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Szanowni Państwo 

         Z wielką satysfakcją przekazuję Państwu kolejny numer Kwartalnika  

samorządowego „Nasza Gmina Słaboszów”, w którym zamieszczone są  

relacje z wydarzeń organizowanych na terenie naszej gminy. 
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Szanowni Państwo 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy 
Państwu pogody i radości z rodzinnych spotkań, obfitości 

smaków na stole oraz dużo wiosennego optymizmu. 
 

Niech nadchodzące świeta przyniosą spokój i harmonię, 
spełnienie nadziei oraz świąteczny nastrój przez cały rok.  

 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego  
życzą  

Marta Vozsnak – Wójt Gminy  
wraz z pracownikami oraz Apoloniusz Dulewski – 

Przewodniczący Rady Gminy. 
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W samorządzie i o samorządzie 

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 
 

W dniu 28 marca 2017 roku w budynku Zespołu Szkół w Dziaduszycach odbyła się Sesja Rady Gminy 

Słaboszów. 

Pomysł o zorganizowaniu obrad Rady w szkole zrodził się z potrzeby przybliżenia przede wszystkim młodzieży 

gimnazjalnej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 

W Sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dziaduszycach Pani Dorota Dubaj, 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie Pan Grzegorz Kosiński, 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Pan Zbigniew Szarek, 

Kierownik Posterunku Policji w Racławicach Pan Piotr Michta. 

Zaproszeni goście w osobach Pan Grzegorz Kosiński oraz Pan Piotr Michta przedstawili prezentacje obrazujące 

stan bezpieczeństwa w powiecie miechowskim oraz gminie Słaboszów. 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w obradach Sesji kierując liczne pytania do zaproszonych gości. 

Ponadto Rada Gminy Słaboszów przyjęła uchwały w sprawie: 

- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, 

- ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Udzielona została również pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa 

drogi powiatowej relacji Kalina Rędziny – Kropidło – Gluzy – Działoszyce w miejscowości Słupów, odcinek o 

długości 260 mb”. 
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Wykonanie budżetu za 2016 rok 
 

Dochody i wydatki budżetu realizowane były zgodnie z planem przyjętym i uchwalonym na 

Sesji Rady Gminy w Słaboszowie w dniu 29 grudnia 2015 r.  

Planowane dochody w kwocie 12 382 018,18 zł zostały wykonane  w wysokości 12 103 065,65 

zł co stanowi 97,7% zakładanego planu, natomiast wydatki planowane  11 942 867,18 zł   zostały 

wykonane  w wysokości 11 271 050,26 zł co stanowi 94,4% . 

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 832 015,39 zł. 

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków wyniosły 184 720,77 zł. Innych przychodów nie 

realizowano nie zaciągano, na wykonanie wszystkich planowanych zadań, żadnych kredytów i 

pożyczek.  

Spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 

619 150,86 zł. Udzielono pożyczek dla OSP w Janowicach, Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinie 

Wielkiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie w łącznej kwocie 3.680 zł. Pożyczki te stanowiły 

wkład własny do zadań realizowanych w ramach przyznanych dofinansowań z Województwa 

Małopolskiego program  „Mecenat Małopolski”. 

Realizacja wydatków przebiegała racjonalnie, celowo i zgodnie z zasadą gospodarności. 
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Inwestycje gminne w I kwartale 2017 r. 

 

Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Dziaduszycach 
 

W wyniku odbytego przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na zadania pn. „Przebudowa dachu na 

budynku szkolnym z przebudową instalacji odgromowej na działce o nr ew. 561/22 w m. Dziaduszyce, gm. 

Słaboszów” W dniu 11 listopada 2016r. została podpisana umowa z firmą : Usługi Remontowo-Budowlane 

Adam Dudziński z Miechowa na kwotę brutto 342 449,98 zł. z terminem wykonania zadania do 20.05.2017r. 

Obecnie kontynuowane są prace  w ramach zadania z przebudowa instalacji odgromowej. Prace wykonane i 

odebrane na koniec 2016 roku wyniosły 46 559,24 zł. 

 

Remont boiska sportowego w Słaboszowie 

 
 

W ramach udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu 

i Turystyki obecnie kontynuowane są prace w ramach zadania pn. „Remont i przebudowa (modernizacja 

infrastruktury sportowej) boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie” 

zgodnie z zawartą umową w dniu 24.10.2016r. Koszt całego zadania wynosi 534 036,95 zł., a termin realizacji – 

20.05.2017r. Wykonawcą robót jest F.H.U.T. Anna Malik, ul. Podleśna 6, Bolęcin, 32-540 Trzebinia. Od 

początku realizacji zadania tj. w 2016 roku wydatkowano 152 604,92 zł. 

 

Przejezdność dróg 
 

W miesiącu marcu wykonano prace ziemne polegające na przywróceniu przejezdności po okresie zimowym na 

drogach gminnych. Koszt wykonania powyższych prac wyniósł 6 765,00 zł. 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w 

Maciejowie 
 

W ramach funduszu sołeckiego wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku 

świetlicy wiejskiej w Maciejowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 12 608 zł. Wykonawcą robót był Tomasz 

Błach – Usługi Budowlane, Wola Knyszyńska. 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kalina Wielka – do pól 
 

Gmina Słaboszów złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Departament 

Rolnictwa i Geodezji o przyznanie środków zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie 

pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kalina Wielka – do pól na dł. 620 mb. 

