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W samorządzie i o samorządzie 
 

 
 

SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY SŁABOSZÓW  

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
 ZA  2014 ROK 

Dochody i wydatki budżetu gminy realizowane były zgodnie z planem przyjętym   i uchwalonym 
na sesji Rady Gminy w Słaboszowie w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXVI/218/2013 
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Słaboszów na 2014 rok. 

Uchwalony  przez Radę Gminy budżet na rok 2014 po stronie dochodów zamykał się kwotą 
9.261.500,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 10.252.014,00 zł. Różnica między dochodami a 
wydatkami stanowiła deficyt  budżetu w kwocie -990.514,00 zł, który miał zostać pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zmian planu budżetu po stronie dochodów wyniosła 
773.214,24 zł,  kwota zmian planu budżetu po stronie wydatków wyniosła  394.166,71 zł na 
podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. 

Na  dzień 31 grudnia 2014 roku plan budżetu po stronie dochodowej osiągnął kwotę 10.034.714,24 
zł , natomiast po stronie wydatkowej kwotę 10.646.180,71 zł. Zarówno strona dochodowa jak i 
wydatkowa budżetu składa się z części obejmującej zadania własne gminy jak i zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i 
wynosi – 611.466,47 zł. 

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
 
W strukturze dochodów dochody własne stanowią 32,5 % wszystkich  planowanych dochodów 
gminy. 
   Dochody  własne  gminy wykonane w 2014 roku stanowią    29,8   % wykonanych 
dochodów budżetowych ogółem tj. 2.864.305,79  zł i zostały zrealizowane w  87,5%  w stosunku 
do zakładanego planu (3.275.034,97 zł). 

W  2014 roku  zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 803.598,24 zł   co stanowi 69 % 
zakładanego planu.  
Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 297.968,53 
zł tj. 46 % zakładanego planu, dotacje  na Program „Małopolskie Remizy 2014” otrzymane z 
samorządu województwa w kwocie 6.335 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 20.755,57 zł, dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie w kwocie 29.889 zł – na projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych Gminy Słaboszów” , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
pozyskane z innych źródeł są to wpłaty mieszkańców do planowanej inwestycji budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słaboszów etap V w kwocie 34.369,58 zł, 
rozliczenie projektu budowy oczyszczalni ścieków etap IV w kwocie 384.280,56 zł i rozliczenie 
projektu modernizacji świetlicy w Święcicach w kwocie 30.000 zł .  
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  W  2014 roku  zrealizowano dochody bieżące w wysokości 8.796.869,64 zł   co stanowi 
99,2 % zakładanego planu. 
 
Podatki i opłaty lokalne:  
Wpływy z tego tytułu wg ważniejszych źródeł za  2014 r. kształtowały się następująco: 
Tytuł 
 

Plan 
 

Wykonanie 
 

% 
 Podatek od nieruchomości 

 
314.910,00 294.640,40 93,6 

Podatek rolny 932.751,00 922.357,00 98,9 
Podatek leśny 11.637,00 11.015,31 94,7 
Podatek od środków transportowych 
 

116.260,00 108.542,70 93,4 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 

28.200,00 37.027,00 131,3 

Podatek od spadków i darowizn 16.150,00 6.028,13 36,5 
Wpływy z karty podatkowej 2.600,00 61,58 2,37 
Opłata skarbowa 
 

11.000,00 9.271,50 84,3 

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi 
alkoholowych 

43.000,00 39.838,28 92,6 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie  odrębnych ustaw (opłata za „śmieci”) 

165.200,00 158.279,20 95,8 

Istotne znaczenie dla osiągniętych przez jednostkę dochodów mają skutki obniżenia górnych 
stawek podatków wynikające ze skorzystania przez Radę Gminy z uprawnień, a mianowicie w 
przypadku naszej gminy Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości, co 
spowodowało zmniejszenie dochodów z tego tytułu o kwotę  257.044,50 zł, podatku rolnego co 
uszczupliło dochody z tego tytułu o kwotę 535.100,13 zł oraz obniżyła górne stawki w podatku 
od środków transportowych co uszczupliło dochody z tego tytułu o kwotę 93.804,73 zł. Łączny 
skutek obniżenia górnych stawek podatków to kwota 885.949,36 zł. Natomiast skutki 
udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 
86.821,79 zł. 
W okresie sprawozdawczym do Wójta Gminy jako organu podatkowego wpłynęły podania o 
umorzenie podatku oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności. Po rozpoznaniu spraw 
zastosowano umorzenia podatku na ogólną kwotę 16.793 zł (umorzenia wg sołectw: Raszówek 
40 zł, Rędziny Zbigalskie 1.061 zł, Kalina Wielka 1.812 zł, Buszków 1.095 zł, Kropidło 2.546 zł, 
Ilkowice 2.188 zł, Wymysłów 528 zł, Śladów 1.029 zł, Nieszków 848 zł, Dziaduszyce 769 zł, 
Zagorzany 608 zł, Słaboszów 625 zł, Rzemiędzice 658 zł, Rędziny Borek 1.024 zł, Święcice 
1.299 zł, Słupów 508 zł, Maciejów 155 zł) oraz odroczono termin płatności na ogólną kwotę 195 
zł.  
Salda zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31.12.2014 r. wyniosły odpowiednio: 
 
1. Zaległości  71.295,05 zł 
- W podatku rolnym 46.497,47 zł 
        46.497,47 zł - zaległości osoby fizyczne 
- W podatku leśnym 137,11 zł 
         137,11 zł - zaległości osób fizycznych 
- W podatku od nieruchomości 2.035,20 zł  
   2.035,20 zł -zaległości osób fizycznych  
- W podatku od środków transportowych 15.887,40 zł 
   15.887,40 zł  - zaległości osób fizycznych 
  - W podatku od działalności gospodarczej , opłacanego w formie karty podatkowej 
2.101 zł  
         2.101 zł -zaległości osób fizycznych 
  -  W podatku od spadków i darowizn 4.636,87 zł 
         4.636,87 – zaległości osób fizycznych 
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 2. Nadpłaty 3.546,22 zł 
- w podatku rolnym                    3.298,42 zł 
- w podatku od nieruchomości       131,31 zł 
- w podatku leśnym                          89,49 zł 
- w podatku od środków transportowych  1,00 zł 
- w podatku od czynności cywilnoprawnych    26,00 zł. 
W celu poprawy ściągalności zobowiązań podatkowych do dnia 31 grudnia 2014  roku wysłano 416  
upomnień na łączną kwotę 52.006,98 zł i wystawiono 145 tytułów wykonawczych na łączną kwotę  
18.810,61 zł. 
 
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
 
- 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, 
ustalonych w sposób określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan 
769.415,00 zł , wykonanie 777.955,00 zł tj. 101,1 % . 

- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie 
gminy. Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.496,42 zł tj.63,6 % . 

Dochody z majątku gminy. Dochody z majątku gminy to wpływu z najmu mieszkań i lokali, 
dzierżawy gruntów należących do gminy, użytkowania wieczystego, opłaty za zarząd  . Plan 
59.609,00 zł wykonanie 53.624,34 zł tj. 90% 

Pozostałe dochody własne stanowią: 
1.  odsetki od nieterminowych płatności i rachunków bankowych plan 12.451,97 zł wykonanie  
12.578,01 zł, tj. 101%, 
2. wpływy z różnych dochodów(wpłata na rozgraniczenie, rozliczenia z lat poprzednich, wpłata za 
lampę oświetleniową, wpłata kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania) plan 
31.779 zł wykonanie 30.313,06 zł, tj.95,4 %, 
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 7.585 zł wykonanie 
7.676,18 zł, tj.101,2%, 
4. wpływy z różnych opłat  plan 32.480 zł wykonanie 30.990,48 zł, tj. 95,4%, 
5. wpływy z usług plan 12.660 zł wykonanie 12.195,71 zł, tj. 96,3%, 
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 
74.458 zł wykonanie 73.564,57 zł, tj. 98,8%. 

DOTACJE CELOWE 

W   2014 roku Gmina Słaboszów oprócz dochodów własnych otrzymała również dotacje, które 
stanowią w budżecie 22,6 % wszystkich  planowanych dochodów gminy, w tym: 

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami. 

Plan 1.280.420,71 zł   wykonanie 1.255.526,44 zł;  
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 234.425,00 
zł wykonanie  231.314,33 zł; 
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
     Plan 174.540 zł  wykonanie 174.540,00 zł; 
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin   z zakresu 
edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych 
    Plan 13.593,00 zł wykonanie 13.592,50 zł; 
5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie 
porozumień 
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Plan  28.145,00 zł wykonanie 27.995,00 zł; 
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień 
    Plan 11.400,00 zł wykonanie 10.057,75 zł; 
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy (Gmina Charsznica 2.540,88 zł; Gmina Gołcza 1.483,14 zł; 
Gmina Kozłów 951,95 zł; Gmina Książ Wielki 1.483,14 zł; Gmina Miechów 4.764,46 zł; Gmina 
Racławice 740,41 zł)  na zadania realizowane na podstawie porozumień 
    Plan 13.560,00 zł wykonanie 11.963,98 zł; 

SUBWENCJE OGÓLNE 
Subwencje stanowią w budżecie 44,9 % wszystkich  planowanych dochodów gminy w  tym: 

•  część wyrównawcza plan 1.703.730 zł wykonanie 1.703.730 zł; 
•  część oświatowa plan 2.787.613 zł wykonanie  2.787.613 zł 

Realizacja dochodów w poszczególnych Działach klasyfikacji budżetowej jest 
zróżnicowana. Najniższe wykonanie dochodów występuje w  Dz. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa i jest to 50,5%. Takie wykonanie jest konsekwencją niezrealizowania w 
pełni planów sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2014 roku. Z 
przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości nie udało się sprzedać stawów w Buszkowie 
oraz 7 działek w Święcicach. W dziale 700 największą pozycję wpływów stanowiła 
sprzedaż mienia, która została wykonana w 45,9% w stosunku do zakładanego planu. W 
pozostałych działach wykonanie dochodów kształtuje się od 91,7% w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do 101,5% w dziale 750 
Administracja publiczna 
Dochody w  2014 roku w Gminie Słaboszów zrealizowane zostały w wysokości 
9.600.467,88 zł i zostały wykonane w 95,7% w stosunku do zakładanego planu .  

