturę w Szkole Muzycz-
nej II stopnia w Liceum Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Krakowie. 
Dwoje z nich jest obecnie studenta-
mi Akademii Muzycznej im. Krzysz-
tofa Pendereckiego w Krakowie. 
Kilkunastu naszych absolwentów 
jeszcze uczą się w liceum i są na ta-
kim poziomie, który pozwala myśleć 
o zawodowym traktowaniu swojej 
działalności muzycznej.

Tak, jak Pan wcześniej wspomniał 
w maju odbył się kolejny nabór 
i wstępne przesłuchania w auli 
koncertowej. Jak zakończył się 
majowy nabór i przesłuchania?
Nasza akcja promocyjna przyniosła 
bardzo dobre wyniki, zdecydowana 
większość z ponad 30 kandydatów 
została przyjęta do szkoły.

Szkoła oferuje dwa cykle naucza-
nia: 6-letni dla dzieci w wieku 6–9 
lat i 4-letni dla młodzieży w wieku 
10–16 lat? Która grupa była licz-
niej reprezentowana podczas te-
gorocznych przesłuchań?
W tym roku większym zaintere-
sowaniem cieszył się cykl 4-letni, 
w związku, z czym utworzyliśmy 
dwie klasy pierwsze w tym cyklu 
oraz jedną klasę w cyklu 6-letnim.

Czy nowi uczniowie wybrali już in-
strumenty, na których zamierzają 
uczyć się grać?
Decyzja o wyborze instrumentu 
podejmowana jest wspólnie przez 
dziecko, rodziców i dyrektora szko-
ły, wziąwszy pod uwagę, które z nich 
polecane są na początku nauki, 
a także z uwzględnieniem wieku 
i predyspozycji dziecka. Z reguły 
najmłodsi uczniowie rozpoczynają 
naukę gry na fortepianie, skrzypcach 
lub flecie, a starsi na wiolonczeli, in-
strumentach dętych i perkusyjnych.

Ilu uczniów obecnie uczęszcza 
do Szkoły i ilu pedagogów w niej 
pracuje?
Obecnie do Szkoły Muzycznej 
uczęszcza 123 uczniów. W ciągu 10 
lat istnienia w placówce uczyło się 
ogółem 423 dzieci. Kadra pedago-
giczna liczy natomiast 20 wykwali-
fikowanych nauczycieli. ■

To był wyjątkowy rok 
szkolny
Pan Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki Czesław 
Dołęga opowiedział nam o poprzednim roku szkolnym. Zdradził jak na działanie 
szkoły wpłynęła nowa aula koncertowa znajdująca się w budynku Centrum 
Rozwoju Społecznego w Pałecznicy. Podsumował Koncert z okazji 10-lecia 
Szkoły Muzycznej. Uchylił także rąbka tajemnicy co do planów na przyszłość.
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Za organizację Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego imienia Ludwika 
Hieronima Morstina w gminie Pa-
łecznica odpowiedzialna od lat jest 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pa-
łecznicy. W tym roku odbył się on 
18 listopada w Gminnym Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Pałecz-
nica.
Najlepiej zaprezentowali się:
Kategoria klasy IV–VI:
I miejsce – Michał Gajda 
II miejsce – Milena Musiał 
III miejsce – Maria Gołdyn 

Wyróżnienie – Magdalena Kuśpiel 
Wyróżnienie – Julia Stefańczyk
Wyróżnienie – Karol Majka
Wyróżnienie – Alicja Sobecka

Kategoria klasy VII–VIII:
I miejsce – Kinga Nowakowska 
II miejsce – Łukasz Paderski 
III miejsce – Marlena Musiał 
Wyróżnienie – Julia Jałocha

Finał Powiatowy miał miejsce 25 
listopada w sali konferencyjnej 
Centrum Kultury i Wypoczyn-
ku w Proszowicach. Jury spośród 
uczniów z gminy Pałecznica naj-
bardziej doceniło:
Kategoria klasy IV–VI:
II miejsce – Maria Gołdyn 
Wyróżnienie – Michał Gajda
Kategoria klasy VII–VIII:
Wyróżnienie – Kinga Nowakowska 
Wyróżnienie – Łukasz Paderski  ■

Młodzi recytatorzy 
z Pałecznicy
Konkurs imienia Ludwika Hieronima Morstina to cykliczna impreza dla 
młodych recytatorów z powiatu proszowickiego. W tym roku odbyła się 
już XXVI edycja tego prestiżowego konkursu. Uczniowie ze szkół z gminy 
Pałecznica, przy wsparciu swoich nauczycieli, starannie przygotowywali się, 
aby wypaść jak najlepiej, zarówno na gminnych eliminacjach oraz później na 
etapie powiatowym. 

Jubilatka  
z Lelowic–Kolonii
Choć zazwyczaj nie wypada mówić o wieku 
kobiety, to są jednak takie okazję, kiedy 
warto go wręcz podkreślać. Tak właśnie jest 
w przypadku Pani Anieli Domagały (z domu 
Bugaj), która w dniu 9 sierpnia obchodziła swoje 
setne urodziny.

