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Niech radość wielkanocnego poranka
trwa każdego dnia

I daje nadzieję, że nic miłości nie pokona
Spokojnych Świąt i wiosennego nastroju

Życzy

marcin Gaweł
wójt Gminy Pałecznica

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

oraz Grzegorz wądek
Przewodniczący Rady Gminy

wraz z Radnymi i Sołtysami

Ciszę poranka
przerywa bicie dzwonu
W oddali słychać
Alleluja!
Pan Zmartwychwstał!
Nie ma kamienia
Jest wiara
Nie ma straży
Jest radość
Nie ma gwoździ
Jest miłość

drodzy Czytelnicy
w wasze ręce oddaję pierwsze w 2017
roku wydanie samorządowej gazety „do
celu”.
Jest ona zbiorem najważniejszych wyda-
rzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich
miesięcy w gminie Pałecznica. w gazecie
znajdziecie Państwo relację z i Gminnego
dnia Kobiet - Panowie będą mogli poczy-
tać jak wspaniale bawiły się Panie. Są rów-

nież artykuły poświęcone naszym dzie-
ciom, opisujące wydarzenia organizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną, ze-
spół Szkół w Pałecznicy oraz Szkoły Filialne.

Przedstawiamy także relację z wizyty ks. bp
mariana Florczyka w Szkole Filialnej w Czu-
szowie. w tym wydaniu rodzice dowiedzą
się, w jakich projektach mogą wziąć udział
ich dzieci m.in. „Już pływam”, „Nauka nas
szuka”. Na łamach naszej gazety możecie
również przeczytać o dotacjach na wy-
mianę pieców węglowych, a także o innych
działaniach jakie są podejmowane w gmi-
nie Pałecznica w walce o czyste powietrze
i środowisko. w tym wydaniu znajdziecie
Państwo zdjęcia bocznego ołtarza św. Ja-
kuba w trakcie konserwacji oraz po za-
kończonych pracach. możemy być dumni
z tej inwestycji ponieważ to nasze wspól-
ne dokonanie, które służyć będzie kolejnym
pokoleniom.

Przed nami nowe wyzwania i nowe inwe-
stycje. Stara prawda mówi, że dom świad-
czy o gospodarzu. dlatego niezwłocznie po
nabyciu budynku będącego siedzibą na-
szego Urzędu Gminy wójt marcin Gaweł ru-
szył do działania. w tym wydaniu chcemy
się Państwu pochwalić dobrą wiadomość,
kolejny raz okazaliśmy się skuteczni. Nasz
projekt obejmujący głęboką termomo-

dernizację budynków: domu ludowego w
lelowicach Kolonii, domu ludowego w
Niezwojowicach oraz Urzędu Gminy z bar-
dzo wysoką oceną zakwalifikował się do
unijnego dofinansowania. dostaniemy na
ten cel ponad 1.5 miliona złotych. Realiza-
cja tego zadania nie tylko poprawi estety-
kę obiektów, ale pozwoli zaoszczędzić na
ogrzewaniu. Pozyskaliśmy również dotację
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i
wyposażenia dla oSP gminie Pałecznica w
ramach programu„Bezpieczny Strażak”ale
to nie wszystko bo walczymy jeszcze o
uzyskanie dotacji na rozbudowę remizy oSP
w winiarach – trzymajcie kciuki żeby się
udało.

ostatnie artykuły poświęcone są iV Nocnej
drodze Krzyżowej oraz Niedzieli Palmowej,
materiały te przybliżą nam jak mieszkańcy
gminy Pałecznica przygotowują się du-
chowo do świąt wielkanocnych.

dziękuję Czytelnikom„do celu”za to, że są
z nami, dziękuję wszystkim, którzy po-
mogli nam w stworzeniu tego wydania po-
przez dostarczanie materiałów i zdjęć, tyl-
ko wspólnymi siłami możemy wiele.
Na te nadchodzące dni w imieniu zespołu
redakcyjnego życzę wam dużo miłości,
ciepła rodzinnego, zdrowia oraz siły płynącej
ze Świąt wielkanocnych.
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Gmina Pałecznica otrzymała dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu operacyjne-
go województwa małopolskiego. wynosi
ono 59 proc. wartości zadania.
dotacja trafi do gminy w ramach projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej
obiektów publicznych jako element syste-

mowego podejścia do ochrony środowiska
naturalnego w powiatach: proszowickim,
bocheńskim i miechowskim”.

w budynkach domów ludowych plano-
wane są: wymiana pokrycia dachowego
oraz okien i drzwi, a także ocieplenie ścian

styropianem i wykonanie nowej elewacji. w
tym roku prace przewidziane są w Niezwo-
jowicach, a w przyszłym – w lelowicach- Ko-
lonii.

Natomiast w 2019 roku termomodernizacji
doczeka się budynek Urzędu Gminy. Tu

wymieniony zostanie dach oraz źródło
ciepła.

Piec miałowy zastąpi pompa ciepła; zain-
stalowany zostanie nowy system central-
nego ogrzewania. Budynek zostanie ocie-
plony styropianem i zyska nową elewację.

TO BĘDZIE „GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA”

TRzY BUdYNKi
do oCiePleNia

Na terenie gminy udało się wybudować 373 przydomowe oczyszczal-
nie ścieków.To efekt realizacji dwóch projektów, na które samorząd otrzy-
mał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
�007-�014.
właścicielem tych oczyszczalni, zgodnie z założeniami projektu, jest gmina. ale tylko przez
pięć lat. Po tym okresie przekaże je, do dalszej eksploatacji, mieszkańcom. wójt marcin Ga-
weł podkreśla, że w trakcie okresu gwarancji, to znaczy przez pierwszych pięć lat, wykonawca
– w ramach serwisu – ma obowiązek wywieźć osad z oczyszczalni raz w roku.

- Jednak dziś wiemy, że prawidłowe eksploatowanie oczyszczalni wymaga od właścicieli wy-
wiezienia osadu przynajmniej dwa razy w roku. dlatego ustaliliśmy z Radą Gminy, że dru-
gi wywóz w roku będzie w gestii mieszkańców. Są oni zobowiązani wywieźć osad na włas-
ny koszt. mogą to zrobić albo wynajmując firmę zewnętrzną albo wnosząc, do Urzędu Gmi-
ny, opłatę za wywóz w wysokości 130 złotych plus VaT za metr sześcienny – informuje wójt
marcin Gaweł.
Biorąc pod uwagę fakt, że to mieszkańcy staną się właścicielami oczyszczalni ścieków, war-
to pamiętać, iż otrzymają je w takim stanie, w jakim będą po pięciu latach eksploatacji. Nie-
pokojące jest to, że konserwatorzy obsługujący wywóz osadu niejednokrotnie stwierdzili,
że niektórzy z mieszkańców przydomowe oczyszczalnie traktują jak wysypiska śmieci.

- Przypominamy, że urządzenia służą do oczyszczania ścieków bytowych, a nie utylizacji, na
przykład starych ubrań, butów, olejów, pozostałości po środkach chemicznych. Trzeba mieć

świadomość, że takie postępowanie ograniczy właściwe funkcjonowanie danej oczyszczalni
poprzez zapychanie systemu oczyszczania i zmniejszenie drożności kanałów przepływowych
– zaznacza wójt marcin Gaweł.

informuje, że wszystkie niewłaściwe zachowania prowadzące do zaśmiecania oczyszczal-
ni są monitorowane i fotografowane przez konserwatorów oraz firmę wykonującą corocz-
ny przegląd techniczny.Taka dokumentacja może być podstawą do unieważnienia gwarancji.

