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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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W samorządzie i o samorządzie 
 

  

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 

 
 
      W dniu 13 sierpnia 2015 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której przewodniczył 
Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów. 
      Zgodnie z porządkiem obrad powołany został sekretarz obrad oraz przyjęty protokół  
z poprzedniej sesji. Pani Wójt odczytała sprawozdanie  
z wykonania uchwał poprzedniej Sesji.  
 
Rada Gminy wysłuchała: 

1. Informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 
2. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Słaboszowie za I półrocze 

2015 roku. 
3. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Kalinie Wielkiej z siedziba w Słaboszowie za I półrocze 2015 roku. 
4. Informacji z działalności Izb Rolniczych. 

 
Ponadto podjęte zostały uchwały w następujących sprawach: 
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok, 
- udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Miechowskiego, 
- nabycia na rzecz Gminy Słaboszów nieruchomości gruntowej położonej w Kalinie Wielkiej, 
- nabycia na rzecz Gminy Słaboszów nieruchomości gruntowej położonej w Kropidle. 
- kontynuacji współorganizowania i współfinansowania powiatowego doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli matematyki, 
- określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktów 
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s  
w Dziaduszycach, 
- przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu 
ustawy Prawo wodne. 
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Inwestycje gminne w III kwartale 2015r. 

 
 
 

Małopolskie Remizy 2015 

W miesiącu sierpniu 2015 r. roku w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015” Zakład 
Remontowo- Budowlany z Falniowa (wyłoniony w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty) 
dokonał modernizacji Remizy Strażackiej OSP w Kalinie Wielkiej w zakresie robót budowlanych. 
Prace obejmowały: 
- remont pomieszczenia sanitariatów 
- remont pomieszczenia kuchni 
- remont pomieszczenia gospodarczego 
W dniu 07.09.2015r. dokonano odbioru w/w robót za łączna kwotę 24728,67 zł. W obecnym czasie 
trwają prace w zakresie montażu pomieszczeni kuchni przez F.H.U. KOMO z Kaliny Wielkiej 
wyłonionej również w drodze wyboru najkorzystniejszej ofert. 
 
 

Bezpieczna Małopolska 2015 

 

W miesiącu sierpniu 2015 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach konkursu Bezpieczna 
Małopolska 2015, który obejmował zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania oraz 
pompę szlamową WT-30 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 13545,00 zł w tym kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa 
Małopolskiego wyniosła 6772,00 zł. 
 

Przebudowa dróg 

W dniu 15.09.2015 r. odebrano roboty drogowe w ramach zadań pod nazwą: 
1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kropidło – do pól w km 0+000-0+500. Zakres 
prac obejmował: 
- roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków) 
- roboty ziemne (wykonanie koryta drogi) 
- wykonanie podbudowy z kamienia i nawierzchni asfaltowej 
- renowacja rowu 
- plantowanie poboczy 
Kwota zadania wyniosła łącznie 105579,51 w tym kwota  pochodząca z budżetu gminy wyniosła 
52789,76 zł oraz pozyskana dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego  52789,75 zł. 
2. Przebudowa drogi gminnej K140480 Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000-1+278. 
Zakres prac obejmował: 
- roboty ziemne (wykonanie koryta drogi) 
- odwodnienie (renowacja rowu i budowa przepustów zjazdowych) 
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- wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej 
- plantowanie poboczy 
Kwota zadania wyniosła 312187,14 zł. Zadanie wykonano w całości ze  środków własnych 
budżetu. 
 

   
     Przebudowana droga gminna na odcinku                Przebudowana droga dojazdowa do gruntów  
                 Maciejów Nowy – Święcice                                          rolnych w Kropidle 
 
 
 

Zakup działki w Kalinie Wielkiej 

 
 W dniu  23.09.2015 r.  Gmina  Słaboszów nabyła odpłatnie aktem notarialnym od osoby fizycznej  
na własność  nieruchomość niezabudowaną położoną  w miejscowości Kalina   Wielka  oznaczoną   
w  ewidencji gruntów  jako działka nr 628/2  o  powierzchni  0,0300 ha  za kwotę 4200,00 zł  
(słownie : cztery tysiące dwieście  złotych 00/100) z przeznaczeniem  na cele statutowe  Gminy.   
 
 

Fundusz Sołecki 
 

W ramach Funduszu Sołeckiego w III kwartale  2015 roku zostały wykonane prace budowlane w 
następujących miejscowościach: 
1.Słaboszów – w remizie OSP wykonano prace polegające na podwieszeniu sufitu, wykonaniu 
izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej oraz dokonano wymiany opraw świetlówkowych łącznie za 
kwotę 11101,00 zł. 
2.Maciejów – w Domu Ludowym dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej za łączna 
kwotę 7000,00 zł. 
3.Kropidło – w Świetlicy Wiejskiej dokonano montażu okna z PCV za kwotę 1277,00 zł oraz 
utwardzono plac tuczniem przy Remizie OSP w ilości 210 m² za łączną kwotę  9801,00 zł. 
4.Dziaduszyce – na budynku Świetlicy Wiejskiej dokonano częściowej wymiany pokrycia 
dachowego za łączna kwotę 8595,00 zł. 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 
 

                             
                        Wakacyjne spotkanie dla młodzieży 

 

     W dniu 21 lipca o godz. 15.00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie  
z siedzibą w Kalinie Wielkiej odbyło się spotkanie w ramach projektu realizowanego przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Miechowie: „Małopolskie Centrum Aktywności 
Lokalnej -Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”. W spotkaniu wzięło udział 16 
młodych  osób z gimnazjum i liceum.  Zajęcia prowadzone były przez  3 instruktorów ze 
Stowarzyszenia Nieformalnego „ MERITUM” z Krakowa . Celem tej organizacji  jest szerzenie 
wiedzy i praktyki psychologicznej, popularyzowanie jej i docieranie do jak największej liczby 
ludzi. Podstawowym zadaniem jest szerzenie idei edukacji nieformalnej i kształtowanie szeregu 
kompetencji i umiejętności. Tematem spotkania były warsztaty z konstrukcji robotów z klocków 
lego i ich programowanie. Na wstępie spotkania odbył się krótki wykład połączony z ćwiczeniami 
na koncentrację. Następnie  zajęcia praktyczne odbywały się w dwóch  grupach, z których każda 
miała swoje pomysły . Młodzież była bardzo zainteresowana  nowoczesnymi technikami 
warsztatów i wypracowała własne modele. Zajęcia były atrakcyjne ,kreatywne i zabawne, a ich 
uczestnicy uczyli się od siebie wzajemnie. 
 

