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Szanowni Państwo 

         Z wielką satysfakcją przekazuję Państwu kolejny numer Kwartalnika  

samorządowego „Nasza Gmina Słaboszów”, w którym zamieszczone są  

relacje z wydarzeń organizowanych na terenie naszej gminy. 
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 Szanowni Państwo 

 

Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

radości, wytrwałości w dążeniu do celów 

a przede wszystkim rodzinnej atmosfery 

przy wigilijnym stole 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015 

życzą: 

Marta Vozsnak – Pani Wójt Gminy wraz  

z pracownikami 

Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady 

Gminy 
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W samorządzie i o samorządzie 
 

 
Obrady Rady Gminy Słaboszów 

 
W dniu 2 października 2015 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której przewodniczył 
Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów. 
Obrady Sesji zaszczycili swoją obecnością, przedstawiając kierunki swojego działania: 
1.Pan Marian Gamrat – Starosta Miechowski - kandydat na Posła RP w wyborach zarządzonych na 
dzień 25 października 2015 roku. 
2.Pan Włodzimierz Okrajek – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w Krakowie – kandydat na Senatora RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 
roku. 
Ponadto Rada Gminy wysłuchała: 
1)Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Słaboszów za rok szkolny 2014/2015. 
2)Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych. 
 
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach: 
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok, 
- przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie Wielkiej, 
- wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Słaboszowie z siedzibą w Dziaduszycach. 
       Na sesji również Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów Pan Apoloniusz Dulewski otrzymał 
honorową odznakę "zasłużony dla rolnictwa", którego wręczenia dokonał Dyrektor Małopolskiego 
Oddziału Regionalnego ARIMR.  
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Podatki w 2016 roku 
 

Na sesji Rady Gminy w Słaboszowie w dniu 16 listopada 2015 roku podjęto uchwały w sprawie 
stawek podatkowych na 2016 rok. 
 
Podatek rolny – do celów wymiaru podatku rolnego obniżona została średnia cena skupu żyta za 
okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 ogłoszona przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z kwoty 53,75 zł za 1q do kwoty 45 zł za 1q, co w przeliczeniu daje stawkę 
112,50 zł z 1 ha po obniżeniu stawki podstawowej, która wynosi 134,38 zł z 1 ha. 
 
Podatek leśny – do celów wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę 42,1894 zł. 
 
Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,70 zł od 1 m² powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi  

jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,04 zł od 1 m² powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych -   0,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  -           18,36 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym –  9,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -                
0,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,08 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
Stawki podatku od środków transportowych  
 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –464,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –732,00 zł, 

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 861,00  zł; 
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita pojazdu 

( w tonach) 

Oś jezdna ( osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku ( w złotych) 
DWIE OSIE 

12 13 215,00 226,00 
13 14 226,00 570,00 
14 15 570,00 796,00 
15  796,00 1.571,00 

TRZY OSIE 
12 17 226,00 377,00 
17 19 377,00 721,00 
19 21 721,00 925,00 
21 23 925,00 1.302,00 
23 25 1.302,00 2.022,00 
25  1.301,00 2.022,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 903,00 937,00 
25 27 937,00 1.463,00 
27 29 1.463,00 2.270,00 
29 31 2.270,00 2.893,00 
31  2.270,00 2.893,00 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

a) od 3,5 tony a poniżej 8 ton –990,00 zł, 

b) od 8 ton i poniżej 12 ton –1.032,00 zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów: ( ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + 

przyczepa 
( w tonach ) 

Oś jezdna ( osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

 równoważne  

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku ( w złotych) 
DWIE OSIE 

12 18 377,00 388,00 
18 25 388,00 700,00 
25 31 807,00 1.270,00 
31  1.947,00 2.227,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 36 1.722,00 2.227,00 
36 40 1.743,00 2.378,00 
40  2.378,00 2.862,00 
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5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –861,00 zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
naczepa /przyczepa + pojazd 

silnikowy ( w tonach ) 

Oś jezdna ( osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż  Stawka podatku (w złotych) 
JEDNA OŚ 

12 18 267,00 281,00 
18 25 281,00 464,00 
25  464,00 807,00 

DWIE OSIE 
12 28 323,00 452,00 
28 33 861,00 1.195,00 
33 38 1.195,00 1.764,00 
38  1.593,00 2.076,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 38 947,00 1.323,00 
38  1.323,00 1.775,00 

 

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 22 miejsca–1.000,00 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca–1.259,00 zł. 