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

Wydatki w 2014 roku w Gminie Słaboszów zrealizowane zostały w wysokości 10.123.802,15 zł i 
zostały wykonane w 95,1% w stosunku do zakładanego planu: 
• wydatki bieżące      plan  8.794.267,21 zł  wykonanie 8.298.857,33 zł 
• wydatki majątkowe plan  1.851.913,50 zł  wykonanie 1.824.944,82 zł 
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu niezrealizowanych wydatków wyniosły 
381.034,02 zł są to zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji budżetu. Realizacja wydatków w  
2014 roku przedstawia się następująco: 
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.298.857,33 zł tj. 94,4%  w stosunku do zakładanego 
planu . W okresie sprawozdawczym dokonano następujących wydatków bieżących: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.602.957,92 zł wykonanie 4.502.257,03 zł, tj. 
97,8% ; 
 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  plan 2.355.814,29  
zł wykonanie 2.050.910,24 zł, tj. 87,1%; 
 Dotacje na zadania bieżące plan 196.000 zł wykonanie 195.998,98 zł, tj. 100%; 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.354.844 zł wykonanie 1.272.193,91 zł, tj. 93,9%;  
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące  plan 144.651 zł wykonanie 144.651 zł, tj. 100%; 
Obsługa długu publicznego plan 140.000,00 zł wykonanie 132.846,17 zł, tj.94,9%. 
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.824.944,82 zł tj. 98,5% w stosunku do zakładanego 
planu.   
W okresie sprawozdawczym dokonano następujących wydatków majątkowych: 
− Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieszków - do pól 142.954,25 zł; 
− Przebudowy dróg gminnych ( Janowice – Raszówek, Janowice – Maćkarnia, Janowice – 

Parcelacja, Ilkowice – Cybowa, Śladów przez wieś) 218.798,36 zł; 
− Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Dziaduszycach 105.783,30 zł; 
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− Budowa ogrodzenia betonowego w Wymysłowie 8.198,25 zł; 
− Wykonanie ogrodzenia działki w Kalinie Wielkiej (budynek komunalny) 17.001,39 zł; 
− Modernizacja budynku komunalnego w Kalinie Wielkiej 17.410,56 zł; 
− Modernizacja budynku OSP w Nieszkowie  60.013,84 zł; 
− Budowa części ogrodzenia przy budynku OSP Nieszków 9.242,98 zł; 
− Wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP Słaboszów 49.409,12 zł; 
− Modernizacja budynku OSP w Kropidle 10.787,51 zł; 
− Modernizacja silnika do samochodu strażackiego w Nieszkowie 16.500 zł; 
− Budowa ogrodzenia strażnicy w Ilkowicach 6.838,80 zł;  
− Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Dziaduszycach 135.999,55 zł; 
− Modernizacja oddziału przedszkolnego w Janowicach 16.400,05 zł; 
− Przebudowa budynku SP ZOZ w Słaboszowie Ośrodek Zdrowia w Dziaduszycach 139.992,82  

zł; 
− Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w 

Dziaduszycach i Janowicach (Program POKL) 31.521,13 zł;  
− Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków etap V 21.805 zł; 
− Modernizacja wraz z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słaboszów 703.969,93 

zł; 
− Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kalinie Wielkiej 10.012,00 zł; 
− Modernizacja świetlicy w Buszkowie 9.396,02 zł; 
− Modernizacja świetlicy w Rzemiędzicach 8.734,72 zł; 
− Modernizacja świetlicy w Śladowie  9.259,05 zł; 
− Modernizacja świetlicy w Rędzinach Borek 1.300 zł; 
− Wykonanie pokrycia dachowego na budynku  świetlicy w Dziaduszycach 8.606,09 zł; 
− Utwardzenie placu wokół świetlicy w Grzymałowie 5.284,99 zł; 
− Wykonanie pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Święcicach 59.725,11 zł 
Wykonanie wydatków w poszczególnych  działach przedstawia się następująco: 
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie w stosunku do zakładanego planu 99,8%, w tym dziale 
wykonano następujące wydatki przekazano  2% wpływów z podatku rolnego dla izby rolniczej, 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.Wykonano wydatki inwestycyjne 
Przebudowa drogi dojazdowej do pól -  Nieszków do pól.  
Dz. 600 Transport i łączność wykonanie w stosunku do zakładanego planu 96,9%  
W tym dziale wykonano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg polegającym na 
zimowym utrzymaniu dróg gminnych, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. W 
miejscowości Kalina Wielka wykonano wbudowanie kamienia, ścinanie poboczy oraz montaż 
poręczy,  w miejscowości  Śladów wykonano wbudowanie kamienia. Wykonano remont 
nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Nieszków, Buszków, Maciejów, Kalina Wielka, 
Grzymałów, Śladów, Kropidło, Słupów, Janowice i Święcice. Wywieziono kamień na  drogi 
gminne w Kropidle i Grzymałowie. W dziale tym w zakresie zadań z funduszu sołeckiego 
wykonano roboty ziemne wraz z utwardzeniem  dróg dojazdowych w miejscowości Raszówek i 
Zbigały. Wydatki inwestycyjne -  przebudowy dróg gminnych ( Janowice – Raszówek, Janowice – 
Maćkarnia, Janowice – Parcelacja, Ilkowice – Cybowa, Śladów przez wieś) oraz przebudowa drogi 
dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Dziaduszycach.  
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie w stosunku do zakładanego planu 86,8% 
W dziale ujmowane są wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie Gminy. 
Wydatki inwestycyjne to budowa ogrodzenia betonowego w Wymysłowie, Wykonanie ogrodzenia 
działki w Kalinie Wielkiej (budynek komunalny), modernizacja budynku komunalnego w Kalinie 
Wielkiej. 
Dz. 710 Działalność usługowa w stosunku do zakładanego planu 83,3% 
Wykonano wydatki  związane  z utrzymaniem grobów. 
Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie w stosunku do zakładanego planu 96,3% 
W dziale tym zrealizowano wydatki  na obsługę Rady Gminy oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy i 
promocję Gminy.  
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Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie w 
stosunku do zakładanego planu 99,8% wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji 
stałego rejestru wyborców oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów 
samorządowych. 
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie w stosunku do 
zakładanego planu 97%.  
W dziale tym  realizowane są wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz wydatki 
majątkowe zrealizowane w tym dziale - modernizacja budynku OSP w Nieszkowie (na to zadanie 
Gmina otrzymała dotacje z Województwa Małopolskiego w wysokości 6.335 zł oraz z WFOŚiGW 
w Krakowie w wysokości 20.755,57 zł), budowa części ogrodzenia przy budynku OSP Nieszków, 
wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP Słaboszów, modernizacja budynku OSP w 
Kropidle, modernizacja silnika do samochodu strażackiego w Nieszkowie  oraz budowa ogrodzenia 
strażnicy w Ilkowicach 
Dz. 757 Obsługa długu publicznego wykonanie w stosunku do zakładanego planu 94,9% - wydatki 
związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizja od zaciąganych 
kredytów.  
Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie w stosunku do zakładanego planu 94,9%.  
W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy. Wydatki 
inwestycyjne - Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Dziaduszycach  oraz Modernizacja 
oddziału przedszkolnego w Janowicach. 
Dz. 851 Ochrona zdrowia wykonanie w stosunku do zakładanego planu 90,5% w tym dziale 
wydatki są ponoszone na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii. W dziale tym realizowano dwa projekty „Już pływam” i „Jeżdżę z 
głową” przy dofinansowaniu Województwa Małopolskiego i  rodziców. Wykonano wydatki 
majątkowe na Przebudowę budynku SP ZOZ w Słaboszowie Ośrodek Zdrowia w Dziaduszycach. 
 Dz. 852 Pomoc społeczna wykonanie w stosunku do zakładanego planu 95% w dziale tym 
realizowano wydatki związane z   pobytem podopiecznych  z gminy Słaboszów w domach pomocy 
społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki celowe i pomoc w naturze, wydatki na utrzymanie GOPS 
, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach.  
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie w stosunku do zakładanego 
planu 99,2% . 
W dziale tym zrealizowano wydatki związane z projektem „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Słaboszów” środki  pochodzą z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina dofinansowała zadanie w 
kwocie 1.534,55 zł. 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie w stosunku do zakładanego planu 77% 
wydatki poniesiono na pomoc materialną dla uczniów.  
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie w stosunku do zakładanego planu 
92,2%.  
W dziale tym  wykonany został projekt  – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V. 
Projekt dofinansowany został z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zawarto stosowną 
umowę na dofinansowanie oraz rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę zadania.  Pozostałe 
wydatki poniesiono na oświetlenie uliczne i jego konserwację, utrzymanie czystości w Gminie oraz 
umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku. Zrealizowano wydatki majątkowe na 
modernizację wraz z dobudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słaboszów. 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie w stosunku do zakładanego planu 
96,1% - wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ramach Funduszu 
Sołeckiego zostało zakupione wyposażenie do świetlic oraz dokonano wydatków majątkowych na 
przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kalinie Wielkiej, modernizację świetlicy w Buszkowie, w 
Rzemiędzicach, w Śladowie,  w Rędzinach Borku, wykonano pokrycie dachowe na budynku   
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świetlicy w Dziaduszycach oraz utwardzony został plac wokół świetlicy w Grzymałowie .W 
ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano pokrycie dachowe na 
budynku świetlicy w Święcicach. 
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie w stosunku do zakładanego planu  95,6%               - 
wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego oraz dotacje dla klubów sportowych 
działających na terenie Gminy.  
 
Realizacja wydatków w 2014 roku  przebiegała zgodnie z planem finansowym i wpływami 
dochodów. Wydatki realizowano racjonalnie zgodnie z zasadą gospodarności.  
 
WYNIK BUDŻETU 
 
Na koniec 2014 r. różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości 
523.334,27  zł przy planowanym deficycie wynoszącym  611.466,47 zł. 
 
