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W samorządzie i o samorządzie 

Kwietniowa sesja Rady Gminy w Słaboszowie. 

 
W sesji w dniu 28 kwietnia, udział wzięli: Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak, Dyrektor Zespołu 

Szkół w Dziaduszycach Pani Dorota Dubaj, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach Pan Janusz Schab, 

Dyrektor SP ZOZ Pan Stefan Mierzwiński, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinie Wielkiej Pani 

Anna Mielus, Kierownik Sekcji Dróg i Mostów ZDP w Miechowie Pan Marcin Tompolski. 

Zaproszeni goście odpowiedzieli na liczne pytania kierowane przez radnych.  Najwięcej pytań dotyczyło 

przebudowy drogi powiatowej Bukowska Wola – Działoszyce. 

W dużej części Sesja Rady Gminy poświęcona była funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Słaboszowie. 

Ponadto Rada Gminy Słaboszów przyjęła sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie  za 2016 r. oraz powołała Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie. 

Również przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z 

przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w wysokości 3.000,00 

zł. 

W sprawach różnych Rada Gminy wraz z Dyrektorami Szkół dyskutowała na temat dalszego funkcjonowania 

szkół na terenie Gminy Słaboszów. 

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 

 
 W dniu 29 czerwca 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów. 

Sesja miała charakter uroczysty ponieważ oprócz udzielanego absolutorium dla Wójta Gminy dokonano 

zaprzysiężenia nowo wybranego radnego w okręgu wyborczym nr 2 w Słupowie oraz wyboru nowego 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słaboszów. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Apoloniusz Dulewski realizację porządku obrad poprzedził krótką refleksją 

przypominającą postać poprzedniego radnego okręgu nr 2 Pana Zygmunta Zbienia, którego mandat został 

wygaszony ze względów zdrowotnych. 

„Pan Zygmunt funkcję radnego Rady Gminy Słaboszów pełnił od 1998 roku natomiast od 2006 roku 

wybierany był, aż do obecnej kadencji na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, co świadczy o tym, że cieszył 

się dużym uznaniem i zaufaniu wśród kolegów radnych. 

Pan Zygmunt należał do jednych z najbardziej aktywnych radnych.  

W czasie pełnienia swojej funkcji dał się poznać jako dobry organizator, sumienny, rzetelny i 

odpowiedzialny człowiek zarówno za innych ludzi jak również dobro społeczności całej Gminy” 

 

Pan Przewodniczący życzył Mu powrotu do zdrowia. 

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzata Wajda wręczyła zaświadczenie o 

wyborze nowo wybranemu radnemu w wyborach uzupełniających w okręgu nr 2 w Słupowie Panu 

Tomaszowi Wójcikowi, które odbyły się w dniu 18 czerwca 2017 roku. 

Po czym Pan Tomasz Wójcik złożył uroczyste ślubowanie, oraz przyjął gratulacje i życzenia owocnej i 

rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców Słupowa i całej Gminy od Przewodniczącego Rady Gminy Słaboszów. 

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w miejsce Pana 

Zygmunta Zbienia. 

W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słaboszów jednogłośnie wybrany 

został Pan Jerzy Pilawski, który podziękował za obdarzenie go zaufaniem oraz zapewnił o swojej uczciwej i 

odpowiedzialnej pracy na rzecz samorządu. 

Następnie uzupełniony został skład osobowy Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Gospodarki Mieniem 

Rady Gminy Słaboszów o osobę radnego  

Pana Tomasza Wójcika 

Dalsze obrady Sesji poświęcone były absolutorium dla Wójta Gminy Słaboszów za 2016 rok. 

Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy – przedstawiła obszerną informację ze swej działalności za 2016 rok., po 

czym odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słaboszów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego Gminy Słaboszów. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pan Janusz Migas wystąpił z wnioskiem do 

Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok. 
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Powyższy wniosek zaopiniowany został pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. 

 Biorą pod uwagę przedstawione dokumenty Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie 

udzieliła Wójtowi Gminy Słaboszów  

Pani Marcie Vozsnak absolutorium za 2016 rok. 

Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy w imieniu własnym oraz całej Rady Gminy złożył 

Pani Wójt gratulacje i życzył tak udanej realizacji budżetu Gminy za 2017 rok. 

Pani Wójt podziękowała Radzie Gminy za owocną i dobrą współpracę, za łatwość porozumiewania się i 

wyznaczanie wspólnych priorytetów w działaniu. 