By wyjaśnić wszelkie wątpliwości i określić sposób dalszej eksploatacji poszczególnych oczysz-
czalni wójt zaprasza na zebrania wiejskie zgodnie z ustaleniami z ostatnich spotkań. Będą
one organizowane po Świętach wielkanocnych. o miejscu i terminie zebrań władze gmi-
ny poinformują mieszkańców za pośrednictwem radnych i sołtysów poszczególnych
miejscowości.

OCZYSZCZALNIE POD LUPĄ

To nie są
wysypiska śmieci

Budynek Urzędu Gminy Pałecznica

Budynek Domu Ludowego w Lelowicach Kolonii

Budynek Domu Ludowego w Niezwojowicach

Domy Ludowe w Niezwojowicach i Lelowicach-Kolonii oraz budynek
Urzędu Gminy w Pałecznicy doczekają się termomodernizacji. Te in-
westycje będą kosztować ponad 1,5 miliona złotych.
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Aż 174 kobiety spotkały się w bu-
dynku Gminnego Centrum Kultu-
ry i Promocji Gminy w Pałecznicy.
Od wicemarszałka województwa
Wojciecha Kozaka otrzymały
książki „Małopolska do zjedze-
nia”. Wójt Marcin Gaweł i prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz
Wądek wręczyli paniom kwiaty i
czekolady.

od wielu lat to wójt był zapraszany na
Święto Kobiet organizowane przez związek
emerytów i Rencistów w Pałecznicy. Tym ra-
zem było inaczej. - z panią marią Hałat, pre-
zes związku, podjęliśmy inicjatywę, by na
dzień Kobiet zaprosić nie tylko panie ze
związku emerytów i Rencistów, ale także te
działające w Kołach Gospodyń wiejskich –
mówi wójt marcin Gaweł. Tym sposobem po
raz pierwszy zorganizowano Gminny dzień
Kobiet.

Panie z zeiR dostarczyły pyszne ciasta, a
GCKiPG zapewniło catering. za zorganizo-
wanie uroczystości wójt dziękuje swojej
zastępczyni Joannie Hałat-majka. - Jeszcze
raz mieszkankom naszej gminy życzę wszyst-
kiego co najlepsze – podkreśla marcin Ga-
weł.

I GMINNY DZIEŃ KOBIET

Panie dostały książki, kwiaty i słodycze
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Ponad 600 tysięcy złotych będzie przezna-
czone na zorganizowanie zajęć pozalekcyj-
nych w Zespole Szkół w Pałecznicy. Jest to
możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata �014-�0�0. Gmina otrzymała ją
na realizację projektu „Nauka nas szuka”.

zajęcia będą prowadzone w tym oraz w kolejnym roku
szkolnym. informacje dotyczące naboru i terminu ich
rozpoczęcia, za pośrednictwem nauczycieli placówek oś-
wiatowych, przekaże Joanna Frączek, dyrektor zS w
Pałecznicy. a będzie w czym wybierać.

do pracowni przyrodniczej zakupione zostaną: preparaty
biologiczne do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do
pomiaru i wykonywania doświadczeń, teleskop, mikroskop
z kamerą, aparat fotograficzny, 2 komputery i rzutnik
multimedialny, mapy, globusy, szkielety, fantomy.

Pracownia matematyczno-przyrodnicza wzbogaci się o pro-

gramy multimedialne, rzutniki, laptopy, wizualizer, cyfro-
we urządzenia zapisujące obraz czy przezroczyste bryły z
siatkami. w pracowni chemicznej pojawią się modele do
budowy cząstek, zestaw szkła laboratoryjnego i odczyn-
ników, zestawy do chemii zaawansowanej. do pracowni fi-
zycznej zostanie zakupiona m.in. maszyna elektrosta-
tyczna.

Takie pomoce dydaktyczne zdecydowanie uatrakcyjnią
ofertę zajęć pozalekcyjnych. w ramach projektu zapewniony
zostanie uczniom nie tylko udział w nich, ale i dowóz.

wartość projektu opiewa na 638 tys. 400 zł 53 gr. dofi-
nansowanie wyniesie 606 tys. 450 zł 53 gr. To oznacza, że
gmina dołoży z własnego budżetu tylko 31 tys. 950 zł.

NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA

Pracownie lekcyjne będą mieć
atrakcyjne wyposażenie

Strażacy będą mieć nowe sprzęt
Gmina Pałecznica otrzymała 10 tysięcy złotych dofinansowania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pieniądze trafią do dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej -
w Pamięcicach i w Pałecznicy.

Dotację gmina otrzymała w ramach programu „Zapobieganie po-
ważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bez-
pieczny Strażak”. Dzięki temu OSP w Pamięcicach wzbogaci się o dwa
aparaty powietrzne, a strażacy w Pałecznicy zyskają agregat prądo-
twórczy.
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Dzieci z przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym na plakat
promujący postawę dbania o środowisko, w którym żyjemy, a w szcze-
gólności o jakość powietrza. Program „Czyste powietrze wokół nas”
realizuje w przedszkolu, wraz z wychowankami, p. Katarzyna Miśków.

Pięcio- i sześciolatki wraz z opiekunem wykonały plakat. ma on uświadomić dzieciom i
rodzicom znaczenie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka oraz pro-
pagować ochronę środowiska. zdjęcia plakatu zostały przesłane do Powiatowego in-
spektoratu Sanitarnego w Proszowicach, który rozstrzygnie konkurs.

CZUSZÓW

dbajmy o powietrze

85 mieszkańców gminy zlikwiduje stare piece węglowe i zastąpi je tymi
piątej generacji jeżeli Gmina otrzyma dotację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

o taką formę finansowania ubiegać mogli się właściciele domów jedno i wielorodzinnych.
dotacja z wFoŚiGw będzie wynosiła 45 proc. Urząd Gminy pokryje 10 proc. całkowitych
kosztów pieca. dofinansowanie w sumie sięgać będzie 55 proc. poniesionych nakładów
finansowych. oznacza to, że przy całkowitym koszcie pieca wynoszącym ok. 10 tysięcy
złotych, otrzymana dotacja to 5 tysięcy 500 złotych.

Projekt zakłada wymianę kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym, o niskiej spraw-
ności energetycznej i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami na eko-groszek, automatycznie
zasilanymi paliwem stałym, o 20 proc. mniejszej mocy niż dotychczas.

Niska emisja stała się tematem numer jeden tej zimy. i nie ma w tym nic dziwnego, bo
smog to śmiertelny problem, który dotyka każdego mieszkańca małopolski. i to bez wzglę-
du na płeć, wiek czy status społeczny. w domach wciąż używamy pieców węglowych, tzw.
kopciuchów, w których spalane są najtańsze odpady węglowe, drewno i śmieci. a wśród
nich m.in. lakierowane deski, butelki z plastiku czy opony.