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 
   
 Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku 
wynosi 3.719.361,13 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami przypadająca 
do spłaty w okresie sprawozdawczym  wynosi  7,15 % w stosunku do  planowanych  dochodów. 
 
Od 1.01.2014 r. Gmina liczy relacje z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 
2009 r., która jest limitem obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i 
gwarancjami. 
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań 
związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany 
rok wynosi 3,34%. 
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 8,29% 
 
W  2014 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.167.587,69 zł z tytułu: 

1) wolnych środków w wysokości 182.730,46 zł, 
2) spłaty udzielonej pożyczki  w wysokości 74.997 zł, 
3) kredytów i pożyczek w wysokości 909.860,23 zł. 

  
W 2014 roku zrealizowano rozchody w wysokości 590.745,19 zł jest to spłata rat kredytów i 
pożyczek w wysokości 553.376,30 w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 
363.832,20 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 37.368,89 zł. 
 
 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. 
 
 

Nazwa programu 
Nr uchwały/ zarządzenia 

i dzień podjęcia 
Zwiększenie 

planu 
Zmniejszenie 

planu 
Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania 
uczniów klas I-III szkół 
podstawowych Gminy 
Słaboszów 

Uchwała Nr 
XXVII/225/2014 z dnia 
24 lutego 2014 r.  

174 540,00 
 

Uchwała Nr 
XXVII/225/2014 z dnia 
24 lutego 2014 

3 000,00 

 

RAZEM x 177 540,00  
 
 
                                                                      - 8 - 



NASZA GMINA  
                                                                                                SŁABOSZÓW                                                  

 
 
REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH 
 
W Gminie Słaboszów realizowane są następujące przedsięwzięcia : 
W zakresie wydatków majątkowych: 
          Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z dobudową na terenie Gminy Słaboszów 
Modernizacja swym zasięgiem obejmie całą Gminę. W ramach zadania zmodernizowano 590 
opraw oświetleniowych oraz dobudowano 200 opraw oświetleniowych. Wartość inwestycji 
703.969,93 zł. 
Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Dziaduszycach. Zadanie wykonano. Wartość 
inwestycji 135.999,55 zł. 
Budowa oczyszczalni ścieków etap V – wykonana została dokumentacja na wykonanie 59 
oczyszczalni ścieków oraz,  w wyniku dokonanego zamówienia publicznego wyłoniony został 
wykonawca. Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania.  
W zakresie wydatków bieżących: 
1) Dowożenie uczniów do szkół zadanie realizowane jest na bieżąco.  
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Słaboszów – w wyniku dokonanego zamówienia publicznego wyłoniony został 
wykonawca na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy  do końca 2015 
roku. 
3) Odśnieżanie dróg gminnych – na okres zimy zostanie podpisana umowa na zimowe utrzymanie 
dróg. 
 
Na początku roku 2014 na rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych 
zgromadzono kwotę 380.983,28 zł.   
Na dzień 31 grudnia 2014 roku na rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych  
zgromadzono kwotę 243.595,81 zł. 
 
Należności na dzień 1 stycznia 2014 r. stanowiły 252.220,61 zł w tym należności wymagalne 
252.220,61 zł.   
 Na dzień 31 grudnia 2014 należności stanowią 300.000,98 zł, w tym należności wymagalne 
299.805,98 zł.  
Zobowiązania na dzień 1 stycznia 2014 r. z tytułu bieżącej działalności jednostki stanowiły 
343.640,97, z tytułu kredytów i pożyczek 3.362.877,20 zł . Jednostka nie posiadała zobowiązań 
wymagalnych.  
Na dzień 31 grudnia 2014 zobowiązania z tytułu bieżącej działalności jednostki wynoszą 
381.034,02 z tytułu kredytów i pożyczek 3.719.361,13 zł. Na koniec  roku jednostka nie ma 
zobowiązań wymagalnych. 
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      Inwestycje gminne  w I kwartale 2015 r. 
 

 

Przebudowa dróg 

       W dniu 23.02.2015 r. Gmina Słaboszów złożyła wniosek do Departamentu Rolnictwa i 
Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o przyznanie środków z budżetu  
województwa na wykonanie zadania zgodnie z art. 22 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego  1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych  Kropidło – do pól, w km. 0 + 000 – 0 + 500”. 
 Zgodnie z opracowaną dokumentacją zamierza się wykonać następujące prace: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne – przygotowanie koryta 1710 cm² 
- wykonanie podbudowy, warstwa dolna i górna 1710 cm² ,grubość 30 cm 
- wykonanie nawierzchni asfaltowej grubość po zagęszczeniu 5 cm 1610 cm² 
- odwodnienie – rowy 15 cm³ 
- plantowanie poboczy 500 cm² 
Planowane wykonanie zadania do dnia 10.10.2015 r. 
 
 
 

Małopolskie Remizy 2015 

     W dniu 27.02.2015 r. Gmina Słaboszów złożyła wniosek do Departamentu Środowiska, 
Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o przyznanie 
środków na wykonanie zadania pn: „Modernizacja Remizy Ochotniczej STRAŻY Pożarnej w 
Kalinie Wielkiej”. Planowany zakres robót będzie obejmował: 
- remont kuchni  
- remont chłodni 
- remont sanitariatu 
 
 
 

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 

      W miesiącu marcu rozpoczęto budową  59  przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich etap V. Wykonawcą prac jest firma: ZAKŁAD USŁUG 
WOD.-KAN. CO. I GAZ Piotr Sajdak 32-250 Charsznica ul. XX LECIA nr 9, ZAKŁAD USŁUG 
REMONTOWO BUDOWLANYCH WOD.-KAN. CO. I GAZ Grzegorz Sajdak 32-250 Charsznica 
ul. Miechowska 26. 
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           Wydarzenia kulturalno - sportowe 

                            

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 

        W dniu 20 stycznia 2015 roku o godz.9.00 w naszej bibliotece odbyło się uroczyste spotkanie 
dla babć i dziadków, zarejestrowanych  w naszej placówce. Na program spotkania złożyło się 
powitanie uczestników, życzenia oraz występ dzieci kl. I z Zespołu Szkół w Dziaduszycach pod 
opieką wychowawczyni Pani Anny Sarna. Dzieci przebrane w piękne stroje zaprezentowały jasełka. 
Wszyscy uczestnicy spotkania podziękowali im gromkimi brawami. Następnie dzieci bawiły się w 
kąciku malucha i wspólnie z wychowawczynią czytały i oglądały książeczki. Dla dzieci i seniorów 
odbył się skromny poczęstunek, podczas którego  wspólnie z uczestnikami ustalono harmonogram 
spotkań  w bieżącym roku. Seniorzy bardzo przychylni są do współpracy z naszą biblioteką i w 
najbliższym czasie proponują spotkanie z okazji dnia kobiet i wspólny wyjazd do teatru w 
Krakowie. 
                                                                                                                                         Kierownik Biblioteki 
                                                                                                                     /-/  Mielus Anna       
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Informacje 

 

Informacja z realizacji zadań w 2014 roku z zakresu ustawy z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

  
 Głównym celem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
jest zapewnienie dobra dzieciom, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony  dorosłych, 
środowiska rodzinnego; atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia; troska o ich harmonijny rozwój i przyszłą 
samodzielność życiową, zapewnienie ochrony przysługujących im praw i wolności; dbanie o dobro rodziny, 
która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej 
członków.  
Zgodnie z art. 191 ust. 9 powyższej ustawy, gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka,                       
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi częściowe wydatki za opiekę i 
wychowanie dziecka, w wysokości: 
- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej – średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinie 
zastępczej. 
Gmina Słaboszów w 2014 roku poniosła koszty w związku z umieszczeniem trójki dzieci w rodzinie 
zastępczej, w wysokości – 9 380,24 zł, które stanowiły: od 01.01.2014r. do 10.08.2014 - 30% wydatków na 
opiekę i wychowanie dziecka, natomiast od 11.08.2014r. do 31. 12.2014r. – 50% w/w wydatków. 
Natomiast zgodnie z art. 191 ust. 10 powyższej ustawy gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka, 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi częściowe wydatki za opiekę i 
wychowanie dziecka, w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 30 i 50% w kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 
Gmina Słaboszów w 2014 roku poniosła koszty w związku z umieszczeniem jednego dziecka                        w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości – 5 601,00 zł, pokrywając 10% wydatków                          
na opiekę i wychowanie dziecka. 
 W 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie wszelkie działania                     
dot. pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
podejmowali pracownicy socjalni tut. Ośrodka.   
 Aktualnie na terenie gminy Słaboszów występuje 11  rodzin, mających trudności w opiece                                
i wychowaniu dzieci wynikające np. z problemu uzależnień alkoholowych rodziców, choroby 
psychicznej jednego z rodziców, niezaradności życiowej czy niepełnosprawności rodziców. 
 
W ramach przedmiotowej pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, zapewnia powyższym 
rodzinom wsparcie, które polega na:  
- prowadzeniu pracy socjalnej przez pracowników socjalnych Ośrodka, 
- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 
- udzielaniu pomocy rodzinom  w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych                         
oraz wychowawczych z dziećmi, 
- wspieraniu aktywności społecznej rodzin, 
- motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 
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- podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci                   
i rodzin, 
- współpracowaniu ze szkołami, kuratorami sądowymi oraz policją w zakresie rozwiązywania problemów 
występujących w rodzinach, 
- współpracowaniu z Zespołem Interdyscyplinarnym w Słaboszowie lub innymi podmiotami, których pomoc 
przy wykonywaniu zadań uznana będzie za niezbędną. 
Aby wspierać rodziny przeżywające trudności wychowawcze pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka, w 
ramach prowadzonej pracy socjalnej kierują podopiecznych do Punktu Interwencji Kryzysowej, działającym 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w celu uzyskania porad specjalistów. W Punkcie 
tym pomocy i wsparcia udzielają następujący specjaliści: psycholog, terapeuta, prawnik oraz policjant. Gmina 
Słaboszów częściowo dofinansowuje koszt utrzymania Punktu Interwencji Kryzysowej w Miechowie ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie, dlatego też 
mieszkańcy naszej gminy przeżywający różnego rodzaju problemy rodzinne, mogą korzystać z jego usług.   
 
