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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 

 
 

 
Sierpniowa sesja Rady Gminy w Słaboszowie 

 

Dnia  08 sierpnia 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której przewodniczył 

Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów. 

Rada Gminy wysłuchała między innymi: Informacji z działalności Związku Międzygminnego 

„Nidzica”  w Kazimierzy Wielkiej, którą przedstawił Pan Jerzy Pilawski. 

W dalszej części obrad Sesji, Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Miechowskiego na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej Raszówek – 

Zagorzany w miejscowości Rędziny Zbigalskie w kwocie 121.926 zł. 

Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że w związku z tym, 

iż w miesiącu sierpniu br. Pani Wanda Zientara – Kierownik GOPS zaplanowała odejście na 

emeryturę w imieniu własnym oraz Rady Gminy Słaboszów podziękował Pani Kierownik za 

długoletnią pracę zawodową, życząc jednocześnie samych pogodnych i radosnych chwil, wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym oraz wielu radości w każdym nadchodzącym dniu. 

Dodał, że praca w Ośrodku Pomocy Społecznej jest bardzo trudna, wymagająca oraz aprobująca. 

 

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 
 

W dniu 27 września 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której przewodniczył 

Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów. 

Rada Gminy wysłuchała między innymi: Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za  

I półrocze 2017 roku. 

Budżet Gminy Słaboszow za I półrocze 2017 roku został wykonany: 

- po stronie dochodów w wysokości 53,6 % w stosunku do zakładanego planu, 

- po stronie wydatków w 50,1 %, 

- inwestycje wykonano w 28 %. 

W dalszej części obrad Sesji, Rada Gminy wysłuchała: 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach 

za I półrocze 2017 roku”, którą przedstawił Pan Stefan Mierzwiński – Dyrektor SP ZOZ oraz  

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie 

z/s w Kalinie Wielkiej za I półrocze 2017 r., którą przedstawiła Pani Anna Mielus – Kierownik GBP. 

 Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak przedstawiła nowo powołanego Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie Panią Ilonę Zegadło, która rozpoczęła pracę na swoim 

stanowisku od dnia 30 sierpnia br. 

Radni Rady Gminy zgłosili liczne wnioski i interpelacje dotyczące remontu dróg zarówno gminnych 

jak i powiatowych. Odpowiedzi i wyjaśnień w powyższej sprawie udzieliła  

Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy. 
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Inwestycje gminne w III kwartale 2017 r. 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

Kalina Wielka 

 
 W dniu 20.09.2017r,. nastąpił odbiór wykonanego zadania pn. „ Remont drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych Kalina Wielka – do pól o długości 620mb .” Wykonawcą robót był Zakład Robót 

Drogowych i Ogólnobudowlanych „ WALOR”, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce. 

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową z dnia 16.08.2017r. Nr ROŚI.271.1.2017. 

Zakres prac objętych odbiorem obejmuje: 

 Roboty pomiarowe- 0,620 km, 

 Roboty ziemne, koryto gł. 20cm pod podbudowę szer.3,20m-396,80m
3
, 

 Wyrównanie istn. Podbudowy tłuczniem – korpus drogi – 20,00m
3
, 

 Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa dolna gr. 20cm – 1.984,00m
2
, 

 Podbudowa z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 8cm – 1.984,00m
2
, 

 Nawierzchnia z mieszanek min.-.bit.asf.w-wa ścieralna gr. 5cm – 1.860,00m
2
, 

 Mech. plantowanie pow.gruntu-pobocza obustronnie – 310,00m
2
 

Nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm 

Długość km 0,620- szerokość m 3,0 - grubość cm 5, 

Podbudowa km 0,620 - pobocza km 0,620 – odwodnienie km 0 

Uwagi komisji : Prace zostały wykonane w terminie tj. do 20.09.2017r.  

jakość wykonania: dobra 

Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z 

produkcji gruntów rolnych w wysokości: 67.055,66 zł, pozostałą część stanowił budżet gminy tj: 

67.055,67 zł 

 

Wartość robót objętych odbiorem brutto: 134.111,33zł  
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 

Sprawozdanie z wakacji w Gminnej Bibliotece w Słaboszowie 

Skończył się czas wakacyjnych przygód z książką i wspólnych spotkań organizowanych w 

bibliotece. Wzorem lat ubiegłych nasza placówka organizowała spotkania dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. W ciągu 2 miesięcy naszą bibliotekę odwiedziło 60 dzieci. Celem spotkań 

było umożliwienie dzieciom, które zostały na czas wakacji w swoich miejscowościach, spędzenie 

wolnego czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny. Biblioteka przygotowała różnorodne 

zajęcia, które pozwoliły na twórcze i czynne zagospodarowanie wolnego czasu.  

W czasie zajęć dzieci bawiły się zgromadzonymi w „kąciku malucha” zabawkami,  rysowały, 

rozwiązywały zagadki i rymowanki. Odbywały się również zajęcia ruchowe, układanie puzzli i gry 

planszowe. Nie zabrakło zajęć z książką: głośne czytanie utworów pisarzy polskich i opowiadania o 

bohaterach, wakacyjnych igraszkach i przygodach. Niektóre dzieci korzystały również z czytelni 

komputerowej. 