Pani Aniela jest mieszkanką Lelowic Kolonii, dlatego też w tym wyjątko-
wym dniu odwiedzili ją przedstawiciele władz naszej gminy, którzy poza 
życzeniami, mieli też dla jubilatki drobne upominki. Na ręce opiekującego 
się Panią Anielą syna Zygmunta, wręczono pamiątkowe dyplomy, kwiaty 
oraz zestaw kocy. W tym wyjątkowym dniu nestorce rodu Domagałów 
wizytę złożyli: Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł, jego Zastępca – 
Joanna Hałat, Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica – Adam Baran 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pałecznicy – Edyta Gawlik. 
Wśród gości byli także: ks. Ryszard Witek – proboszcz parafii pod we-
zwaniem Św. Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach oraz przedstawiciele 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. ■
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Dzięki współpracy z Dyrektorem 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Pałecznicy Panią Joanna Frączek 
w spotkanie zaangażowali się wo-
lontariusze – uczniowie klasy VIII. 
Impreza była również dofinansowa-
na z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz przez okolicznych sponsorów.

Do udziału w pikniku zaproszo-
no Uczestników innych ośrodków 
wsparcia: Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej Łyszkowice, Dom Pomocy 
Społecznej w Łyszkowicach, Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
w Miechowie, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Gruszowie oraz 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Proszowicach. Łącznie w imprezie 
udział wzięło około 150 osób. Swoją 
obecnością wydarzenie uświetnili 
także Pan Wójt Marcin Gaweł, Pani 
Vice-Wójt Joanna Hałat, Pani Skarb-
nik Anna Jantos oraz Pan Przewod-
niczący Rady Gminy Adam Baran.

Placówki przedstawiały przygo-
towany program artystyczny. Mo-
tywem przewodnim występów była 
twórczość Zbigniewa Wodeckiego. 
W trakcie spotkania odbywały się 
liczne konkursy z nagrodami np. 
plener malarski. Przygotowano cie-
pły posiłek, a także słodkie przekąski 
i lody. Na specjalnie przygotowanej 
i przyozdobionej scenie odbywała 
się zabawa taneczna. 

Pani Dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pałecznicy 
Iwona Perkowska, podkreśliła, że: 
dzięki nowej lokalizacji ośrodka 
spotkanie mogło odbyć się w pięk-
nych okolicznościach przyrody. 
Teren, jakim dysponuje placówka 
umożliwia organizację imprez ple-

nerowych. Pani dyrektor kontynu-
uje: Radość na twarzach podopiecz-
nych oraz zaproszonych gości to 
najlepsze podziękowanie za włożo-
ny trud w przygotowanie spotkania. 
Dyrektor i pracownicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy to osoby 
odznaczające się ogromną empatią 
do drugiego człowieka. Podczas 
spotkania widoczne było zaanga-
żowanie personelu w zapewnienie 
dobrej zabawy zaproszonym uczest-
nikom i gościom, była to doskonała 
okazja do integracji różnych spo-

łeczności. ŚDS już planuje kolejną 
edycję spotkania za rok, gdyż tego 
typu przedsięwzięcia to sposób na 
integrację osób niepełnosprawnych. 
Pozwala im to poznawać nowe oso-
by oraz prezentować swoje talenty, 
jak i twórczość. ■

Podopieczni ŚDS 
integrowali się przy grillu
31 maja na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy 
z siedzibą w Winiarach odbyła się pierwsza edycja imprezy pn. „Majówkowe 
Grillowanie”. Do tej pory ŚDS cyklicznie organizował Integracyjne „Spotkanie 
Andrzejkowe”. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii 
koronawirusa forma spotkania uległa zmianie na wiosenną imprezę 
plenerową.

Na przełomie 2021 i 2022 r. w budynku Urzędu Gminy Pałecznica oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone były prace remonto-
we. Były one wykonywane w czasie ograniczeń związanych z pande-
mią, kiedy to do Urzędu nie mogli wchodzić interesanci, dlatego, gdy 
zniesiono obostrzenia, mieszkańcy gminy byli zaskoczeni i zadowole-
ni z nowego wyglądu instytucji. Zgodnie chwalili nowy wygląd klatki 
schodowej czy korytarzy i przyznawali, że urząd gminy prezentuje się 
znacznie atrakcyjniej dla oka, niż kiedy to po raz ostatni byli w środku.

W ubiegłym roku miała miejsce inwestycja pod nazwą „Przebudo-
wa budynku Urzędu Gminy Pałecznica”. Zadanie zostało zrealizowane 
przy wsparciu finansowym ze środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. W jego skład wchodziły dwa główne działania, czyli 
roboty remontowe wewnątrz budynku urzędu gminy, roboty remon-
towe na zewnątrz budynku obejmujące prace związane z remontem 
schodów zewnętrznych. Podjęte prace wpłynęły nie tylko na zwiększe-
nie wizualnej atrakcyjności urzędu, ale także poprawiły jego funkcjo-
nalność. Za sprawą montażu balustrad czy wyremontowania schodów 
przy budynku zwiększyło się również bezpieczeństwo osób przycho-
dzących do urzędu. ■

Po zakończeniu lockdownu 
mieszkańcy weszli do 
piękniejszego 
urzędu gminy
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Gmina Pałecznica realizując prak-
tyki odpowiedzialnego rozwoju 
sytemu transportowego stawia na 
ekologiczny tabor transportowy 
i wykorzystywanie OZE na potrzeby 
elektromobilności. Dlatego też ubie-
gała się o dofinansowanie zakupu 
autobusu elektrycznego służącego 
do przewozu dzieci do szkoły oraz 
montażu stacji ładowania kompa-
tybilnej dla takiego pojazdu. Au-
tobus od kwietnia obecnego roku 
służy najmłodszym mieszkańcom 
naszej gminy, którzy uczęszczają 
do szkoły podstawowej działającej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Pałecznicy oraz do Szkoły Pod-
stawowej w Ibramowicach. Pojazd 
jest w stanie pomieścić 41 uczniów. 
Jest dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Stacja łado-
wania została usytuowana tuż przy 
budynku Szkoły w Pałecznicy.