                       Kierownik 
                    Gminnego Ośrodka Pomocy 
                       Społecznej w Słaboszowie 
                             /-/ Wanda Zientara 
 

Informacja dotycząca minie stanowiącego własność komunalną 
Gminy Słaboszów 

 
Gmina Słaboszów  przeznaczyła  do dzierżawy nieruchomość niezabudowaną położoną we wsi 
Święcice oznaczona jako: 
1.część działki nr.522/1 o powierzchni w tej części: 
-0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 95,00 zł 
-0,56 ha -”-100,00 zł 
-1,59 ha -”-265,00 zł 
-0,87 ha -”-160,00 zł 
2.działki nr.nr.496/4,492/2(część) o łącznej powierzchni 0,3188 ha za roczny czynsz dzierżawny nie 
mniejszy niż w wysokości 95,00 zł 
3.działkę nr.496/5 o powierzchni 0,7856 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w 
wysokości 120,00 zł 
4.działkę nr.496/3 o powierzchni 0,3888 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w 
wysokości 60,00 zł  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki te 
położone są w terenach rolniczych i w terenach zabudowy mieszkaniowej–jednorodzinnej i 
zagrodowej. 
Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założone Księgi Wieczyste 
KW 38451 i KW 40684 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg 
Wieczystych , które nie są obciążone prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z danymi z 
ewidencji gruntów wsi Święcice wyżej wymieniona działki stanowią użytki rolne w klasie Rola II i 
Rola IIIa oraz gruntu zakrzaczone. 
Wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do dzierżawy zgodnie z uchwałą  Nr 
IV/13/2015  Rady  Gminy w  Słaboszowie  z dnia  29 stycznia  2015 r.  na okres do 31 grudnia 
2016 r. pod uprawy rolne z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców. W przypadku 
rezygnacji z dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę w/w nieruchomości rolne zostaną 
wydzierżawione innym zainteresowanym osobom. Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913. 

 
                                                                                                                        WÓJT  GMINY  

                                                                                        /-/ mgr Marta Vozsnak 
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Informacje dotyczące zmian w Urzędzie Stanu Cywilnego 
 

1 marca 2015 r. weszły  w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o 
dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają 
ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.  
Najważniejsze  zmiany to: 

Rejestracja stanu cywilnego 

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać 
się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr 
PESEL.( Dzieci  urodzone w szpitalu np. Miechów,   rejestracji dokonywać będzie USC Miechów, 
który jednocześnie zamelduje dziecko i wygeneruje dla niego nr PESEL). 
Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Słaboszowie będzie właściwy, jak 
dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które 
następują na terenie gminy Słaboszów. 
Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w 
każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy 
zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Np.: 
urodzenie zarejestrowano w USC w Miechowie, odpis aktu urodzenia pobrać można w Słaboszowie 
lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Słaboszowie, odpis aktu małżeństwa 
pobrać można w USC w Zamościu i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość 
pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP. 
Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył 
możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie 
tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także 
narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej 
formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości. 

Dowody osobiste: 

1. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w 
Polsce, 

2. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi 
Urząd Gminy  w Słaboszowie wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości, 

3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego 
wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny, 

4. możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w 
przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu, 

5. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą 
elektroniczną, 

6. ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z 
przepisami ustawy o paszportach, 

7. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów 
stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych 
wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ 
rejestrach, 

8. brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana 
adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego, 

9. prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego 
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Wersja papierowa 

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu 
dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę 
formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy 
formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych 
przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL. 

2. Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 
35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą 
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części 
barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza 
źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z 
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. 
Dopuszcza się złożenie fotografii: 

• w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o 
niepełnosprawności 

• z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone 
zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej. 

• uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, 
do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobęz zamkniętymi 
oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
!!! 

3.  Dowód osobisty lub ważny polski paszport 
4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze 

Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia 
niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w 
przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego 
aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu 
w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego 
obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa. 

Wersja elektroniczna 

1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy. 

2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o 
wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, 
spełniającą wymogi, o których mowa w ust 5 pkt 2. 

3. W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby 
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu 
osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty 
dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu. 

4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze 
Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia 
niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w 
przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego  
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aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w 
przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo 
polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa. 

 

W 2015 roku wymianie podlegają dowody osobiste wydane  
w roku 2005 

Ewidencja ludności: 

1. możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą 
elektroniczną, 

2. możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu 
zameldowania. 

Uwaga! Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym 
okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć. 
 W sprawach dowodów osobistych , ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego kontaktować się 
można telefonicznie z  pracownikami zajmującymi  się tymi sprawami pod nr telefonu: (41) 
3847910 
Na stronie internetowej  https:// obywatel.gov.pl znajdują się informacje i usługi przyjazne 
obywatelom . 
W kategorii dowody osobiste znajdują się usługi , które zawierają informacje pozwalające na 
bezproblemowe załatwianie spraw osobiście w urzędzie, a także na pobranie dokumentów, które 
przed pójściem do urzędu można spokojnie wypełnić w domu. 
                                                                                                           
 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  
                                                                                        /-/ mgr Marta Vozsnak 
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Nowe zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Słaboszów  
na rok szkolny 2015/2016 

 
 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 - 5 lat, które jest realizowane  w 
przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, a także w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, które z dniem 01.09.2016 r. przekształcą się z mocy 
prawa w przedszkola, tworząc ze szkołą podstawową zespół albo wchodząc w skład istniejącego 
zespołu szkół.  

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy  i publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, co roku na kolejny rok szkolny. na wolne w nich miejsca, na wniosek rodzica 
kandydata.  

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej                                       
w Janowicach lub w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach na rok szkolny 2015/2016 wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i określonych 
przez Radę Gminy Słaboszów, należy złożyć do dyrektora szkoły  
w terminie od 08 do 20 kwietnia 2015 r.. Niezłożenie wniosku w tym terminie spowoduje 
nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.  

Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w danej szkole, składają „Deklarację o 
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tej samej szkole w roku szkolnym 2015/2016 - w 
terminie od 24 marca do 01 kwietnia 2015 r., oraz w kolejnych latach, zaś rodzice pozostałych 
dzieci – składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w danej szkole.  

Dalszych informacji dotyczących naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych udzielają 
dyrektorzy szkół, gdzie można także nabyć druk wniosku.  

W roku szkolnym 2015/2016, dziecko w wieku 5 lat (ur. w 2010 r.) jest obowiązane odbyć 
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dziecko w wieku 4 lat (ur. w 2011 r.) ma 
prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma obowiązek zapewnić warunki 
realizacji tego prawa. 

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów 
zamieszkałych na obszarze Gminy Słaboszów. W przypadku większej liczby kandydatów 
spełniających ten warunek, niż miejsc w oddziale przedszkolnym danej szkoły podstawowej 
przeprowadza się procedurę rekrutacyjną. 

W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria zabezpieczające potrzeby osób, 
które z przyczyn losowych mają trudną sytuacją, w szczególności rodzinną lub zdrowotną, 
określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła podstawowa z oddziałem 
przedszkolnym nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania  
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rekrutacyjnego, w oparciu o kryteria określone przez Radę Gminy, uwzględniające zapewnienie jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice 
albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami 
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.  

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w przypadku dysponowania wolnymi miejscami 
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego. Informacja o wolnych miejscach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Gminy Słaboszów, po czym rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy mogą składać 
wnioski o przyjęcie do danego oddziału w terminie od 02  do 10 czerwca 2015 r.. W przypadku 
większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad 
obowiązujących  w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym.  

                          
                                                             

Kierownik Gminnego Zespołu  
                                                                            Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
                                                                                        /-/ Aniela Kruczek 

 
Informacja  

dla Mieszkańców Gminy Słaboszów 
 
 

        Urząd Gminy w Słaboszowie informuje, iż Rada Gminy w Słaboszowie podjęła uchwałę o 
zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych. 
      Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Słaboszowie deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarkę odpadami komunalnymi  
- stawka ustalona za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych wynosi 5,50 zł od 
mieszkańca miesięcznie 
- stawka ustalona za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych wynosi 11,00 zł od 
mieszkańca miesięcznie 
      Ponadto informuje się, że nadal obowiązuje kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych i surowców wtórnych.  
      Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Słaboszów znajdują się 
na stronie www.slaboszow.pl. 
       
 
 

Zebrania Sprawozdawcze  
w Ochotniczych Strażach Pożarnych 

 
         Zgodnie z harmonogramem ustalonym na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych RP w Słaboszowie w dniu 05 grudnia 2014 roku w miesiącu styczniu i lutym odbyły 
się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy. Zebrania 
odbywały się przy  dosyć dobrej frekwencji strażaków, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, 
współpracy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.  Osoby 
zaproszone uczestniczące w  zebraniach to: 
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1. Dh Adam Domagała – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP W Miechowie. 
2. Dh Zbigniew Kita – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie 
3. Dh Stanisław Krawiec – Komendant Gminny OSP 
4. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów 
5. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie 
6. Pan Miś Paweł  - przedstawiciel KP PSP w Miechowie 
7. Pan Sebastian Kita – przedstawiciel KP PSP w Miechowie 
8. Pan Marek Drożdż – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Słaboszowie. 
 
Zadania jakie stawiają sobie Ochotnicze Straże Pożarne na 2015 rok to: 
 
- remonty i utrzymanie obiektów strażackich, 
- doposażenie w umundurowanie i sprzęt 
- wyszkolenie oraz badania strażaków 
 
Oprócz tematyki strażackiej na zebraniach poruszane były sprawy związane z wydatkami na 
poszczególne zadania jakie realizuje gmina w ciągu roku m.in. oświata, służba zdrowia, inwestycje 
drogowe, gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trwały dyskusje na temat sprawy realizacji 
środków z funduszu sołeckiego na modernizację obiektów strażackich. 
                                                                                                                                                       

 

 
 
 
  W okresie od 10 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. szkoły podstawowe 
prowadzone przez Gminę Słaboszów będą realizowały małopolski projekt „Już pływam” w ramach 
zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego Gmina 
Słaboszów otrzymała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w kwocie 6910 zł.  
 Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 23040 zł, którego źródła 
finansowania stanowią: środki budżetu Gminy – 10130 zł,  środki budżetu Województwa  – 6910 
zł, opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie - 6000 zł.  