Podziękowała za pomoc w realizacji powierzonych zadań wszystkim Kierownikom i pracownikom zarówno 

Urzędu Gminy jak i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, a szczególne podziękowania skierowała pod 

adresem Skarbnika Gminy Pani Iwony Reisner. 

W czasie dalszej części procedowania, Rada Gminy podjęła 11 uchwał  

w następujących sprawach: 

1/przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słaboszów, 

2/zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok, 

3/przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  

   z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, 

4/przekazania dotacji dla OSP Słupów, 

5/dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących  

   dochody budżetu Gminy Słaboszów, 

6/przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

   Słaboszów, 

7/zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu 

   Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, 

8/stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Janowicach, 

9/stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dziaduszycach, 

10/przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie, 

11/zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  

     Miechowskiego. 

Kończąc obrady Sesji Pan Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że 27 maja bieżącego roku 

obchodziliśmy 27 rocznicę uchwalenia przez Sejm RP „Dnia Samorządowca”.  Ta historyczna data wiąże się z 

wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i jednocześnie pierwszymi 

wyborami do samorządu terytorialnego. 

Z tej okazji złożył wszystkim, którzy tworzą nasz lokalny samorząd tj. Pani Wójt, radnym, sołtysom oraz 

wszystkim pracownikom samorządowym  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym oraz satysfakcji z pracy zawodowej, jak również aby wszelkie wysiłki były zawsze zauważone i 

docenione przez mieszkańców naszej Gminy. 

 
                                                                                   Na zdj. pierwszy z prawej głosuje nowo wybrany radny 
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Inwestycje gminne w II kwartale 2017 r. 

 

 

Modernizacja boiska sportowego w Słaboszowie 

 

  W dniu 20.06.2017r. nastąpił protokolarny odbiór zadania   pn. „Remont i przebudowa /modernizacja 

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

Prace zostały wykonane w oparciu o zawartą umowę Nr ROŚI.271.3.2016 z dnia 24.10.2016r. i aneksem Nr 1 

z dnia 09.05.2017r., a zakres robót obejmował wykonanie: 

- prace przygotowawcze, 

- boisko sportowe wraz ze strefą bezpieczną 106x70m /prace ziemne, siatka przeciw kretom, sianie trawy, 

pielęgnacja/, 

- wyposażenie boiska /bramki, kabiny 2x dla zawodników rezerwowych, kosze, ławki/, 

- montaż piłko chwytów, 

- wykonanie terenów zielonych poza boiskiem, 

- wymiana ogrodzenia wokół boiska, 

- utwardzenie części działki w obrębie bramy wjazdowej, 

- remont przepustu, 

- utwardzenie brzegu za przepustem, 

- oczyszczenie i regulacja rowu melioracyjnego, 

- roboty elektryczne – oświetlenie boiska, 

- roboty dodatkowe odwodnienie – drenaż na części boiska. 

Wykonawcą robót była F.H.U.T. ANNA MALIK,  Bolęcin,  ul. Podleśna 6, 32-540 Trzebinia. 

Całkowita wartość zadania – robót budowlanych -  579.710,97zł  w tym środki Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej – Ministerstwo Sportu i Turystyki – 245.143zł, środki własne  Gminy Słaboszów - 

334.567,97 
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Przebudowa dachu na budynku szkolnym 

W dniu 06.06.2017r, nastąpił odbiór zadania pn.  ,, Przebudowa dachu na budynku szkolnym  z przebudową 

instalacji odgromowej na działce o nr ewid. 561/22 w miejscowości  Dziaduszyce, gmina Słaboszów-etap II ‘’ 

Prace zostały wykonane w oparciu o zawartą umowę Nr ROŚI.271.4.2016 z dnia 18.11.2016r, i umowę Nr 

ROŚI.7021.19.1.2017 z dnia 18.05.2017r i obejmowały wykonanie: 

I ETAP: 

 roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie wieży dachowej w ilości 220m
2 
(część), 

 wykonanie pokrycia dachowego w części,  

 postawienie rusztowań, 

 wymiana izolacji stropu wraz z uzupełnieniem,  

 

II ETAP: 

 roboty murarskie i betoniarskie, 

 wykonanie wieży dachowej, 

 pokrycie dachowe, 

 uzupełnienie docieplenia ścian, 

 izolację stropu, 

 instalację odgromową, 

 renowację elewacji ściany północnej, 

 renowację elewacji ściany wschodniej, 

 malowanie ścian, 

 

Wykonawcą robót był zakład  Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński , Miechów,                       

ul. Kamienna 13. Wartość całości robót wynosi: 385.850,53zl. 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 
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„Nie pal przy mnie, proszę” 
 