Korzystanie z zeroemisyjnego au-
tobusu pozwala zrezygnować z po-
jazdów spalinowych, co przekłada 
się na zmniejszenie emisji CO2, 
NOx i pyłów do atmosfery. To ozna-
cza, że nasza gmina jest teraz jesz-
cze bardziej przyjazna środowisku. 
Cała inwestycja ma także charak-
ter edukacyjny. Dzieci korzystając 
z elektrycznego autobusu, przyzwy-
czajają się do środków transportu 
napędzanych tą energią. Ich rodziny 
także doświadczają promocji zmian 
postaw konsumenckich, co może 
przełożyć się na to, że łatwiej przyj-

dzie im zaakceptować nadchodzące 
proekologiczne zmiany w segmen-
cie transportu, które najprawdopo-
dobniej za kilka lub kilkanaście lat 
będą dotyczyć nie tylko instytucji 
państwowych i samorządowych, ale 
wszystkich obywateli.

Prąd potrzebny do zasilania au-
tobusu w 100% pochodzi z gminnej 
farmy fotowoltaicznej, zatem gmina 
nie musi w tej kwestii ponosić żad-
nych kosztów. Jedyny koszt związa-
ny z autobusem to pensja kierowcy. 
Zakup autobusu elektrycznego za-
daniem Pana Wójta to ruch, którym 
władze gminy wyprzedziły obecną 
„drożyznę”, o czym świadczy np. 
przetarg przeprowadzony na dowóz 
dzieci do szkół w ramach, którego 
poszukiwano firmy, która zapewni 
2 autobusy, które są dodatkowo po-
trzebne do spełnienia tego zadania. 
Kwoty przedstawione przez oferen-
tów oscylowały w granicach 400 ty-
sięcy złotych. Łatwo, zatem obliczyć, 
że zakup autobusu elektrycznego już 
w tym roku pozwoli zaoszczędzić 
niemal 200 tysięcy złotych. Dlatego, 

też realne wydają się rozważania nad 
pozyskaniem w przyszłości dofinan-
sowania na zakup 2 kolejnych auto-
busów elektrycznych, tak by gmina 
mogła sama realizować dowóz dzieci 
do szkół.

Nowy autobus sprawdza się nie 
tylko, jako środek transportu dla 
dzieci. Świadczy o tym fakt, że zo-
stał wykorzystany w ramach ćwi-
czeń jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczych Straży 
Pożarnych z powiatów proszowic-
kiego i olkuskiego. Odbyły się one 
w dniu 26 kwietnia 2022 na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pałecznicy. Według scenariusza 
strażacy ćwiczyli akcję gaśniczą 
w przypadku zapalenia się auto-
busu elektrycznego w skutek awa-
rii w czasie ładowania. W czasie 
ćwiczeń trenowano także gaszenie 
pożaru na pobliskiej farmie pane-

li fotowoltaicznych. Można, zatem 
powiedzieć, że innowatorskie podej-
ście gminy Pałecznica w zakresie no-
wych technologii proekologicznych 
pomocne jest dla strażaków, którzy 
mogą w naszej gminie zdobywać 
doświadczenie w akcjach gaszenia 
tego typu pojazdów i urządzeń.

Projekt zakupu autobusu elek-
trycznego dla gminy Pałecznica 
dofinansowano ze środków:

– Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu priorytetowego 

nr 3.5 „Ochrona atmosfery System 
zielonych inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme) – Kangur – 
Bezpieczna i ekologiczna droga do 
szkoły” – 2 324 700,00 zł.

– PFRON na potrzeby likwida-
cji barier transportowych w formie 
dotacji Powiatu Proszowickiego 
w ramach „Program wyrównywa-
nia różnic pomiędzy regionami III” 
– 258 300,00 zł.

Łączna kwota dofinasowania 
wyniosła 2 583 000,00 zł i pokryła 
100% kosztu zakupu autobusu. ■

Elektryczny autobus 
szkolny w gminie 
Pałecznica
Od kwietnia obecnego roku dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej 
w Pałecznicy dojeżdżają do niej w sposób przyjazny środowisku. Wszystko to 
dzięki zakupowi elektrycznego autobusu szkolnego marki Solaris. Zakup był 
możliwy dzięki dotacjom z NFOŚiDW i PFRON.