Podczas spalania do powietrza uwalniane jest tysiące substancji wchodzących ze sobą
w interakcje. To z kolei bardzo źle wpływa na nasze zdrowie. Substancje przenikają do płuc,
potem do krwi, wnikają też przez spojówki do oczu i opadają wraz z powietrzem na pola
uprawne, łąki. do naszego organizmu trafiają wraz z żywnością.

Rozwiązaniem problemu ze smogiem w zakresie likwidacji niskiej emisji jest wymiana źró-
deł ogrzewania oraz zakaz sprzedaży węgla niskiej jakości. Samorządowcy zachęcają więc
mieszkańców regionu, żeby wymieniali zwykłe piece na ekologiczne. większość z nich jed-
nak tego nie robi, bo albo nie ma na to pieniędzy, albo po prostu jest ich im szkoda.

władze gminy Pałecznica starają się pomóc mieszkańcom pozyskując dotacje na wymianę
pieców. dzięki temu aż 85 mieszkańców naszej gminy może skorzystać z tego projektu
i wymienić piece w swoich domach.

w efekcie, w procesie ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań, zmniejszy się emis-
ja Co2 oraz emisja zanieczyszczeń mających negatywny wpływ na zdrowie mieszkań-
ców i środowisko naturalne: pyłów Pm10 i Pm2,5, benzo(a)pirenu.

Realizacja tego projektu przyczyni się do: poprawy ogólnego stanu środowiska oraz ja-
kości powietrza i życia mieszkańców na terenie gminy, zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń
powietrza, zapobiegania degradacji walorów naturalnych obszaru, podniesienia warunków
bytowych mieszkańców, zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie i środowisko.

TRWA WALKA O CZYSTE POWIETRZE

Piece piątej generacji w domach

Celem tego projektu jest redukcja emisji
Co2 w gminie Pałecznica poprzez wymianę
źródeł ciepła w gospodarstwach domo-
wych. Będzie ona polegała na wymianie
starych kotłów, pieców, urządzeń grzew-
czych wykorzystujących paliwa stałe na
źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub
odnawialne źródła energii (oze). Projekt
obejmie też wykonanie wewnętrznych in-
stalacji w budynku, niezbędnych do pra-
widłowego funkcjonowania nowego syste-
mu ogrzewania.
w Gminnym Centrum Kultury i Promocji
Gminy Pałecznica odbyło się spotkanie
mieszkańców gminy mające na celu wyłonie-
nie „odbiorców końcowych” tego projektu.

w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Gminy Pałecznica: wójt marcin Gaweł,
zastępca wójta Joanna Hałat-majka, inspek-
tor mieczysław Kielar, inspektor elżbieta
Grela oraz 56 mieszkańców, którzy złożyli de-
klaracje udziału w projekcie. wójt omówił
szczegółowo projekt, do którego realizacji
gmina zamierza przystąpić.

zgodnie z opublikowaną wcześniej infor-
macją dotyczącą możliwości ubiegania się o
dotację na wymianę pieca, mieszkańcy
składali deklaracje w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Pałecznica. w terminie wpłynęły 94. Jed-

nak okazało się, że funduszy z projektu nie
wystarczy dla wszystkich. Konieczne było
więc losowanie. Każdy z uczestniczących w
nim został poinformowany o warunkach ja-
kie trzeba spełnić, by zostać„odbiorcą koń-
cowym” projektu oraz o procedurze ich
wyłonienia.
Każdej złożonej deklaracji nadano numer
zgodnie z kolejnością, w której były składa-
ne.
Komisja z UG przygotowała wydrukowane
wcześniej numery od 1 do 94, które zostały
przydzielone każdemu mieszkańcowi, który
złożył deklarację udziału w projekcie. Na-
stępnie odczytano listę osób wraz z nadanymi
im numerami. zostały one złożone w sposób
unieumożliwiający ich odczyt, a następnie
umieszczone w szklanej misie. Członek ko-
misji – mieczysław Kielar w szarfie
przysłaniającej oczy, rozpoczął losowanie
numerów. Każdy los przekazany był człon-
kowi komisji – elżbiecie Greli, która przed-
stawiała obecnym mieszkańcom otworzony
los, odczytywała imie i nazwisko wylosowa-
nej osoby. Członek komisji – Joanna Hałat –
majka sporządzała listę kolejno wylosowa-
nych numerów. dzięki losowaniu wszystkich
numerów każdemu mieszkańcowi przypo-
rządkowano numer, który pozwolił utworzyć
listę rezerwową chętnych udziału w projek-
cie. znalazło się na niej 80 osób.

Gmina Pałecznica w �016 roku przystąpiła do realizacji projektu LIFE.
W ramach projektu Eko-doradca Pani Magdalena Kopeć, w naj-
bliższych miesiącach przeprowadzi w Państwa domach ankietę nie-
zbędną do utworzenia bazy inwentaryzacji systemów grzewczych
w budynkach indywidualnych i komunalnych w gminie Pałeczni-
ca.

eKo-doRadCa

Władze gminy Pałecznica szukają różnych źródeł finansowania, by po-
móc mieszkańcom w wymianie pieców węglowych na te bardziej eko-
logiczne. Jednym ze sposobów na walkę ze smogiem jest realizacja pro-
jektu pn. „Redukcja emisji CO� w Gminie Pałecznica poprzez wymia-
nę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)”. W tym
przypadku dofinansowanie spłynie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata �014-�0�0. W pierw-
szej kolejności otrzyma je 14 osób.

Pomoc z Regionalnego
Programu operacyjnego

Piece z losowania

Ś r o d o w i s k o
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R o z m o w a

Minęły dwa lata od momentu kiedy rozpoczęła Pani pra-
cę na stanowisku wicewójta gminy Pałecznica. Czy ko-
biecie łatwo jest współrządzić gminą?

dobrze, że żyjemy w XXi wieku, w Polsce, w katolickim kra-
ju, w którym kobiety przez większość społeczeństwa po-
strzegane są tak samo jak mężczyźni. Uważam, że jestem
oceniana przez innych tylko przez pryzmat moich osiągnięć
zawodowych postrzegają mnie tylko jako wicewójta Gmi-
ny Pałecznica. Trudno jest dorównać wójtowi marcinowi
Gawłowi, biorąc pod uwagę staż jego pracy oraz to co udało
mu się wspólnie z mieszkańcami gminy Pałecznica osiągnąć.
w pracy zawsze postępuję zgodnie z maksymą, którą za-
szczepili we mnie moi rodzice:„Jak już coś robisz, to pamiętaj
rób to tak jak najlepiej potrafisz”. Pozwala mi to z uśmiechem
na twarzy przychodzić do pracy i wychodzić z niej będąc
zadowoloną z tego co w danym dniu zrobiłam. Pracy na sta-
nowisku wicewójta nie traktuję jako współrządzenie, bar-
dziej jako służbę na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Gmina Pałecznica zawsze była„moim miejscem na ziemi”.
Tutaj się urodziłam, stąd wywodzą się moi przodkowie, tu
założyłam rodzinę i tu mieszkam. dlatego kiedy rozpoczęłam
pracę na tym stanowisku powiedziałam sobie, że gmina
Pałecznica jest moją małą ojczyzną, a jej mieszkańcy
tworzą jedną wielką rodzinę, której będę pomagać w co-
dziennych problemach i dbać o jej rozwój. Na stanowisku
się bywa, a człowiekiem się jest. i nie należy o tym zapo-
minać.