  Projektem zostanie objętych 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej  
w Dziaduszycach oraz 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej w Janowicach,  
nie umiejących pływać. 

  Na Krytej Pływalni w Miechowie zostaną zorganizowane cztery 16-godzinne szkolenia  
w zakresie nauki pływania dla 4 grup po 15 osób. Nauka pływania realizowana będzie w formie 16 
jednodniowych wyjazdów na basen po 30 uczniów (2 szkoły x 8 wyjazdów x 2 grupy 15 osobowe) 
i po 2 godziny każdego ucznia na basenie, w ramach zajęć pozalekcyjnych, pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Podczas jednego wyjazdu na basen 
będą prowadzone jednocześnie 2 szkolenia nauki pływania przez dwóch instruktorów. 
Technikę pływania uczniowie zdobędą od poznania środowiska wodnego i zapoznania się  
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wodzie i w jej pobliżu, poprzez opanowanie 
umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych 
czynności pływackich do zdobycia podstawowych umiejętności pływania. Nauka pływania będzie 
połączona z edukacją w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz 
zagrożeń i sposobów ich zapobiegania. 
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Zainteresowani rodzice powinni złożyć w Szkole Deklarację uczestnictwa dziecka  
w projekcie „Już pływam” w terminie wyznaczonym przez szkołę, a następnie po zakwalifikowaniu 
ucznia do projektu - dokonać wpłaty w kwocie 100 zł od jednego ucznia, na rachunek bankowy 
szkoły, do której dziecko uczęszcza. W przypadku większej liczby chętnych, pierwszeństwo udziału 
w szkoleniu będą mieli uczniowie wymagający wsparcia ze względu na zalecenia lekarskie o 
potrzebie prowadzenia z uczniem zajęć w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym w szczególności 
wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności (np. 
nadwaga, niepełnosprawność), a także trudną sytuację życiową, materialną i rodzinną.  
 Realizacja projektu umożliwi zdobycie podstawowych umiejętności pływania, 
zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich 
zapobiegania. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w 
zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz wyboru właściwych form 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci - rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, 
utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności 
fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie 
będzie realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy  
i skrzywień kręgosłupa, promocja bezpiecznego zachowania się w wodzie. 
 
 

                                                                                       Kierownik Gminnego Zespołu  
                                                                                       Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
                                                                                                     /-/ Aniela Kruczek 
 

                                                                               

                                            

 

Gminna Biblioteka po zmianach i zakończonym projekcie 
 

       Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej  zakończyła projekt 
w programie Biblioteka + Infrastruktura bibliotek. .Całość zadania wyniosła ogółem: 189100,75 zł, 
w tym dotacja ministerialna- 136011,20 zł, wkład własny 53089,55 zł. W roku 2013 dotacja 
wyniosła  57 025,00 zł i została przeznaczona na remont dodatkowych pomieszczeń i kosztorys 
inwestorski. Natomiast w roku 2014 – 78987 złotych z przeznaczeniem na podjazd dla osób 
niepełnosprawnych i wyposażenie w sprzęt biblioteczny oraz nadzór budowlany. W skład 
wyposażenia wchodzą regały na książki dla dzieci i dorosłych, regał na czasopisma, gabloty oraz 2 
laptopy i urządzenie wielofunkcyjne. Po zakończeniu zadania biblioteka stała się  miejscem spotkań 
dla dzieci w wieku przedszkolnym , szkolnym, młodzieży oraz osób czynnych zawodowo i 
seniorów. Dla każdej grupy wiekowej został stworzony harmonogram działań  zamieszczony w 
Planie Rozwoju Biblioteki na lata 2014-2016.  W roku 2015 nasza placówka będzie się ubiegać o 
otrzymanie Certyfikatu Biblioteka +. 

                                                                                                                                       Kierownik Biblioteki 
                                                                                                                      /-/ Anna Mielus 
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23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 

 11 stycznia 2015 roku Gmina Słaboszów po raz kolejny wzięła udział w akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Celem akcji była zbiórka pieniędzy dla podtrzymania wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej 
seniorów.  
     Siedzibą sztabu 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był Zespół Szkół w 
Dziaduszycach, szefem sztabu była Marlena Tekieli, natomiast w skład komisji odpowiedzialnej za 
przeliczenie pieniędzy weszły: Marzena Dobrzańska-Ziółko, Barbara Morawska oraz Magdalena 
Żychowicz. W tym roku w zbiórce pieniędzy wzięło udział 20 wolontariuszy, którzy kwestowali 
przed kościołami: w Słaboszowie i w Kalinie Wielkiej.          Łączna kwota, którą udało się zebrać 
to: 2145zł47gr. Pieniądze zostały przekazane do banku PEKAO S.A w Miechowie.  
     Ogromne DZIĘKUJE dla wszystkich wolontariuszy, którym pogoda była niestraszna i do 
zobaczenia za rok.  
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Część IV.                                       
                                      Dziad [cz.1].   
 

  Dziaduszyce – nazwa wsi pochodzi od imienia Dziadusz. Dziaduszyce jako osada założona przez 
Dziadusza lub jego potomków. Być może byli to przybysze dobrowolni  bądź przymusowi (jako 
jeńcy) ze Śląska. Dziaduszyce można łączyć z osadnictwem jenieckim,                         w tym 
przypadku chodziłoby o jeńców ze śląskiego plemienia Dziadoszan. Wskazuje na to też fakt, że na 
obszarze Małopolski znajdują się poza tym osady takie, jak: Ślężany, Milczany, Czechy, 
Morawiany. Na naszym terenie w pasie takiego osadnictwa leżały też → Pieczeniegi (nazwa od 
jeńców z tureckiego plemienia Pieczyngów). Najprawdopodobniej osadnictwo to miało miejsce w 
wieku XI i wiązać je można z wyprawami wojennymi pierwszych Piastów. Dziaduszyce mają więc 
starą metrykę osadniczą. 
1. Rozwój nazewnictwa wsi.   
1351 Dzadussicz; 1354 de Dadussicz, ville Dzadussicze, 1356 de Dzadussicz z or., 1384 Dadolicz, 
1403 Dzaduschicze, 1410 Dziadussicze, 1441 Czaduschicze, 1448 Dzathuschiccze, 1504 
Dzyaduschicze, 1529 Dzyadvschicze; od roku 1827 Dziaduszyce. 
 
2. Przynależność administracyjna: od roku 1380,  aż do końca istnienia Rzeczypospolitej [do 
1795 r.] wieś należała administracyjnie do powiatu ksiąskiego i parafii p. w. św. Mikołaja Biskupa 
w → Słaboszowie. Granice Dziaduszyc wyznaczały: usypywane kopce graniczne (nie zawsze 
odnawiane), rzeka Nidzica (Nidka alias Nidzica dzieliła Słaboszów, → Rzemiędzice i 
Dziaduszyce), punkty wysokościowe (np. góry: → Bykowa → Cybowa), stawy i jeziora (np. 
Jeziorko Szada Gruszka, było  miejscem na granicy wsi Dziaduszyce, Miroszów, Racławice i 
Kościejów) i lokalne drogi. Granice te były   zarzewiem sąsiedzkich konfliktów, które z reguły 
kończyły się w sądzie.   
 
3. Dzieje w zarysie:  
     Brakuje dokładnych danych, kiedy wieś powstała. Jej początków szukać zapewne należy                
w wieku XI i w fali osadnictwa jenieckiego na naszym terenie. Powstawały wtedy nowe książęce 
osady, które były z czasem nadawane rycerzom za wierną służbę.  Brakuje dowodów na to, kiedy 
Dziaduszyce stały się wsią rycerską, ale było to zapewne w czasach, kiedy księciem krakowsko – 
sandomierskim był Leszek Czarny i nadał tę wieś rycerzom herbu Drzewica. 

 
.    Dziaduszyce „weszły do historii” naszego regionu w roku 1351 głośnym procesem sądowym 
ówczesnego dziedzica, rycerza Stefana zwanego Zaplaczkiem, z kanonikiem kapituły krakowskiej 
Bogufałem, tenutariuszem (dzierżawcą) biskupich Rzemiędzic.  
      Spór dotyczył przebiegu granic nad Nidzicą, a dokładniej  gruntów leżących na północ od tej 
rzeki. Wyrok w tej sprawie wydał biskup krakowski Bodzanta, który przysądził te tereny 
kanonikowi krakowskiemu i wsi Rzemiędzice należącej do kapituły krakowskiej. Na spornych 
terenach gospodarowały cztery kmiece rodziny, były tam dwie karczmy, młyn, ogrody i łąki. W 
sumie był to obszar wynoszący ponad 100 ha. W tym samym roku (18 maja) podsędek (późniejszy 
sędzia krakowski)  Jan z Grębynic i Syrokomli zatwierdził wyrok bpa krakowskiego Bodzanty. Był 
to już wyrok ostateczny. Rycerz Stefan w tym procesie reprezentował swoje rodzeństwo: Staszka, 
Spytka, Pawła oraz swoje wnuki (dzieci jego syna Jana, zwanego Zapieckiem): Katarzynę,  
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Sieciesławę, Fałkę Jankę (Janicę), Przecławę, Mścisławę, Agnieszkę, Petromiłę i Annę.1/ Jak widać, 
Dziaduszyce były podzielone na części między licznych przedstawicieli tego rodu. 
      Poprzez małżeństwa  rycerze z Dziaduszyc gospodarują również w innych miejscach, np. w 
części Brzezia [par. Bolechowice] nad rz. Rudawą gospodarzy wspomniany wyżej Jan (syn 
Stefana). Majętność wniosła mu zapewne w posagu żona Ofka. Z kolei w 1388 r. zamienili się  oni 
z kapitułą krakowską całą częścią swojej dziedziny w Brzeziu na  Wolę Zacharzową.  
     Ostatnim rycerzem  herbu Drzewica, który gospodarzył w Dziaduszycach, był Paszko (Paszek) 
piszący się z Dziaduszyc (Pasco de Dzadusicz). Ten sprzedał swoją część w Dziaduszycach 
rycerzom herbu Jelita prawdopodobnie w roku 1377. Ale jeszcze w roku 1383 rycerz ten pisał się  
jako Pasco „dawniej z Dziaduszyc”. 
      W ten sposób drogą kupna do Dziaduszyc wchodzą rycerze herbu Jelita. Kupującym był  Piotr 
zwany Pietuchem i dał w ten sposób  początek rodzinie używającej nazwiska  Pietuchowie 2/ z 
Dziaduszyc. Piotr Pietuch, był stolnikiem sandomierskim, ożeniony z Pachną herbu Rawicz. W 
roku 1384 roku, w sprawie sądowej z Wilczkiem z Zakrzowa występuje już oficjalnie jako Pietuch   
z Dziaduszyc. Istnieje w tym czasie w Dziaduszycach dwór rycerski, a funkcję kapelana dworu 
pełni Michael de Dzeduscicz 3/ (Michał  z Dziaduszyc).      
      W  posiadaniu tej rodziny Dziaduszyce będą do końca XV wieku, a jej część jeszcze do lat 
czterdziestych XVI wieku. Do najbardziej znanych przedstawicieli tej rodziny na naszym terenie 
należał Florian z Dziaduszyc . Przez ćwierć wieku, w latach 1407 – 1432, rycerz ten  sprawował 
ważny urząd podczaszego krakowskiego. Tak podpisany Florian jest wśród testatorów (świadków) 
dokumentu wystawionego przez kancelarię króla Władysława Jagiełły, z roku 1409: „Floriano de 
Dziadusne subpincerna Cracoviensi” 4/. 