Dzięki Spółdzielni Kółek Rolni-
czych Pałecznica–Racławice ma-
jątek gminy powiększył się o dwie 
kolejne działki. W związku z ustną 
umową zawartą niegdyś pomiędzy 
gminą a Spółdzielnią, SKR zade-
klarował chęć przekazania gminie 
należących do nich działek przy 
Ulicy Małopolskiej nr. ewid. 716/7 
i 716/8 oraz stojący na jednej z nich 
budynek NZOZ Centrum Reha-
bilitacji, który dotąd gmina mia-
ła w użyczeniu. Łączna wielkość 
tych działek to blisko 0,8 ha. Pan 
Wójt zwrócił uwagę, że jeśli Radni 
wyrażą zgodę na przejęcie tychże 
działek to gmina będzie w posia-
daniu niemal całego terenu daw-
nego SKR-u. Wyjątek stanowiłaby 
jedna mała działka, która obecnie 
jest w rękach Skarbu Państwa. Dla-
tego też Wójt przedstawił pomysł 
wymiany ze Starostą tej działki na 
inną należący do gminy, tak by cały 

ten ważny strategicznie ze względu 
na sąsiedztwo ujęcia wody i paneli 
fotowoltaicznych obszar był w rę-
kach władz gminy Pałecznica.

Akt notarialny został podpisa-
ny przez Panią Prezes SKR Halinę 
Frączek oraz Pana Wójta, w obec-
ności Pana Rejenta Mateusza Ol-
szewskiego, w dniu 4 października 
2022 r. ■

Majątek gminy 
powiększa się 
o kolejne działki
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Rok 2021 zostanie w naszej gminie 
zapamiętany na długo, jako ten, 
w którym pogoda dała się naszym 
mieszkańcom mocno we znaki. 

Grad i ulewne deszcze bardzo 
dokuczyły rolnikom. Jednak na 
skutek nieprzychylnej pogody nie 
ucierpiały jedynie uprawy. Z powo-
du intensywnych opadów atmosfe-
rycznych uszkodzone zostało kilka 
dróg w naszej gminie. Na szczęście, 
dzięki wsparciu z budżetu państwa 
z funduszy przeznaczonych na 
usuwanie skutków intensywnych 
opadów atmosferycznych udało 
się je już wyremontować. Prace te 
dotyczyły następujących odcinków:

– droga nr 160608K ,,Gruszów” 
w km 0+000 – 0+900 i w km 0+950 
– 1+906 w miejscowości Gruszów; 

– droga nr 160152 K „Pałecznica 
– Pamięcice – Solcza – Niezwojo-
wice” w km 5+970 – 6+119; 8+277 
– 9+100; 9+640 – 10+220 w miej-
scowościach Solcza, Niezwojowice 
i Pamięcice; 

– droga nr 160154 K ,,Pamięcice” 
w km 0+700 –  0+965 w miejscowo-
ści Pamięcice;

– droga nr 160177K ,, Czuszów 
–Pieczonogi” w km 2+429 – 3+800; 
4+900 – 6+249; 6+400 – 6+757 
w miejscowościach Czuszów i Pie-
czonogi;

– droga nr 160163K – remont 
– ul. Strażacka w miejscowości Pa-
łecznica w km 0+135 – 0+272 wraz 
z przebudową przepustu w ciągu ul. 
Akacjowa w miejscowości Pałeczni-
ca w km 0+272. 

Łączna kwota, jaka została prze-
znaczona na wszystkie powyższe 

prace wyniosła 4 801 486,29 zł. Do-
finansowanie ze Środków Budżetu 
Państwa wyniosło 3 843 587,00 zł, 
a wkład własny gminy 957 899,29 zł.

W przypadku dwóch znajdują-
cych się w Pieczonogach i Nadzo-
wie fragmentów drogi o numerach 
160177 K-4 oraz 160177 K-2 wystą-
piła konieczność regulacji ich stanu 
prawnego. Było to spowodowane 
tym, że poprzednia szerokość obu 
odcinków, w myśl obowiązującego 
prawa, była niewystarczająca, by 
zmieścić planowane drogi. Dlatego 
też każdy właściciel gruntów sąsia-
dujących z odnawianymi odcinkami 
dróg, jeśli chciał, aby remont do-
szedł do skutku musiał przekazać 
nieodpłatnie na rzecz gminy część 
należących do niego gruntów. Osta-
tecznie wszyscy właściciele działek, 
których dotyczyła ta sprawa zgodzili 
się na to rozwiązanie i wzięli udział 
w składce (po 500,00 zł) na pokry-
cie kosztów firmy geodezyjnej, obej-
mujących rozgraniczenie i podział 
działek.

W 2022 gmina Pałecznica, zna-
lazła się wśród 11 gmin Małopolski, 
które w wyniku ulewnych deszczów 
mają uszkodzone drogi. W związ-
ku z tym otrzymaliśmy od Woje-
wództwa Małopolskiego promesę 
na kwotę ponad 3 000 000,00 zł. 
Pieniądze zostaną przeznaczone 
na remont:

– drogi nr 160180K „Pieczonogi” 
w km 0+640 – 1+391 w miejscowo-
ści Pieczonogi;

– drogi nr 160601K „Pieczonogi” 
w km 0+000 – 0+300 w miejscowo-
ści Ibramowice oraz 1+900 – 2+583 

w miejscowości Sudołek wraz z od-
budową przepustu w miejscowości 
Sudołek w km 2+583;

– drogi nr 160170K „Pałecznica 
ul Hrabina Góra – Winiary” w km 
2+640 – 2+860, 3+930 – 4+252 oraz 
4+252 – 4+351 w miejscowościach 
Pałecznica i Winiary; 

– drogi nr 160612K „Lelowi-
ce Kolonia” w km 0+500 – 1+000 
w miejscowości Lelowice Kolonia.