Jaki jest zakres Pani obowiązków?

dobre pytanie, bo tak naprawdę wicewójtem to jestem tyl-
ko na pół etatu, choć stanowisko to objęłam z całym za-
kresem obowiązków, które realizowałam wcześniej, czyli pi-
saniem i rozliczaniem projektów realizowanych przez gmi-
nę Pałecznica. drugie pół etatu pracuję na stanowisku se-
kretarza gminy Pałecznica. Czuwanie nad jakością i po-
prawnością wprowadzanych przez wójta uregulowań we-
wnętrznych oraz tworzonych przez Radę Gminy aktów to
ogromna odpowiedzialność. wdrażanie w funkcjonowanie
naszego Urzędu ogromu przepisów prawa zarówno kra-
jowego jak i Unii europejskiej, które często ze sobą nie
współgrają lub nawet się wykluczają nie jest łatwe. Pozys-
kujemy dużo dotacji i realizujemy wiele inwestycji, więc obo-
wiązków jest naprawdę dużo. Urząd Gminy Pałecznica to nie-
wielka jednostka organizacyjna, w której dotychczasowa po-
lityka prowadziła do ograniczania administracji. dziś na eta-
tach urzędniczych pracuje zaledwie 11 osób i wszyscy mamy
mnóstwo obowiązków. Podczas nieobecności wójta będącej
efektem częstych wyjazdów służbowych cała odpowie-
dzialność za pracę Urzędu Gminy i kontakty z mieszkańcami
jest scedowana na mnie. ale muszę przyznać, że to właśnie
kontakty z mieszkańcami bardzo sobie cenię.

Półmetek obecnej kadencji już za nami. Jakie inwesty-
cje, wydarzenia - w tym okresie – mogłaby Pani okreś-
lić jako sukces?

Te ostatnie dwa lata to tylko półmetek na stanowisku
wicewójta. Jednak ja pracuję w tym urzędzie od 2009 roku
i od samego początku przy tworzeniu i realizacji nowych
wspaniałych projektów, które nie raz już opisywałam na
łamach naszej gazety „do Celu”. Te pozyskane miliony
złotych dotacji zmieniały i zmieniają naszą infrastrukturę.
inwestycje takie jak np.: budowa Centrum edukacyjnego,
budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych, modernizacja
domu Kultury, instalacja pomp ciepła w budynkach użytecz-
ności publicznej, budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków, modernizacje wodociągu, zakup ciągnika z beczką,
odnowy centrów poszczególnych wsi, budowy i przebu-

dowy remiz, cieszą mnie tak samo jak te małe. Przy realizacji
tych ostatnich mogę pracować bezpośrednio z naszymi
mieszkańcami, rozwijać ich pasje, spełniać nasze wspólne
marzenia, m.in. poprzez imprezy integracyjne „wielkie
Granie w gminie Pałecznica”, dożynki gminne, szkolenia, kon-
kursy, działania promujące naszą gminę, funkcjonowanie
świetlic międzypokoleniowych czy redagowanie naszej ga-
zety„do celu”.
Przez te dwa lata udało nam się kupić stroje dla Kół Gos-
podyń wiejskich w Solczy, Niezwojowicach, Nadzowie.
Teraz walczymy o stroje dla Kół Gospodyń wiejskich w Czu-
szowie i w lelowicach Kolonii. To są małe sukcesy, które rów-
nież dają dużo radości.
Uważam, że w życiu najważniejsze są podstawy, na których
wszystko się opiera. w życiu prywatnym to wychowanie
dzieci, które są dla nas najważniejsze, a w życiu zawodowym
- dokumenty, które stanowią wewnętrzne regulacje za-
pewniając ład i porządek w pracy. ostatnim wydarzeniem,
które uważam za sukces jest to, iż zakończyłam pracę nad
kompletem dokumentów, które są podstawą pracy Urzę-
du Gminy i Rady Gminy Pałecznica. Takim wiodącym jest
oczywiście Statut Gminy Pałecznica. zachęcam do jego lek-
tury nie tylko radnych i sołtysów.

Były jakieś porażki?

Porażki raczej nie, może niepowodzenia. Często zdarza się tak,
że dużo czasu prywatnego, głównie w nocy kiedy mój synek
Karolek już śpi, ja pracuje nad kolejnymi wnioskami aplika-
cyjnymi dla gminy Pałecznica, a nie zawsze jest tak, że otrzy-
mują one dofinansowanie i to nie dlatego że były źle napisane
tylko dlatego że brakło lobbingu lub woli politycznej. i wte-
dy właśnie jest mi przykro, a nawet miewam wyrzuty sumienia
czasami mam wyrzuty sumienia, że mogłam ten czas poświęcić
na coś innego.

Jak ocenia Pani współpracę z pracownikami Urzędu Gmi-

ny, jednostek organizacyjnych, z radnymi, sołtysami i
oczywiście z mieszkańcami?

dziękuje za to pytanie. Praca polegająca na bezpośrednich
kontaktach z ludźmi powinna być każdego dnia wyzwa-
niem dla nas. wówczas nam wszystkim żyłoby się o wie-
le lepiej i prościej. Jeżeli chcemy dobrze pracować z dru-
gim człowiekiem to w pierwszej kolejności powinniśmy
umieć go wysłuchać. ważne jest, by więcej myśleć, a mniej
mówić jeśli się nie jest pytanym. od pracowników wy-
magam szczerości, wzajemnego szacunku, dojrzałości
zawodowej i ciężkiej pracy. Jak już wspominałam nas pra-
cowników w tym Urzędzie jest niewielu, dlatego powin-
niśmy się szanować oraz wzajemnie wspierać. Uważam, że
tak właśnie jest. Pracę z radnymi, sołtysami i mieszkańcami
traktuję jako służbę i jestem zadowolona kiedy mogę im
służyć moją wiedzą i doświadczeniem. Jest mi czasami
przykro, że doba ma tylko 24 godziny i wszystkim nie jes-
tem w stanie pomóc. Gdy rozpoczęłam pracę jako wice-
wójt mieszkańcy przychodzili do Urzędu, otwierali cichutko
drzwi do sekretariatu i szeptali do sekretarki: „Jest Pan
wójt?” . Tak, żebym ich nie zobaczyła i nie usłyszała. Bali
się, że ja ich przyjmę w imieniu wójta. Natomiast teraz za-
obserwowałam, że czasami więcej mieszkańców przy-
chodzi do mnie niż do szefa. myślę, że po prostu dobrze
się rozumiemy. To taki dobry znak, że mnie akceptują i sza-
nują.

W pracy zawodowej jest pani wicewójtem. A prywatnie?
Jakie są Pani pasje? Co lubi Pani robić w chwilach wol-
nych od pracy?