    
                                                                                         
Kierownik Biblioteki 

                                                                                                                   /-/  Mielus Anna 
 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

       W dniu 1 września 2015 roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego  
w Zespole Szkół w Dziaduszycach oraz w Szkole Podstawowej w Janowicach. Uroczystość 
rozpoczęła się jak co roku Mszą Świętą w kościele Św. Mikołaja w Słaboszowie, gdzie wszystkie 
dzieci wraz z rodzicami oraz gronem pedagogicznym uczestniczyły we Mszy Świętej. W części 
dalszej nastąpiło oficjalne powitanie przez dyrektorów szkół wszystkich obecnych oraz omówienie 
najważniejszych kwestii organizacyjnych, a także spotkanie w salach lekcyjnych każdej klasy z 
wychowawcą. Gro uczniów przybyło do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym 
zapałem do pracy.  
W uroczystości wzięła również udział Pani Wójt Gminy Słaboszów – Marta Vozsnak oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów – Pan Apoloniusz Dulewski. 
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XV Dożynki Powiatu Miechowskiego 
 

     W niedzielę 13 września 2015 roku na stadionie sportowym w Charsznicy odbyły się  XV 
Dożynki Powiatu Miechowskiego połączone z XXI Charsznickimi Dniami Kapusty. Podczas 
powiatowego Święta Plonów Gminę Słaboszów reprezentowały: Wójt Gminy Słaboszów – Pani 
Marta Vozsnak oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kaliny Wielkiej i Nieszkowa. Piękny 
okazały wieniec dożynkowy oraz przyśpiewki przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Kalinie Wielkiej, natomiast smaczne potrawy, które można było degustować przygotowały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie.   
 

                      
 
 

II Powiatowy Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Ziemi 

Miechowskiej 
 

       W dniach 18-19 września odbył się II Powiatowy Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Ziemi 
Miechowskiej. Trasa rozpoczynała się w Racławicach, wiodła  przez Dosłońce - Dale do Janowic  
a potem do Miechowa. W rajdzie udział wzięło ponad 50 uczestników z terenu powiatu 
miechowskiego, gościnnie ekipa z Włoszczowy, a także 20 Drużyna Harcerska im. Andrzeja 
Małkowskiego działająca w Szkole Podstawowej w Janowicach pod opieką dh hm Jolanty 
Borkowskiej – Czekaj, Pani Marii Goli, Pani Mirosławy Janus. Drużyna w składzie: dh Karina 
Żmuda, dh Julia Kania, dh Krzysztof Nocuń, dh Mateusz Malmon, dh Klaudiusz Gaura, dh Renata 
Szafirska, dh Aleksandra Gądek, dh  Aleksandra Sitkowska, dh Anna Proszczałkiewicz, dh Maciej 
Domek. Nasi najmłodsi, nie tylko wędrowali, ale podziwiali  piękne okolice gminy  Słaboszów, 
gminy Miechów oraz gminy Racławice. Uczestniczyli we współzawodnictwie czyli konkursie 
historycznym i Grze terenowej z punktami kontrolnymi symulującymi warunki II wojny światowej. 
Dzień zakończył się wieczornicą  i wspólnym śpiewaniem piosenek harcerskich.  Na wieczornicę 
przybyli zaproszeni gości:  Pani Marta Vozsnak –Wójt Gminy Słaboszów, Pan Apoloniusz 
Dulewski-Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów, Pan Jerzy Pilawski Radny Gminy Słaboszów, 
Pani Anna Kasprzyk – opiekun drużyny z Zespołu Szkół w Dziaduszycach,  Pan Leonard Mazur - 
Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu  Starostwa Powiatowego w Miechowie, Pani Zofia 
Piechowicz- Dyrektor Gimnazjum w Miechowie, Pan Krzysztof Gajos v-ce Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego,  dh hm. Adam Kania Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Everest”, 
dh Janusz Schab Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach, a także państwo   Wanda Nocuń  
i Zbigniew Nocuń, którzy przygotowali wspaniałą kiełbaskę z grilla. Druhny i druhowie z 20 
Drużyny harcerskiej z Janowic złożyli Przyrzeczenie Harcerskie- „Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.”-  
tym samym stali  się pełnoprawnym członkami  ZHP otrzymując  krzyże harcerskie od drużynowej 
harcmistrzyni J.Borkowskiej-Czekaj. Po tak podniosłej chwili udali się na nocleg w szkole. 
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Drugi dzień to wędrówka z Janowic do Miechowa gdzie zostały wręczone puchary i nagrody. 
Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez : Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy  
w Słaboszowie. Urząd Gminy i Miasta w Miechowie.  
Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Everest” przy współpracy Szkoły 
Podstawowej w Janowicach i Drużyny Wędrowniczej „3DSH” działającej przy LO w Miechowie. 
Patronat nad wydarzeniem objęli samorządowcy z powiatu miechowskiego: starosta Marian 
Gamrat,  burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski i Wójt Gminy Słaboszów Marta 
Vozsnak. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali plakietkę rajdu. Byli bardzo zadowoleni mogąc upowszechniać 
wiedzę historyczna poprzez upamiętnianie miejsc pamięci narodowej. Spędzić wspaniałe, 
niezapomniane chwile z gitarą przy wieczornym ogniu. Komendantką rajdu była pwd. Kinga 
Pasternak, a program przygotowała pwd. Kamila Chyży. 
 

                
 
 

VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w Miechowie 

 
       W dniu 20 września 2015 roku odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze na 
stadionie sportowym w Miechowie. Z terenu Gminy Słaboszów udział wzięły trzy Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze: I dziewczęca, II chłopięce oraz drużyna OSP z Nieszkowa. W wyniku 
rozgrywek w grupie: 
- MDP Chłopcy ze Święcic zajęli I miejsce z wynikiem końcowym 1039 pkt 
- MDP chłopcy z Kaliny Wielkiej zajęli IV miejsce z wynikiem końcowym 953,5 pkt 
- MDP dziewczęta ze Święcic zajęły IV miejsce z wynikiem końcowym 967 pkt 
- OSP Nieszków zajęła VIII miejsce z wynikiem końcowym 137 pkt 
Uczestnicy zawodów otrzymali nagrody rzeczowe, których wręczenia dokonali : Wójt Gminy 
Słaboszów – Pani Marta Vozsnak, Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów – Pan Apoloniusz 
Dulewski oraz Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Miechowie. 
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Noce i Dnie Ziemi Miechowskiej 
 

       W niedzielę 20 września 2015 roku w „Dworze w Jabłonowym Sadzie” w miejscowości 
Grzymałów odbyło się spotkanie z cyklu „Noce i Dnie Ziemi Miechowskiej”. Zaproszonym 
gościem był Pan  Stanisław Janicki, znany z legendarnego programu telewizyjnego „W starym 
kinie”. Spotkanie dopełnił pokaz jego dwóch filmów dokumentalnych: „Ach, ta chata rozśpiewana” 
oraz „Konterfekty króla jegomości” a także muzyka na trąbkę i fortepian w wykonaniu Sylwestra 
Jabconia i Eugeniusza Sokoła.W spotkaniu wzięła również udział Pani Wójt Gminy Słaboszów- 
Marta Vozsnak oraz Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów – Pan Apoloniusz Dulewski. 
 