Wesołe wakacje w bibliotece  stwarzały dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, 

pobudzały do rozwoju, rozszerzały zainteresowania, oraz pozwalały nawiązać nowe kontakty i 

zdobywać nowe doświadczenia. Nasi milusińscy przekonali się, że wizyta w bibliotece może być 

wspaniałą przygodą. 
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Nowy sprzęt w Gminnej Bibliotece   w Słaboszowie 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 
 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii 

teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych 

dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w 

nowoczesny sprzęt komputerowy 

W ramach programu na podstawie zawartej umowy Nr 92/17/KD85/IK z dnia 22.06-2017 roku  z 

Instytutem Książki z siedzibą  w Krakowie nasza placówka  otrzymała na zakup komputerów, 

oprogramowania  i komputerowych urządzeń peryferyjnych  kwotę w wysokości  10 652,20 zł , a 

finansowy wkład własny  1879,80 zł (15%) całkowitej kwoty wydatków. Ogółem  całość zadania 

wynosi- 12 532 złotych. W ramach programu zakupiono : 

1. Komputer – AIO Lenovo-  4 szt. 

2. Listwa zasilająca-                4 szt. 

3. Zestaw kolumn-                  1 szt. 

4. Słuchawki  nauszne-           4 szt. 

5. Laptop  Lenovo-                 1 szt. 

Zakupiony sprzęt  został przeznaczony do czytelni komputerowej  i będzie służył naszym 

użytkownikom. 
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Sprzątamy i rozpoczynamy rok harcerski 2017/2018 

Harcerski Start w Powiecie Miechowskim  jest to spotkanie zuchów, harcerz, wędrowników  i 

instruktorów miechowskiego  hufca ZHP rozpoczynające rok harcerski 2017/2018 roku. Nowy rok 

harcerski pełen wyzwań i nowych możliwości. Tegoroczne  spotkanie odbyło  się  27 września 2017 w  

leśnictwie Tunel –Nadleśnictwo Miechów połączony ze sprzątaniem lasu oraz biegiem patrolowym 

oraz ogniskiem integracyjnym wszystkich środowisk harcerskich oraz poczęstunkiem. Na początku 

wszyscy uczestnicy  wzięli udzielał w uroczystym apelu. Sprzątając  las w Tunelu uczestnicy poznali 

tajniki przyrody. Potem odbył się bieg patrolowy podczas którego  uczestnicy poznawali środowisko 

leśne, tajniki ekologii. Na zakończenie odbyło się ognisko, wspólny poczęstunek i śpiewy. W/w zlocie 

uczestniczyła 20 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego działające przy Szkole Podstawowej 

w Janowicach: dh Aleksandra Gądek, dh Anna Proszczałkiewicz, dh Mateusz Ogorzały, dh Mikołaj 

Doniec, dh Martyna Chmielewska, dh Paweł Jakubowski. 
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Cenne rady 

 
21 września uczniowie klas 0- III uczestniczyli w szkolnym przedstawieniu teatralnym pt. „Cenne 

rady”. Tym razem odwiedzili nas aktorzy z kukiełkowego teatru objazdowego „Bajka” ze Starego 

Sącza. Widzowie po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć jak aktorzy poruszają kukiełkami. A było ich 

nie licząc znaków drogowych i sygnalizatora świetlnego aż 11: Narrator, Mama, Małgosia (Czerwony 

Kapturek), Babcia, Policjant, Gajowy, Koza, Kózka, Wilk, Kret i Paw. Akcja bajki rozgrywała się w 

chatce Kozy i Kózki, w lesie oraz w pobliżu drogi. Bajka ukazała  najmłodszym jak unikać zagrożeń w 

domu i na ulicy. Wskazywała jak dzieci powinny zachowywać się w stosunku do osób nieznajomych. 

Dzieci już wiedzą, że nie należy ufać obcym, nie należy nawiązywać z nimi znajomości i nie 

przyjmować od nich prezentów. Przedstawienie uświadomiło dzieciom , że są dorośli , którzy mają 

wobec dzieci złe zamiary i mogą im wyrządzić krzywdę. W spektaklu podkreślano także rolę 

posłuszeństwa dzieci w stosunku do mamy i taty. Widzowie zapamiętali, że zawsze należy słuchać rad 

i wskazówek rodziców, a uświadomiła im to przygoda  małej Kózki i Czerwonego Kapturka.  Dzieci 

oglądając przygodę Pawia przypomniały sobie podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Nie zabrakło także informacji o numerach alarmowych. Pozostaje mieć nadzieję, że najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły wezmą sobie do serca te cenne rady i będą bezpieczne w domu, drodze do 

szkoły i szkole. Spektakl zorganizował zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania 

przedszkolnego w porozumieniu z rodzicami uczniów kl.0-III 
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Wybory Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna SU 

W dniu 22 września 2017r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory Samorządu 

Uczniowskiego oraz Opiekuna SU, dokonywany wśród wszystkich nauczycieli szkoły. Organizatorem 

była Pani Marlena Tekieli. 

Uczniowie zebrawszy się na hali sportowej wysłuchali przemówień wszystkich kandydatów, którzy 

przekonywali swoich kolegów i koleżanki, aby to właśnie na nich oddali swój głos. Całą uroczystość 

prowadziła uczennica klasy IIIa - Gabriela Kawiorska. Kolejno swoje mowy wygłaszali kandydaci: 

Natalia Otak – Iva, Roksana Bisaga – Ivb, Alicja Konieczna – V, Emilia Kisiel – VI, Ada Nowak – 

VII, Mariusz Skóra – IIA, Klaudiusz Gaura – IIB, Sandra Nowak – IIIA, Sandra Matyjas – IIIB. 

Po wystąpieniach kandydatów i rozdaniu kart do głosowania wszyscy uczniowie ruszyli do urny, aby 

oddać swój głos. Wszyscy byli podekscytowani i każdy liczył, że to ich kandydat wygra. Niestety przy 

liczeniu głosów stwierdzono pełne nieścisłości i wybory trzeba było powtórzyć. Odbyły się one już w 

klasach następnego dnia.    

Nowym przewodniczącym szkoły został: MARIUSZ SKÓRA z klasy IIA, a Opiekunem SU od teraz 

jest Pani Iwona Bielak. 