Warto wspomnieć o tym, iż 
Wody Polskie nie wydały zgody na 
remont przepustu w Pieczonogach, 
mimo, że znajduje się on na działce 
gminnej i w związku z tym trzeba 
zrezygnować z remontu przepustu 
w Pieczonogach.

W 2022 zrealizowane zostały 
również remonty dróg, w ramach 
zadania pn. „ Modernizacja/remont 
dróg dojazdowych do pól w miej-
scowościach Pamięcice, Solcza i Wi-
niary”. Wyremontowane zostały:

1. Droga dojazdowa do pól 
w miejscowości Pamięcice nr działki 
310 o długości 50 mb.

2. Droga dojazdowa do pól 
w miejscowości Solcza nr działki 
235/2 o długości 50 mb.

3. Droga dojazdowa do pól 
w miejscowości Pamięcice nr działki 
306 o długości 200 mb.

4. Droga dojazdowa do pól 
w miejscowości Winiary nr działki 
329/2 o długości 300 mb.

Koszt tej inwestycji ostatecznie 
wyniósł 260 592,41 tys. zł, z czego 
200 000,00 zł to dofinansowanie 
z Województwa Małopolskiego. 
Resztę kwoty pokryto z budżetu 
gminy. ■

Remonty dróg  
uszkodzonych przez niekorzystne warunki 
atmosferyczne w 2021 i 2022 roku

W roku 2022 gmina Pałecznica 
realizuje kolejny projekt skiero-
wany do osób, które chcą stać 
się bardziej ekologiczne, uzyskać 
wsparcie finansowe na wymianę 
starego pieca węglowego i uniknąć 
mandatu. Można uzyskać także 
dotacje na modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania.

W tym roku rozpoczął się na-
bór na wymianę starych pieców 
węglowych na kotły niskoemisyj-
ne na pellet w ramach projektu: 
„Redukcja emisji CO2 w gminie 
Pałecznica poprzez wymianę źró-
deł ciepła w gospodarstwach do-
mowych” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 – 2020, Osi 
Priorytetowej 4. Regionalna po-
lityka energetyczna, działania 4.4 
Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Podziałania 4.4.2. 
Obniżenie poziomu niskiej emi-
sji – SPR z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Maksymalne dofinansowanie na 
to przedsięwzięcie nie może prze-
kroczyć 8 000,00 zł. W skład kwo-
ty, jaką można uzyskać wchodzi 
koszt demontażu i utylizacji sta-
rego kotła oraz montażu nowego 
spełniającego warunki projektu. 
Jedynym koniecznym wymogiem 
wzięcia udziału w projekcie jest 
uprzednie wykonanie termomo-
dernizacji budynku.

Kwota dofinansowania do 
nowych urządzeń przewidziana 
w tym działaniu wynosi:

– 550,00 zł/kW dla zapotrzebo-
wania do 10 kW mocy (łącznie) 
wyznaczonej w ocenie,

– 500,00 zł/kW dla zapotrze-
bowania powyżej 10 kW do 15 
kW mocy (łącznie) wyznaczonej 
w ocenie,

– 450,00 zł/kW dla zapotrze-
bowania powyżej 15 kW do 20 
kW mocy (łącznie) wyznaczonej 
w ocenie

– 400,00 zł/kW dla zapotrze-
bowania powyżej 20 kW mocy 
wyznaczonej w ocenie.

W ramach tego samego pro-
gramu można otrzymać kolejne 
dofinansowanie – maksymalnie 6 
000,00 zł, które ma pokryć koszt 
prac związanych z przystosowa-
niem posiadanej instalacji central-
nego ogrzewania do współpracy 
z nowym urządzeniem grzew-
czym. O wsparcie finansowe na te 
prace można ubiegać się w przy-
padku, gdy zostały wskazane, jako 

konieczne w ramach przeprowa-
dzanej przez audytora energetycz-
nego oceny budynku. 

Liczba kotłów dostępnych w ra-
mach działania jest ograniczona, 
a o zakwalifikowaniu do progra-
mu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Jeśli ktoś ma w planach wymianę 
pieca i chciałby skorzystać z dofi-
nansowania powinien się, zatem 
śpieszyć z decyzją, mimo, że ter-
min, obowiązkowej wymiany sta-
rych pieców został wydłużony, to 
obowiązek wymiany pieca nadal 
ciąży na mieszkańcach naszej gmi-
ny. Obecnie ostateczny termin wy-
miany pieca to koniec maja 2024. 
Nie jest to jednak bardzo odległa 
data i by uniknąć w przyszłości 
kary, warto może już teraz pomy-
śleć nad wymianą pieca, zwłasz-
cza, gdy jest szansa uzyskania do-
finansowania. 