Uczniowie klasy I z Zespołu Szkół w Dziaduszycach przystąpili do realizacji ogólnopolskiego 

programu edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Klasy II i III kontynuują jego 

realizację. Realizacja zajęć była poprzedzona poinformowaniem rodziców o głównych założeniach 

programu. Jego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Cele programu to: 

- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,  

-kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, 

-uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, 

-uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie  dymu papierosowego związane z biernym 

paleniem, 

- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 

Pierwszaki będą uczestniczyli w pięciu zajęciach warsztatowych. Na pierwszych dzieci poznały 

wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im podczas realizacji programu. To właśnie na prośbę Wiki 

dzieci podjęły próbę zdefiniowania pojęcia-zdrowie. Pierwszaki kolorowały także Wiki. Następnie 

zastanawiały się co zdaniem wiewiórki trzeba robić, aby być zdrowym. Pracując w grupach udzielali 

odpowiedzi na postawione pytanie w formie rysunkowej. Maluchy wskazywały, że wpływ na nasze 

zdrowie ma zdrowe odżywianie, picie wody, aktywności fizyczna (ćwiczenia, ruch na świeżym 

powietrzu, dbałość o higienę osobistą, odpoczynek, wizyty kontrolne u lekarza.  Na kolejnych 

zajęciach uczniowie słuchali  „Wierszyka o Wiki” i odpowiadali  na pytanie –od czego zależy nasze 

zdrowie? Na zakończenie zajęć dzieci zastanawiały się co szkodzi naszemu zdrowiu. Ostatnie zajęcia 

poświęcone były profilaktyce antynikotynowej- szkodliwości palenia papierosów, dzieci 

zastanawiały się także jak przekonać palaczy papierosów, aby nie robili tego w obecności 

niepalących. Stąd liczne pomysły na plakietki i plakaty poświęcone niepaleniu w obecności dzieci i 

innych osób, które nie są uzależnione od nikotyny. Szkolna realizacja programu zakończyła się 

ogłoszeniem konkursu dla wszystkich uczniów klas I-III na plakat pod hasłem „Nie pal przy mnie, 

proszę”. Jego organizatorzy to – pp. Mariola i Adam Wachaccy. Na konkurs wpłynęło ponad 30 prac. 

O wynikach i wręczeniu nagród napiszemy w kolejnym artykule. 
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                                                                                 Już pływają! 

 

 

 

 

                                                                            Począwszy od 25 marca  uczniowie naszej podstawówki biorą 

udział w małopolskim projekcie nauki pływania „Już pływam”. Projektem objętych zostało 60 

uczniów klas I-VI. Będzie on realizowany do 10 czerwca 2017 r. Zajęcia dla dzieci nie umiejących 

pływać  odbywają się na krytej pływalni w Miechowie. Uczestnicy podzieleni na cztery  grupy 

uczestniczyć będą w ośmiu dwugodzinnych zajęciach z pływania. Odbywają  się one w soboty. 

Prowadzą  je wykwalifikowani instruktorzy. Nad bezpieczeństwem uczących się pływać czuwają 

ratownicy i opiekunowie grup : pp. Mirosława Dąbrowska, Marek Sarna i Mariola i Adam 

Wachaccy.  Projekt zakłada  zdobycie przez uczestników umiejętności pływania oraz, że  przyczyni 

się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 

korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. Ma także  poprawić  kondycję i podnieść ogólną  sprawność 

fizyczną uczniów, upowszechniać kulturę fizyczną i sport. Służy również  integracji społecznej, 

utrwalaniu nawyków prozdrowotnych, promowaniu 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. Zajęcia są finansowane z budżetu Województwa 

Małopolskiego, środków budżetu Gminy Słaboszów oraz wpłat rodziców. Uczącym się pływać 

życzymy powodzenia  i  wytrwałości w nauce.   
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„Świąteczne Kartki Dobroczynne” 

Pomoc ma moc 
 
    W dniach 22.03-12.04.2017 r. w naszej szkole w Dziaduszycach odbyła się akcja charytatywna „Sursum 

Corda” - Świąteczne Kartki Dobroczynne. Organizacją tego przedsięwzięcia zajął się Samorząd Uczniowski. 

Działalność ta miała na celu zgromadzenie pieniędzy dla osób chorych i niepełnosprawnych. W tej akcji 

udział brali wszyscy uczniowie naszej szkoły, a sprzedażą kartek zajęli się uczniowie z klasy IIIb  gimnazjum. 

Opiekunem akcji była pani Marlena Tekieli. 