 

 

 

Europejski Dzień Języków Obcych 

Nauka języków obcych staje się coraz bardziej popularna wśród ludzi, a szczególnie wśród młodzieży. 

26 września to Europejski Dzień Języków Obcych. Ma on na celu zachęcenie 800 milionów 

Europejczyków do nauki różnych języków, a wiek zupełnie nie gra tutaj roli. Również w naszej szkole 

obchodzono to wydarzenie. Na korytarzach można było dostrzec wiele kolorowych plakatów, które 

promowały tą akcję. 26- ego przeprowadzony został także quiz polegający na wybraniu z jakiego 

kraju, pochodzi dane słowo. Każdy uczestnik wyzwania w nagrodę otrzymał ocenę bardzo dobrą z 

języka niemieckiego, a zwycięzca- ocenę celującą. Za przygotowanie tego przedsięwzięcia 

odpowiadała Pani Marlena Tekieli. Myślę, że każdy z nas powinien spróbować swoich sił w nauce 

języka obcego. Wystarczy motywacja i zapał do pracy, a także świadomość, że w efekcie czeka nas 

wiele korzyści.  

Gabrysia Kawiorska 
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Sprzątanie świata 
W środę 27 września 2017r. harcerze z naszej szkoły wyruszyli na sprzątanie świata, a konkretnie lasu 

w nadleśnictwie Tunel. Piętnaścioro naszych harcerzy pod opieką drużynowej Pani Magdaleny 

Żychowicz razem z kilkunastoma harcerzami ze szkoły w Janowicach pod opieką komendanta Jolanty 

Borkowskiej połączyli siły, aby wspólnie zadbać o przyrodę. Na miejscu zgromadzili się harcerze z 

różnych szkół należących do Hufca Miechów - i wspólnie przeczesywali las w poszukiwaniu 

szklanych butelek, plastiku i wszelkiego rodzaju śmieci, które niszczą naturalne środowisko lasu. Po 

wytężonej pracy organizatorzy przygotowali gry i zabawy harcerskie np. układanie na czas stosu 

gałązek pod ognisko. W trakcie zabaw harcerze mieli do dyspozycji gar pełen grochówki i gorącą 

herbatę a na koniec wszyscy mogli ogrzać się przy ognisku.  

Organizatorzy dziękują za zapał i chęć do pracy harcerzom: 

Belska Sandra, Dąbrowski Maciej, Garnek Bartosz, Gaura Klaudiusz, Lewicki Kacper, Matyjas 

Sandra, Migas Jakub, Muszyńska Izabela, Nitwinko Maciej, Nocuń Krzysztof, Nowak Ada, Paterek 

Dominik, Pruś Patrycja, Roman Hubert, Żmuda Karina. 

 

Sprawozdanie z wycieczki do Zatorlandu 
W piątek 29 września br. Uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami: p. Marleną Tekieli, organizatorem 

wycieczki, z p. Anną Kasprzyk, p. Agnieszką Skopowską, p. Joanną Kordyś udaliśmy się na 

jednodniową wycieczkę do Zatorlandu. Jest to miejsce, które powstało tylko w jednym celu – by 

sprawiać radość i zabawę! 

Jest to największy w Polsce Park Ruchomych Dinozaurów. Podczas spaceru wszyscy mogliśmy 

zobaczyć ponad sto „ożywionych” gadów naturalnej wielkości,  muzeum szkieletów i skamieniałości, 

oraz opisy drzew i krzewów znajdujących się przy ścieżce którą szliśmy. 

Następnie, po obejrzeniu gadów przeszliśmy do Parku Owadów. Tam obejrzeliśmy jedenaście figur 

owadów. Nasza grupa zwiedziła również niezwykły Park Mitologii, który zlokalizowany jest na 

malowniczym stawie, sąsiadującym z Parkiem Dinozaurów. Tam mogliśmy wybrać się tak jakby w 

niezwykły rejs, w trakcie którego można poznać bogów, herosów i bohaterów. Miejscem, które 

również przykuło naszą uwagę był „dom do góry nogami”. Domek ten stał na dachu i wszystko w nim 

znajdowało się na suficie. Zatorland to również lunapark, gdzie oprócz tych atrakcji na naszą uwagę 

zasługuje kino 5D, w którym tez byliśmy. Tam po prostu nie można się nudzić! 

Po niezapomnianych wrażeniach uczniowie wrócili do domu około godziny 18. Nie zapomnę tej 

wycieczki, i chciała bym tam jeszcze raz pojechać. 

Napisała: Weronika Wolska, klasa 5 
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Pierwszoklasiści w Akademii Bezpiecznego Puchatka 

realizujący: Anna Sarna; koordynator Marek Sarna 
Szkoła Podstawowej w Dziaduszycach zgłosiła do programu ogólnopolskiego  - „Akademii 

Bezpiecznego Puchatka” uczniów klasy I. Koordynatorem tegorocznej edycji 2017/2018  w ramach 

prowadzonych działań profilaktycznych dotyczących ich bezpieczeństwa na drodze, w domu i w 

szkole jest p Marek Sarna. Organizatorem programu jest firma Maspex wraz z Biurem Prewencji i 

Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji a Patronat honorowy nad „Akademią Bezpiecznego 

Puchatka” sprawują Kuratoria Oświaty oraz Komendant Główny Policji. Celem programu jest 

edukacja Pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa oraz wspieranie ich rozwoju. Realizującym ów 

program i wynikające z niego zadania w klasie I jest wychowawca p. Anna Sarna. Program ten, w 

którym nasi najmłodsi uczniowie wezmą udział, tworzony wraz z Policją i nauczycielami, jest 

dopasowany do programu nauczania w klasie I. Podsumowaniem zajęć „Akademii Bezpiecznego 

Puchatka” będzie rozwiązanie Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Czekamy na materiały z 

„Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Po ich otrzymaniu uczniowie z wychowawcą przystąpią do 

realizacji zagadnień i tematyki programu.  