Rycerz z Dziaduszyc w pamiętnym roku 1410 walczył pod Grunwaldem 
w chorągwi ziemi krakowskiej. Wymieniony był przez Jana Długosza 
(ale bez urzędu) w gronie 9 znakomitych rycerzy polskich, których 
zadaniem była ochrona Wielkiej Chorągwi Ziemi Krakowskiej, którą 
niósł Marcin z Wrocimowic 5/. Florian z Dziaduszyc należał do jednych z 
najsłynniejszych w tym czasie rycerzy herbu Jelita. 
          Po grunwaldzkiej bitwie król nagradzał wybitnych rycerzy.              
28 listopada 1410 roku  Władysław Jagiełło zapisuje Florianowi                
z Dziaduszyc kwotę 230 grzywien, która miała być zabezpieczona na wsi 
Małoszyce w powiecie opoczyńskim. Dla porównania: roczny czynsz z 
dużej kamienicy w Krakowie wynosił w tym czasie ok. 200 grzywien a  
jednego „opasłego woła” można było kupić za  ok.  1 grzywnę. 

Najsłynniejszy z polskich rycerzy Zawisza Czarny, otrzymał w tym  

                                                 
1 Cracoviensis decretum, Bodzantae episcopo Cracoviensi villam Rzemiędzice, de qua inter 
eundem episcopum et Stephanum heredem de Dziaduszyce... 
 
2/  Pietuchowie to przydomek rodowy rycerzy z Dziaduszyc, nawiązujący do protoplasty rodu Piotra, 
natomiast Dziaduscy to określenie tej gałęzi rodu, gospodarującej w Dziaduszycach, które staną się 
właściwie gniazdem rodowym Pietuchów. 
 
3/ Ów kapelan to najprawdopodobniej  duchowny z prebendy krakowskiej (zw. Nadzowską), do której  
rycerze z Dziaduszyc oddawali dziesięcinę wartości 10 grzywien, a w zamian kapelan tej prebendy spełniał 
całą posługę kapłańską względem  rycerzy z Dziaduszyc. Miejscowy kościół w Słaboszowie jest jeszcze w 
tym okresie, mocą testamentu Sławosza, we władaniu sióstr zakonnych z Buska. Zresztą rycerze z 
Dziaduszyc i tak nie mieli  prawa patronatu dla tego kościoła, będą go posiadać od 1470 roku dziedzice 
Nieszkowa, kupując Słaboszów od buskiego klasztoru. 
4/ Z dokumentu wystawionego w Śremie i datowanego 8 lipca 1409 roku. 
5/  J. Dlugosz, Roczniki, ks. XI [1406 – 1412], W – wa 2009,  s. 102 [ wymienia w tym miejscu Floriana z 
Korytnicy].  
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samym czasie  królewskim zapisem kwotę 800 grzywien. W taki sposób wynagradzał Władysław 
Jagiełło najwierniejszych i najlepszych  rycerzy. Po kampanii wojennej widać wyraźnie poczynania 
ekonomiczne rycerza Floriana. Rozszerza on swoje posiadłości, następuje istny maraton kupna i 
sprzedaży. Rycerz wspomaga finansowo swoich sąsiadów, udziela im licznych pożyczek.    
         W latach 1412 – 13 kupuje od Spytka z Janowic, za kwotę 60 grzywien,  całą jego część                   
w Janowicach. Uzupełnieniem tej transakcji było zrzeczenie się praw do posagu i wiana z tej wsi 
przez żonę Spytka, Hankę. Zresztą już wkrótce część Janowic Florian odsprzeda za 70 grzywien 
swojemu drugiemu sąsiadowi rycerzowi Andrzejowi z Ilikowic.  Nabywa też „nasz rycerz” części 
w Miroszowie (za 60 grzywien) oraz sołectwo w Prochennej Dąbrowie (dzisiejsza Dąbrowa w 
opoczyńskiem). W 1416 roku kupuje od Klemensa z Nasiechow h. Gryf  za 300 grzywien półgroszy 
i za całą część nowo nabytego dziedzictwa w Miroszowie wieś Błozowice. Jednak ta transakcja 
okazała się bardzo skomplikowaną, następuje sprzeciw synów Klemensa (Jana i Dobka) i 
współrodowców. Zaczynają się zawiłe sprawy sądowe. Jednak ostatecznie wieś ta wejdzie w skład 
dóbr naszego rycerza. 
        1 marca 1420 r. Władysław Jagiełło na prośbę Floriana z Dziaduszyc,  przenosi z prawa 
polskiego na niemieckie (zwane średzkim) wsie, które są w jego posiadaniu: Dziaduszyce, 
Błozowice (dzisiaj wieś ta już nie istnieje, w tym okresie położona była kolo Słupowa)                           
Gorzawkę w ziemi krakowskiej, Dąbrowę [dziś Kraśnica] i Prochenną [dziś Dąbrowa] w ziemi 
sandomierskiej [w pow. opoczyńskim.] i nadaje mieszkańcom tych wsi immunitet sądowy 6/. 
Dziaduszyce zgodnie z nowym prawem, wg którego powtórnie tą wieś urządzono, otrzymało 
samorząd wiejski. W 1424 roku są już ławnicy i sołtys. Pierwszym sołtysem  w dziejach 
Dziaduszyc (i zdaje mi się w całej „ziemi  słaboszowskiej”) został niejaki Tworek.      
         Kim był prywatnie nasz najsłynniejszy „miejscowy rycerz”? 
   Florian z Dziaduszyc alias z Korytnicy  urodził się między rokiem 1360 a 1370.                          
W krakowskich księgach sądowych z lat 1389 – 99 zapisany jest spór Floriana z Korytnicy                 
z krakowską mieszczką Katarzyną o 13 grzywien, z tytułu nie uregulowania zapłaty za krawieckie 
usługi. W latach 1394 – 1432  był związany z dworem Władysława Jagiełły, na którym pełnił 
funkcję podczaszego dworu królewskiego. Był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Elżbieta 
Trestka  z Trestczyna h. Gryf, synem z tego małżeństwa był Piotr. Drugą żoną była Anna Ligęza 
ze Strużysk h. Półkozic,  ich synem był Jakub. Trzecia żona jest mi z imienia nieznana. Córką z 
tego małżeństwa była Katarzyna, wydana za Bogusława Oporowskiego, wojewodę 
inowrocławskiego. Florian zmarł najprawdopodobniej przed rokiem 1434, bowiem w tym roku jako 
dziedzice Dziaduszyc figurują już jego synowie starszy Piotr i młodszy Jakub.                          
     Bracia Piotr  i Jakub z Dziaduszyc (zdaje mi się „fratres biperiti” czyli bracia przyrodni) to 
kolejni znani  Jelitczycy w „ziemi słaboszowskiej”. Zasłynęli już w okresie młodzieńczym 
procesem w Krakowie w latach 1423 – 1425 z Antonim Włochem o obelgi. Skończyło się na tym, 
że celnik krakowski Antoni Italicus udzielił satysfakcji braciom, których nazwał „synami 
nierządnicy”.  
      Młodszy z braci Jakub, ujmując to delikatnie, miał bardzo niespokojną duszę i krewki charakter. 
Jeszcze za życia ojca, w 1428 jego młodzieńcze wyczyny znalazły finał w sądzie. Sprawę wytoczył 
kanonik krakowski Jarosław ze Służowa (dzierżawca Rzemiędzic) przeciw Florianowi z 
Dziaduszyc o to, że jego młodszy syna Jakub, razem  z kompanami porozbijał  w Rzemiędzicach 
płoty, zniszczył chmielnik  w ogrodzie, czyniąc tym samym ogólne szkody wycenione na 20 
grzywien. A najciekawsze (i najzabawniejsze) było to, że krewki młodzian miał dość specyficzne 
podejście do łatwego zarobku. Zapędził bowiem bydło pokrzywdzonych kmieci  z Rzemiędzic do 
swojej wsi (Dziaduszyce)  i … pobrał za to od nich podatek za przetrzymanie, jak go nazwał 
„obornym”. Czyn ten powtórzył  w posiadłości rycerza Jana Duszy w Trzonowie. Tam na dodatek 
podczas tych „wyczynów” uszczerbku na zdrowiu doznał sam właściciel. Jakuba z Dziaduszyc 
oskarżono dodatkowo o zadanie jednej „rany szarpanej na przodzie i dwóch sinych”  