      
 
 
 

Dzień Seniora Ziemi Miechowskiej 

  
      W niedzielę 20 września 2015 roku w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie odbył się Dzień 
Seniora, mający na celu wspieranie aktywnego stylu życia seniorów z Miechowa i okolic.  
W organizowanych występach na scenie udział wzięły m.in. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Kalinie Wielkiej. 

W uroczystościach wzięła również udział Pani Wójt Gminy Słaboszów- Marta Vozsnak. 
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Informacje 

 

 

INFORMACJA 

o wyniku przeprowadzonego przetargu 

 

Wójt Gminy Słaboszów 

 
 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 30 września 2015 r. w Urzędzie Gminy  
w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w miejscowości Święcice stanowiącej własność komunalną gminy 
Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/1 o powierzchni 0,3420 ha , objęta 
Księgą Wieczystą KW nr KR1M/00040684/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych. Do przetargu została dopuszczona jedna osoba  która wpłaciła 
wadium w terminie .Osób niedopuszczonych  do przetargu nie  było .Cena wywoławcza 
nieruchomości do przetargu wynosiła 7115,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto piętnaście złotych 
00/100 ) brutto. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 
W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 482/1 ustalono Pana Piotra Rebes i Panią Agatę 
Rebes-małż.za cenę 7195,00 zł (słownie : siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych ). 
 
 

                                                                                                      WÓJT GMINY 
                                                                                                    /-/ Marta Vozsnak  

 
  

 

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości 

Uwaga Rolnicy !!! 

Rozpoczyna się  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, 
wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz 
spełnia określone warunki. Wnioski można składać w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 
2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Więcej informacji znajduje się na poniżej podanej 
stronie internetowej: 
 
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci 
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Informacja dla mieszkańców Gminy Słaboszów o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 
      Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, 
naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na różne 
niebezpieczeństwa, w tym utraty zdrowia lub życia. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy i każdy 
z nich ma swoje charakterystyczne wyznaczniki, chociaż wiele elementów jest wspólnych, m.in. to, 
że każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary. 
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to przemoc: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna 
oraz zaniedbania. 
 
     Ofiarami przemocy mogą być: współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, 
dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Osoby będące ofiarami przemocy przeważnie są: 
słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu wartości, często są zależne od sprawcy. Osoby te 
potrzebują dużo czasu, aby odbudować świadomość swojej wartości, jeśli przez lata były poniżane  
i wykorzystywane. 
 
      W ramach realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie powołany 
został Zespół Interdyscyplinarny w Słaboszowie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą 
przedstawiciele następujących instytucji: Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Słaboszowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie, 
Oświaty, Służby zdrowia oraz Sądu Rejonowego w Miechowie.  Zadaniem powyższego Zespołu 
jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli powyższych instytucji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewniając realizację zadań określonych w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Słaboszów. Zgodnie z założeniami 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie  Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Słaboszowie analizują i monitorują sytuację konkretnej rodziny uwikłanej w przemoc oraz 
opracowują i realizują plan pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą. Obecnie Zespół 
Interdyscyplinarny w Słaboszowie „ zajmuje się” 9 rodzinami dotkniętymi problemem 
przemocy domowej.  Pracując z tymi rodzinami Zespół prowadzi procedurę „Niebieskiej Karty” tj. 
analizuje sytuację danej rodziny dotkniętej przemocą, zaprasza na swoje posiedzenia osoby, co do 
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby, co do których istnieje 
podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie, przeprowadza z nimi rozmowy i pod tym kątem 
sporządza dla każdej rodziny plan pomocy tj. plan działań członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego, w którym każdy członek Zespołu ma konkretne zadania do wykonania 
celem pomocy danej rodzinie w przezwyciężeniu problemu przemocy.W rodzinach dotkniętych 
wcześniej przemocą, w których podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty i „Niebieskie 
Karty” zostały zamknięte, nadal trwa obserwacja rodziny ze strony pracownika socjalnego 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w dalszym ciągu prowadzi tzw. pracę socjalną  
z rodziną. 
 
Zespół Interdyscyplinarny w Słaboszowie od chwili jego powołania prowadzi aktywną działalność 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizuje wszystkie zadania wynikające  
z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, 
zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie Nr 7/10  
z dnia 15 czerwca 2010r. utworzony został Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Gminie Słaboszów. Jest on czynny 3 razy  
w tygodniu, w następujących godzinach: 
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Dyżury pełni pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie    oraz 
dzielnicowy Posterunku Policji w Racławicach, który dyżuruje jeden raz w miesiącu. Siedzibą tego 
Punktu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie: Słaboszów 57, pok. Nr 10.  
 
 

poniedziałek    - od godz. 11:30 – do godz. 15:30 
środa               - od godz. 11:30 – do godz. 15:30 
piątek               - od godz. 11:30 – do godz. 16:30 

  
  
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie z Gminy Słaboszów, która na swoim terenie nie posiada 
specjalistycznych poradni w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mogą korzystać 
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                                od godz. 16.00 do godz. 20.00, 

                               - piątek                                   od godz. 16.00 do godz. 20.00. 
 

 
W ramach działania powyższego Punktu można również skorzystać z telefonu zaufania -  (041) 
38 -34-100, który jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 do 19.00,jak również 
 z porad funkcjonariusza Policji, który przyjmuje osoby zainteresowanew Komendzie Powiatowej 
Policji w Miechowie, ul. Prusa 3, tel. (41) 38-22-200.Gmina Słaboszów częściowo 
dofinansowuje koszty utrzymania Punktu Interwencji Kryzysowej w Miechowie ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie, dlatego też 
mieszkańcy naszej gminy dotknięci problemem przemocy w rodzinie, mogą korzystać z jego usług. 
 