Prywatnie… Prywatnie jestem ciepłą, troskliwą, kochającą
mamą i żoną. Te role są dla mnie w życiu najważniejsze. moja
rodzina to mój azyl. Nie jestem„matką Polką”, która spędza
czas gotując, lepiąc pierogi i celebrując codzienne czynności
domowe. owszem czasami mi się zdarzy coś ugotować, ale
bardzo nie lubię tego robić. wykonuję wszystkie domowe
zadania takie jak pranie, sprzątanie, prasowanie w za-
wrotnym tempie, traktując to jako obowiązek codzienne-
go dnia i staram się z tych najprostszych czynności też czer-
pać przyjemność, ponieważ wykonując je przecież troszczę
się o moich najbliższych. Każdą wolną chwilę spędzam z Ka-
rolkiem i Tomaszem, a w związku z tym, że tych wolnych
chwil jest mało, staramy się maksymalnie wykorzystywać
wspólnie spędzany czas. Jestem bardzo przywiązana do mo-
ich rodziców, dziadków i sióstr. Kiedy z siostrami robimy so-
bie wspólne pogawędki, nasi mężowie śmieją się z nas, że
trwa sabat czarownic.
Brak merytorycznej znajomości tematu zawsze wzbudzały
we mnie chęć poznawczą. dlatego prywatnie, jako absol-
wentka Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie, ciągle
kontynuuje naukę kończąc kolejne studia podyplomowe.
Teraz obecnie studiuję podyplomowo na dwóch kierunkach
oraz rozpoczęłam studia doktoranckie. Jestem członkiem
zarządu Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej,
członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a z tym
wiążą się dodatkowe obowiązki, które wykonuję poza
pracą w urzędzie.
w chwilach wolnych od pracy piszę dla parafii wnioski o do-
finansowanie inwestycji przy kościele. To kolejne zadania,
które robię w nocy, bo uważam, że dbając o naszą świąty-
nię mogę w ten sposób podziękować Panu Bogu za to, co
od niego otrzymuję.
Urlopy spędzam pomagając rodzicom w ich gospodarstwie.
Praca ta daje mi spokój i odpoczynek po czasie spędzonym
w dokumentach przy biurku. Staram się uczyć Karola pra-
cy tak, jak od najmłodszych lat uczyli mnie jej moi rodzice.
Dziękuję za rozmowę.

magdalena Uchto

TU JEST „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

wYwiad z Joanną Hałat-majka
wicewójtem gminy Pałecznica
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Dzięki pomocy władz gminy, hoj-
ności parafian i dofinansowaniu z
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Krakowie udało się
odnowić ołtarz św. Jakuba.

w minionym roku Parafia Rzymskokatolic-
ka p.w. Św. Jakuba apostoła, z pomocą
wójta marcina Gawła i wicewójt Joanny

Hałat-majka, pozyskała
dofinansowanie na kon-
serwację ołtarza boczne-
go -„Św. Jakuba”. z woje-
wódzkiego Urzędu
ochrony zabytków w
Krakowie otrzymano 40
tysięcy złotych. Natomiast
pozostałe fundusze nie-
zbędne do wykonania
całości prac konserwa-
torskich, czyli 43 tysiące
złotych, stanowiły pie-
niądze podarowane przez
Parafian.

- Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim za po-
moc i za okazaną hojno-
ść – mówi ks. Bogdan Pa-
sisz, proboszcz parafii w
Pałecznicy.

z ż y c i a G m i n y

„Św. Jakub” po konserwacji
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W Szkole filialnej i w przedszkolu
w Czuszowie zapraszanie babć i
dziadków na uroczystość z okazji
ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez

przedszkolnych. Tak było i w tym
roku. Wszystkim babciom i dziad-
kom życzenia złożyli dyr. Joanna
Frączek i wójt Marcin Gaweł.

w pięknie udekorowanej sali dzieci wraz z
nauczycielami przygotowały wyjątkowy
program artystyczny i krótki koncert życzeń.
dzieci złożyły dziadkom i babciom życzenia
w formie wierszy oraz zaprezentowały prze-
piękny taniec.

Przedszkolaki obdarowały swoich ukocha-
nych gości własnoręcznie przygotowanymi
upominkami. Były to pyszne lukrowane
pierniki i laurki z życzeniami. Podczas uro-
czystości babcie i dziadkowie, nie kryjąc
dumy, podziwiali swoje pociechy. Po częś-
ci artystycznej zaproszono babcie i dziadków
na słodki poczęstunek przygotowany przez
mamy.

CZUSZÓW

lukrowane pierniki dla babć i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka z roku na rok cieszy się coraz większym
powodzeniem, czego dowodem jest rosnąca liczba przybyłych za-
proszonych gości. Dzieci z punktu przedszkolnego oraz uczniowie
kl. II i III przygotowali wyjątkowe święto dla dziadków. Były wiersze,
piosenki, tańce i scenki teatralne.

Każde dziecko złożyło życzenia i wręczyło swoim dziadkom własnoręcznie wykonany
upominek. Rodzice z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w wykonanie strojów
dla swoich pociech, a także w przygotowanie poczęstunku.

występy dzieci wywołały ogromną radość i głębokie wzruszenie u wszystkich gości.
Poprzez tak uroczyście obchodzony dzień Babci i dziadka uczniowie już od najmłod-
szych lat uczą się szacunku do osób starszych.

IBRAMOWICE

Upominki dla babć i dziadków

z ż y c i a G m i n y
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„Noc z Andersenem” to między-
narodowa akcja promująca czyta-
nie. Jest ona organizowana z okaz-
ji Dnia Książki Dziecięcej obcho-
dzonego w dniu urodzin Hansa
Christiana Andersena.

Gminna Biblioteka Publiczna, już po raz szó-
sty, dołączyła do akcji i zamieniła się na tę
jedną noc w magiczną krainę baśni. zapro-
szono do niej 36 młodych miłośników książek
i czytania, którzy przybrali z tej okazji postaci
elfów, wróżek, królów, kowbojów i wielu in-
nych bohaterów baśni. Przynieśli też ze sobą
latarki oraz dobry humor, który przez cały wie-
czór ich nie opuszczał.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multime-
dialna przedstawiająca wiele ciekawostek i
zdjęć z życia duńskiego bajkopisarza. Nie za-
brakło wyjątkowych gości. Krystyna Błaut,
była kierownik biblioteki oraz Justyna Łudzeń
reprezentująca ochotniczą Straż Pożarną w
Pałecznicy czytały baśnie nie tylko te naj-
bardziej znane, ale również te zapominane.

Kolejnym punktem nocnego spotkania był
konkurs na zaprojektowanie okładki do
książki na podstawie wybranej baśni. dzieci
pracując w zespołach świetnie spisały się w
tej konkurencji, gdyż dzięki fantazji i zdol-
nościom plastycznym powstały piękne pra-
ce. Nic więc dziwnego, że komisja konkur-
sowa miała wielki problem, aby wybrać
jedną najlepszą drużynę. dlatego wszystkie
grupy zajęły ex aequo pierwsze miejsce.
Kulminacyjnym punktem tej magicznej nocy
była gra terenowa zorganizowana w murach
biblioteki.

dzieciaki miały za zadanie odnaleźć ukryty
skarb pokonując 4 komnaty - Kopciuszka,

zwinności, wiedzy i mroku. Uczestnicy po-
dzieleni na pięć grup, kierując się wskazów-
kami ukrytymi w kopertach odnajdywali
kolejne zadania, które musieli wykonać, by
zbliżyć się do skarbu. Czekało na nich m. in.
rozwiązywanie krzyżówki, wcielenie się w
Kopciuszka i rozdzielenie ziaren, wykazanie
się dużą zwinnością jak również gibkością i
pokonanie„sznurkowej przeszkody”.