 

Uległy zmianie przepisy w dotyczące płatności podatków lokalnych w następujący sposób -  

w przypadku gdy kwota podatku ( rolnego, leśnego, od nieruchomości lub łącznego zobowiązania 
pieniężnego) nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej 
raty. 
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Inwestycje gminne w IV kwartale 2015 r. 

 
Przekazanie sprzętu w ramach konkursu Bezpieczna Małopolska 2015 

 
W dniu 8 października 2015 roku w Gminie Gołcza odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu  
w ramach konkursu Bezpieczna Małopolska 2015.Gmina Słaboszów otrzymała kompletny system 
selektywnego wybierania oraz pompę szlamową WT-30. Powyższy sprzęt został przekazany 
jednostce OSP z Nieszkowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 13545,00 zł w tym kwota dotacji  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosła 6772,00 zł. 
 
                                  

 
 

Odbiór prac modernizacyjnych – Małopolskie Remizy 2015 
 

W dniu 8 października 2015 roku dokonano odbioru modernizacji remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kalinie Wielkiej w części dotyczącej wyposażenia kuchni. 
Wyposażenia kuchni dokonała Firma F.H.U. KOMO Joanna Garbarz z Kaliny Wielkiej. Wartość 
wykonanych prac wyniosła 42933,15 zł. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu Małopolskie 
Remizy 2015. 
 

Fundusz Sołecki 
 

W miesiącu październiku br. roku w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace: 
- w miejscowości Słupów w świetlicy wiejskiej wygospodarowano i wykonano dwa pomieszczenia 
ubikacji wraz z przerobieniem instalacji wod.-kan. oraz zamontowano szczelne szambo, łączny 
koszt prac wyniósł 11402,63 zł, 
- w miejscowości Wymysłów wykonano ogrodzenie trwałe od strony zachodniej wraz z bramą 
wjazdową i furtką przy świetlicy wiejskiej. Ponadto wykonano zjazd do działki z rur o 50 dł. 6 m, 
łączny koszt prac wyniósł 8600,00 zł 
- w miejscowości Grzymałów wykonano utwardzenie części działki wokół świetlicy wiejskiej 
kostką brukową w ilości 40 m², łączny koszt prac wyniósł 5600,07 zł, 
- w miejscowości Święcice wykonano nawierzchnię asfaltową na dojeździe do garażu przy budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, łączny koszt prac wyniósł 3500,00 zł. 
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Zakup  komputerów 

 
W miesiącu październiku 2015 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego i wyposażono pracownię informatyczną w Zespole Szkół w Dziaduszycach w 15 
nowych zestawów komputerowych tj. 15 zestawów komputerów stacjonarnych  
z podstawowym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy Microsoft Office 2013)  
i 15 monitorów oraz po 15 klawiatur i myszek optycznych. Koszt realizacji zadania w kwocie 
29880 zł sfinansowano w całości ze środków budżetu gminy. 
 
                         

 

Odbiór drogi powiatowej na odcinku Święcice - Ilkowice 

W dniu 16 listopada 2015 roku odebrano roboty drogowe w ramach zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1215K Święcice – Ilkowice, na dł. 0,59 km”. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 114 446,17 zł. w tym wkład własny Gminy Słaboszów wyniósł 49 830,55 zł. 