Osoby doznające  przemocy domowej, w celu uzyskania pomocy mogą powiadomić: 
 
- Posterunek Policji w Racławicach tel. (41) 38-44-007, 
- Komendę Powiatową Policji w Miechowie tel. (41) 38-22-200; tel. (41) 38-22-213, 
- Prokuraturę Rejonową w Miechowie tel. (41)38-31-632; (41) 38-30-835, 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie tel. (41) 38-11-614.  
 
 
                              Kierownik 
                Gminnego Ośrodka Pomocy 
                Społecznej w Słaboszowie 
                      /-/ Wanda Zientara 
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Ciekawostki 
 

Słownik historyczno – geograficzny ziemi słaboszowskiej 

Część VI (Kalina [cz.1].) 
 

Kalina Wielka – nazwa wsi może pochodzić od rośliny „kalina koralowa” ale i  bardzo 
prawdopodobne, że od  określenia „kał”, „kalny” (podmokły grunt, bagnisty, trzęsawisko, kaleń, 

mokradle, błotnisty). Pochodzenie nazwy wsi, a konkretnie jej 
pierwszego członu, może być czysto słowiańskie. Dopatrywać się  
w nim możemy zarówno słów Kal-n: kał-błoto, bagno, jak i kalina - 
drzewo. Obie możliwości uzasadnione są położeniem wsi - w jej 
pobliżu aż do końca XIX wieku były rozległe bagna, na których w XII 
w. założono  osadę. Było tu też jezioro i liczne potoki bez nazw. 
Tereny te były porosłe w średniowieczu gęstym lasem liściastym,  
w którym licznie mogły występować kaliny. Taką podwójną 
etymologię nazwy wsi spotkać można też  w literaturze. Teren ten 
mógł wyglądać w tamtym okresie w pewnych porach roku jako 
zabagniony, trudny w komunikacji i ciągle zamulany wodami  
z cieków: rzeczek „Nydzyszcza”i  Kalinka oraz potoku spływającego  
z gór koło Śladowa, stanowiącego zarazem granicę miedzy 
posiadłościami. Część wsi Śladów nosiła nazwę Mokradle (jako tereny 

podmokłe).  
1.Rozwój nazewnictwa wsi.   
1242 Kalina , 1326 Calina, 1382 Galina, 1385 de Calino, 1405 de Calini, 1408 de Kalin, 1429 
Calina Nobilium (szlachecka), 1441 „Skaliny”, 1470-80 Kalina Militaris (rycerska), 1515 Kalina 
Maior(wielka).    
      Z obszaru wsi Kalina w końcu XV wieku wyodrębniła się osobna wieś Góry, która jednak do 
końca XVI w. pod względem administracyjnym, skarbowym i kościelnym należała do Kaliny. Od 
XIX wieku powstały z folwarków Godlewskich trzy wsie, z członami od rodzaju gleby zwane 
„Kalina Rędziny”, od lokalizacji: las „Kalina - Las” i od przymiotnika lisi (liszka: potocznie lis) 
„Kalina - Lisiniec”.  W średniowieczu  powstała wieś Wola  Kalińska, lokowana w roku 1354 [ 
w czasach Kazimierza Wielkiego] przez miechowskich bożogrobowców. W roku 1756 odnotowana 
jest w dokumentach zakonnych jako opustoszała. Połączona została zapewne z Kaliną Małą. 
     Z okresu parcelacji folwarków pochodzą także wsie posiadające nazwy dwuczłonowe, 
zawierające określenie „wysiółek” [Kalina – Wysiołek]. Tak nazywano samodzielne lub przysiółki 
wsi, przy których znajdował się rozparcelowany folwark, albo grunt z parcelacji, który z reguły 
powiększał areał gospodarstw już istniejących. 
 

2. Przynależność administracyjna: 
1489 powiat  krakowski [- ksiąski.], od roku 1581 aż do końca istnienia Rzeczypospolitej [do 1795 
r.] wieś należała administracyjnie do powiatu ksiąskiego. Od 1326 roku parafia własna, należąca do 
dekanatu Pełcznica [dziś Pałecznica]; później: 1340 dekanat Wrocimowice; w latach 1373 - 1374 
dekanat Książ Wielki; 1470-80 dekanat Pełcznica (alias Słaboszów); 1529, 1598 dek. 
Wrocimowice.  
 
3. Dzieje w zarysie: 
      Udokumentowane dzieje Kaliny Wielkiej sięgają końca XII wieku i związane są z historią 
rycerzy pieczętujących się herbem Topór. Rycerze z rodu Toporczyków gospodarują nie tylko nad 
Kalinką, ale także w Śladowie, Buszkowie, Janowicach i Słupowie. Trzy miejscowości: Kalina, 
Śladów i Buszków były najdłużej w posiadaniu rycerzy tego rodu na naszym terenie. Dwie 
pierwsze dały nazwy rodzinom: Kalińskim  i Śladowskim  h. Topór. Pozostałe miejscowości: 
Janowice i Słupów (oraz Toporów) były w ich posiadaniu tylko przez krótki okres. 
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   Jednak najwspanialszy okres panowania  rodu Toporczyków w ziemi słaboszowskiej związany 
jest z kalińskimi Toporami. ”Kalyna villa militarii nobillum de Bipennibus” (w tł, „Kalina wieś 
rycerska szlachty pieczętującej się Toporem”) – pisał Jan Długosz 1 /.  
     Lecz zanim do tego doszło ziemie nad Nidzicą i Kalinką przeszły drogą nadania księcia 
Kazimierza Sprawiedliwego do rycerzy wielkopolskich z Pałuk, tj. z pogranicza Wielkiej Polski  
i Kujaw. Było to około roku 1190.  Ród Pałuków w XII wieku zaliczał się do elity intelektualnej 
ówczesnej Wielkopolski. 