Fajną atrakcją dla dzieci okazało się również
„literackie Koło Fortuny”, w którym znajdo-
wały się m. in. pola takie jak: fragment bajki,
zagadka, pytanie, rekwizyt, utrata kolejki,
nagroda. w miłej i radosnej atmosferze wie-
czór mijał bardzo szybko. mało kto myślał o
zmęczeniu i spaniu, a raczej o zabawie. i dla-

tego przed północą odbył się nocny seans baj-
kowy. dzieci oglądały kinowe hity z 2016 i
2017 roku. Były wśród nich:„Sing”czy„Barbie
w świecie gier”. Po wieczorze pełnym wrażeń
trudno było zasnąć dlatego nocne szepty i
chichoty trwały do prawie czwartej nad ra-
nem. Jak co roku baśniowa przygoda za-
kończyła się następnego dnia rano. Po śnia-
daniu i po porannej toalecie, wszyscy mali
śmiałkowie otrzymali Patenty Nieustraszo-
nego Czytelnika. Kolejna bardzo udana„Noc
z andersenem” przeszła do historii.
Serdeczne podziękowania należą się dzie-
ciakom za wytrwałość, zaangażowanie, za-
bawę i wiele radości, której wszyscy wspól-
nie doświadczyli tego wieczoru oraz wszyst-
kim tym, którzy włączyli się w organizację tej
imprezy.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Pałecznicy pani ilona Chrzanowska-Gołdyn
już teraz zapraszam za rok na kolejną„Noc z
andersenem”!

TO BYŁA BAŚNIOWA NOC Z PATENTAMI NIEUSTRASZONEGO CZYTELNIKA

dzieci odwiedzały komnaty
i szukały skarbu

z ż y c i a G m i n y
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z ż y c i a G m i n y

Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje po-
ciechy i wielkimi brawami dziękowali za wy-
stępy. dopełnieniem uroczystego spotkania
był słodki poczęstunek oraz wspólne zabawy
i tańce. atmosfera była uroczysta, podniosła
i pełna radości.

Bo w życie przedszkola wpisane są takie
dni, które wzbudzają ogromne emocje. wś-
ród nich jest m.in. święto Babci i dziadka.
dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni
czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym.

dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją
pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozu-
mieją, a przede wszystkim bezgranicznie
kochają. dla nich wnuczęta są radością życia.

dlatego w podziękowaniu za ich wielkie
serce odbyło się uroczyste spotkanie. Joan-
na Frączek dyrektor zS Pałecznica wraz z za-
proszonymi gośćmi wójtem marcinem
Gawłem, z-cą wójta Joanną Hałat -majka, sza-
nownym babciom i dziadkom złożyli ser-
deczne życzenia.

NADZÓW

Wnuki zatańczyły dla dziadków

Babcie i dziadkowie podziwiali umiejętności swych wnuków prezen-
tujących wiersze, piosenki i tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i za-
angażowaniem odtwarzali swoje role. Przygotowali piękne dwa układy
taneczne - do piosenki Magdy Frączewskiej „Laleczka z saskiej por-
celany”oraz bardziej dynamiczny ,,Barbie Girl”.W ten sposób mogli po-
dziękować za trud włożony w ich wychowanie. Na koniec wszystkie wnu-
częta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi upo-
minkami.
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W ten sposób wnuczęta chciały wyrazić swoją miłość, wdzięczność i od-
danie ukochanym osobom. Dziadkowie nie kryli wzruszenia, a swoje po-
ciechy nagradzali dużymi brawami.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na herbatę i słodki poczęs-
tunek. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim uko-
chanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i laur-
ki.

PAŁECZNICA

Przedszkolaki z miłością dla babć i dziadków

DZIECI ZAPROSIły DO PRZEDSZKOLA SWOJE KOCHANE
BABCIE I DZIADKóW. WSPóLNIE ZE SWOIMI NAUCZyCIELKAMI
PRZyGOTOWAły DLA NICH SPECJALNy PROGRAM
ARTySTyCZNy. RECyTOWAły WIERSZE, ŚPIEWAły PIOSENKI
I TAńCZyły.
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Już po raz dziewiąty w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej odbyły się eliminacje do konkursu re-
cytatorskiego „Oczarowani Bajką”, którego
organizatorem jest Centrum Kultury i Wypo-
czynku w Proszowicach. Wzięło w nich udział
47 recytatorów ze szkół podstawowych gmi-
ny Pałecznica.
Spośród nich wybrano 13 osób, które reprezentowały
Gminę w finale konkursu w powiecie proszowickim. Komisja
Konkursowa oceniając uczestników brała pod uwagę for-
mę prezentacji, ogólny wyraz artystyczny oraz dostosowanie
repertuaru do wieku recytującego.

wszyscy uczestnicy eliminacji zasłużyli na uznanie i na do-
wód otrzymali pamiątkowe dyplomy. zwycięzcy i wy-
różnieni dodatkowo zdobyli nagrody książkowe.

Wyniki eliminacji:

I grupa wiekowa (kl. I-III):
i miejsce – Kinga Nowakowska
ii miejsce – Karol Sroga
iii miejsce - wiktor Czekaj

Wyróżnienia otrzymali|: oliwia adamczyk, Julia wtorek,
marta Rogala, igor wleciał.

II kategoria wiekowa (kl. IV-VI)
i miejsce – aleksandra antosik
ii miejsce – milena Nowakowska
iii miejsce – aleksandra miętka

Wyróżnienia otrzymali: Patrycja mzyk, wiktoria Horyń, ale-
ksandra marzec.

wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy i zachęcamy do
udziału w konkursie za rok!

PAŁECZNICA

„Oczarowani
Bajką”

W Zespole Szkół odbyły się gmin-
ne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W
zmaganiach wzięło udział ��
uczniów ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Laureaci trzech
pierwszych miejsc reprezentowa-
li naszą gminę na eliminacjach
powiatowych w Proszowicach.

WYNIKI

I grupa wiekowa
(szkoły podstawowe):
1. Kacper Belski
2. aleksandra marzec
3. milena Nowakowska
II grupa wiekowa (gimnazja):
1. maksymilian antosik
2. zuzanna zawartka
3. Joanna Bielawska

PAŁECZNICA

Uczniowie
o pożarach
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Bal karnawałowy w szkole był
okazją do bardzo dobrej zabawy.
Sala gimnastyczna zamieniła się w
krainę pięknych, ciekawych kos-
tiumów.

impreza odbyła się przy dźwiękach skocz-
nej muzyki. Rozrywkę uczestnikom balu za-
pewnił „PimPeK” – wodzirej, który nikomu
nie pozwolił się nudzić. dzieci bawiły się
świetnie, chętnie uczestniczyły w konkur-
sach prowadzonych przez animatora. Rów-
nież Rodzice przyłączyli się do wspólnej za-
bawy. Już od dziś z niecierpliwością czeka-
my na następną zabawę karnawałową !!!