Planowany koszt zadania to 143 737 zł. W chwili obecnej oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 

 

Przedszkolaki i „Rzepka” w scenerii zimowej 

 
     W dniu 21 .02-2017 r. o godz. 10.00 w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie 

Wielkiej odbyło się spotkanie w ramach współpracy ze Szkołą  Podstawową w Janowicach i Kołem Gospodyń 

Wiejskich w Kalinie Wielkiej. Grupa przedszkolaków oraz  5-latki wraz z wychowawczyniami bardzo chętnie 

zagościły w progach biblioteki. Dzieciaki przygotowane przez Panią Ewę Reroń przedstawiły inscenizację o 

zimie. Pięknie ubrane śnieżynki sypnęły  na scenie śniegiem, a dla wszystkich występujących dzieci była to 

wielka frajda i miła zabawa. Występ milusińskich oglądały panie z KGW i  czytelniczki. Po występie dzieci i 

krótkiej przerwie dorosłe aktorki  postanowiły , że ich występ odbędzie się również w scenerii zimowej. 

Przedstawienie „Rzepki” Juliana Tuwima w wykonaniu pań było dla dzieci wielkim przeżyciem. Dzieci 

śpiewały, klaskały, machały rączkami, oraz pomagały żabce złapać bociana. Wszystkie postacie występujące w 

przedstawieniu dzieci rozpoznały po trafnie dobranych strojach. Na zakończenie spotkania dzieci tańczyły z 

Rzepką, dziadkiem, babcią, wnuczkiem, Mruczkiem, kotkiem, kurką,  gąską , bocianem, żabką i kawką. W 

spotkaniu wzięło udział 28 dzieci, oraz 16 osób dorosłych. Miłym wspomnieniem będą wspólne zdjęcia 

zamieszczone na stronie internetowej i w kronice biblioteki. 
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                                         Wiosenno- świąteczne spotkanie 

                                     w  Gminnej Bibliotece w Słaboszowie 
 
        W dniu 27 marca br. o godz. 9.30 w naszej bibliotece odbyło się spotkanie dla uczniów kl.0 i I z Zespołu 

Szkół z Dziaduszyc. Grupa liczyła 40 osób wraz z wychowawcami. Celem spotkania było przybliżenie 

dzieciom tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. Gośćmi spotkania były  panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Kaliny Wielkiej, ubrane w regionalne stroje . Po powitaniu dzieci i wszystkich obecnych członkinie 

koła: przewodnicząca Janina Gaik, Marta Kuśpiel, Bożena Madetko, Teresa Kaleta i Mariola Gaik przystąpiły 

do dekorowania palmy wielkanocnej. Do dekoracji użyły zielonych gałązek bukszpanu i cisu, kwiatów 

sztucznych i  wykonanych z bibuły, zasuszonych i   pomalowanych  traw. W efekcie powstało piękne, 

kolorowe, olśniewające   dzieło  o wysokości 180 cm. W czasie  wykonywania palmy dzieci opowiadały o 

wiośnie,  roślinach służących do dekoracji,  oraz rozwiązywały zagadki.  Po zakończeniu prac nad palmą dzieci 

nagrodziły panie gromkimi brawami. Wszyscy wzięli udział w pamiątkowym zdjęciu z palmą , oraz innymi 

symbolami świątecznymi. W drugiej części spotkania, dzieci  wzięły udział w zajęciach plastycznych, 

związanych z obchodami świąt wielkanocnych. Zajęcia odbyły się w 3 pomieszczeniach bibliotecznych pod 

opieką wychowawców. Udział w zajęciach w bibliotece był dla dzieci wielką frajdą. Wszystkie prace na czele z 

palmą i stroikami stanowią  dekoracje naszej placówki i przypominają, że nadeszła wiosna. 

 

                                                                                                                                              Anna Mielus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7- 



NASZA GMINA  
                                                                                                SŁABOSZÓW        

 

Jak karnawał – to zapusty! 
 

Jak obyczaj stary każe, witają Was gospodarze”- w imieniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły pan Janusz 

Schab rozpoczął uroczystość witając zaproszonych gości: pana Apoloniusza Dulewskiego – przewodniczącego 

Rady Gminy, pana Jerzego Pilawskiego – radnego, panią Agnieszkę Sowę – przewodniczącą Rady Rodziców 

oraz licznie przybyłych rodziców i mieszkańców sąsiednich miejscowości. Pan Dyrektor złożył też wszystkim 

obecnym życzenia noworoczne i życzył wspaniałej zabawy. Następnie uroczystość poprowadziła uczennica 

klasy VI Aleksandra Gądek zapraszając na występy teatrzyków klasowych na tle pięknej scenografii 

przygotowanej przez uczniów i nauczycieli.  Występy rozpoczęło przedszkole, grupa pięciolatków pod opieką 

pani Jolanty  Borkowskiej i grupa kolędnicza Herody kultywująca tradycje kolędnicze naszego regionu. Dla 

dodania im otuchy przywitano ich gromkimi brawami. Zaprezentowała się też klasa II pod opieką swojej 

wychowawczyni  pani Anny Kubiś w inscenizacji baśni„ Czerwony Kapturek”. Klasa III  ze swoją 

wychowawczynią Renatą Bróg przygotowała przedstawienie pt.: Bajka, trochę współczesna o Jasiu, Małgosi i 