 

Zakup  motopompy 

W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie do Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, otrzymano dofinansowanie na 
zakup motopompy pożarniczej M 16/8 TOMATSU dla jednostki OSP Kalina Wielka ze środków 
firm ubezpieczeniowych w wysokości 10 000,00 zł. Następnie za pośrednictwem Starosty  
i Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 
pozyskano kwotę 14 000,00 zł oraz kwota pochodząca z budżetu Gminy Słaboszów wynosi 
5160,00 zł. Zakupiona motopompa będzie wykorzystywana do zawodów. 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 
 

Ślubowanie klasy I SP w Dziaduszycach 

Dzień 15 października 2015 roku to pamiętna data dla pierwszoklasistów. W tym dniu w murach 
Szkoły Podstawowej  w Dziaduszycach, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. 
Prowadząca Gabriela Kawiorska powitała: zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, 
rodziców, a szczególnie bohaterów uroczystości- uczniów klasy pierwszej. Zanim dzieci przystąpiły 
do uroczystego ślubowania, zaprezentowały wiadomości i umiejętności jakie zdobyły. Swój 
program rozpoczęły zabawą ruchową "Jagódki". Następnie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i 
odpowiadały na pytania przygotowane specjalnie na tę okazję. Mimo stresu związanego z 
publicznym występem, dzieci świetnie sobie poradziły. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są 
gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. 
Po tym akcie dyrektor szkoły dokonał pasowania na ucznia. Tradycyjnie polegało to na dotknięciu 
ołówkiem ramion swoich podopiecznych i mówiąc słowa "Pasuję Cię na ucznia". Ukoronowaniem  
aktu ślubowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście: Pani Marta Vozsnak Wójt Gminy Słaboszów i Pan Apoloniusz Dulewski Przewodniczący 
Rady Gminy, którzy życzyli uczniom wielu sukcesów w nauce oraz wręczyli upominki ufundowane 
przez Urząd Gminy w Słaboszowie. Rodzice również pamiętali o święcie dzieci. Przybyli  
w licznym gronie i zorganizowali poczęstunek. 
Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Uroczystość przygotowała Grażyna 
Dobrzańska w oprawie muzycznej pana Konrada Ptaka. 
                                                                                               Zespół Szkół w Dziaduszycach 
                                                                                                    /-/ Grażyna Dobrzańska 

 

Ślubowanie klas I SP Janowice 

14 października br. podwójne święto (Ślubowanie Pierwszoklasistów, Dzień Edukacji Narodowej) 
obchodziła społeczność Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach.  
Do szkoły przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Słaboszów– p. Marta Vozsnak, przewodniczący 
Rady Gminy – p. Apoloniusz Dulewski, dyrektor Banku Spółdzielczego w Kalinie Wielkiej 
p.Cecylia  Dela, kierownik GZEAS – p. Aniela Kruczek, radny Janowic p. Jerzy Pilawski, 
przewodnicząca Rady Rodziców - p. Anna Zientara – Dela, rodzice pierwszoklasistów. 
Pierwszoklasiści zaprezentowali przybyłym gościom część artystyczną przygotowaną pod okiem 
wychowawczyni  .W najważniejszym momencie uroczystości z wielkim przejęciem wypowiedzieli 
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słowa Ślubowania, po którym  dyrektor szkoły – p. Janusz Schab wielkim ołówkiem dokonał  
pasowania na uczniów. Dzieci otrzymały  upominki,  które wręczyli im zaproszeni goście, a także 
koledzy i koleżanki z klasy szóstej.  Po zakończeniu uroczystości jej mali bohaterowie zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
W  części artystycznej  z okazji Święta Edukacji Narodowej wystąpili uczniowie klas IV-VI nad 
którymi opiekę sprawowała p. Maria Gola. Życzenia wszystkim pedagogom złożyła p. Marta 
Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów podkreślając ważną  rolę  i miejsce  zawodu nauczyciela  w   
życiu społeczeństwa.  
Święto zakończyło wręczenie nagród  pracownikom  szkoły. Nagrodę Wójta Gminy otrzymali: 
dyrektor szkoły p. Janusz Schab oraz  p. Beata Chojnacka- nauczycielka języka angielskiego. 
Nagrody dyrektora szkoły wręczono paniom  Mirosławie Janus, Renacie Bróg,  Annie Kubiś,  
Hermenegildzie Jolancie Borkowskiej- Czekaj. 