 

Spotkanie ze stróżem prawa 
organizator: Marek Sarna 
26 września br. funkcjonariusz pani  sier. Lidia Kyzioł z KP Policji w Miechowie spotkała się z 

siedmiolatkami SP w Dziaduszycach. Inicjatorem spotkania był p Marek Sarna. W czasie spotkania 

opowiadała o tym, jak być bezpiecznym w środowisku uczniowskim oraz w drodze do szkoły i ze 

szkoły do domu. Prelekcja dotyczyła akcji związanej z „Bezpieczną droga do szkoły”. 

Funkcjonariuszka uświadomiła dzieciom, którą stroną mają się poruszać i o konieczności noszenia 

elementów odblaskowych. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem. 

 

Bezpieczny przedszkolak 
organizator: Marek Sarna 
Na zaproszenie  p Marka Sarny przybyli do szkoły na spotkanie z najmłodszymi – uczniami klasy 0 – 

dzielnicowy mł. asp. Grzegorz gąsiorek i asp. szt. Marcin Jamroży. Funkcjonariusze policji podczas 

spotkania poruszali kwestię bezpieczeństwa dzieci w szkole, w domu, gospodarstwie, na drodze. 

Główna myśl przesłania dotyczyła Na co jesteśmy narażeni w życiu codziennym i jak temu 

zapobiegać. W prelekcji wzięło udział 32 uczniów, którzy aktywnie odpowiadali i udzielali dobrych 

rad. Byli zadowoleni ze spotkania, z którego pozyskali cenną wiedzę na temat bezpiecznego 

zachowania w życiu. dzieci uważają i czują się bezpieczne. Miały sposobność osobiście spotkać się ze 

swoim dzielnicowym. 

 

Warsztaty dzieci pod okiem policji 
organizator: Marek Sarna i Anna Sarna 
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, nasi zaprzyjaźnieni ze szkołą funkcjonariusze z KP Policji w 

Miechowie: sier. Lidia Kyzioł i ap. szt. Marcin Jamroży oraz mł. asp.  – dzielnicowy Grzegorz 

Gąsiorek z Komisariatu w Racławicach przeprowadzili warsztaty z prawidłowego poruszania się po 

drodze i przejściu dla pieszych. W manewrach udział wzięli uczniowie klasy I (siedmiolatkowie) z 

wychowawczynią p Anną Sarna, którym towarzyszył koordynator ds. bezpieczeństwa Marek Sarna. 

Przypomniano uczniom jak należy prawidłowo poruszać się po drodze, w terenie zabudowanym, po 

drodze z chodnikiem i bez, jak przechodzić przez jezdnię i gdzie to robić oraz  o noszeniu elementów 

odblaskowych. dzieci chętnie wzięły udział w takich warsztatach i powróciły z nich bogatsze w 

wiedzę i doświadczenie praktyczne.  
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Odblaskowa Szkoła 

koordynator: Marek Sarna 

W bieżącym roku szkolnym ( 2017/2018) Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach przystąpiła do VIII 

edycji Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. 

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz 

samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje to 

możliwość pokazania i wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich 

podopiecznych zwłaszcza w drodze do szkoły i ze szkoły do domu. Akcja ma formę konkursu 

promującego noszenie elementów odblaskowych, co zapewni większą widoczność na drodze a tym 

samym zwiększy bezpieczeństwo. 

Odpowiedzialnym za konkurs z ramienia szkoły jest p. Marek Sarna. Opracowano plan działań, 

przydzielono nauczycielom zadania i wdrożono go do realizacji. Patronat nad całością ma Komenda 

Wojewódzka Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
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60-lecie OSP Kalina Wielka 

 
9 lipca 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. 

Uroczystość rozpoczęła  się Mszą  Świętą  odprawiona w miejscowym kościele, po której druhowie strażacy z 

pocztami sztandarowymi, mieszkańcy oraz  goście w asyście Orkiestry Dętej  Hejnał z Chodowa 

przemaszerowali na stadion przy remizie.  

Uczestników uroczystości powitał prezes Jubilatki – druh Wojciech Gaik. Wśród gości znaleźli się m.in.: prezes 

powiatowy Związku OSP RP i radny wojewódzki Adam Domagała, starosta Marian Gamrat, komendant 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Kosiński, radni gminni na czele z 

przewodniczącym Apoloniuszem Dulewskim, sekretarz  gminy Paweł Osikowski oraz  skarbnik gminy 

Słaboszów Iwona Reisner. Uroczystością dowodził druh Mirosław Gręda. Swą obecnością jubileusz uświetnili 

koledzy druhowie z jednostek powiatu miechowskiego z: Charsznicy, Tczycy, Podlesic, Przybysławic, Uliny 

Wielkiej, Książa Wielkiego, Miechowa, Falniowa, Bukowskiej Woli, Racławic i z gminy Słaboszów z – 

Nieszkowa, Słupowa, Słaboszowa, Kropidła, Święcic, Ilkowic, Janowic, Śladowa. 

Podczas obchodów 60-lecia dokonano następujących odznaczeń i wyróżnień: Radny Sejmiku Województwa  

Małopolskiego Adam Domagała uhonorował jednostkę z Kaliny Wielkiej medalem        „ POLONIA MINOR” 

oraz wręczył okolicznościowy grawer. 

Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 

ZŁOTY 
Tadeusz Strzeszkowski, Wojciech Gaik, Dariusz Reroń (OSP Kalina Wielka), Marian Zdechlik (OSP 

Janowice), Przemysław Szymczyk (OSP Nieszków); 

SREBRNY 
Piotr Pieronek, Zbigniew Lis (OSP Kalina Wielka), Gabriel Janus (OSP Nieszków), Marcin Nocoń 

(OSP Święcice), Radosław Ścipiór (OSP Słupów); 
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BRĄZOWY 
Paweł Podyma, Mariusz Zegan, Damian Wolnicki (OSP Kalina Wielka), Mariusz Horyń (OSP 

Janowice), Grzegorz Mucha (OSP Święcice), Łukasz Ragan (OSP Słupów), Piotr Zegan (OSP 

Śladów), Adrian Trafiałek (OSP Ilkowice), Adrian Kwiecień (OSP Słaboszów); 

Odznaka „Wzorowy strażak” 

Paulina Wolnicka, Marcin Wolnicki, Wojciech Jakubowski, Rafał Horyń, Kamil Gaik, Dariusz Doniec, 

Bartosz Gaik (wszyscy OSP Kalina Wielka); 

Dyplomy uznania 

Stanisław Huma, Jacek Pieronek, Stanisław Kot, Jerzy Dela, Zbigniew Kita, Marcin Jędruch, Zygmunt 

Grabowski, Zdzisław Reroń, Jan Gaik, Stanisław Trybulec, Stanisław Szych, Krzysztof Florek, Lucjan 

Klimczyk (wszyscy OSP Kalina Wielka) 

Dodatkowo prezes jednostki OSP Wojciech Gaik wręczył okolicznościowe honorowe statuetki. 

Otrzymali je: Mieczysław Pieronek, Stanisław Chuma, Jacek Pieronek, Stanisław Kot, Jerzy Dela, 

Zbigniew Kita, Marian Jędruch, Zygmunt Grabowski, Zdzisław Reroń, Jan Gaik, Stanisław Trybulec, 

Stanisław Szych, Krzysztof Florek, Lucjan Klimczyk, Mirosław Gręda, Adam Domagała, Grzegorz 

Kosiński, Paweł Osikowski, Apoloniusz Dulewski, Iwona Reisner, Janusz Schab, Marek Dróżdż. Poza 

wymienionymi statuetki otrzymają nieobecni na uroczystości, w tym m.in. wójt Marta Vozsnak, 

Mirosław Dróżdż, wicepremier Jarosław Gowin, marszałek Jacek Krupa. 

Po wbiciu pamiątkowych gwoździ w tablicę upamiętniającą jubileusz, nadszedł czas na gratulacje, 

podziękowania i życzenia. A końcowym zwieńczeniem uroczystości była plenerowa zabawa taneczna. 

--
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KIEROWNIK GOPS NA EMERYTURZE 

 

We wtorek 8 sierpnia 2017 roku kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Słaboszowie – Wanda Zientara – żegnała się załogą Urzędu i Radą Gminy informując przy tym 

iż odchodzi na emeryturę.  

W imieniu swoim i władz gminy przewodniczący Apoloniusz Dulewski złożył podziękowania za 

wieloletnią pracę kierownik GOPS na rzecz lokalnej społeczności i samorządu. Osobiście dane mu 

było współpracować z Panią Wandą przez ostatnie 20 lat. Chwali sobie ten czas. W swym wystąpieniu 

podkreślał, iż praca w GOPS nie była i nie jest łatwa, bowiem podejmowane są trudne sprawy. W 

ciągu ostatnich lat przybyło dodatkowo zadań jednostce, które nałożył na nią ustawodawca. 

Przewodniczący wspomniał, iż nie pamięta, by pod kierownictwem docierały do niego czy też do 

urzędu zażalenia mieszkańców dotyczące pracy GOPS. Świadczy to o dobrym zarządzeniu jednostką 

przez odchodzącą na emeryturę kierownik. 

Przewodniczący Dulewski w swej laudacji skierowanej do Wandy Zientary, napisał m.in.:  

– Chciałbym by podsumowując swoją karierę zawodową, wzięła Pani pod uwagę, oprócz ciężkiej 

pracy, również inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomogła Pani 

służąc swoją wiedzą i doświadczeniem przez ponad 4 dekady. 

Przewodniczący dziękował za piękne lata poświęcenia i oddania, lojalność oraz trud włożony w pracę 

w ośrodku. Życzył samych pogodnych i radosnych chwil, a także pomyślności w życiu osobistym oraz 

wielu radości w każdym nadchodzącym dniu. 

Wanda Zientara dziękując za tak miłe pożegnanie zaznaczyła, iż przez lata swej pracy ceniła sobie 

współpracę z przedstawicielami samorządu – z radnymi, z sołtysami, pracownikami urzędu. Jak 

podkreślała, starała się dobrze wykonywać swą pracę, pomimo stale przybywających zadań. Życzyła 

radnym pomyślności i dobrych działań na rzecz społeczeństwa. 
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Dożynki powiatowe w Kozłowie 

 

 

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w Kozłowie, przy Gminnym Zespole Szkół odbyły się XVII Dożynki 

Powiatu Miechowskiego. Dopisała pogoda i frekwencja. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościową 

Mszą świętą odprawioną przez księdza Tomasza Czechowskiego, który poświęcił bochny chleba 

złożone przez starostów dożynkowych na ołtarzu. 

Następnie barwny korowód dożynkowy wraz z kapelą ludową, grupą rowerzystek, bryczką wioząca 

starostów dożynkowych i współorganizatorów: starostę i wójta gminy Kozłów, z pojazdami z 

wieńcami dożynkowymi i gospodyniami oraz goście i mieszkańcy – przemieścił się na miejsce 

imprezy. Uczestników Powiatowego Święta Plonów powitał wójt Jan Zbigniew Basa. Wśród gości 

obecni byli: wicepremier Jarosław Gowin, poseł Agnieszka Ścigaj, senator Marek Pęk, wojewoda 

Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa Wojciech Kozak, radny wojewódzki Adam Domagała, 

reprezentacje gminne Kół Gospodyń Wiejskich, dyrektorzy firm okołorolniczych z Małopolski, 

członkowie Zarządu Powiatu Miechowskiego, radni powiatu i gmin ze swymi przewodniczącymi, 

burmistrz i wójtowie oraz przedstawiciele służb mundurowych. 