 
    Ryc. 1.  Posiadłości  Pałuków – Toporów  w ziemi słaboszowskiej w okresie średniowiecza.                                                   
    

Ta gałąź Pałuków, która osiadła w północnej części „ziemi słaboszowskiej” 
wywodziła się od przodków kasztelana nakielskiego Sławnika (zmarłego  
w 1302 roku). Z tej linii najprawdopodobniej wywodził się Gaweł Sławnikowic, 
pierwszy z Pałuków, który gdzieś w końcu XII wieku, na stałe osiadł nad 
Kalinką, na gruntach dzisiejszej Kaliny i Śladowa. Był najprawdopodobniej 
synem Sławnika (znanego jako Sławnik III).  
         Potomkowie wspomnianych Sławnikowiczów z Pałuk zaczynają 

gospodarować nad Kalinką. Ziemie  i osady nad Nidzicą  i Kalinką były dobrym ekwiwalentem za 
wierną służbę dla księcia, który potrzebował zaplecza politycznego na tym terenie. A potrzebne mu 
ono było choćby dlatego, że książę Kazimierz miał dzieci, a przekazanie im tronu krakowskiego    
w ówczesnych ramach prawa dynastycznego było nierealne (złamanie zasady senioratu). Mając 
natomiast silne poparcie rycerskie można było się o to pokusić. Czas pokaże jak było to ważne. 
Rządy księcia Kazimierza dały początki kształtowania się domeny rycerskiej w ziemi wiślickiej. 
Książę ten przebudował przy pomocy rycerstwa  strukturę administracyjną państwa, przy okazji 
nadając im rozległe obszary swej ziemi. Stąd i Pałukowie nad Kalinką.  Żyzne ziemie położone 
blisko najważniejszych miast ziemi krakowskiej i sandomierskiej oraz przy szlakach handlowych 
dawały zbyt płodów rolnych, a co za tym idzie i wysokie zyski. Po Gawle dobra kalińskie 
dziedziczy jego syn Jan Gawłoszowic.2/ Rycerz ten najprawdopodobniej rozpoczął budowę 
pierwszego kościoła w Kalinie. W niektórych opracowaniach spotyka się datę 1325, jako rok 
wybudowania kościoła w tej miejscowości 3/. Jest  to informacja nie do końca prawdziwa. Rok ten  

                                                 
1/ Joannis Długosz, Liber beneficiorum dioecesis  cracoviensis t. 1, s. 36. 

 
2/ Iohannis filij  Gawlossowic (Jan syn Gawła) występuje w dokumencie wystawionym przez 
kancelarię księcia Konrada z Mazowsza, który bawi w Kalinie 30 czerwca 1242 roku. (KDM, T. II,  
1153-1333, red. F. Piekosiński, Kraków 1886, s. 68) 
3/  W tym roku wieś Kalina jest już parafią, a plebanem jest ksiądz Mikołaj. Jan Długosz 
poświadcza, że w jego czasach w Kalinie jest kościół drewniany pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych. Jest tu pewna niejasność, bowiem dziedziczka Kaliny Anna Oraczewska postawiła w  
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jest po prostu tylko pierwszą informacją o kalińskim kościele. Sam fakt schronienia się w tej 
miejscowości w roku 1241 (przed nawałą mongolską) księcia Bolesława Wstydliwego z rodziną  
i dworem wskazuje, że musiała istnieć tu jakaś solidnie obwarowana i najprawdopodobniej 
murowana budowla (kościół). A więc była to już  Kalina dobrze zorganizowana ekonomicznie.  
Czyny fundacyjne były zgodne z ówczesnymi obyczajami. Budowanie kościołów  i darowizny na 
rzecz klasztorów miały po wieczne czasy zachować pamięć o swoich dobroczyńcach oraz „in 
remedium anime” („dla zbawienia duszy”). Za tego rycerza w Kalinie gościli Bolesław Wstydliwy  
i Konrad z Mazowsza. Pierwszy chronił się w Kalinie przed nawałą tatarską w 1241 r., drugi 
korzystając z zamieszania w kraju w tych trudnych latach, sięga po władzę w Krakowie. Wraz  
z książętami w Kalinie gości cała ówczesna elita polityczna ówczesnej Polski. Takich wizyt Kalina 
nie miała już nigdy potem 4/. 
     Po opanowaniu Rusi w latach 1238 – 40 wielka wyprawa Tatarów skierowała się w 1241 r. na 
Węgry, a jej prawe skrzydło objęło Polskę. Pod Sandomierzem armia tatarska podzieliła się na dwie 
części. Zagon północny dotarł aż za Łęczycę, a południowy uderzył na Kraków. 
 

 

      Ryc. 2. Tatarzy nad Nidzicą 
 
      Rycerze ziemi krakowskiej i sandomierskiej na zjeździe w Kalinie w lutym 1241 roku radzili 
nad zaistniałą sytuacją. Wśród przybyłych do Kaliny rycerzy, do najznakomitszych należeli: 
wojewoda krakowski Włodzimierz z rodu Łabędziów, wojewoda sandomierski Pakosław z rodu 
Awdańców, kasztelan krakowski Klemens z Ruszczy, kasztelan Jakub z Raciborowic, Krystyn z 
Niedźwiedzia z rodu Starżów (Toporów) i wielu innych.  Schronił się tu, w zapewne murowanym i  

                                                                                                                                                                  
miejsce starego drewnianego kościoła, nowy, również drewniany na przełomie XVII / XVIII wieku.  
A więc przyjmując, że kościół, który widział Długosz był pierwszym kościołem, ten miałby  
w czasach Anny Oraczewskiej około pięciuset lat, czyli raczej niemożliwe, żeby do tego czasu 
dotrwał. A więc sądzić można, że pierwszą świątynią w Kalinie był kościół wybudowany przez 
rycerzy z Pałuk, gdzieś najpóźniej do połowy XIII wieku. Gospodarzami kalińskiego kościoła  
w średniowieczu byli m.in. Mikołaj w 1326 r., Wawrzyniec (wikary) i Piotr (pleban) –  w roku 
1381; 1421 – Stanisław; 1444 r. x. Albert; 1457-65: Jan dziedzic i pleban w Kalinie (syn 
Stanisława Drogosza). Kościół, który widział opisywał nasz kronikarz, był zapewne drugim (może 
rozbudowanym) kościołem w historii Kaliny. 
4/ Najprawdopodobniej siedem dekad później w dobrach kalińskich Pałuków, gościł niestrudzony 
Władysław Łokietek podczas walk o jednoczenie kraju, co zaowocowało nadaniem tej rodzinie 
przywileju prawa niemieckiego dla wsi Janowice i Kalina. 
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obwarowanym kościele kalińskim, Bolesław Wstydliwy wraz z dworem, matką Grzymisławą  
i narzeczoną Kingą.  

     Pod przewodnictwem wojewody krakowskiego radzono i snuto dalsze 
plany przy starożytnym kopcu obok kalińskiego kościoła. Na kalińskich polach rozłożyło się 
obozem krakowsko – sandomierskie rycerstwo. Stąd ruszono pod Wielki Tursk i 13 lutego  
stoczono tam krwawą, przegraną  bitwę z Tatarami. Miesiąc później (18 marca) doszło do drugiej 
przegranej bitwy, tym razem na polach pod Chmielnikiem. Poległ w niej między innymi 
wspomniany wyżej wojewoda Włodzimierz. W bitwach z Tatarami brał udział najprawdopodobniej 
i rycerz Jan z Kaliny, ale wiemy, że je przeżył, bo jest wymieniony m. in. w dokumencie  z roku 
1242.  