       Każda z kartek wraz z kopertą kosztowała 2zł. W sumie  sprzedano 30 kartek, co w rezultacie dało 60 zł.  

Po zakończeniu akcji pieniądze zostały wpłacone na konto Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Dziękujemy 

za okazaną pomoc. 

 

                                                                                                                                                      

NOCE I DNIE ZIEMI MIECHOWSKIEJ 
 
Dnia 6 kwietnia 2017 roku w Szkole w Dziaduszycach odbyło się spotkanie z cyklu ,,Noce i Dnie Ziemi 

Miechowskiej". Hasło spotkania brzmiało ,,Dziaduszyce na Starej Fotografii i Tekstach Literackich. Dwór w 

Dziaduszycach i Jego Przedwojenni Goście". W programie całego wydarzenia był między innymi pokaz 

archiwalnych zdjęć ze zbiorów Pani Konstancji Byszewskiej, która jest córką przedwojennego właściciela 

dworu w Dziaduszycach. Odczytane zostały też teksty wspomnień Zofii Starowieyskiej- Morstiniowej i 

Margaret O'Brien, w których zostały zawarte informacje na temat Dziaduszyc. Przed wojną miejscowość tą 

odwiedzała również Zofia Żurakowska. Podczas spotkania można było usłyszeć fragmenty jej książek dla 

młodzieży. Wydarzenie zostało poprowadzone przez Martę i Ireneusza Trybulców. Uważam, że powinno być 

więcej takich spotkań, ponieważ uczą nas one o historii miejsca, w którym na codzień przebywamy. 
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Ozdoba wielkanocna 

 
 Dnia 26 kwietnia 2017r, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt." Najciekawsza ozdoba 

wielkanocna ",który został zorganizowany przez Panią M.Tekieli. Udział wzięli uczniowie zarówno 

klas 4-6 jak i gimnazjalnych. 

 Wszystkie prace były kreatywne ,ciekawe i barwne. Wykonane wieloma technikami, przez 

połączenie rozmaitych materiałów, każdy w swoim rodzaju .Na każdej akcent świąt wielkanocnych. 

Pisanki, baranki, koszyczki, zajączki i kurczaczki, a wiosenne odcienie zieleni i żółci przykuwały 

wzrok. Spośród tylu wspaniałych prac, można było wyłonić tylko trójkę wygranych. 

 

Wśród uczniów klas podstawowych, poszczególne miejsca zajęli: 

1.Emilia Kisiel   kl.V 

2.Paweł Dąbrowski                            kl. IV 

3.Aleksandra de Pourbaix             kl.VI 

 

Wśród uczniów gimnazjum,wyróżnione zostały prace: 

1.Aleksandra Romanowska             kl.IIIb gimnazjum 

2.Laura Downar Zapolska  kl.Ib  gimnazjum 

3.Oliwia Nowak   kl.IIa gimnazjum 

 

Laureaci konkursu otrzymali drobne upominki rzeczowe i dyplomy. 

 

 Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt wśród 

innych, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. 

 

          Oliwia Nowak 

          kl. II gimnazjum 
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Wycieczka do Kaliny Wielkiej 
 
7 czerwca grupa przedszkolaków oraz klasy II i III ze Szkoły Podstawowej w Janowicach pod opieką swoich 

wychowawczyń uczestniczyły w wyjeździe do pasieki „Kordecki i wnukowie”. Właściciel pasieki Pan 

Jarosław Bełtowicz przeprowadził lekcję przyrodniczą na temat życia pszczół. Zajęcia były bardzo ciekawe, 

dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści o życiu malutkich ale jakże pracowitych owadów. 

 

 

 
 

 
 W tym samym dniu czekała dzieci jeszcze jedna atrakcja – zaproszenie do Gminnej Biblioteki Publicznej, 

gdzie w ramach akcji ‘Cała Polska czyta dzieciom” Wójt Gminy Słaboszów pani Marta Vozsnak, Sekretarz 

Gminy pan  Paweł Osikowski oraz pani Janina Gaik z Koła Gospodyń Wiejskich czytali dzieciom wybrane 

utwory z literatury dziecięcej. Maluchy z wielkim zainteresowanie śledziły przygody bohaterów bajek. Na 

zakończenie spotkania przedszkolaki zaprezentowali wiersz Jana Brzechwy pt. „Żuk”. Dzieci wróciły do 

szkoły pełne wrażeń, z uśmiechem na twarzach. 
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„Biblioteka,  Oczywiście!” 