... Czerwonym Kapturku”.   Po przerwie wystąpili w kolejności  uczniowie klasy IV w przedstawieniu  ”W 

świecie bajek Jana Brzechwy”- opiekun pani Beata Chojnacka, uczniowie klasy V w baśni „Śpiąca królewna” 

pod opieką pani Doroty Reguckiej  oraz klasa VI w inscenizacji muzycznej „Poplątane bajki" przygotowanej 

pod okiem pani Marii Goli. Widzom podobały się występy młodych aktorów, ich piękne, kolorowe stroje i 

dekoracje, dlatego nagradzali ich gromkimi brawami. Potem odbyła się  wspólna wspaniała  zabawa 

karnawałowa przeplatana  ku uciesze dzieci różnymi konkursami. Do tańca przygrywał zespół muzyczny. 

Ponieważ zabawa trwała kilka godzin Rada Rodziców zadbała o ciepły posiłek, słodycze i napoje. 
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Wycieczka do Imbramowic i do Miechowa 
18 styczna 2017r. dzieci z przedszkola oraz uczniowie kl. II i III Szkoły Podstawowej w Janowicach pod opieką 

swoich wychowawczyń pań: Ewy Reroń, Patrycji Babiarz, Jolanty Borkowskiej – Czekaj, Anny Kubiś, Renaty 

Bróg uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Imbramowic do Klasztoru Sióstr Norbertanek oraz 

Sanktuarium Męki Pańskiej. Dzieci podziwiały tam największą w naszym regionie ruchomą szopkę 

bożonarodzeniową. Oprócz tradycyjnych postaci Maryi , Józefa oraz małego dzieciątka Jezus oglądały postacie 

współczesne, jak choćby papieża Jana Pawła II, Maksymiliana Kolby, czy jadącego konno żołnierza. Część 

postaci, jak drwale, dzwonnik i kilkanaście postaci oddających pokłon Chrystusowi była ruchoma. Można było 

też podziwiać przestrzenną panoramę Tatr i strumyk z wodospadem napędzającym wodny młyn. Dzieci po 

wyjściu były zachwycone. Kolejnym punktem naszej wyprawy była zabawa w Centrum Rozrywki Dla Dzieci w 

Miechowie ,, RIO”. Nasze smyki bawiły się tam do szaleństwa w basenie z piłeczkami, na zjeżdżalni, 

karuzeli....... Dzieci wróciły do przedszkola trochę zmęczone, ale zadowolone. 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
W dniu 17 marca 2017 roku odbyły się eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 

hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu powiatowym zorganizowanym przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w 

zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej składał się z dwóch 

etapów części pisemnej – testu i części ustnej. W kategorii grupy wiekowej (szkoły podstawowe) zwycięzcą 

został uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Janowicach Bartosz Gonciarz (opiekun pani Dorota Regucka) i 

tym  samym został zakwalifikowany do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Wieliczce 8 kwietna 2017 

roku. Zwycięzca otrzymał dyplom i nagrodę. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie. 

 

Powitanie wiosny 
 

Witaj Wiosno! 

„Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy, 

Przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży. 

Witały ją: bocian, skowronek i szpaki, 

Witały ją także wszystkie przedszkolaki”. 

E. Budryk 

 

22 marca dzieci z klasy 2 i 3 oraz przedszkolaki wraz z wychowawczyniami: Anną Kubiś, Ranatą Bróg i Ewą 

Reroń wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie powitania wiosny – pożegnania zimy, które odbyło się w dwóch 

etapach. Najpierw odbyło się przedstawienie z udziałem rodziców, na którym dzieci w pięknych strojach: 

motylka, żabki, bociana, pszczółki, pani wiosny recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Następnie z wesołym 

śpiewem, w wiosennym korowodzie udały się nad pobliską rzeczkę pożegnać się z Marzanną – Zimową Panną. 

Głośnymi okrzykami dzieci pożegnały zimę i przywitały wiosnę.  
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Spektakl „Christmas - Story” w Zespole Szkół w Dziaduszycach 

Każdy uczeń gimnazjum musi uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym. Jest to coś w rodzaju 

niesamowicie istotnej pracy domowej, bez której nie otrzymają ważnego wpisu na świadectwie. Tematem 

projektu był spektakl pt. „Christmas Story" - dotyczyła narodzin Pana Jezusa - pierwszych świąt Bożego 

Narodzenia na całym świecie. Był to projekt z języka angielskiego – a co za tym idzie, wszystkie kwestie były 

właśnie w tym języku co dodawało trudności. Opiekunem projektu była Pani Anna Kasprzyk – nauczyciel 

języka angielskiego. Spektakl odbył się 5 stycznia bieżącego roku w hali sportowej w Zespole Szkół w 

Dziaduszycach. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak oraz sekretarz 

gminy Słaboszów Pan Paweł Osikowski. 