 
Obok: książę Konrad  Mazowiecki  ( ur. ok. 1187   -  zm. 1247)              
 
     Po wycofaniu się z Polski Tatarów rozgorzała na nowo wojna o Kraków. 
Na placu boju pozostali książęta: Bolesław zwany Wstydliwym oraz 
Konrad z Mazowsza. 
       Podczas tych walk, 30 lipca 1242 gości ze swoim rycerstwem  
i zwolennikami w „ziemi słaboszowskiej” Konrad Mazowiecki. Wraz z nim 
do Kaliny przybyli: opat z Tyńca, Mszczuj - wojewoda krakowski, 
kasztelan krakowski Bogusz, Czcibor – wojewoda łęczycki, Mikołaj – 
kasztelan   z Rosprzy, Begen (Bień czyli Benedykt) – podstoli nadworny 

Konrada, Florian – podczaszy księcia, prawdopodobnie z rodu Nagodów – Jelitów  (lub 
Awdańców), Stefan Mikołajewicz – członek rodu Lubowitów – Ogniwów, Falisław – rycerz 
krakowski (prawdopodobnie Toporczyk z Masłomiący), Boguchwał – kanonik katedralny 
krakowski (herbu Poraj) - późniejszy biskup poznański, Smil (z rodu Toporów) venator - łowczy 
nadworny księcia, który to tytuł otrzymał za postawę wierności wobec księcia z Mazowsza;  
Miękosza Dnieprowicz (nie potrafię określić funkcji i przynależności rodowej), Żegota – 
Toporczyk, trzymający stronę księcia Konrada. Oczywiście wizyta księcia Konrada w dobrach 
Pałuków nie była przypadkowa. Cały ród Toporów poparł tego księcia w jego staraniach o tron 
krakowski. W okresie dwuletnich rządów Konrada w ziemi krakowskiej również kalińscy  
i śladowscy rycerze zaznaczyli swój udział w tych rozgrywkach między książętami i popierającymi 
ich możnymi. Poparcie udzielone Konradowi przez Toporczyków, w tym i rycerzy z Kaliny 
przesądziło o zdobyciu przez niego Krakowa. Poparcia księciu Konradowi udzielili zresztą prawie 
wszyscy małopolscy Starżowie – Toporczycy, poza panami z Chrobrza. Toporowie byli 
najwierniejszymi stronnikami księcia Konrada. 
        Potwierdzeniem postawy Toporów stały się pobyty Konrada w ich dobrach  w 1242 roku. 30 
lipca tego roku książę Konrad jest na wspomnianym wyżej wiecu rycerskiego poparcia w Kalinie 
Wielkiej.  
         Podczas tej „wizyty” książę z Mazowsza wydał też dokument (przywilej)  Miechowitom. Był 
to pierwszy i jedyny w średniowieczu dokument wydany w Wielkiej Kalinie,  w którym rozstrzyga 
książę spory graniczne w dobrach klasztoru miechowskiego 5/. 

                                                 
5/ 1242. die 30. m. Iulii, in Kalina,  [...] Datum in Kalina Iohannis filij Gawlossowic, anno 
Dominice incarnacionis millesimo ducentesimo quadragesimo secundo, tercio kal. Augusti [...]  
(fragment w tł. wł. : Konrad ks. krakowski i łęczycki po zbadaniu, podaje do publicznej wiadomości  
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Bolesław V Wstydliwy, syn księcia Leszka Białego. Urodził się  21 
czerwca 1226 w Korczynie, zmarł 7 grudnia 1279 w Krakowie) – 
książę krakowski (od 1243) i sandomierski (od 1232 ), ostatni 
przedstawiciel małopolskiej linii Piastów. Gościł w Kalinie Wielkiej 
w 1241 r. 
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Ten „uparty książę” nie potrafił jednak sprawować rządów bez używania przemocy  i bardzo 
szybko zraził do siebie małopolskich możnych. Był zupełnym przeciwieństwem swojego 
„Sprawiedliwego” ojca (Kazimierza) i poczciwego brata (Leszka Białego, z którym związany był 
jak pamiętamy komes ze Sławoszowa). Podczas tych walk książę z Mazowsza umacniał pogranicze, 
obsadzając załogami wojskowymi kościoły między innymi, nad Nidzicą. 
      W maju 1243 roku rycerstwo małopolskie pod wodzą Klemensa  z Ruszczy (pamiętamy go  
z pobytu w Kalinie w otoczeniu księcia Bolesława) pokona rycerzy Konrada w bitwie pod 
Suchodołem. Księciem krakowskim zostanie wspomniany wyżej Bolesław Wstydliwy, po nim 
(zresztą z jego wolą) Leszek Czarny, wnuk Konrada z Mazowsza.  
    Trzecim przedstawicielem tego znakomitego rodu (po Gawle i Janie) w Wielkiej Kalinie był 
Dersław. Po nim dziedziczył jego syn Adam i wymieniany w źródłach Falisław. Czy ten ostatni był 
bratem Adama, czy też jego synem, trudno dociec wobec skąpości materiałów źródłowych. „Cuda 
św. Jacka Odrowąża” wymieniają w roku 1288 rycerza Falisława (Chwalisława) z Kaliny 
Wielkiej oraz jego żonę Małgorzatę uzdrowioną za przyczyną owego świętego.6/ Czy Falisław 
gospodarzył w Kalinie, czy tylko pisał się z Kaliny, trudno mi jednoznacznie stwierdzić. Jednak 
wszystko wskazuje na to, że Kalina była majątkiem dziedzicznym Falisława. Nigdy później imię to 
nie pojawiło się wśród znanych mi  rycerzy z Kaliny.  Było popularne w tym czasie wśród rycerzy 
herbu Topór ale z linii Masłomiąckich  koło Krakowa, podobnie zresztą jak i Wojsław 7/. Imię to 
pojawi się również później (w roku 1381) wśród rycerzy ze  Słupowa (Falisław heres de Slupow), 
ale ci pieczętują się herbem Leliwa. Czy ów Falisław z Kaliny  był tym  samym rycerzem, który 
występuje jako świadek                w dokumentach wydanych przez Bolesława Wstydliwego z lat  
                                                                                                                                                                  
i potwierdza z dobroci (życzliwości) i na życzenie braci grobu bożego, granice wsi którą zwą 
Mszczęcin klasztorowi miechowskiemu, wyznaczone przez księcia Henryka  i odnawia stare znaki 
na granicy z lasem książęcym Klag (Kłaj – Puszcza Niepołomicka), którego część w wyniku 
rozgraniczenia włączono do tej wsi). 