IBRAMOWICE

Zabawa z wodzirejem

W Szkole Podstawowej odbyły się zajęcia otwarte z matematyki or-
ganizowane w ramach Święta Matematyki. Zajęcia przekształciły się
w: teleturniej pod tytułem "Jeden z dziesięciu" oraz konkursy: "Ma-
tematyka jest wszędzie", "Życie w zeszycie", "Dyktando matema-
tyczne".

matematyka jest królową nauk, ale można ją polubić zmieniając formę prowadzenia
zajęć. organizatorem święta była pani marzena Pączkowska. zwycięzcom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

IBRAMOWICE

matematykę da się lubić
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W ramach wizyty kanonicznej w parafii w Kli-
montowie, w Szkole Filialnej w Czuszowie,
gościł ks. bp Marian Florczyk. To było wielkie
święto dla dzieci, rodziców, dyrekcji, grona pe-
dagogicznego i władz gminy. Dzieci na powi-
tanie zaśpiewały pieśń „Bądź pozdrowiony
gościu nasz”. Spotkanie biskupa z dziećmi
rozpoczął montaż słowno–muzyczny, w którym
uczniowie zaprezentowali piosenki religijne.

Po skończonej prezentacji głos zabrała dyrektor Joanna
Frączek. wójt marcin Gaweł przybliżył biskupowi historię
przynależności Czuszowa do parafii Klimontów. z kolei ro-

dzice podziękowali znakomitemu gościowi za wizytę i
troskę. Życzyli mu, by zdążając wytrwale za Chrystusem od-
najdywał radość płynącą z przekazywania dobrej Nowiny
ludziom tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która
zawieść nie może.

Następnie biskup udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.
wizyta przebiegła w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze.
Biskup w swoim wystąpieniu mówił o podmiotowości wy-

chowania i jednolitym oddziaływaniu. Życzył wszystkim, by
godnie podejmowali trud kształcenia i wychowywania
młodego pokolenia. Podziękował rodzicom za umiejętno-
ść współpracy ze szkołą. Spotkanie dostarczyło wielu wzru-
szeń. mądre słowa dostojnego gościa nie tylko dodały
uczestnikom spotkania otuchy, ale także stanowią zachę-
tę do dalszej owocnej pracy. Na pożegnanie wszyscy dostali
obrazki z wizerunkiem św. Jana Pawła ii i mottem„Prawda
nas wyzwoli”.

CZUSZÓW

Biskup
w szkole

Przedszkolaki z Ibramowic od-
wiedziły Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Pałecznicy. Miały okazję
obejrzeć nie tylko pokaźny księ-
gozbiór przeznaczony specjalnie
dla nich, ale również zapoznały się
ze sposobem i regulaminem wy-
pożyczania książek.

Ponadto brały aktywny udział w zajęciach
słuchając opowiadania„dobre uczynki Ce-
cylki Knedelek”. Była też wycieczka między
półkami z książkami. Pani bibliotekarka za-
chęcała dzieci do korzystania ze zbiorów bib-
liotecznych. dzieci chętnie zabrały ze sobą
te książki, które wydały im się ciekawe.

ze względu na„tłusty czwartek”wszyscy zos-
tali poczęstowani pączkami. dzieci miały też
okazję poznać tradycje związane z tym
dniem.
Na zakończenie wszystkie dzieci jed-
nogłośnie obiecały, że zostaną „molami
książkowymi”.

DZIECI W BIBLIOTECE

Chcą być„molami książkowymi”



www.palecznica.pl16

z ż y c i a G m i n y

Jeśli widzieć chcesz
"Malowaną wieś",

By podziwiać sztukę ludu
Do Zalipia jedź.

(M. Kozaczkowa)

Zainspirowani tymi słowami
uczestnicy świetlic w Pałecznicy,
Pieczonogach i Nadzowie wybra-
li się na warsztaty plastyczne do
Zalipia. Malowali pisanki i robili
palmy wielkanocne. Warsztaty
odbyły się w Domu Malarek, w

którym swoją siedzibę ma Gmin-
ny Ośrodek Kultury.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją, w któ-
rej przedstawiona została historia zalipia.
Następnie uczestnicy mieli możliwość
oglądania eksponatów, galerii oraz pra-
cowni malarek. warsztaty plastyczne za-
inaugurowało malowanie na papierze.

Ciekawym doświadczeniem było malowa-
nie jajka - pisanki według własnej wyob-
raźni (malowanie na drewnie).

dla uczestników przygotowany był również
poczęstunek. Na zakończenie uczestnicy
wykonali palmy wielkanocne. Chętni mog-
li zakupić pamiątki wykonane przez ma-
larki.w drodze powrotnej zatrzymano się

na zwiedzanie kościoła w zalipiu. Całej
wyprawie towarzyszyły dobre nastroje.
dopisała również pogoda.

warto zauważyć, że zalipie to najpięk-
niejsza wieś w Polsce. od dawna słynie z
chat malowanych w kolorowe kwiaty i
wzory.

NA WARSZTATACH W ZALIPIU

Malowali pisanki

Z IBRAMOWIC DO BOCHNI

SPoTKaNie z dUCHem KoPalNi
Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Ibramowicach wraz z opie-
kunami: K. Duran, D. Bucką i D. Herchel udali się na wycieczkę do Ko-
palni Soli w Bochni. Tu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. ,,
Królestwo Skarbnika”. Przemierzając kopalniane korytarze dzieci poz-

nały historię wydobycia soli oraz narzędzia i urządzenia, które
służyły do urobku soli. Pełna niespodzianek wyprawa solnymi kory-
tarzami prowadziła nas wprost do odkrycia tajemniczego bocheń-
skiego skarbu i spotkania z dobrym duchem kopalni.
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W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty tworzenia
biżuterii. Już po raz drugi prowadziła je pani Katarzyna Borowicz
– zaprzyjaźniona Czytelniczka. Każda z pań miała okazję włas-
noręcznie wykonać bransoletki na gumce oraz wdrożyć się w
trudniejszą technikę robienia bransoletek TOHO metodą: sznur
turecki.
metoda ta, to nowy sposób tworzenia pięknej biżuterii z japońskich koralików za
pomocą szydełka. Każda z pań z małą pomocą Kasi poradziła sobie rewelacyjnie! w
efekcie powstały przepiękne bransoletki, które można było zabrać do domu. w za-
jęciach wzięło udział 12 osób. a zostały one zorganizowane z okazji dnia Kobiet.

dyrekcja GBP serdecznie dziękuję Kasi za przekazaną wiedzę i za przybycie do nas oraz wszyst-
kim Paniom, które wzięły udział w warsztatach.

z ż y c i a G m i n y

PAŁECZNICA

KoBieTY RoBiŁY BiŻUTeRię

Pisanie piórem z gęsi, darcie pierza czy pozyskiwanie soku z brzozy
– to jedne z atrakcji, które zapewnia Gospodarstwo Ekologiczne
„Pszczółki” Agnieszki i Danuty Król z Niezwojowic. Słynie ono także
z wyśmienitych produktów. Nic więc dziwnego, że zostało ono wpi-
sane do Sieci Kulinarnego Dziedzictwa Małopolski. Certyfikat, z rąk
wicemarszałka województwa Wojciecha Kozaka, odebrały Agniesz-
ka i Danuta Król.