Szkolna choinka 

21 stycznia odbyła się choinka szkolna. W wypełnionej po brzegi hali sportowej zgromadzili się widzowie. 

Prowadzący – Karolina Migas, Julia Kordyś i Jakub Skopowski powitali także licznie przybyłych rodziców, 

babcie, dziadków, wujków i ciocie, przedstawicieli Gminy oraz dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły. 

Tradycyjnie zabawa choinkowa rozpoczęła się od prezentacji artystycznych najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. To jak zawsze wspaniały pokaz pięknej recytacji, śpiewu i tańca. Jak pierwsze  na scenie 

zaprezentowały się przedszkolaki, które pod kierunkiem pani Renaty Wachackiej pokazały „Jasełka”. Po nich 

wychowankowie pana Adama Wachackiego przedstawili inscenizację „Cztery pory roku i dwanaście miesięcy”. 

Następnie specjalnie dla babć i dziadków wystąpili uczniowie klas trzecich. Po kierunkiem swoich 

wychowawczyń – pp. Anny Sarny i Marioli Wachackiej trzecioklasiści przygotowali humorystyczny montaż 

słowno - muzyczny „Babcia z Dziadkiem dziś świętują”. Na zakończenie części artystycznej - wystąpili 

„Kolędnicy z Dziaduszyc”, czyli drugoklasiści – pod okiem swojej wychowawczyni – pani Mirosławy 

Dąbrowskiej. Następnie uczniowie i zaproszone babcie i dziadkowie udali się do klas na poczęstunek 

przygotowany przez rodziców. Po nim wszyscy wrócili na halę sportową, aby wziąć udział w zabawie tanecznej 

przy muzyce. 
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„Miasto i wieś dzieciom” 
To już kolejne spotkanie uczniów naszej szkoły z uczniami ze Szkoły Nr1 w Miechowie podczas realizacji 

innowacji pedagogicznej „Miasto i wieś dzieciom” prowadzonej przez Panią Annę Sarnę. Odbyło się ono w 

dniu 25.01.2017 roku w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach. Realizowany temat innowacji pedagogicznej 

to: Tradycje naszych przodków- Koło Gospodyń Wiejskich. Gośćmi były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 

Nieszkowie. To one w czasie warsztatów zapoznały dzieci z tym, czym się zajmują i jakie tradycje i obrzędy 

kultywują a zarazem przekazują młodszym pokoleniom. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wystąpiły w strojach 

ludowych, zaprezentowały swoje  prace, które wykonują podczas swoich spotkań. Po prezentacji i krótkich 

objaśnieniach dzieci wraz z paniami rzuciły się w wir pracy.  Do dzieci dołączyli również rodzice. Panowała 

bardzo miła, przyjazna atmosfera. Dzieci pracowały chętnie i cieszyły się ze swoich efektów.  

 
 

Nowe koszulki 
Dzięki staraniom pana Marka Sarny przy pomocy p Zbigniewa Krawca i dobrej woli dyrektora Firmy 

Drobiarskiej CEDROB w Niepołomicach  p Zdzisława Kulpy możemy się cieszyć z nowych koszulek 

sportowych, w których będziemy reprezentować naszą szkołę,  promować gminę i zakład Drobiarski CEDROB.  

Uczniowie Zespołu Szkół w Dziaduszycach – Szkoły Podstawowej  w Dziaduszycach wraz z nauczycielami 

wychowania fizycznego składają serdeczne podziękowanie Panu Zdzisławowi Kulpie dyrektorowi  

"CEDROB" S.A. Zakładu Drobiarskiego w Niepołomicach za zasponsorowanie koszulek sportowych. 

 
 

-11- 
 



NASZA GMINA  

SŁABOSZÓW        

 

Przegląd Grup Kolędniczych 
W niedzielę 22 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie miał miejsce 47. Miechowski i 19. 

Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych. Wzięło w nim udział 9 wykonawców. Miło nam donieść, że grupa 

kolędnicza z naszej szkoły (uczniowie klasy II) pod opieką pani Mirosławy Dąbrowskiej zajęła I miejsce w 

przeglądzie w kategorii dziecięcych grup kolędniczych. Gratulujemy „Kolędnikom z Dziaduszyc” i ich 

opiekunce. Cieszymy się, że możemy się pochwalić takimi osiągnięciami w kultywowaniu tradycji 

kolędniczych. 

„Gramy dla dzieci i seniorów” 
Dnia 15 stycznia 2017 roku odbył się XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło 

brzmiało „Gramy dla dzieci i seniorów”. Sztab został utworzony przy Zespole Szkół w Dziaduszycach. 

Pieniądze zbierane były: „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 

dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. W skład komisji odpowiedzialnej za przeliczenie 

pieniędzy weszli: P. Magdalena Żychowicz, P. Anna Kasprzyk i P. Marek Sarna, szefem sztabu była P. Marlena 

Tekieli. Podczas kwesty zebrane zostało 2401,85zł, pieniądze zostały przekazane do banku PEKAO S.A w 

Miechowie.  