Dotychczasowe programy wy-
miany pieców, czy montowania 
instalacji fotowoltaicznych spoty-
kały się w naszej gminie z bardzo 
dużym zainteresowaniem, o czym 
najlepiej świadczy fakt, że niedaw-
no zakończona, trwająca około 
rok, kontrola Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
dała wynik pozytywny. Kontro-
la ta prowadzona we wszystkich 
gminach Małopolski ma na celu 
zweryfikowanie, czy zgodnie 
z uchwałą „antysmogową” Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego 
z 2016 roku w gminach spełnia-
ny jest obowiązek redukcji emisji 
CO2, co w zasadzie sprowadza 
się do zweryfikowania tego, czy 
wystarczająca ilość mieszkańców 
wymieniła piece „kopciuchy” na 
piece węglowe 5 klasy, albo na 
źródła ogrzewania na energię od-
nawialne. Spośród ponad 70 skon-
trolowanych już gmin naszego wo-
jewództwa gmina Pałecznica jest 
pierwszą, która pomyślnie przeszła 
kontrolę i w związku z tym nie 
musi płacić kary. ■

Gmina wsPiera 
ekoloGiczne 
przedsięwzięcia 
mieszkańców
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Już niedługo w gminie Pałecznica 
ruszą kolejne inwestycje mające na 
celu zwiększenie wygody mieszkań-
ców oraz atrakcyjności turystycznej. 
Poprawie ulegnie również infra-
struktura kulturalna naszej gminy. 
Czekają nas także kolejne inwestycje 
w odnawialne źródła energii. Przed-
sięwzięcia te będą możliwe dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu z pro-
gramu „Polski Ład”.

W ramach pierwszego naboru 
wniosków gmina Pałecznica otrzy-
mała dofinansowanie na inwesty-
cję: „Budowa i modernizacja infra-
struktury kulturalnej i turystycznej 
w Gminie Pałecznica dofinansowa-
na z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych”. Kwota pozyskana 
na ten cel wynosi: 8 010 000,00 zł. 
Pieniądze te przeznaczone zostaną 
na realizację poniższych działań:

1. Rozbudowa Gminnego Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy Pa-
łecznica filia w Nadzowie – rozbu-
dowa istniejącego Domu Ludowego 
w Nadzowie o zaplecze gospodarcze.

2. Rozbudowa Gminnego Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy 
Pałecznica filia w Czuszowie – roz-
budowa i przebudowa istniejącego 
Domu Ludowego w Czuszowie 
i utwardzeniem terenu.

3. Budowa Centrum Informa-
cji Turystycznej Gminy Pałecznica 
w Solczy.

4. Przebudowa amfiteatru w Pa-
łecznicy.

5. Budowa miejsc parkingowych 
w miejscowościach Pałecznica, Le-
lowice Kolonia, Niezwojowice, Pa-
mięcice.

Pod koniec czerwca ogłoszono 
przetarg na realizację powyższych 
prac. W kosztorysie podzielono 
inwestycje na 2 części. Jedną doty-

cząca prac w Czuszowie oraz drugą 
obejmującą pozostałe miejscowo-
ści. Łączny koszt realizacji zadania 
wyceniono na kwotę 9 000 000,00 
zł. Jednakże wszystkie oferty, które 
wpłynęły przekraczały zaplanowane 
budżety. Dlatego ponownie opraco-
wano kosztorys, usuwając z niego 
prace związane z utwardzaniem pla-
ców w Czuszowie i Pałecznicy, które 
zostaną przeprowadzone w kolej-
nych latach. Ponowny przetarg przy-
niósł rozstrzygnięcie. Ostateczny 
koszt realizacji prac budowlanych 
wyniesie 9 895 836,00 zł.. Zatem 
gmina ze środków własnych dołoży 
1 885 836,00 zł. Umowę na realizację 
przedsięwzięcia podpisano 6 paź-
dziernika. Prace powinny potrwać 
maksymalnie 2 lata. Obecnie ruszyły 
już prace w Solczy, Lelowicach Ko-
lonii, Pamięcicach, Niezwojowicach 
i Nadzowie. Pozostały zakres zosta-
nie wykonany w przyszłym roku.

W drugim naborze Polskiego 
Ładu gmina ubiegała się o dotację 
na inwestycję: „Budowa odnawial-
nych źródeł energii w gminie Pa-
łecznica”. Otrzymaliśmy 950 000,00 
zł, które zostaną przeznaczone na 
dwa działania:

1. Budowa instalacji fotowolta-
icznych, magazynów energii i pomp 
ciepła wraz z dostosowaniem insta-
lacji wewnętrznych. 

2. Budowa instalacji fotowoltaicz-
nych i energooszczędnych odbiorni-
ków przy licznikach komunalnych

Pan Wójt nie ukrywa, że w tym 
naborze gmina otrzymała mniejsze 
dofinasowanie niż zakładał. W ra-
mach tego projektu zakładano mon-
taż 4 pomp ciepła przy budynkach: 
Szkoły Podstawowej w Ibramowi-
cach, Przedszkola w Czuszowie, 
Przedszkola w Nadzowie i NZOZ 
w Pałecznicy. W tych miejscach 
planowano także instalacje pane-
li fotowoltaicznych i magazynów 
energii. Uzyskana kwota na pewno 
zostanie przeznaczona na inwesty-
cje w Szkole w Ibramowicach, co do 
reszty będzie to zależeć od wyceny, 
która zostanie przedstawiona przez 
oferentów. Obecnie trwają prace 
kosztorysowe.