 

Para starostów dożynkowych – Marta Oczkowicz i Kazimierz Wącławski przekazali staroście 

miechowskiemu bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki, który gospodarz dożynek ucałował i 

pokroił razem z wójtem Janem Zbigniewem Basą, po czym poczęstował gości na scenie. Pozostałe 

koszyki chleba zostały rozdane wśród mieszkańców obecnych na placu dożynkowym. 
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W kolejnych minutach panie z KGWprzy pomocy przyśpiewek, tańców i żartobliwych tekstów 

prezentowały piękne wieńce dożynkowe.Na tym zakończyła się część obrzędowa i rozpoczęły się 

występy artystyczne. Widownię bawili kolejno: kapela góralska ,,Juhas” z Ujsołów k/Żywca, kapela 

ludowa ,,Działoszanie” z Działoszyc, kapela ,,Durmanki” z Poradowa,  zespól ,,Riff Band” z 

Miechowa oraz grupy taneczno-wokalne z Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie. W końcowej 

fazie wystąpiła gwiazda dożynek, zespół disco dans ,,LOVERBOY”, a imprezę zakończyła 

potańcówka przy akompaniamencie grupy ,,Leader”. 
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…Warto wyjść z domu… 

Gmina Słaboszów znana jest z malowniczego i interesującego ukształtowania rzeźby terenu. 

Występują tu rzadkie gatunki roślin i zwierząt, krajobrazowe płaszczyzny rolnicze wraz z 

kompleksami leśnymi, a także obszary chronione „Natura 2000” , które zachwycą każdego kto zawita 

na słaboszowską ziemię.  Magia tego miejsca tkwi w tym, że jest ono piękne nie tylko na zewnątrz ale 

również wewnątrz- co odzwierciedla się na tle dziedziczno-kulturowym. 

 W gminie Słaboszów niewiele jest form organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. 

Jedną z nich jest fenomen Kół Gospodyń Wiejskich z Kaliny Wielkiej oraz z Nieszkowa.                                                 

To właśnie Panie Gospodynie swoim zaangażowaniem i działalnością skupiającą się na zachowaniu 

lokalnej tradycji, przeistaczają spokojną wieś w miejsce aktywne i pełne życia. 

W ostatnim czasie dało się zauważyć, że działalność ta znacznie inspiruje tutejszą społeczność a 

zwłaszcza okolice Janowic i Kropidła. Bezwzględnie w tych sołectwach odrodziła się pasja i energia 

do ciągłości kulturowych zwyczajów. 

Uwidoczniło się to na ostatniej imprezie plenerowej organizowanej przez nasza gminę pn „Smaki 

Słaboszowskiej Gminy” gdzie gospodynie i panowie z Janowic oraz z Kropidła chętnie angażowały 

się i służyły pomocą w przygotowaniu uroczystości poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw i 

wykonanie symbolicznych wieńców a także miały możliwość premierowego zaprezentowania swoich 

umiejętności wokalno-artystycznych. 

Osoby biorące udział w w/w wydarzeniu to: 

KROPIDŁO: Danuta Jaros; Jadwiga Sekuła; Marzena Migas; Klaudia Migas; Agnieszka Grądkiewicz; 

Agata Kabza; Karolina Kabza; Monika Natkaniec; Marcela Natkaniec; Roksana Michalska; Kazimiera 

Michta; Grażyna Lewinowska; Józef Lewinowski; Arkadiusz Migas; Ryszard Jaros; Henryk Kabza; 

Eugeniusz Grądkiewicz ; Jakub Migas. 

JANOWICE: Wiesława Biała; Zuzanna Biała; Danuta Biała; Agnieszka Sowa; Elżbieta Sowa; 

Henryka Zdechlik; Wiesława Włodarczyk; Małgorzata Nocoń; Dorota Proszczałkiewicz; Danuta 

Sepielak; Beata Pilawska; Jerzy Pilawski; Artur Biały. 

Ponadto w obu sołectwach organizowane są liczne spotkania integracyjne osób w różnym wieku, 

warsztaty kulinarne oraz różnorodne uroczystości jak np. wigilia wiejska, dzień kobiet, zabawy 

andrzejkowe i sylwestrowe. Warto nadmienić, że niezbędnym elementem do organizacji owych 

wydarzeń są świetlice wiejskie, które na bieżąco są remontowane i ulepszane z różnych projektów i 

inwestycji na potrzeby okolicznych mieszkańców. Dlatego też czynny udział w wydarzeniach 

kulturowych biorą panowie, przynależni do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ale nie tylko…gdyż 

spotkania stanowią formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy a przede 

wszystkim są okazją do regularnego wyjścia z domu i oderwania się od problemów życia codziennego. 

 Co więcej integracja społeczna to doskonałe antidotum na „nudę”! Przecież śpiew, tańce i 

kulinaria to nie tylko domena kobiet, i być może już wkrótce gmina Słaboszów wzbogaci się o kolejne 

Koła Gospodyń Wiejskich w nowoczesnym damsko-męskim składzie… Kto to wie…?  
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100  LAT !!!  

W dniu 1 września 2017 roku swoje 100-letnie urodziny obchodziła mieszkanka 

Słaboszowa Pani Marianna Zaprzalska. 