Tydzień bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie 
 
 W dniach 8-15 maja 2017 r.  trwa XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest 

podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu 

bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

W dniu 8 maja o godz. 9.30 odbyły się w naszej placówce 2 spotkania dla 45 uczniów klas młodszych  wraz z 

wychowawcami z Zespołu Szkół z Dziaduszyc.  Spotkanie pierwsze miało charakter rozrywkowy ,ponieważ  

wystąpili aktorzy z teatru baśniowego Kameleon z Krakowa z  teatrzykiem  profilaktycznym promującym 

zdrowy tryb życia pt.: „W zdrowym skrzacie zdrowy duch”. Dzieciaki oglądały z wielkim zainteresowaniem i 

brały czynny udział w zabawie wspólnie z aktorami. Przygody Milusia i  Miłasi  nauczyły  dzieci zdrowego 

stylu życia, zachęciły  do ruchu i spożywania owoców i warzyw. Dzieci zrozumiały , co dla nich najlepsze i 

najzdrowsze . 

Drugie spotkanie miało charakter  uroczysty i podniosły. Dzieci wysłuchały pogadanki o bibliotece i książce, a 

następnie uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na czytelnika naszej biblioteki. Wcześniej rodzice 

podpisali zobowiązania biblioteczne.  Grupa 24 dzieci pięknie i głośno wypowiedziała słowa przyrzeczenia. 

Następnie każde dziecko zostało pasowane książką i otrzymało dyplom, oraz skromny upominek. Na 

zakończenie dzieci podziękowały i obiecały, że będą aktywnie wypożyczać książki. Na pamiątkę pozostały 

wspólne fotografie. 

 

                                                                                   

 
 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 

 

Dnia 9 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach odbył się „Konkurs Wiedzy o Krajach 

Niemieckojęzycznych”. Brali w nim udział uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej. Konkurs nadzorowała 

pani Marlena Tekieli. 

Uczniowie uczyli się różnych ciekawostek i przydatnych informacji dotyczących państw, w których głównym 

używanym na co dzień językiem jest język niemiecki, m.in.: Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Do konkursu 

przygotowane były specjalne materiały, które dostarczały potrzebnych informacji. Wszyscy bardzo starannie 

przygotowali się do konkursu, jednak najlepsi byli: 

 

1 miejsce – Milena Gołdyn                    (klasa VI) 

2 miejsce –Kamila Baran                       (klasa VI) 

3 miejsce –Julita Błaszkiewicz              (klasa VI) 

 

Wyróżnienia:    Kamila Jaskulska            (klasa VI) 

                        Aleksandra de Pourbaix  (klasa VI) 

                        Martyna Gołdyn               (klasa V) 

                        Małgorzata Michalska     (klasa VI 
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"Sherlock Holmes Ortografii" 

 
Dnia 16.05.2017 roku o godz. 10.00 w SP nr 1 w Miechowie odbył się międzynarodowy konkurs 

ortograficzny. 3 uczennice z naszej szkoły - Kinga Nocoń z kl. IV, Julia Podyma z kl. V i Kamila Baran z 

kl. VI wraz z nauczycielką j.polskiego p. B.Morawską w tym dniu pojechały do Miechowa. 

 Celem  konkursu było: 

- propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod wzglęgem ortografii i interpunkcji; 

- rozbudowanie świadomości ortograficznej; 

- zmobilizowanie do systematycznego wysiłku; 

- wdrożenie do samodzielnej pracy. 

Warto było spróbować i wziąć udział w konkursie. 

Uczennice z naszej szkoły świetnie poradziły sobie z ortografią (zadania wcale nie należały do łatwych) i 

zajęły 2 miejsce:  

Kinga Nocoń z klasy IV i Julia Podyma z klasy V.  

30 maja br. odbyło sie uroczyste wręczenie nagród. Koleżanki otrzymały dyplomy i piękne książki. 

Gratulujemy naszym koleżankom, dziękujemy naszej polonistce p.B.Morawskiej za przygotowanie i wsparcie 

i życzymyy dalszych sukcesów. 