Jak stwierdza Wójt inwestycja 
w odnawialne źródła energii oraz 
wymienianie pieców węglowych 
na pompy ciepła w budynkach ko-
munalnych należących do gminy, 
okazało się świetną decyzją. Należy 
się cieszyć, że gmina już od kilku lat 
odchodziła od ogrzewania węglo-
wego oraz postawiła na ekologiczne 
źródła ogrzewania, a nie np. na gaz 
jak wiele gmin w okolicy. Obecnie 
ogrzewanie elektryczne wspomaga-
ne panelami fotowoltaicznymi jest 
najtańszym rozwiązaniem. Dlatego 
tak, ważne jest jak najszybsze zain-
stalować pompy ciepła w czterech 
wymienionych powyżej obiektach, 
które są ostatnimi ogrzewanymi na 
węgiel budynkami zarządzanymi 
przez gminę. ■

Dotychczas autobus szkolny zabie-
rając dzieci szkolne na przystanku 
w pobliżu Dworku w Nadzowie 
zatrzymywał się na drodze powia-
towej. Mieszkańcy zwrócili uwagę 
na to, iż wysiadanie przez dzieci na 
poboczu bezpośrednio przy jezdni 
stwarzało niebezpieczeństwo. Po-
mysł zbudowania w tym miejscu 
zatoczki, na której dzieci mogłyby 
zaczekać, rozejrzeć się i bezpiecz-
nie przejść przez jezdnię narodził 
się w głowach nadzowskich radnych 
poprzedniej kadencji Rady Gminy. 
Teraz powrócili do niego i doprowa-
dzili do skutku radny gminy Pałecz-
nica Stanisław Gryszówka oraz soł-
tys Nadzowa Józef Kwiecień. Zgodę 
na to przedsięwzięcie od Zarządu 
Powiatowego Dróg w Proszowi-
cach uzyskali wiosną 2021 r. To oni 
zmobilizowali mieszkańców do po-
święcenia swojego wolnego czasu na 
wybudowanie we własnym zakresie, 
tak koniecznej zatoczki autobuso-
wej. Nikt spośród osób, do których 
się zwrócili nie odmówił pomocy.
„Fundusz sołecki” pochodzący 
z budżetu gminy w wysokości 4 
tys. zł został przeznaczony na za-
kup materiałów do budowy: kostki 
brukowej, krawężników, obrzeży, 
kamienia, betonu, cementu oraz 
piasku. Sołtys Józef Kwiecień oraz 
radny gminy Pałecznica Stanisław 
Gryszówka ze względu na niewy-
starczający budżet zwrócili się do 
Starosty Powiaty w Proszowicach 
o wspomożenie ich inicjatywy. Sta-
rostwo przekazało jeden samochód 
żużla. Znaleźli się także darczyńcy 
prywatni m.in. Firma AD, której 
busy także zatrzymują się w tym 
miejscu w czasie przejazdów na tra-
sie Działoszyce – Kraków. Właściciel 
firmy, będący jednocześnie radnym 

gminy Pałecznica Andrzej Doma-
gała przekazał samochód kamienia. 
Jeden z mieszkańców – Robert Ko-
ziński podarował drut zbrojeniowy 
na potrzeby wykonania przyczół-
ków. Także gmina chętnie pomogła 
w inicjatywie mieszkańców Nadzo-
wa i oprócz zakupionych materiałów 
ufundowała dodatkowo 4 przepu-
sty oraz kamień. W przygotowaniu 
terenu pod budowę mieszkańców 
wsparła również gminna koparka.
Prace rozpoczęły się pod koniec 
2021 roku, a zakończyły na po-
czątku obecnego. W prace oprócz 
Panów Gryszówki i Kwietnia 
w wolnych chwilach angażowa-
li się: Marcin Wojtas, Rafał Mzyk, 
Roman Paryż, Grzegorz Bil, Ro-
bert Chodór, Wojciech Żwirek, 
Adam Musiał, Hubert Mzyk oraz 
Krzysztof Chorąży. W pracy wy-
korzystano także prywatny sprzęt 
mieszkańców: skoczek do zagęsz-
czania, ciągnik rolniczy z przycze-
pą, wózek widłowy, zagęszczarkę 
i drobniejszy sprzęt i narzędzia. 
Miejsce służy teraz wszystkim oso-
bom wsiadającym i wysiadającym 
w Nadzowie, czy to mieszkańcom 
czy przyjezdnym, ale co podkreślają 
zaangażowani w budowę najważniej-
sze, że zostało zrealizowane główne 
założenie inicjatywy, czyli zwiększy-
ło się bezpieczeństwo nadzowskich 
dzieci powracających ze szkoły.
Mieszkańcy Nadzowa nie zamie-
rzają ograniczać się tylko do jednej 
zatoczki i idąc za ciosem przystąpili 
do budowy kolejnej na przystanku 
w okolicy skrzyżowania drogi powia-
towej z drogą w stronę Pieczonóg. 
Udało się zdobyć konieczne zgody 
od Zarządu Dróg Powiatowych. 
Z budżetu gminy zakupiono też 
kręgi betonowe, które zostaną wy-
korzystane w tym działaniu. Prace 
ruszyły w październiku, kiedy to, jak 
mówi Pan Sołtys Kwiecień, miesz-
kańcy mają więcej wolnego czasu po 
zakończeniu prac polowych. Radny 
Gryszówka zwraca natomiast uwa-
gę na to, że mieszkańcom marzy się 
jeszcze, aby do tak starannie wyko-
nanych poboczy zamontować wiatę 
przystankową i poszerzyć pobocza, 
co jeszcze bardziej zwiększy bezpie-
czeństwo dzieci. ■

Co Gminie Pałecznica  
da „Polski Ład”?