Szkoła Podstawowa w Janowicach 
                                                                                                          /-/ Anna Kubiś 

 

 
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości 

 
     W dniu 11 listopada 2015 roku w naszej gminie odbyły się uroczyste obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. Św. Mikołaja 
w Słaboszowie, odprawioną przez Księdza Proboszcza Parafii Antoniego Seweryna. 
     Następnie  nastąpił przemarsz na miejscowy cmentarz oraz złożenie wieńców na grobach 
poległych żołnierzy. Na czele delegacji składającej kwiaty stała Pani Wójt Gminy Marta Vozsnak 
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Apoloniuszem Dulewskim oraz Radnym Rady 
Gminy Panem Kawiorskim Damianem. W uroczystości udział wzięli również harcerze ze Szkoły 
Podstawowej w Janowicach oraz strażacy z Nieszkowa za co szczególne podziękowania kieruje się 
w ich stronę za udział oraz zaangażowanie w tym dniu. 
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„ Śpiewająca biblioteka” 

 W dniu 24 listopada 2015 roku  o godz. 10.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie  
z siedzibą w Kalinie Wielkiej odbyło się spotkanie dla uczniów klas  zerówek i klas pierwszych ze 
szkół podstawowych z naszej gminy,  z okazji przypadającego święta Pluszowego Misia.  Na 
montaż słowno-muzyczny Edyty i Roberta Zarębskich z okolic Lublina przybyło ponad  60 dzieci 
wraz z wychowawcami. Edyta Zarębska jest pisarką i ilustratorką.                                
Na początku spotkania wszystkie dzieci powitały zaproszonych gości i opowiadały o swoich 
ulubionych  przytulankach  – misiach. Następnie w  czarowny świat bajek wprowadziła  wszystkich 
pani Edyta Zarębska, oraz muzyk i kompozytor pan Robert Zarębski. Celem spotkania było 
zainteresowanie małych czytelników biblioteką i książką. W czasie spotkania dzieci bawiły się  
w odgadywanie rysowanych przez pisarkę bajkowych postaci, mogły wypowiadać się do 
mikrofonu, udzielając  zabawnych odpowiedzi. Z wielkim zainteresowaniem słuchały fragmentu 
książki pani Edyty „ Opowieści Babci Gruni”.  
Wspólnie z panem Robertem śpiewały i klaskały wykonując piosenkę: 
„ Mądra rzeka” - …” Nie za górą, nie za lasem 

Płynie sobie mądra rzeka 

Czemu rzeka taka mądra  
Obok stoi Biblioteka……” 
Niecodzienne spotkanie było dla dzieci wspaniałym przeżyciem i przyniosło im wiele 
niezapomnianych wrażeń.     

 

 

Mikołajki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie 
z siedzibą w Kalinie Wielkiej 