Kusząco brzmią, a jeszcze lepiej smakują produkty, dzięki którym gospodarstwo znalazło
się w sieci. a są to: królewska gęś / gęś biesiadna wsią zalana, winne śliwki, gruszki w za-
lewie domowej, śliwki węgierki w zalewie domowej, królewski sernik Babci danusi, dum-
ny chleb razowy, rogaliki Pani danusi, szarlotka z jabłkami na zdrowie, ciasteczka agu-
si, zazdrosny rosół domowy, papryka w zalewie domowej, sok jabłkowy, buraki Królo-
wej matki, wojtusiowy smalec z gęsi.

w Niezwojowicach doskonale czują się i najmłodsi i starsi. Polską gościnność i tradycje
poznają tu również grupy zagraniczne.
Robienia rogalików uczyła się m.in. młodzież z Brazylii.

Fot. archiwum Umwm w Krakowie

NIEZWOJOWICE

Gospodarstwo w sieci
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W terminie od 17 do �7 stycznia
�017 r. grupa 5� uczniów klasy III
Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej w Pałecznicy oraz Filii Szkół w
Ibramowicach i Czuszowie pod
opieką nauczycieli wyjeżdżała na
jednodniowe popołudniowe szko-
lenia prowadzone w formie zjaz-
dów na nartach, które przepro-
wadzone zostały na stacji nar-
ciarskiej Sławicki Raj w Sławicach
Szlacheckich koło Miechowa.

Kurs prowadzony był dla 52 osobowej gru-
py pod okiem instruktora. Grupa uczniów
spędziła na wyciągu 18 godzin w czasie 6
jednodniowych wyjazdów – 3 godz. nauki
na stoku, dzięki czemu dzieci nabyły umie-
jętność poprawnej techniki jazdy na nartach.
instruktorzy zapoznali także młodych
uczniów z zasadami bezpiecznego korzys-
taniem ze stoku narciarskiego oraz nawy-
kiem jazdy w kasku.

zgodnie z założeniami projektu, miało w nim
wziąć udział 52 uczniów, zadanie cieszyło się
dużym powodzeniem i ostatecznie zgłosiło
się 100% planowanej liczby dzieci.
zadanie to było aktywną formą spędzania
wolnego czasu dzieci po zajęciach w szko-
le. Na koniec kursu został przeprowadzony
sprawdzian potwierdzający nabyte umie-
jętności jazdy na nartach. Po zakończonym
kursie kolejni uczniowie klas iii z terenu Gmi-
ny Pałecznica mogą w sposób świadomy i

bezpieczny korzystać ze stoków narciar-
skich

Koszt projektu to 36 tys. 340 złotych w
tym:

- Przyznana dotacja z Urzędu marszałkow-
skiego w wysokości – 18 tys. 100 złotych
- Środki własne Gminy Pałecznica w wyso-
kości – 18 tys. 240 złotych

„Jeżdżę z głowa”

45 uczniów z gminy Pałecznica wy-
jeżdża na jednodniowe szkolenia z
nauki pływania. Są one prowadzo-
ne na krytej pływalni Centrum Kul-
tury i Sportu w Proszowicach.

Każda z grup, pod okiem instruktora, spędzi
na pływalni 20 godzin (10 jednodniowych wy-
jazdów – 2 godz. nauki pływania). dzięki
temu dzieci będą nabywały umiejętności
podstaw poprawnej techniki pływania. in-
struktor zapozna także młodych uczniów z
podstawowymi zasadami bezpiecznego za-
chowania się w wodzie i jej pobliżu. Na za-
kończenie nauki pływania zostanie przepro-
wadzony sprawdzian potwierdzający opa-
nowanie podstawowych umiejętności pływac-
kich.
Projekt„Już pływam”pochłonie 7 tys. 980 zł.
z budżetu województwa małopolskiego
spłynęło dofinansowanie w wysokości 3 tys.
50 zł. Gmina wyłoży na ten cel 4 tys. 30 zł.

„JUŻ PŁYWAM” DLA UCZNIÓW

zaJęCia Na PŁYwalNi
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niedziela jak każda inna
inna bo niezwykła
pełna dostojeństwa i zadumy
to niedziela Pana i osiołka
niedziela entuzjazmu zwiastującego zdradę
dzień jerozolimskiej euforii
wypełniającego się objawieniem,
które wypełnia się do końca
niedziela radości i smutku
dzień szumiącej palmy
kołyszącej się dumnie na wietrze
dzień płaszcza
tworzącego dywan na drodze Pana
to ten dzień,który nazywamy
Niedzielą Palmową
ta niedziela jest też moja
wtapiam się w miłość Boga

/ks. Piotr a. Faliński/

W Niedzielę Palmową, w kościele św. Ja-
kuba w Pałecznicy, z niezwykłymi pal-
mami przybyli m.in.: uczestnicy świet-
licy międzypokoleniowej w Pałecznicy,
świetlicy międzypokoleniowej w Nad-
zowie wraz z paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich w Nadzowie, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Niezwojowi-
cach oraz panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Pamięcicach.

Natomiast uczestnicy świetlicy mię-
dzypokoleniowej w Pieczonogach pal-
my przynieśli do kaplicy w Pieczono-
gach.



www.palecznica.pl�0

z ż y c i a G m i n y

Szli w deszczu. Przez całą noc.
Pokonali 30 kilometrów. Ale nie
poddali się. Nocna Droga
Krzyżowa była dla nich wyjątkową
formą modlitwy. Tegoroczna tra-
sa prowadziła od Skalbmierza do
Miechowa. Uczestnicy drogi
krzyżowej wielkopostną wyprawę
rozpoczęli mszą św. w kolegiacie
w Skalbmierzu. Stąd 400 osób
wyruszyło do Miechowa. Wśród
nich byli także mieszkańcy z gmi-
ny Pałecznica.

Stacjami drogi krzyżowej były przydrożne
krzyże i kapliczki. Rozważania związane z
dziełem życia i sylwetką św. Brata alberta
przygotował ks. marcin Bączek, wikariusz
miechowskiej parafii. iV Nocna droga
Krzyżowa zakończyła się w miejscu wyjątko-
wym - „polskiej Jerozolimie”. To właśnie w
miechowie znajduje się Grób Boży, które-
go dolna komora nawiązuje do pierwszej
komory grobowej, w której pochowany
był Chrystus. Uczestnicy drogi krzyżowej
odśpiewali Godzinki o Grobie Bożym.

warto podkreślić, że podczas drogi
krzyżowej zorganizowano trzy przystanki:
w Rosiejowie, Racławicach i Bukowskiej
woli. w dwóch domach weselnych piel-
grzymi mogli odpocząć, wypić gorącą her-
batę i zjeść kanapki przygotowane przez
gospodarzy. współorganizatorem iV Noc-
nej drogi Krzyżowej był Urząd Gminy w
Pałecznicy.

wójt marcin Gaweł nie tylko pomagał w or-
ganizacji, ale był również jednym z uczest-
ników całonocnego modlitewnego spot-
kania. Nieocenione okazało się też wspar-
cie strażaków i policji. Ks. marian Fatyga, pro-
boszcz parafii w Skalbmierzu, dziękuje
wszystkim tym, którzy – mimo deszczu –
wytrwali na modlitwie oraz tym, którzy po-
mogli w organizacji drogi krzyżowej.

IV NOCNA DROGA KRZYŻOWA

ze Skalbmierza do„polskiej Jerozolimy”