 

Bal karnawałowy 
W środę 22 lutego uczniowie klas 0-IV mieli swój karnawałowy bal przebierańców. Taka zabawa to atrakcja 

bardzo lubiana przez uczniów. Już od samego rana w szkole  pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane 

były za  bohaterów znanych bajek i filmów - rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na tą wyjątkową okazję 

zaprosiliśmy do prowadzenia balu aktorów z Teatru „Kameleon” z Krakowa. Podczas odpoczynku uczestnicy 

balu udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie prowadzący wybrali królowe i 

królów balu, którymi zostali: Monika Czekaj, Natalia Łuczyk, Kladuia Szymczyk, Edyta Marzec, Roksana 

Bisaga, Gabriela Wałek, Szymon Śmiałek, Paweł Borowiec i Michał Dziura. Dziękujemy dzieciom i rodzicom 

za zaangażowanie w przygotowanie zabawy karnawałowej. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-12- 



 
NASZA GMINA  
SŁABOSZÓW        

 

Biała szkoła 
W dniach od 5 – 11 lutego 2017 roku  drugim tygodniu ferii zimowych zorganizowano wyjazd na białą szkołę 

do Sidziny w powiecie suskim. Inicjatorami i organizatorami wyjazdu byli nauczyciele wychowania fizycznego: 

p. p. Jerzy Schab i Marek Sarna. Razem z Nimi opiekunem był p. Janusz Schab. 

Pod czujnym okiem instruktorów i opiekunów młodzież  - uczestnicy zimowiska mogli nie tylko się uczyć ale i 

doskonalić umiejętności narciarskie. Ponadto poznawali legendy i historię Sidziny i okolic. W ramach rozrywki 

odbył się pokaz mody, były tańce integracyjne, dyskoteki z wyborem króla i królowej (została nią Karina 

Żmuda), prowadzony był konkurs czystości i zawody sportowe z gier  i zabaw rekreacyjnych – towarzyskich 

oraz konkurs piosenek biesiadnych, śpiewanych przy ognisku z pieczeniem kiełbaski. Nasz pobyt pozwolił na 

rozwijanie zainteresowań i zapału do nart, jazdy na łyżwach (lodowisko w Rabce – Zdroju), regeneracji 

organizmu na termach w Chochołowie i warsztatach edukacyjnych. Dziękujemy organizatorom i opiekunom  za 

wspaniałą przygodę z nartami oraz Pani Wójt Gminy Słaboszów za dofinasowanie naszego wyjazdu. 

Zapraszamy za rok. 

 
 

Konkurs plastyczny „Jem owoce i warzywa” 
 

15 marca rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Jem owoce i warzywa, bo to dobrze na mnie wpływa”. Jego 

adresatami byli uczniowie klas 0-III, a głównymi celami było : 

-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, 

-wspieranie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej, 

-promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci. 

Na konkurs zgłoszono 50 prac uczniowskich. Jury w skład, którego weszli organizatorzy - Mariola i Adam 

Wachaccy przy wsparciu p. Wioletta Sakwa - nauczyciela plastyki,  mieli nie lada problem z wyłonieniem tych 

naj.. najładniejszych prac. Ostatecznie laureatami konkursu zostali: 

- przedszkolaki: 1. miejsce – Lena Nowak, 2. miejsce- Zuzanna Kordyś, 3. miejsce- Dawid Bierak 

- pierwszoklasiści: 1. miejsce – Magdalena Klimczyk, 2. Miejsce -Wiktoria Ziółko, 3. Miejsce - Jakub Bujak 

- drugoklasiści: 1. miejsce – Justyna Polanowska, 2. Miejsce - Dominik Ciś, 3. miejsce- Izabela Kwinta, 

- trzecioklasiści: 1. miejsce – Klaudia Szymczyk, 2. miejsce- Natalia Otak, 3. miejsce- Julita Nowak i Weronika 

Pruś. 

Laureaci konkursu z rąk pań: Doroty Dubaj – dyrektora i Marzeny Dobrzańskiej –Ziółko –wicedyrektor szkoły 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci książek i planszowych gier edukacyjnych. Fundatorem 

nagród była Spółdzielnia Uczniowska „Sezam”.  
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„Nasza szkoła w liczbach" 

16 marca 2017r., grupa projektowa w składzie: Karolina Ciesielska, Kinga Cieślik, Wiktoria Majerczyk, 

Aleksandra Paterek oraz Maja Zaręba przedstawił prezentację multimedialną pod tytułem „Nasza szkoła w 

liczbach". Prezentacja odbyła się w Szkolnej stołówce, uczestniczyli w niej uczniowie gimnazjum wraz z 

nauczycielami i dyrekcją. Projekt edukacyjny zawierał ciekawostki na temat Szkoły i gimnazjum to znaczy: 

dane o wyposażeniu szkoły, osiągnięcia gimnazjalistów w nauce oraz egzaminach gimnazjalnych. Wszystkie 

informacje przedstawione były w postaci liczb. Celem było przybliżenie gimnazjalistą sylwetki Zespołu Szkół 

w Dziaduszycach. Grupa cały czas pracowała pod czujnym okiem Pani Haliny Schab. 
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INFORMACJA 

o wyniku przeprowadzonego przetargu 

Wójt Gminy Słaboszów 
 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24.03 2017r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  

przeprowadzony trzeci  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Kropidło oznaczona jako część  działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 

m² wraz  z częścią budynku magazynowego, objętej  Księgą Wieczystą KW nr 40684 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Miechowie. Do przetargu  został dopuszczony: Regionalny Związek Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej  ,,POLSUS ” z siedzibą w Krakowie, adres  30-011 Kraków, Plac Szczepański 8, który to  

wpłacił wadium w terminie i wysokości określonej ogłoszeniem o przetargu. Wywoławcza miesięczna 

wysokość  czynszu dzierżawnego do przetargu wynosiła 210 zł plus 23% podatek Vat. Przetarg zakończył się 

wynikiem pozytywnym. Dzierżawcą w/w nieruchomości  został: Regionalny Związek Hodowców i 

Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS ” z siedzibą w Krakowie, adres  30-011 Kraków, Plac  

Szczepański 8, za kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości  212,10 zł plus podatek VAT. 