 

 
6/   Cud wydarzył się w 1283 roku:  
      "Pewna szlachetna pani imieniem Małgorzata żona Falisława, rycerza ze wsi, która potocznie 
Kalina jest nazywana, dezynterią została dotknięta tak, że zupełnie została pozbawiona sił, 
ponieważ nic jeść ani pić nie mogła. I gdy zbliżała się do śmierci, wezwała świętego Jacka, 
mówiąc:  
„O święty Jacku, prawdziwie wierzę, że ty dostąpiłeś życia wiecznego, i że Bóg z powodu twoich 
zasług licznych chorych uzdrowił i umierających podźwignął. Dlatego proszę, abyś był łaskaw 
mnie do życia przywrócić, i obiecuję Bogu i tobie w środy i piątki aż do śmierci pościć o chlebie  
i wodzie i do twojego grobu z pobożną ofiarą przybyć”. Cudowna rzecz! Ledwie ślubu dopełniła  
i od razu dzięki zasługom świętego Jacka zdrowa powstała, i przybywszy do Krakowa Bogu  
i swojemu orędownikowi świętemu Jackowi podziękowała i uroczystą ofiarę z pobożnością złożyła. 
Przy tym cudzie byli obecni: wyżej wymieniony rycerz, mąż jej pan Falisław, pan Jakub rycerz, 
pan Andrzej rycerz, pani Florencja, siostra owej pani, i liczni inni wiarygodni i poświadczyli  
w obecności brata Hieronima, przeora, Bogusława, lektora, brata Zachariasza, zakrystiana.  
 
7 / w 1289 roku w Masłomiącej odnotowano: Siemiona, Cecylię, jej syna Falisława, jej brata 
Wojsława i Przybysława oraz krewne Magdalenę i Katarzynę. Podobnie i w tym przypadku przy 
grobie św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie uzdrowiony został niewidomy od urodzenia 
Siemion, w obecności stryja Wojsława. Pół roku później uzdrowiony został po raz drugi, tym razem  
z wysokiej gorączki w obecności tegoż samego Wojsława oraz Mirosławy i Petroneli (krewne).  
W podzięce za uratowane życie Siemion z ojcem Świętoniem wstąpili do zakonu Dominikanów. 
Dzięki modlitwie nad grobem świętego Jacka, Cecylii,  matki Falisława i ten rycerz został 
uzdrowiony z suchot, co poświadczyć mieli bracia Cecylii: Wojsław, Przybysław oraz krewne 
Magdalena i Katarzyna. (SHGK, cz. IV, z. 1, str.181) 
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1252 - 62  jako „Falislaus castellanus sandomiriensis” 8/, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. 
Faktem jest, że taki rycerz piszący się z Kaliny istniał i najprawdopodobniej był w niej cząstkowym 
dziedzicem. Faktem jest również to, że w Kalinie gospodarzył rycerz Wojsław, o takim samym 
imieniu jak stryj Falisława z Masłomiącej. Czy Falisław i Wojsław z Kaliny i Falisław i Wojsław                    
z Masłomiącej, to jedne i te same osoby, czy różne, tego chyba się już nie dowiemy. Być może 
rycerze z Kaliny i Masłomiącej byli z sobą spowinowaceni. 
 
 
Wykres 1.  Pierwsi Pałukowie w Kalinie, Śladowie i Janowicach 

 
Pałuki                                        Sławnik h. Pałuka (Kalina: 1190 ?) 
(Wielkopolska, Kujawy) 
Gaweł Sławnikowicz  (syn Sławnika) h. Pałuka (Kalina) 
 
  
                                    Jan Gawłoszowic  (syn Gawła) h. Pałuka  (Kalina: 1241, 1242) 
   
                                         Dersław z Kaliny  h. Pałuka 
                                                                                        ……………………….. ? 
                                           
                               Adam z Kaliny  h. Pałuka         Falisław z Kaliny h. Pałuka (1283)  
                                                                                   żona: Małgorzata   
                                                                                     ……………………………………… 
                                                                                                   ?                                      ? 
                               
 Wojsław h. Pałuka (ostatni kaliński Pałuka)      Stoigniew z Kaliny                      Marcisz 
             żona: 1. N. herbu Radwan                        żona: Klichna                             z Kaliny 
                      2. Piechna                                      Gaweł ze Śladowa                        Maciej    
                                     z Kaliny 
          Po Adamie i Falisławie,  dziedzicem rozrastających się włości kalińskich jest Wojsław, który 
gospodarzy również w Jaśkowicach, wsi wniesionej mu w posagu przez pierwszą żonę. Jaśkowice 
(Jaszkowice) będą  w posiadaniu kalińskich Pałuków do roku 1363. Gospodarzą tu również rycerze 
Stoigniew i Marcisz.  
Wojsław z Kaliny  był ostatnim Pałuką na naszym terenie. Jego dziesięciu synów (a być może i 
dwunastu) używa już herbu Topór. Rycerz Wojsław był kilkakrotnie żonaty. Wskazują na to 
między innymi podziały z tytułu dziedziczenia jego synów, a które  dokonywane są grupami. I tak 
np. w 1363 roku, już po śmierci Wojsława, jego trzej synowie: Gaweł, Sądek i Jaśko (Jaszek), jako 
bracia rodzeni,  sprzedają (za zgodą króla Kazimierza) Andrzejowi Myszce swą dziedziczną po 
matce wieś Jaśkowice, którą mieli we wspólnym użytkowaniu 9/.  