Z tej okazji władze samorządowe gminy Słaboszów przekazały dla Pani Marianny 

serdeczne życzenia: pomyślności, zdrowia oraz wręczyły upominek i listy gratulacyjne 

podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło i Wojewodę 

Małopolskiego Pana Piotra Ćwika. 

Pani Marianna Zaprzalska urodziła się w Słaboszowie dnia 01.09.1917 roku. 

Miała sześcioro rodzeństwa. Do tej pory żyje jeszcze 98-letnia siostra Pelagia. 

Ukończyła sześć klas szkoły powszechnej ale jak większość dziewcząt w owym czasie, 

uczęszczała również prywatnie na kurs kroju, szycia, haftu i gotowania. 16 października 

1936r. zawarła związek małżeński z Bolesławem Zaprzalskim- nadzorcą budowy dróg i 

mostów. Urodziła dwie córki i bardzo dbała o to, by wyrosły na pracowite i 

obowiązkowe osoby. Razem z mężem swoim życiem dawali dzieciom przykład jak 

należy postępować, co jest bardziej a co mnie ważne a także dlaczego miłość i 

życzliwość ułatwia współżycie w Środowisku. 

Nasza jubilatka doczekała pięciorga wnucząt, którymi troskliwie się opiekowała 

do momentu osiągnięcia przez nich pełnoletności, siedmiorga prawnuków i dwojga pra 

pra wnuków. Z mężem Bolesławem wspólnie przeżyli 74 lata, cały czas ciężko 

pracując. 

Swoje 100-letnie urodziny Pani Marianna spędziła w miechowskim szpitalu, gdzie 

przeszła ciężką operacje. Dzięki troskliwej opiece lekarzy i pielęgniarek z oddziału 

chirurgicznego i intensywnej terapii, wróciła szczęśliwie do domu. Teraz równie 

życzliwie opiekuje się Panią Marianną dr Bogdan Żychowicz z miejscowego Ośrodka 

Zdrowia, za co cała rodzina jubilatki składa serdeczne podziękowania.  
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Udział OSP i MDP w IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
 

W dniu 17 września 2017 roku na stadionie sportowym w Przybysławicach gmina Gołcza odbyły 

się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

(dziewczęcych i chłopięcych) i Ochotniczych Straży Pożarnych (drużyny kobiece i męskie). 

Dodatkowo przeprowadzono musztrę dla grupy „A” - męskie drużyny pożarnicze. Zawody dla 

MDP rozegrano w konkurencjach sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe.  Gminę Słaboszów w tej 

grupie reprezentowały: 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – dziewczęca funkcjonująca przy OSP Święcice zajmując II 

miejsce z wynikiem 973 pkt. ( startowało IV drużyny) 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – chłopięca funkcjonująca przy OSP Kalina Wielka zajmując III 

miejsce z wynikiem 1002 pkt. ( startowało IV drużyny). 

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi w grupie OSP została 

przeprowadzona tylko jedna konkurencja – ćwiczenie bojowe. 

Gminę Słaboszów w tej konkurencji reprezentowała jednostka OSP Ilkowice zajmując VII miejsce 

z wynikiem 58,5 pkt. ( startowało 10 jednostek). 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody. 

 
 

Małopolskie Remizy 2017 
 

Udział w konkursie „Małopolskie Remizy 2017” bierze Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nieszkowie realizując projekt pn. „Modernizacja remizy strażackiej OSP Nieszków – część 

bojowa”. W dniu 10 sierpnia 2017 roku Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa 

uroczyście przekazał umowę dotacji Pani Wójt Gminy - Marcie Vozsnak w obecności Prezesa OSP 

Nieszków Dh Stanisława Nowak na realizacje powyższego zadania. Inwestycja będzie 

zrealizowana i rozliczona do 31 października 2017 roku. 

 

 

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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Impreza plenerowa 

pn. „Smaki Słaboszowskiej Gminy…” 

 

 Od wielu lat na terenie powiatu miechowskiego gmina Słaboszów nie organizowała uroczystości 

dożynkowych. Jednakże w tym roku się to zmieniło i „Smaki Słaboszowskiej Gminy” – pod takim hasłem 

odbyło się to wydarzenie, przełamały obecny zwyczaj i stały się odniesieniem do dawnej tradycji kulturowej. 

 Dzień imprezy zaplanowany został na niedzielę 20 sierpnia 2017 roku. Wszystko było szczegółowo 

dopracowane na ostatni guzik.  Plan uroczystości zakładał najrozmaitsze i najbardziej ekscytujące elementy 

rozrywki, które z pewnością zachwyciłyby każdego odbiorcę, niezależnie od przedziału wiekowego, gustu czy 

też upodobania.  

I wydawało się, że nic nie jest w stanie pokrzyżować owego pięknie zapowiadającego się dnia… NIC ! – poza 

ulewnym, intensywnym deszczem, który dał się we znaki w niedzielę z samego rana, a tym samym zmusił 

władze gminy do spontanicznej zmiany całej organizacji wydarzenia. 

Zatem w efekcie szybkiej improwizacji ustalono, że impreza plenerowa odbędzie się w dwóch odsłonach i 

zostanie podzielona na dwie części. 

Część pierwsza miała miejsce 20 sierpnia – czyli tak jak zakładał początkowy plan. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14
00

 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Słaboszowie, a zaraz po niej 

goście udali się do świetlicy wiejskiej w Dziaduszycach, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Miechowski Marian Gamrat, Radny Sejmiku Województwa 

Małopolskiego Adam Domagała, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Miechowie Jan Biesaga, Wójt 

Gminy Kozłów Jan Basa, Radni i Sołtysi oraz mieszkańcy gminy Słaboszów. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Nieszkowa, Kaliny Wielkiej a także gospodynie z Janowic i Kropidła, 

zaprezentowały swoje umiejętności kulinarne i najlepiej jak tylko potrafiły zadbały o żołądek każdego, nawet 

wytrwanego smakosza. Na stołach królowały ciasta, wędliny, mięsa oraz inne tradycyjne smakołyki, w które 

nasze Panie włożyły nie tylko swoją pracę ale i serce. Degustację potraw umilały przyśpiewki wykonane przez 

Gospodynie, którym akompaniował mieszkaniec nszej gminy Andrzej Madetko oraz Stanisław Musiał. 