Mieszkańcy Nadzowa 
dbają o bezpieczeństwo 
dzieci z sołectwa
W trosce o bezpieczeństwo dzieci mieszkańcy 
Nadzowa wykonali zatoczkę, na której może 
zatrzymywać się szkolny autobus. W prace bardzo 
mocno zaangażowali się sołtys Józef Kwiecień 
i radny gminy Pałecznica Stanisław Gryszówka. 
Swój udział w przedsięwzięciu mieli także inni 
mieszkańcy oraz darczyńcy.
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Listopad to miesiąc, w którym roz-
począł się piłkarski mundial w Kata-
rze, w którym uczestniczyła również 
reprezentacja naszego kraju. Zapew-
ne wielu młodych chłopców z naszej 
gminy marzy, by w przyszłości, tak 
jak ich idole – Robert Lewandowski, 
czy Wojciech Szczęsny również za-
grać na tak wielkiej imprezie. Pomóc 
w spełnieniu tego marzenia może 
nowoczesna hala sportowa znajdu-
jąca się w budynku Centrum Roz-
woju Społecznego w Pałecznicy.

Kilka dni przed rozpoczęciem 
rywalizacji w Katarze, a dokład-
nie 6 listopada, na hali sportowej 
w Pałecznicy, zorganizowany został 
pierwszy w historii turniej z cyklu 
„Mali Giganci”, czyli inicjatywy tur-
niejów sportowych dla młodych pił-
karzy, organizowanych w miastach 

i wsiach na terenie całego kraju. 
W organizację turnieju zaangażowa-
ła się gmina Pałecznica oraz rodzice 
dzieci uczęszczających do Akademii 
Sportu Pałecznica.

Rywalizacja toczyła się w dwóch 
kategoriach wiekowych: żaków 
(dzieci w wieku 8–9 lat) oraz orlików 
(dzieci w wieku 9–10 lat) . Poza Aka-
demią z Pałecznicy w rywalizacji 
wzięły udział drużyny z Proszowic, 
Nowego Brzeska, Słomnik, Miecho-
wa, Niedźwiedzia oraz Iwanowic. 

Mimo tak silnej obsady, może-
my się szczycić nie tylko sukcesem 
organizacyjnym, ale i sportowym. 
Chłopcy z pałecznickiej drużyny 
udowodnili, że są na najlepszej dro-
dze, by w przysłości stać się zawodo-
wymi piłkarzami. Pochwalić należy 
zwłaszcza żaków, którzy zwyciężyli 

w swojej grupie wiekowej, w finale 
pokonując po zaciętym meczu wy-
chowanków Proszowianki 4:3. Ze 
świetnej strony pokazali się także 
reprezentanci Pałecznicy z katego-
rii orlików, chociaż ostatecznie nie 
zdobyli pierwszego miejsca. W tej 
kategorii wiekowej triumfowali mło-
dzi piłkarze z Proszowic. ■

Prestiżowy turniej piłkarski 
dla dzieci w Pałecznicy
Na początku listopada na hali sportowej Centrum Rozwoju Społecznego 
w Pałecznicy zorganizowana została pierwsza edycja turnieju „Mali Giganci”. 
W rywalizacji wzięli udział młodzi piłkarze z powiatów: proszowickiego, 
krakowskiego i miechowskiego. Świetnie spisali się chłopcy z Akademii  
Sportu Pałecznica.

Boisko przy szkole 
w Pałecznicy ma 
nową nawierzchnię 
Dzieci i młodzież z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Pałecznicy, 
w ramach lekcji wychowania fi-
zycznego na świeżym powietrzu 
korzystają z nowej nawierzchni 
poliuretanowej na przyszkolnym 
boisku. 

Miejsce to może służyć do gry 
w koszykówkę, siatkówkę czy te-
nisa ziemnego. Stara, zniszczona 
nawierzchnia stwarzała większe 
ryzyko potencjalnych kontuzji 
w czasie zajęć, dlatego wymia-
na nawierzchni na boisku była 
bardzo ważną inwestycją, która 
zapewniła uczniom bezpieczeń-
stwo w czasie zajęć. W ramach 
tego zadania zostały przeprowa-
dzone także inne prace na terenie 
boiska sportowego, obejmujące: 
demontaż i utylizację siatek (pił-
kochwytów) oraz montaż w ich 
miejsce kompletu nowych siatek; 
piaskowanie i malowanie słupków; 
wypełnienie betonem powierzchni 
między słupkami; montaż trybu-

ny na trzydzieści osób oraz bramy 
wjazdowej i trzech furtek. Kolej-
nym uzasadnieniem remontu bo-
iska jest fakt, że znajduje się ono 
w sąsiedztwie Centrum Rozwoju 
Społecznego, w którym znajduje 
się jedna z największych i najlepiej 
wyposażonych sal gimnastycznych 
w naszym rejonie, trzeba po prostu 
stwierdzić, że boisko nie mogło od 
niej odstawać pod względem uży-
teczności i prezentacji.

PROJEKT „Modernizacja bo-
iska sportowego w Pałecznicy” był 
współfinansowany ze środków po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu Województwa 
Małopolskiego w ramach projek-
tu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa – MIRS” 
w 2021 roku. Łączny koszt reali-
zacji projektu wyniósł 309 400,00 
zł, w czym dofinansowanie z Wo-
jewództwa Małopolskiego stano-
wiło 124 660,00 zł, a wkład własny 
gminy 184 740,00 zł. ■