 

WÓJT GMINY 

/-/ Marta Vozsnak 
 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE 

WYCHOWAWCZE (500+) NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, realizujący zadania z zakresu świadczeń 

wychowawczych z upoważnienia Wójta Gminy Słaboszów, uprzejmie informuje,  iż wnioski o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można będzie pobierać z biura tut. Ośrodka pokój   Nr 10, od 

miesiąca lipca 2017r.  

 

Przyjmowanie wypełnionych wniosków na świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 

rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2017r.   

 

Z up. Wójta Gminy 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słaboszowie 

/-/ Wanda Zientara  
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA USTAWY O WSPIERANIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN 

„ZA ŻYCIEM” 
        

       Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 9 lutego 2017r. Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie został upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach o 

ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu, a także do wydawania  w tych sprawach decyzji. 

       W myśl  ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, prawo do 

jednorazowego świadczenia j/w przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka, które posiada zaświadczenie o 

ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały  w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Powyższe zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce 

finansowanej przez NFZ), który: 

- posiadającego specjalizację II stopnia lub 

- tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

 

Ponadto do wniosku o w/w świadczenie należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu kobiety pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, wystawionym przez lekarza ginekologa lub 

położną. 

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu matce lub ojcu dziecka, w wysokości 4.000,00 zł 

jednorazowo. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia j/w składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 

narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie realizuje w/w świadczenie dla rodzin faktycznie 

zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów. 

 Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są w biurze Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój  Nr 10, w godzinach 

pracy Ośrodka tj. od godz. 7:30  -  do godz. 15:30. 

      Wszelkich informacji w sprawie jednorazowego świadczenia j/w udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słaboszowie – Komórki Świadczeń Rodzinnych,  Nr tel. (41) 38 116 14. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie ponadto informuje, że zgodnie  z art. 18 w/w 

ustawy  świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia:     

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub 

- lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty                      

w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii 

przysługuje prawo do: 

- skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie, 

- korzystanie poza kolejnością ze świadczeń z opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach. 

Z up. Wójta Gminy 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słaboszowie 

/-/ Wanda Zientara 
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Informacja  

dotycząca możliwości uzyskania pomocy przez osoby doznające przemocy w 

rodzinie. 

 
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem podlegającym karze, prawo zabrania  jej stosowania i 

krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony 

osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.   Prawo jest po Twojej stronie, o pomoc możesz 

zwrócić się dzwoniąc do: 

 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, tel. 41/38-10-055, 

- Posterunku Policji w Racławicach, tel. 41/38-44-007, 

- Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, tel. 41/ 38-22-200; 41/38-22-213                         

  lub tel. alarmowy: 997, 

- Prokuratury Rejonowej w Miechowie, tel. 41/ 38-31-632 lub 41/38-30-835, 

- Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą                    

  w Rodzinie w Gminie Słaboszów, tel. 41/ 38-11-614. 

 

Możesz także skorzystać z telefonu zaufania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Miechowie, czynnego od poniedziałku do piątku w godz. od 17:00 do 19:00 tel. 41/38-34-100, jak 

również z porad specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty i policjanta w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej w Miechowie, w następujących dniach i godzinach: 

prawnik  - wtorek, czwartek  od godz. 15.15 do godz. 19.15, 

psycholog  - wtorek   od godz. 14.00 do godz. 16.00, 

terapia rodzin    - wtorek, piątek  od godz. 16.00 do godz. 20.00. 

 

W ramach działania powyższego Punktu można również skorzystać z porad funkcjonariusza Policji, 

który przyjmuje osoby zainteresowane w Komendzie Powiatowej Policji  w Miechowie, ul. Prusa 3, 

tel. (41) 38-22-200. 

Pamiętaj!!! 

Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem, jeżeli nie zostanie 

podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy. 

 

                                                      Kierownik 

                 Gminnego Ośrodka Pomocy 

                  Społecznej w Słaboszowie 

                                                                                                            /-/ Wanda Zientara 
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Wiersz dla Pana lek. med. Stefana Mierzwińskiego – Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach od Pana Włodzimierza Nowaka 

zam. w Maciejowie, który w imieniu własnym oraz wszystkich pacjentów składa szczere 

podziękowania za pracę na rzecz podnoszenia poziomu zdrowia wśród pacjentów na terenie Gminy 

Słaboszów. 