 
Stanisław Lichosik 

                                                                                                                          Cdn… 

 
 

                                                 
8/ 1252. Cracoviae. Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, comiti Clementi de Ruszsza, palatino 
Cracoviensi, varias immunitates largitur 1262. die 10. mensis Septembris, in Osiek. Boleslaus 
dictus Pudicus dux Cracoviae et Sandomiriae, coenobio Cisterciensium Coprivnicensi varias 
immunitates largitur -  Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, wyd.              F. Piekosiński, T. 1, 
str.76; T. 2, str. 85 
 

9/ ...”Gaweł, Sandek et Iasco, fratrem germani, filij Woislai heredis de Kalina.” (…) występują w 
dokumencie z 1363 r., w którym „Casimirus rex Poloniae venditionen villae Jascovice  a quibusdam Gaullo, 
Sandcone et Jascone de Kalina Andreae dicto Myszka factam, ratam, esse iubet (KDM 1178 - 1386, red. F. 
Piekosiński, Kraków 1876, s. 318-319). 
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Pasieka Kordecki & Wnukowie część II 
 

Szanowny Czytelniku,  
w ostatnim kwartalniku rozpoczęliśmy podróz po świecie pszczół. 
Opowiedziałem troszkę o fukcjonowaniu tych jakże pracowitych 
owadów i nie ukrywam – chciałbym ją z Tobą drogi Czytelniku 
kontynuować. Do tej pory przybliżyłem co nieco informacji na temat 
życia pszczół oraz harmonii i ładzie panującym w ulu. 
Opowiedziałem również o "cudach z ula" czyli produktach pszczelich 
nie zgłębiając się zanadto w wiedzę naukową, aczkolwiek mam 
nadzieję, że nie spowodowałem tym samym znudzenia. Tak też 
chciałbym aby było i tym razem. Życzę miłej lektury! 
     Tegoroczne lato dopisało nam słoneczną pogodą, rzec można aż za 
bardzo. Wiele rejonów w Polsce zostało dotknięte przez suszę czy 
wichury co przyczyniło się do strat w uprawach. Czy pszczoły też 
mogą ucierpieć z powodu wysokich temperatur? Oczywiście 
pszczołom jako owadom w niczym upały nie przeszkadzają. Niestety w sytuacji kiedy ziemia jest 
zanadto wysuszona i brak opadów atmosferycznych rośliny miododajne nie nektarują. Jest to 
sytuacja bardzo niekorzystna gdyż jak wiemy (np z poprzedniego artykułu) pszczoły produkują 
miód z nektaru i spadzi. Jeśli nie ma nektaru nie ma miodu. A jak w ulu nie ma miodu to pszczoły 
nie mają co jeść. Nie mówiąc już o pszczelarzu, który zaglądając do ula liczy na jak największą 
ilość tego "płynnego skarbu". 
 Co pszczoły aktualnie robią? 
      Każdy rolnik (i pszczelarz) po skończonych żniwach szacuje zbiory. Tak więc ze względu na 
suszę i rok w Pasiece był troszkę słabszy. Na pogodę choćby nie wiem co – nie mamy wpływu. My- 
pszczelarze mamy za to wpływ na to jak pszczoły przetrwają zimę. Wiadomym jest, że każdemu 
pszczelarzowi zależy na tym aby wszystkie jego rodziny pszczele przezimowały dobrze. Czyni 
więc ku temu kroki. Tak też jest Pasiece Kordecki & Wnukowie. Po przywiezieniu wszystkich uli z 
pożytków w miejsca gdzie będą zimowały następuje szereg prac przygotowawczych do zimowli.  
Przede wszystkim po pozyskaniu od pszczół miodu należy poddać im pokarm zimowy syrop 
cukrowy- z wysokim stężeniem sukru (2:1). Tutaj pojawia się pytanie czemu zabiera się pszczołom 
miód poddając swoistą "paszę" zimową. Otóż dowiedziono naukowo, iż pszczoły dużo lepiej 
zimują wykorzystując syrop cukrowy- na przetworzenie syropu potrzeba im mniej energii niż na 
przetworzenie cukru. Zaoszczędzona energia zaś pomaga łatwiej i dłużej zimować w kłębie. Efekt 
końcowy tego działania jest wyraźnie zauważalny wiosną, zwłaszcza przy wahaniach temperatur co 
zaczyna być coraz częstrze ( ubiegłe święta wielkanocne zaskoczyły nas śniegiem). Wraz  
z podawaniem syropu pszczołom stosuje się profilaktycznie zabiegi higieniczne: poddaje lekarstwa 
(w ulu już nie ma miodu, do którego mogłyby przedostać się substancje z lekarstw), ociepla  
i wymienia elementy  uli w celu dezynfekcji. Często przy pozyskiwaniu miodów z pożytków 
jesiennych, późnych, pszczoły są tak wyeksploatowane że konieczne jest łaczenie dwóch rodzin  
w jedną. Co robią teraz pszczoły? Otóż odpowiedź jest prosta - z pomocą pszczelarza przygotowują 
do zimowli i wiążą w kłęby - swoiste kule, w których to w stanie hibernacji przetrwać mają do 
wiosny. 
      A co powinniśmy my robić aby przygotować się na zimę? Między innymi zaopatrzyć w miód! 
Zostało udowodnione, iż miód posiada właściwości uodparniające, regenerujące i oczyszczające dla 
naszego organizmu. Stosując miód profilaktycznie wzmacniamy swój organizm i chronimy go 
przed grypą czy przeziębieniami. Stosując pyłek kwiatowy ( witaminy: A, B, B1, B12, C, E, 
minerały: wapń, magnez, sód, potas, żelazo) dostarczamy swojemu organizmowi wszystkich 
potrzebnych do funkcjonowania minerałów i witamin. Swobodnie więc możemy stosować byłek 
jako swoisty suplement codziennej diety. Temperatura spada, dnie robią się coraz krótsze, noce 
dłuższe, piękny kolorowy krajobraz przybiera coraz to więcdej odcieni szarości. Wszystko razem 
powoduje, że jesteśmy przytłoczeni i zmęczeni. Na to też sposobem jest miód. Udowodniono że 
miód wpływa na poprawę nastroju (stosowany jest w leczeniu chorób układu nerwowego: nerwic, 
apatii, wyczerpania nerwowego, bezsenności).  
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Istnieje wiele odmian miodu. Jaki wybrać? W tym celu drogi Czytelniku opisałem kilka rodzajów 
miodu abyś mógł znaleźć coś dla siebie. 
 
 
                                                                                          Pasieka Kordecki & Wnukowie  
                                                                                                     Jakub Bełtowicz 
                                                                                                       Kalina Wielka 
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Ogólnopolski konkurs na wieniec dożynkowy 
 

      W dniu 17.09.2015 roku zostały zgłoszone do konkursu na wyjątkowy wieniec fotografie 
dwóch wieńców Kół Gospodyń Wiejskich z Nieszkowa oraz Kaliny Wielkiej. W ramach konkursu 
KGW mają szansę wygrania wycieczki do Rzymu oraz nagrody pieniężnej. Organizatorem jest 
Redakcja „mojeKGW”. Poniżej zdjęcia przedstawiające przepiękne wieńce dożynkowe. 
 
 

   
 
   Wieniec dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich    Wieniec dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich 
                         w Kalinie Wielkiej                                                       w Nieszkowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 - 