Aby tradycji stało się zadość nie mogło zabraknąć również starostów dożynkowych. A byli nimi Marta 

Romanowska (mieszkanka i radna gminy) oraz Wiesław Bernacki (mieszkaniec gminy Słaboszów.) 

Około godziny 18
00

 odbył się koncert gwiazdy wieczoru EXTRA-MOCNI a następnie publiczność bawiła się w 

rytmach zespołu MARCUS. 

Kolejna odsłona naszego święta miała miejsce w dniu 23 sierpnia na boisku sportowym w Słaboszowie i odbyła 

się w charakterze pikniku rodzinnego. 

Pogoda znów próbowała wywinąć psikusa i niebo zasnuły czarne, deszczowe chmury, jednakże ku wielkiemu 

zaskoczeniu goście dopisali nie przejmując się zbytnio panującą aurą.  

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16
00

 wystąpieniem władz gminnych w osobie Pani Wójt i Pana 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz władz powiatowych w osobie Pana Starosty. Następnie rozpoczęła się 

część artystyczna, w której wystąpiły kolejno: grupa                  taneczno-wokalna „ Estrada” działająca przy 

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Dziaduszycach oraz ze Szkoły 

Podstawowej w Janowicach. Krótki pokaz sztuk walki przedstawił Sensei Paweł Zbieżek z klubu Oyama 

Karate, a zaraz po tym swoje umiejętności zaprezentowała Kapela Rodzinna Całków z Zielonek wspierana 

przez Andrzeja Madetko. 
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Każdy kto przybył tego dnia na stadion mógł posilić się pysznymi potrawami z grilla oraz gastronomią na 

słodko. Z każdą ubiegającą minutą pogoda znacznie się polepszała, wprawiając tym samym w dobry nastrój 

wszystkich słuchaczy. 

Najwięcej atrakcji przygotowano dla naszych najmłodszych…dmuchany zamek, zjeżdżalnia, przejazd bryczką 

czy malowanie uśmiechniętych „buziek” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Największą jednak radość 

naszym milusińskim sprawił kucyk o imieniu Calinka, którego dzieciaczki nie odstępowały nawet na krok. Dla 

chłopców i nie tylko równie emocjonującą atrakcją okazała się wizyta panów policjantów z Komendy 

Powiatowej Policji w Miechowie, którzy zaprezentowali swój radiowóz a także sprzęt używany w codziennej 

pracy. 

 Na zakończenie w okolicach  godziny 19
00

 wystąpiła gwiazda wieczoru: zespół ROMPEY, a zaraz po 

niej publiczność bawiła się do późnych godzinnych nocnych z zespołem EX-DANCE. 

 

Wszystkim uczestnikom „Smaków Słaboszowskiej Gminy” bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie oraz 

wspólną zabawę 

 

Organizatorzy składają podziękowania również: 

 Starostom dożynkowym, 

 Księdzu proboszczowi oraz księdzu prefektowi 

 Młodym artystom, ich opiekunom i rodzicom oraz Dyrektorom Szkól, 

 Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie i Kalinie Wielkiej, a także Paniom reprezentującym 

sołectwa Kropidło i Janowice, 

 Kapeli Rodzinnej Całków z Zielonej wspieranej przez Andrzeja Madetko, 

 Konferansjerom – Gabrysi i Dominikowi, 

 Strażakom z jednostki OSP w Słaboszowie oraz Nieszkowie, Radnym, Sołtysom i wszystkim osobom 

zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. 

 

Osobne podziękowania kierujemy do sponsorów imprezy, dzięki ich pomocy i życzliwości nasza uroczystość 

stała się bogatsza i atrakcyjniejsza. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 Krakowski Bank Spółdzielczy – oddział w Kalinie Wielkiej 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie 

 Nadleśnictwo Miechów 

 Związek Międzygminny „ NIDZICA” 

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

 Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA 

 Jarmix Sp. z o.o. – Jarosław Moskwa 

 Firma Handlowo-Usługowa VERIS – Piotr Gaik 

 Firma Handlowo-Usługowa – Michał Zieliński  

 Firma Handlowo-Usługowa „MAJA” – Krzysztof Gola 

 Firma Handlowo-Usługowa „ NOW-TRANS ” – Krzysztof Nowak 

 Firma Handlowo-Usługowa „KOMO” – Joanna Garbarz  

 Fryderyk Malmon- Sklep Spożywczo-Przemysłowy „ KAWIARENKA” 

 Jan Wołoch – Firma Handlowo-Produkcyjna „WOŁOCH” 
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 Zakład Handlu i Usług Motoryzacyjnych- Wachacki Krzysztof 

 Usługi Transportowe – Adam Sobczyk 

 Koło Łowieckie „RYŚ” 

 MPGO –Oddział Miechów 

 Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA 

 Gospodarstwo Rolne – Kisiel Marta i Artur 

 Gospodarstwo Rolne -  Bernacki Wiesław 

 Gwiazda Adam 

 Dulewski Adam  

 Godzic Antonii 

 Konewecki Tomasz- Zakład samochodowy „MAJSTEREK” 

Mamy ogromną nadzieję, że będziecie Państwo z nami w kolejnych latach. Zapewniamy, że z naszej 

strony zrobimy wszystko aby dostarczyć wam wielu niesamowitych emocji oraz niezapomnianych 

wrażeń. 
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