Równocześnie składa życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata owocnej i spokojnej pracy, które 

wyraził własnoręcznie napisanym wierszem: 

 

„Wspomnij na lata młodości 
znajdź dawne swe fotografie 

niechaj zaduma zagości 
ulotny żal gdzieś zostanie. 

Lecz młodość to niby wiosna 
szybko przychodzi i znika 
chociaż pachnąca, radosna 
przed skwarem lata umyka. 
A kiedy człowiek dojrzeje 

gdzieś pojedynczy włos siwy 
lecz wciąż marzenie, nadzieje 

cóż – każdy chce być szczęśliwy. 
Do Ciebie piszę te słowa 
bo tak mi serce dyktuje 

piszę z prawdziwej szczerości, 
którą przez lata wciąż czuję. 
Wszak Ty przez te długie lata 

zawsze służyłeś pomocą 
wciąż byłeś na zawołanie 

czy w dzień, wieczorem, czy nocą. 
Dziś po tych latach pracy 

szron wciska się w Twoją skroń, 
ale to niewiele znaczy 

wciąż masz silną męską dłoń. 
Więc na koniec drogi Panie 
życzę ci szczęśliwych lat 
bo Ty doktorze Stefanie 

jesteś jak lekarz, jak brat.” 

 
Włodzimierz Nowak 
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Z A R Z Ą D Z E N I E 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 30 marca 2017 roku 

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów 

 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), w 

związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Słaboszów w okręgu wyborczym nr 2. 

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 18 czerwca 2017 roku. 

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny. 

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa 

kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Słaboszów i wchodzi w życie po upływie 

3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Wojewoda Małopolski 

(-) Józef Pilch 

 

Załącznik do zarządzenia (nr poz. Rej. 115/17) 

Wojewody Małopolskiego 

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

KALENDARZ WYBORCZY 

 

Data wykonania  

czynności wyborczej 

 

Treść czynności 

do 30 marca 2017 r. - opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie 

zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do 

publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy 

Słaboszów 

do 9 kwietnia 2017 r. - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie o utworzeniu 

komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 

Wójta Gminy Słaboszów o okręgu wyborczym nr 2, jego granicach, 

numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o 

wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej  

w Słaboszowie 

do 19 kwietnia 2017 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krakowie kandydatów na 

członków Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie 

do 24 kwietnia 2017 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Gminnej Komisji 

Wyborczej  

w Słaboszowie 

do 9 maja 2017 r. 

do godz. 24
00

 

- zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w 

Słaboszowie list kandydatów na radnego 

do 19 maja 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 

Wójta Gminy Słaboszów o numerze i granicach obwodu głosowania nr 1 

oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 

- zgłaszanie do Wójta Gminy Słaboszów kandydatów na członków 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 

do 28 maja 2017 r. - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Słaboszowie Obwodowej 

Komisji Wyborczej nr 1 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu 

osobowego 

- sporządzenie spisu wyborców 

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania 

korespondencyjnego,  



w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonych w 

alfabecie Braille’a 

- przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach 

głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o 

możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika 

do 29 maja 2017 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w 

Słaboszowie  

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery 

list, dane  

o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 

oznaczeniami kandydatów i list 

do 9 czerwca 2017 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

16 czerwca 2017 r. 

godz. 24
00

 

- zakończenie kampanii wyborczej 

17 czerwca 2017 r. - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 

spisu wyborców 

18 czerwca 2017 r. 

godz.  7
00

 – 21
00 

- głosowanie 

 

 

Informacja dotycząca odpadów komunalnych 

 
Wójt Gminy Słaboszów informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 t.j.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

 

Opłata za odpady komunalne uiszczana jest od osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości w 

związku z powyższym jeżeli na terenie danej nieruchomości nastąpiła zmiana w ilości osób zamieszkałych 

(urodzenia, zgony) należy ten fakt zgłosić do Urzędu Gminy w Słaboszowie pokój nr 3, tel. 413847913. 

 

Zebrania sprawozdawcze w OSP 
Zgodnie z harmonogramem ustalonym na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych RP 

w Słaboszowie w dniu 08 grudnia 2016 roku w miesiącu styczniu i lutym 2017 r. odbyły się zebrania 

sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy. Zebrania odbywały się przy  dobrej 

frekwencji strażaków, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, współpracy oraz realizacji zadań wynikających z 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej.  Osoby zaproszone uczestniczące w  zebraniach to: 

 

1. Dh Adam Domagała – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP W Miechowie. 

2. st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kosiński - Komendant Powiatowy PSP w Miechowie 

3. mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pogoń – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie 

4. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów 

5. Pan Paweł Osikowski – Sekretarz Gminy  

7. Dh Marek Drożdż – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Słaboszowie. 

8. Dh Stanisław Krawiec – Komendant Gminny OSP 

9. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie 

oraz Radni Rady Gminy Słaboszów, przedstawiciele Rad Sołeckich i Kół Gospodyń. 