                                                 
6/

 Dokument pergaminowy, przechowany w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk  w Poznaniu, opatrzony 
jest majestatową pieczęcią króla Władysława Jagiełły. 
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(po pobiciu). Jak dodamy jeszcze zniesławienie Jana Duszy, to mamy cały obraz wyczynów 
młodych rycerzy z Dziaduszyc. Musieli być jeszcze niepełnoletni, bowiem za wszystkie ich 
wyskoki oskarżany był ich ojciec.  
            Jakub, brat Piotra (drugi syn Floriana) w 1435 r. zostanie tak jak jego ojciec, podczaszym 
królewskim. Jego żoną była Beata, córka Stanisława z Plechowa. Jakub zabezpieczył materialnie  
żonę kwotą 400 grzywien posagu i wiana na połowie swych dóbr   w Dziaduszycach i Błozowicach. 
W ten sposób bez zgody żony tej części sprzedać nie było można. W razie jego śmierci będzie ona 
trzymać te dobra w dożywociu, a po jej śmierci przejdą one na jego dzieci. Sama Beata zresztą 
wniosła mężowi w posagu kwotę znacznie większą, wynoszącą  600 grzywien. 
           Od roku 1434 bracia Piotr i Jakub są jedynymi właścicielami Dziaduszyc. W tym też roku 
zabrakło ojca i kończył się pomału okres prosperity. Zaczęły się problemy finansowe. Bracia 
zaciągają pożyczki, zastawiając w zamian swoje majątki. W 1434 r. Piotr Pietuch z bratem Jakubem 
zastawiają Kmicie z Borczyna [powiat  chęciński] za pożyczkę w wysokości 90 grzwien całą ich 
dziedzinę w Błozowicach, ponadto zezwalają kmieciom i młynarzowi z Błozowic corocznie ścinać 
wyznaczone im drzewo w gajach w Dziaduszycach na budowę domów, siedlisk i na opał. Wieś 
Błozowice będzie w następnych latach jeszcze kilkakrotnie wsią zastawną za zaciągane przez braci 
pożyczki.  
           Bracia po śmierci ojca podzieli między siebie dobra dziaduszyckie . Doszło do niego w 1448 
roku. Piotrowi przypadł cały stary dwór, w który dotąd rezydowali, połowę ról dworskich i „innych 
przynależności”, połowę kmieci oraz jeden młyn z rolami zwany Nawiesznym. 
            Jakub otrzymał w podziale łan ziemi, drugą połowę ról dworskich razem  z kmieciami oraz 
drugi młyn z rolami zwany Nabłotnym. Jakub zobowiązał się też, że nie wybuduje w swojej części 
żadnej karczmy. Prawdopodobnie owa „inna przynależność” w części Piotra to były dwie  karczmy, 
które były w tym czasie w Dziaduszycach. Teraz chodziło po prostu o konkurencję, stąd zakaz  
budowy kolejnej karczmy, tym razem w części Jakuba. W taki oto sposób z jednej wsi zrobiły się 
dwie (później cztery) części, które wkrótce zmienią właścicieli. W Dziaduszycach pojawiają się 
Secygniowscy (Mikołaj) oraz Modrzewscy (Jan) i Michowscy (Jan). W sąsiednim Nieszkowie i 
Słaboszowie gospodarzą w tym czasie rycerze herbu Wieniawa (Długoszowie).  
          W okresie wojny 13. letniej rycerze z Dziaduszyc zaczynają porządkować swoje sprawy 
majątkowe. Liczą się z tym, że z wojny mogą nie wrócić, a muszą zabezpieczyć materialnie swoje 
rodziny. W 1460 roku rycerz Piotr (zwany tradycyjnie Pietuchem) wydzierżawia za 20 grzywien 
na okres sześciu lat całą swoją część dziedziczną w Dziaduszycach Jakubowi Borczyńskiemu z 
Borczyna. Na wypadek, gdyby Piotr z wojny nie wrócił, należności za dzierżawę płacone miały 
być  żonie  i synowi Mikołajowi. Ponadto nowy dzierżawca zobowiązany był do udziału w 
wyprawach wojennych króla na Śląsk, bowiem do Prus „pójdzie” sam rycerz Piotr.  Również 
młodszy brat Piotra Jakub, czyni poczynania regulujące jego stan posiadania. Przed sądem zeznaje, 
że wziął 600 grzywien wniesionych przez żonę Beatę, a kwotę tą zabezpieczył na „dziedzinie 
Dziaduszyce”. W razie jego śmierci będzie ona trzymać te dobra w dożywociu, a po jej śmierci 
przejdą one na jego dzieci. Wspólnie bracia poprawiają jeszcze dokumenty z pierwszego podziału 
majątku (z roku 1448). Aneks  m.in. zatwierdzał podzielone dobra, ale mają one być wyraźnie 
oddzielone znakami granicznymi (kopcami). Jakub nie może mieć w swojej części żadnej karczmy i 
nie może prowadzić propinacji piwa. Podział zarośli (gajów) w Dziaduszycach ma nastąpić później. 
W części Piotra dodatkowo określono jako jego stan posiadania „połowę niwy pod górą Bykową”. 
Bracia pozbywają się też pozostałych majątków. Tomaszowi z Sancygniowa (gospodarującemu już 
od lat w Buszkowie) sprzedają (za 600 grzywien) swoje dziedzictwo w Błozowicach, które 
graniczyły z dobrami Buszków i ów zakup był bardzo korzystny dla Tomasza Secygniowskiego 
zwanego  Buszkowskim. Równocześnie żona Jakuba Beata zrzeka się praw posagowych do tej 
miejscowości. Po uregulowaniu swoich spraw majątkowych bracia wzięli udział  w kampanii 
pruskiej. 
      Do sąsiedniego, dopiero co kupionego Nieszkowa, wrócił w tym czasie z kampanii pruskiej 
opromieniony sławą  bohatera Janusz Długosz (ranny pod Chojnicami, bohater spod Pucka).  
      Rycerz Piotr z wojny powrócił, widać go w dokumentach z roku 1469, natomiast jego młodszy  
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brat Jakub najprawdopodobniej zginął, bowiem  w dokumentach z lat 1467 – 68 widnieje „Dorota  
córka zmarłego Jakuba z Dziaduszyc” a jego żona Beata (już jako wdowa) wniosła sprawę 
przeciwko młynarzowi z Nieszkowa (w 1470 roku), posądzając go o spowodowanie pożaru w jej 
młynie.  
       W części Jakuba gospodarowanie przejmują jego synowie: Jan, Stanisław i Jakub (jako 
bracia niepodzielni z Dziaduszyc), którzy oddają matce Beacie w dożywocie część dziedziny                     
w Dziaduszycach wartości 600 grzywien, co było zresztą zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. 
Wyposażyli również swoją siostrę Dorotę, dając jej młyn Koczków (nazwa prawdopodobnie od 
młynarza Koczka) wraz ze stawem. Druga ich siostra Anna (żona Piotra Paszczęki z Brześcia) 
odstępuje swym braciom swoją część na dobrach po ojcu i matce bowiem materialnie była już 
zabezpieczona przez męża na połowie swoich dóbr w Brześciu, Olszówce i Kowalikowie wartych 
ponad 200 grzywien. Bracia Jan, Stanisław i Jakub odsprzedają swoje części Janowi 
Michowskiemu z Michowic [powiat wiślicki] za 700 florenów węgierskich. W tym samym czasie 
bracia Jan i Stanisław weszli w spór z klasztorem norbertanek z Buska. Kością niezgody było 
nieodnawianie przez buski klasztor starych granic i kopców granicznych między ich częścią 
Dziaduszyc  a  klasztornym Słaboszowem. Przyspieszyło to zapewne decyzje klasztoru o sprzedaży 
odległego im  i niedogodnego w administrowaniu  Słaboszowa. W ten to sposób bracia będą 
niepodzielnie gospodarzyć  w Dziaduszycach do roku 1501. 
            I tak pomału rycerze Dziaduskich Pietuchów herbu Jelita „odchodzą” z naszego terenu. 
           Niestety, członkowie tej rodziny zasłynęli także z innego głośnego wydarzenia. Piotr               
z Dziaduszyc zwany także Piechotą (zdaje mi się syn wymienionego wyżej  Piotra a wnuk Floriana) 
ze swymi kompanami zabił na plebani w Słaboszowie dziedzica Nieszkowa Janusza Długosza. 
Śmierć Janusza Długosza na słaboszowskiej plebanii w czerwcu 1482 r. na tle sąsiedzkich 
porachunków nie była niczym dziwnym w tych czasach.  Konflikt Pietuchów z Dziaduszyc 
(Jelitczycy) z Długoszami, panami na Nieszkowie i Sławoszowie trwał już wcześniej. W roku 1494 
Piotr z Dziaduszyc  odstępuje wieczyście Mikołajowi z Sancygniowa burgrabiemu krakowskiemu 
1/3 wsi Dziaduszyce,  a pozostałe części zastawia mu za 400 florenów węgierskich.  
           W tym też mniej więcej czasie większość członków rodziny Pietuchów przeniesie się w 
opoczyńskie (do Kraśnicy i Maliszyc), ale nadal nazywać się będzie Dziaduskimi. 7// 

              W dawnej części Piotra z Dziaduszyc, Pietuchowie (m.in. jego syn Mikołaj) gospodarzyć 
będą jeszcze w roku 1530. Następuje stopniowy podział wsi na trzy części. Trudno ustalić 
wszystkie okoliczności, w jakich  do tego doszło. Podziały wynikały między innymi z transakcji 
sprzedaży, dzierżaw i zastawów [zarówno tych spłaconych jak i nie spłaconych], tzw. wwiązań, 
zapisów testamentowych, posagów i wian między rozrastającymi się rodzinami rycerskimi, które w 
ten sposób ubożały. Taka sytuacja jest już w roku 1494: część Dziaduszyc posiada Mikołaj Pietuch 
[1 łan ziemi], w części Jana Modrzewskiego [także herbu Jelita] jest 1 ½ łana, a w części Mikołaja 
Sancygniowskiego – 1 łan. Cztery lata później Mikołaj Pietuch poszerzył swój stan do 2 ½ łana.  
 