 

 

Mali goście o wielkim sercu w Domu Opieki Społecznej „BETANIA” 

 
Dzień 11 maja 2017r. – wizyta w Domu Opieki Społecznej „Betania” w Miechowie. Spotkanie odbyło się w 

ramach wolontariatu a zarazem realizacji kolejnego tematu innowacji pedagogicznej. W jego ramach odbyło 

się spotkanie dzieci obu środowisk z pensjonariuszami domu. Uczniowie pod kierunkiem pań: Bogusławy 

Zabadaj i Anny Sarny ze szkół podstawowych : SP Dziaduszyce i SP nr 1 Miechów przygotowały część 

artystyczną, która widzom (pensjonariuszom) bardzo się podobała. Nie obeszło się bez rozmowy z 

pensjonariuszami - widać było w ich oczach radość i wzruszenie, które udzieliło się także i nam. W ramach 

rewanżu dzieci poczęstowane zostały ciasteczkami i herbatką. Dzięki uprzejmości pana Dyrektora i 

pracowników zwiedziliśmy cały obiekt. Na zakończenie naszej wizyty wręczyliśmy pensjonariuszom 

samodzielnie wykonane upominki.Za wspaniałą atmosferę i miłe przeżycia dziękujemy. Była to lekcja – 

prawdziwa lekcja życia. 
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,, Nam Henryk Sienkiewicz patronuje” 
 

W miesiącu maju bieżącego  roku uczennice z Zespołu Szkół z Dziaduszyc,  wzięły udział w konkursie z 

okazji jubileuszu – 100-lecia szkoły podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w  Miechowie. Z tej okazji ułożyły 

wiersze o tym patronie. Celem konkursu było:  

- propagowanie twórczości H. Sienkiewicza 

- zachęcenie uczniów do inwencji twórczej 

- kształtowanie uczuć patriotycznych oraz przypomnienie chlubnych kart   historii w powieściach H. 

Sienkiewicza 

- doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz wyszukiwania informacji w różnych 

źródłach  

Szczególnie zaangażowani się uczniowie z klasy V, dzięki motywacji nauczycielki j. polskiego P. Barbary 

Morawskiej, która nadzorowała i kontrolowała prace. Najlepsza okazała się praca literacka -wiersz Oliwii 

Rakoczy z klasy V. Otrzymała dyplom i książkę w nagrodę. Gratulujemy Oliwii i życzymy dalszych 

sukcesów! Może  kiedyś z naszej koleżanki będzie poetka… 

 

Konkurs matematyczny 
 
22 maja 2017r. w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny dla 

uczniów piątych klas. Reprezentantką naszej szkoły była Karolina Milewska. 

Uczniowie w czasie 60 minut rozwiązywali konkursowe zadania matematyczne - każdy chciał być najlepszy. 

Po tym czasie wszyscy uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami wybrali się na wycieczkę, którą celem była 

Bazylika Mniejsza grobu Bożego w Miechowie. Tam czekała na nich pani przewodnik, która opowiedziała o 

historii Bazyliki, oprowadziła o jej wnętrzu oraz zaprowadziła grupę do dawnego Klasztoru Bożogrobców, 

które znane są jako "Pustki".  Przyszedł czas na wyniki konkursu i choć Karolina nie zajęła miejsca na podium 

- to jesteśmy z niej bardzo dumni, bo na prawdę i tak bardzo dobrze sobie poradziła. Gratulujemy!  

nauczyciel prowadzący: Danuta Małkiewicz 

opiekun w czasie wyjazdu: Magdalena Żychowicz 
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Cudownych Rodziców mam ............. 

Tak brzmiały słowa znanej piosenki dla rodziców. Uroczystość Dnia Mamy i Taty to szczególna okazja,której 

towarzyszą niesamowite emocje: uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. W Szkole Podstawowej w 

Janowicach to święto obchodzono 29 maja 2017r. Przedszkolaki oraz uczniowie klasy II i III pod opieką 

swoich wychowawczyń pani Jolanty Borkowskiej –Czekaj ,Ewy Reroń, Patrycji Babiarz oraz Anny Kubiś i 

Renaty Bróg zaprezentowali swoje umiejętności przed rodzicami. Na tę okoliczność dzieci przygotowały dla 

rodziców część artystyczną: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Na koniec dzieci wręczyły 

Rodzicom prezenty. Po zakończeniu części oficjalnej rodzice udali się na słodki poczęstunek. 
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Festyn Rekreacyjno-Sportowy: 

Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego  

W dniu 1 czerwca br. w Zespole Szkół w Dziaduszycach  odbył się  Festyn Rekreacyjno-Sportowy z okazji 

Dnia Dziecka  i  Sportu Szkolnego. Celem imprezy, za której organizację odpowiadał  nauczyciel wychowania 

fizycznego p. Marek Sarna wspierany przez p. Jerzego Schaba i Agatę Piotrowską, było kreowanie zdrowego 

stylu życia, zachęcanie uczestników do czynnego uprawiania sportu, propagowanie zasady „fair play” w 

rywalizacji sportowej, popularyzacja wybranych gier i zabaw rekreacyjnych, promowanie zdrowego, 

bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym, jako formy profilaktyki uzależnień, 

integracja społeczności szkolnej, aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich programach profilaktycznych m. in. 