 

Ważniejsze problemy omawiane podczas zebrań sprawozdawczych w OSP  to: 

- remonty i utrzymanie obiektów strażackich, 

- możliwości pozyskania średniego samochodu pożarniczego, 

- doposażenie w umundurowanie i sprzęt 

- wyszkolenie oraz badania strażaków 

 
Podczas zebrania sprawozdawczego w OSP Nieszków dokonano uroczystego wręczenia Decyzji Komendanta 

Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
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Oprócz tematyki strażackiej na zebraniach poruszane były sprawy związane z wydatkami na poszczególne 

zadania jakie realizuje gmina w ciągu roku m.in. oświata, inwestycje drogowe, modernizacja stadionu 

sportowego w Słaboszowie, gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Informacja o realizacji w Gminie Słaboszów 

małopolskiego projektu „Już pływam” 
 

 
 

 
W okresie od 14 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Gmina Słaboszów realizuje małopolski projekt „Już 

pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego 

została przyznana pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w kwocie 

8950 zł.  

 Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 24600 zł, którego źródła finansowania 

stanowią: środki budżetu Województwa Małopolskiego – 8950 zł, środki budżetu Gminy – 6650 zł, 

wkład finansowy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie – 9000 zł.  

  Projektem objęto 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach oraz 30 uczniów Szkoły 

Podstawowej w Janowicach, nie umiejących pływać, dla których zorganizowano sześć 16-godzinnych 

szkoleń w zakresie nauki pływania (dla 6 grup po 15 uczniów), realizowanych w czasie 8 wyjazdów na 

basen każdej grupy. Podczas jednego wyjazdu prowadzone jest dwugodzinne szkolenie na Krytej 

Pływalni w Miechowie, jednocześnie z trzema grupami  

przez trzech wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, pod nadzorem ratowników.  

Zajęcia pozalekcyjne na basenie zostaną przeprowadzone w 8 dniach (w soboty): 25 marca, 

01, 08 i 22 kwietnia, 06, 20 i 27 maja, 10 czerwca 2017 r.. 

  Zakłada się, że realizacja projektu umożliwi 90 uczniom zdobycie umiejętności pływania oraz 

przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 

korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, a także do poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności 

fizycznej uczniów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, integracji społecznej, utrwalania 

nawyków prozdrowotnych, promowania bezpiecznego zachowania się w wodzie. Czas spędzony na 

basenie będzie realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień 

kręgosłupa. Zajęcia pozalekcyjne zachęcą uczniów do rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, 

stwarzającego szansę dla rozwoju sportowych talentów i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia 

Gminy Słaboszów.  

 

Ostatki 
25 lutego w Janowicach i Kropidle odbyły się zabawy ostatkowe. W Kropidle zabawa ostatkowa 

rozpoczęła się po zakończeniu zebrania sprawozdawczego OSP, obok mieszkańców wsi bawili się 

również Przewodniczący Rady Gminy Apoloniusz Dulewski, Prezes Zarządu Gminnego OSP w 

Słaboszowie Marek Dróżdż, Komendant Zarządu Gminnego ZOSP w Słaboszowie Stanisław Krawiec.  

W Janowicach zabawę ostatkową zorganizował Radny Gminy Słaboszów Jerzy Pilawski wraz z OSP 

Janowice przy wsparciu Pań, mieszkanek Janowic i Maciejowa. W sali Remizy OSP Janowice bawiło 

się tego wieczoru prawie sześćdziesiąt osób. Pomimo iż imprezy odbyły się w tym samym czasie na 

obydwu pojawiła się Pani Marta Vozsnak, Wójt Gminy Słaboszów. 
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Święto kobiet w Kalinie Wielkiej 
 

Dnia 8-III-2017 r. w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej członkinie zorganizowały „Dzień 

Kobiet”. Wśród zaproszonych gości uczestniczyły nowe członkinie, oraz współorganizatorki przedstawienia 

„Rzepka” i panie bibliotekarki z naszej gminy. Na początku przewodnicząca KGW złożyła życzenia 

koleżankom i zaprosiła do wspólnego biesiadowania, które same przygotowały. Bibliotekarki zaproponowały 

dalszą współpracę z KGW dla młodszych  dzieci ze szkół podstawowych. Wykonania palm wielkanocnych i 

pokazaniu już wcześniej zrobionych prac związanych ze świętami. Wśród poruszanych tematów omówiony był 

zakup wyposażenia dla KGW ze środków wiejskich 2016 r. Kobiety z Kaliny Wielkiej w miłej atmosferze 

spędziły swoje święto. 

                                       Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  

z Kaliny Wielkiej 
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Dzień Kobiet w Kropidłe 
W dniu 11 marca w Remizie OSP w Kropidle mieszkanki tej miejscowości urządziły spotkanie okolicznościowe 

z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu oprócz licznie zgromadzonych przedstawicielek Płci Pięknej udział wzięli 

również zaproszeni goście: Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak, sołtys wsi Kropidło Waldemar Szot 

oraz Radny Rady Gminy Słaboszów z okręgu Kropidło Ryszard Dziura.  

 

Dzień Kobiet w Nieszkowie 
W tym samym dniu obchody Dnia Kobiet zorganizowało również Koło Gospodyń Wiejskich z Nieszkowa. Na 

spotkaniu byli obecni również: Pani Marta Vozsnak Wójt Gminy Słaboszów, Pan Adam Domagała Radny 

Sejmiku Województwa Małopolskiego, Artur Kisiel Radny Gminy Słaboszów z okręgu Nieszków oraz Zarząd 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Nieszkowa. 
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