                                                 
7/ Szukając śladów i potomków Pietuchów z Dziaduszyc odnalazłem m.in.  
1) biskupa przemyskiego Jana Dziaduskiego (1495 – 1559), syna Mikołaja Pietucha i Katarzyny 
Drzewickiej (siostra prymasa Macieja Drzewickiego); zaprzyjaźniony z humanistami; sekretarz królewski; 
odrzucił rodowy przydomek Pietuch, a zaczął się pisać Dziaduski (właśnie od nabytych niegdyś  przez 
rodzinę „naszych Dziaduszyc”; słynął  „z silnej ręki” zwłaszcza przeciwko nowinkom religijnym i tym 
dziedzicom, którzy zbyt dosłownie wprowadzali zasadę „ cuius regio, eius religios” („czyj kraj, tego 
religia”). 
 2) Stanisława Dziaduskiego  (ok. 1510 - 1559 roku), brata w/w biskupa Jana, celnika poznańskiego, który 
dorobił się dużego majątku i z czasem kupił w naszej okolicy Działoszyce i 8 wsi w powiecie ksiąskim i 
wiślickim; w przeciwieństwie do swoich braci, sprzyjał reformacji, aczkolwiek wyznania nie zmienił; 
ceniony i nagradzany przez króla Zygmunta Starego i Bonę; córka Stanisława Katarzyna Pietuch Dziaduska  
była żoną m.in. Rafała Sieniawskiego z Sieniawy (h. Leliwa), kasztelana kamienieckiego (Rafał był jej 
drugim mężem) 
 3) Jakuba Dziaduskiego, brata wyżej wymienionych; biskupa sufragana poznańskiego. 
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Dziaduszyce są bardzo rozdrobnioną majętnością, we wsi jest jeszcze kilka drobnych własności 
ziemskich, które należą do rodzeństwa wymienionych wyżej rycerzy. Ogółem wDziaduszycach jest 
w tym okresie uprawianych 16 łanów ziemi, 2 karczmy, 1 młyn i 3 folwarki.  
      Od roku 1494 posiadaczem 1/3 Dzieduszyc był Mikołaj Sancygniowski zwany Kotlinką 
(najmłodszy z Sancygniowskich na naszym terenie). W spadku po ojcu (Piotrze z Buszkowa) 
Mikołaj odziedziczył wiele wsi. W ciągu wielu lat sfinalizował szereg transakcji majątkowych, 
których wyliczenie zajęłoby nam tu sporo miejsca i czasu.  Był burgrabią krakowskim, zarazem 
należał do  majętniejszych właścicieli ziemskich w powiecie ksiąskim. Był  cząstkowym 
dziedzicem Dziaduszyc (i sąsiedniego Nieszkowa): 2/3 swojej części wsi oddał później w zastaw za 
400 grzywien. Pieniądze były mu zapewne potrzebne na spłatę zobowiązań finansowych. „Pan na 
Dziaduszycach” pieniądze nie tylko wydawał, ale był też wielokrotnym dłużnikiem u kilku osób. 
W latach 1445 - 1494 zapożyczył się na ogólną sumę ok. 3430 grzywien i 360 florenów. 
Dziaduszyce stały się w ten sposób na krótko własnością zastawną w rękach arcybiskupa  
gnieźnieńskiego Andrzej Boryszewskiego, a tą drogą przekazane opactwu cystersów w Jędrzejowie 
8/.  Mikołaj Sancygniowski (Secygniowski)  był dwukrotnie żonaty: pierwszy raz z Jadwigą, drugi 
raz z Katarzyną Oleską z Sienna (h. Dębno).  Po śmierci Mikołaja Sancygniowskiego, majątkiem 
zrządza jego żona Katarzyna. Jednak w 1507 r.  wdowa po  dziedzicu Dziaduszyc sprzedaje swoje 
dziedzictwo w Dziaduszycach za 315 florenów węg. Piotrowi Oleskiemu z Oleska [woj. ruskie].     
      Zastawione części w Dziaduszycach, Nieszkowie i Słaboszowie po wykupie nadal należą do 
rodziny Secygniowskich. 
     Syn dziedzica Dziaduszyc wymienionego wyżej Mikołaja Secygniowskiego, Jakub 9/                 
i jego dwaj wnukowie Paweł 10/ („który trzymał Nieszków w krakowskiej ziemi”) i Jakub 11/  
(dziedzic m.in. Słaboszowa)  to bohaterowie  wojen szesnastowiecznej Rzeczpospolitej.  
     W roku 1516 Zygmunt Stary zezwala Jakubowi Sancygniowskiemu rotmistrzowi królewskiemu, 
za zasługi w wojnie z Moskwą zapisać fundowanemu beneficjum kościelnemu za 1200 florenów 
roczny czynsz zabezpieczony na  dobrach dziedzicznych: Dziaduszyce, Nieszków i Słaboszów. 
       W 1581 r. we wsi jest tylko dwóch właścicieli, Jakub Sancygniowski (zarazem właściciel 
Słaboszowa i Nieszkowa)  i nieznany z imienia Maniowski. W  części Sancygnioskiego było 4 ½ 
łana kmiecego , 4 zagrodników bez roli, 4 komorników z bydłem, 13 komorników bez bydła, młyn, 
karczma na ¼ łana. Sancygniowski posiadał w Dziaduszycach dwa folwarki. 
Część Mianowskiego dzierżawił bliżej nie określony Czeczotka. Był tu folwark, 4 kmieci na 
półankach, 2 zagrodników bez roli i 3 komorników z bydłem. 
       Od końca wieku XVI do roku 1625  Dziaduszyce (wraz z Kropidłem i Gluzami) należą do 
braci Mikołaja i Pawła Gluzickich herbu Czerwoja. Mikołaj jest w roku 1581 na naszym terenie 
także właścicielem Zbigał. W roku 1612 Paweł Gluzicki w sojuszu ze  Stanisławem Janowskim 
(ówczesnym dziedzicem Święcic) popierali na „vacujące” probostwo                              w 
Słaboszowie swojego kandydata x. Bartłomieja Przecieskiego. Ostatecznie beneficjum na to 
stanowisko otrzymał x. Maciej Makoliński, którego prezentował ówczesny dziedzic Słaboszowa, 
Stefan Pisarski. 
                                                                                  Koniec części I. Cdn – Stanisław Lichosik 
                                                 
8/  W 1500 r. Jan Olbracht zezwala Andrzejowi Róży arcbpowi gnieźnieńskiemu właścicielowi  Boryszowic 
zamienić wsie: Słaboszów, Nieszków, Dziaduszyce […] na inne cztery wsie opactwa jędrzejowskiego: 
[Aleksander Jagiellończyk potwierdza zamianę w roku 1504]. Ostatecznie  w 1504  r. od konwentu 
jędrzejowskiego nabył ją Andrzej Boryszewski, [prawdopodobnie wcześniejsza zamiana została cofnięta]. 
9/   Jakub, „sławny w sprawach rycerskich” starosta buski  i rotmistrz królewski,  
10/ Paweł  Secygniowski  to wnuk Jakuba (syn Mikołaja i Barbary ze Strzeszkowic);  rotmistrz, porucznik 
hetmański, bohater spod Newla (1564); udanie posłował z tajną  królewską misją do Mołdawii 

11/ Synem Jakuba (a wnukiem Mikołaja)  będzie jeszcze sławniejszy Jakub, starosta szydłowski, rotmistrz, 
hetman nadworny dziedzic m.in. cz. Słaboszowa, Buszkowa,  którego łupy wojenne stały się niemałym 
źródłem dochodów  pozwalających na działalność mecenasowską.  
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„Wszystkie Kolory Świata” 
 

     W listopadzie  2014 r. Zespół Szkół w Dziaduszycach przystąpił do ogólnopolskiej akcji 
"Wszystkie Kolory Świata". Po raz kolejny razem postanowiliśmy zrobić coś dla 
innych. Koordynatorem akcji w szkole została Marlena Tekieli nauczycielka języka niemieckiego i 
opiekun Samorządu Uczniowskiego.  
    "Wszystkie Kolory Świata" to globalny projekt UNICEF,  który  jest odpowiedzią na niezwykle 
poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym.  
     Projekt miał na celu uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i 
wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować 
życie dziecka. Akcję wspierała Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.  
     W ramach akcji uczniowie przygotowywali specjalne, charytatywne laleczki UNICEF. Laleczka 
ta nie była zwykłą szmacianą lalką – była symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim 
rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, hobby. 
Wszystkie te cechy zostały im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same zdecydowały 
jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich zależało jaki laleczka będzie mieć kolor 
skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełniły „akt 
urodzenia” laleczki. W akcję zaangażowali się rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej 
międzypokoleniowej współpracy powstały małe, szmaciane dzieła sztuki.  
     Zgodnie z zasadami akcji, w szkole w dniach 11-12 lutego 2015r. został zorganizowany 
specjalny kiermasz, na którym uczniowie sprzedawali szmaciane laleczki za minimum 10 zł. Z 
akcji udało nam się zebrać 430zł. Zebrane pieniądze przesłaliśmy na konto UNICEF Polska 
dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Sudanie Południowym.  
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Ferie zimowe w naszej Bibliotece 

 
         W dniach od 16-27 lutego br.  nasza placówka zapraszała dzieci w wieku szkolnym i 
przedszkolnym na spotkania  o charakterze rozrywkowym. Planowane były zajęcia plastyczne , 
edukacyjne, głośne czytanie, gry planszowe, zabawy ruchowe i dziecinna swawola w kąciku 
malucha.  Przedszkolaki  przybywały do biblioteki  wraz rodzicami i korzystały z zabawek i książek 
przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Dzieci w wieku szkolnym najczęściej korzystały z 
komputerów i Internetu oraz czasopism . W bieżący roku dla dzieci i młodzieży prenumerujemy: 
„Victor gimnazjalista”, „Kumpel”, „Świerszczyk”, „Świnka Peppa”. W czasie ferii odnotowano 
również wzrost liczby wypożyczeń książek dla dzieci i młodzieży. 
Uważam, że czas wolny od nauki mile spędzony w bibliotece przyniósł  dzieciom i młodzieży wiele 
korzyści i niezapomnianych wrażeń. 

                                                                                                                             
Kierownik Biblioteki 

                                                                                                              /-/ Anna Mielus  
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