: „Trzymaj formę”, „Wolność Oddechu-Zapobiegaj Astmie”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, konsolidacja 

środowiska lokalnego w działaniach na rzecz wspólnego dobra, promocja szkoły i uczniów na zewnątrz. 

Atrakcją festynu rodzinnego był pokaz sztuki walki i Kihon Kata w wykonaniu senseja Pawła Zbieżka, pokaz 

techniki zatrzymania i doprowadzenia do radiowozu, obezwładniania podejrzanego i napastnika na 

funkcjonariusza w służbie, zawody w grach zespołowych - piłki nożnej chłopców i piłki ręcznej dziewcząt o 

puchar Wójta Gminy Słaboszów. Reprezentacje gimnazjum zagrały ( klasy III na resztę), a w szkole 

podstawowej była rywalizacja z zachowaniem zasad fair play z uczniami z Janowic. 

Ponadto była możliwość zagrania w tenisa stołowego, unihokeja, przygotowano tor przeszkód 

(sprawnościowo – zwinnościowy) i zabawy rekreacyjne dla wszystkich chętnych, robienie dużych baniek 

mydlanych. Zabawę umiliła loteria fantowa – każdy los wygrywał – w niej udział wzięli wszyscy uczestnicy 

festynu, którzy również otrzymali coś słodkiego. Nie zabrakło sponsorów zarówno nagród rzeczowych, 

fantów na loterię, słodyczy i nagród sportowych, którym serdecznie w imieniu dzieci i nauczycieli 

dziękujemy. Sponsorami byli: P. Soczówka – firma Prymus z Miechowa, Państwo Rakoczy, Spółdzielnia 

Uczniowska „Sezam” z Dziaduszyc, Krakowski Bank Spółdzielczy oddział Klina Wielka, firma 

ubezpieczeniowa Conkordia i Urząd Gminy w Słaboszowie. Pogoda dopisała, dzieci były zadowolone – 

mogły się integrować na sportowo z rodzicami z środowiskiem szkolnym podczas pikników klasowych – 

grillowanie, pizza, udział w zawodach, czy grach i zabawach rekreacyjnych. Nagrody wręczyli 

przedstawiciele Urzędu Gminy: Przewodniczący Rady Gminy Apoloniusz Dulewski, Pani Wójt Marta 

Vozsnak i Pan Sekretarz Paweł Osikowski. Uczniowie dziękują za wspólną zabawę i świętowanie. W grach 

zespołowych I miejsce zajęły drużyny chłopców i dziewcząt z klas III Gim., którzy otrzymali piłki, medale i 

puchar, a w szkole podstawowej zwyciężyli chłopcy i dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Dziaduszyc. 

Królami strzelców zostali: w Gimnazjum – Katarzyna Wywiał i Sebastian Chrzan z kl.III, w szkole 

podstawowej Michał Błaszczak z kl. VI z Dziaduszyc, a wśród dziewcząt Ania Proszczałkiewicz z SP 

Janowic.  
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INFORMACJA 

o wyniku przeprowadzonego przetargu 

Wójt Gminy Słaboszów 
 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 czerwca 2017  r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie 

został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

położonej w miejscowości Buszków stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działki nr nr 497/3,497/4,497/5  o powierzchni łącznej  5,77  ha , objęte  

Księgą Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych  . 

Nieruchomość  stanowi teren  nieczynnych  stawów rybnych  wraz ze znajdującymi się na niej 

urządzeniami hydrotechnicznymi Do przetargu nikt nie został dopuszczony , gdyż nikt nie wpłacił  

wadium  .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 161 738,00 zł (słownie: sto 

sześćdziesiąt jeden tysięcy  siedemset trzydzieści osiem  złotych 00/100 ) brutto. Przetarg zakończył 

się wynikiem negatywnym. 

 
 

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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INFORMACJA 

DLA RODZICÓW UCZNIÓW I PEŁNOLETNICH UCZNIÓW 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, który realizuje zadania związane  z przyznawaniem 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów, tj. 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych uprzejmie informuje, że w nowym  roku szkolnym 2017/2018 

wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych należy składać w biurze Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój świadczeń 

rodzinnych Nr 10,  w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 września do dnia 15 września 2017r. 

UWAGA: wnioski złożone po terminie, zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dni  7 

września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.), 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych można pobrać ze strony internetowej 

Urzędu Gminy w Słaboszowie lub w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, pokój 

świadczeń rodzinnych Nr 10. 

Słaboszów, 2017-07-12. 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słaboszowie 

/-/ Wanda Zientara 

 

 

 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH 

 

 
Urząd Stanu Cywilnego w Słaboszowie informuje, że w 2017 roku wymianie podlegają 

dowody osobiste wydane w roku 2007. 
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IV Małopolski Jarmark Wielkanocny 

 
W niedzielę palmową, 9 kwietnia 2017 roku w Miechowie odbył się IV Małopolski Jarmark Wielkanocny. 

Gminę Słaboszów reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kaliny Wielkiej. Przygotowały one 

wiele przysmaków świątecznych dla gości, którzy odwiedzili nasz stragan. Podczas jarmarku rozstrzygnięto 

konkursy na: miechowską babę wielkanocną, dekorację świąteczną z barankiem lub zajączkiem, na 

najpiękniejszą palmę wielkanocną oraz „Wielkanoc w sztuce malarskiej”.  Wszystkim uczestnikom jarmarku 

towarzyszyła muzyka grana przez zespoły występujące na scenie. 

 

 

 Zawody sportowo-pożarnicze 
Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 2 lipca 2017 roku na boisku 

sportowym w Kalinie Wielkiej. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach 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.. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów 

4. Pan Paweł Osikowski – Sekretarz Gminy  

5. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie. 

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

7. Dh Stanisław Krawiec – Komendant Gminny OSP 

8. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie 

   oraz Radni Rady Gminy Słaboszów 

9. Pan Piotr Michta – Kierownik Posterunku Policji w Racławicach. 

oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego. 

Program zawodów: 

1. Rozpoczęcie i przeprowadzenie zawodów jednostek OSP i MDP 

2. Podsumowanie i wręczenie nagród 

3. Wręczenie odznaczeń 

4. Przemówienia okolicznościowe 
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Wyniki zawodów: 

 

Grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

 

Święcice MDP – dziewczęta  - I miejsce 

Kalina Wielka MDP – chłopcy – I miejsce 

 

Grupa OSP: 

OSP Ilkowice – I miejsce 

OSP Nieszkow – II miejsce 

OSP Słupów – III miejsce 

OSP Kalina Wielka – IV miejsce 

OSP Słaboszów – V miejsce 

OSP Janowice – VI miejsce 

OSP Kropidło -  VII miejsce 

 

Komisję sędziowską na gminne zawody sportowo-pożarnicze powołał Komendant Powiatowy PSP w 

Miechowie a Sędzią Głównym był kpt. Mariusz Idzik. 

 

Dokonano wręczenia odznaczeń STRAŻAK WZOROWY dla niżej wymienionych druhów: 

 

1. Dh Tomasz Migas s. Janusza  – OSP Ilkowice 

2. Dh Tomasz Kawiorski s. Grzegorza  – OSP Święcice 

3.  Dh Mateusz Milewski s. Jarosława  – OSP Święcice 

4. Dh Andrzej Kowalski s. Henryka – OSP Słupów 

5. Dh Mariusz Jarzyński  – OSP Słupów 

6. Dh Angelika Nowak c. Tadeusza  – OSP Słupów 

7. Dh Rafał Bochniak s. Jana  – OSP Słaboszów 

8. Dh Michał Michta s. Janusza  – OSP Słaboszów 

9. Dh Maciej Garnek s. Krzysztofa – OSP Nieszków 

10. Dh Marcin Michta s. Józefa – OSP Nieszków 

11. Dh Natkaniec Patryk s. Jana – OSP Kropidło 

12. Dh Tomasz Rausiński s. Tadeusza – OSP Śladów 

 

Gminne zawody sportowo pożarnicze odbyły się bez zakłóceń w duchu sportowej rywalizacji zakończono je 

tradycyjną grochówka. 
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WÓJT GMINY SŁABOSZÓW 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  SŁABOSZÓW 

 

Wraz z Radą Gminy, przy współpracy z KGW w Nieszkowie oraz 

KGW w Kalinie Wielkiej, mają przyjemność zaprosić Państwa na imprezę 

plenerową pn „ Słaboszowskie Smaki ” , połączoną ze świętem plonów w 

Naszej Gminie. 

W programie:  

 
 Msza Święta, 

 Występy artystyczne, 

 Koncert zespołów: ROMPEY  i  EXTRA MOCNI , 

 Zabawa ludowo-taneczna . 

Ponadto przewidziano również atrakcje dla najmłodszych oraz „małą gastronomię”               

(zaplecze gastronomiczne) 

 

Do wspólnego świętowania zapraszamy 20 sierpnia 2017r. 
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