 
W dniu 4 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie 

Wielkiej odbyły się dwie tury spotkania Mikołajkowego dla dzieci z terenu naszej gminy, w wieku 
od 2 do 4 lat. Czas oczekiwania na przybycie Mikołaja wypełnili aktorzy ze Studia ART.-RE  
z Krakowa, przedstawiając piękną baśń: ”Królowa śniegu”, w której czynny udział brały również 
zaproszone dzieci. 
Następnie przybył oczekiwany Mikołaj po czym wszystkie dzieci otrzymały prezenty w postaci 
słodyczy i kolorowanek. W spotkaniu wzięła również udział Pani Wójt Gminy Słaboszów Marta 
Vozsnak oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie Apoloniusz Dulewski a także 
rodzice i opiekunowie przybyłych dzieci .Na pamiątkę pozostały wspólne fotografie . Dla dzieci 
oraz wszystkich uczestników była to wspaniała zabawa, a miłe wrażenia pozostaną na długo  
w pamięci. 
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Spotkanie Mikołajkowe zostało zorganizowane przy udziale środków własnych Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słaboszowie oraz środków przekazanych przez z budżetu Gminy Słaboszów. 
Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom: 
Pani Wójt Gminy Słaboszów- Marcie Vozsnak                                                   
Przewodniczącemu i Radzie Gminy w Słaboszowie 
Pani dyrektor Cecylii Dela - Krakowski Bank Spółdzielczy O/Kalina Wielka 
Panu Ryszardowi Piwowarskiemu - Firma - Hodowla Ryb Słodkowodnych w Słupowie 
Panu Stanisławowi Krawiec- z miejscowości Dziaduszyce 
Panu Wiesławowi Kutrybała – Tartak Elektryczny w Rzemiędzicach 
Panu Krzysztofowi Wachackiemu- Zakład Hadlu i Usług Motoryzacyjnych w Słaboszowie 
To dzięki Państwa hojności oraz życzliwości mogliśmy obdarować w tym roku większą liczbę 
dzieci. 
 

 
                                      

 
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                          Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
                                                                                 w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej 
                                                                                                         /-/ Anna Mielus 
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Ślubowanie klas I Gimnazjum 
17 listopada br. roku odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów z gimnazjum w Zespole Szkół  
w Dziaduszycach. Pierwszoklasiści zaprezentowali przybyłym gościom część artystyczną 
przygotowaną pod okiem wychowawców. Dyrektor Szkoły Stanisław Lichosik dokonał pasowania 
na uczniów oraz złożył serdeczne gratulacje i życzenia dla wszystkich.   
Gratulacje i życzenia wraz z upominkami złożyła również Pani Wójt Gminy Słaboszów – Marta 
Vozsnak oraz Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów Pan Apoloniusz Dulewski. Następnie po 
części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich uczniów z okazji ślubowania. 
 

                       
 

Przegląd kolęd i pastorałek 

W dniu 9 grudnia 2015 roku w sali kina „Gryf”, mieszczącej się w Centrum Kultury i Sportu  
w Miechowie, zorganizowano I przegląd kolęd i pastorałek pn. "Leć kolędo w Świat". Konkurs, 
którego organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zagorzycach, 
adresowany był do podopiecznych placówek oświatowych, rehabilitacyjnych i wychowawczych  
z Małopolski. Wydarzenie to wsparły lokalne samorządy z Ziemi Miechowskiej – w tym Gmina 
Słaboszów. Melodie kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników konkursu stworzyły wyjątkowy 
klimat, pozwalający na wspólne przeżywanie atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
W spotkaniu udział wzięli również pracownicy Urzędu Gminy Słaboszów Pani Agata Pasek oraz 
Pan Marek Dróżdż. 
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Informacje 

   
 

I N F O R M A C J A 

dla mieszkańców Gminy Słaboszów !  

 
Działając w oparciu o pismo Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Krakowie znak: WP-IV.941.3.1.2015 z dnia 16 października 2015r. dotyczące przygotowania do 
sezonu zimowego 2015/2016, w związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym 
długotrwałych niskich temperatur oraz obfitych opadów śniegu, stwarzających zagrożenie dla osób 
bezdomnych, starszych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych, czy będących pod wpływem 
alkoholu - uprzejmie informuję, że zarówno pracownicy administracji samorządowej, jak również 
mieszkańcy Gminy Słaboszów powinni reagować w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia  
i życia ludzi, a mianowicie: 
 
- w przypadku zauważenia człowieka leżącego na śniegu i mrozie, w tym również będącego pod 
wpływem alkoholu, w celu sprawdzenia, czy nie wymaga pomocy medycznej, jeżeli zdarzenie to ma 
miejsce podczas dni pracy miejscowych Ośrodków Zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić lekarza 
danego Ośrodka tj. tel. (41) 38-47-010 - Ośrodek Zdrowia w Dziaduszycach, tel. (41) 38-46-010 - 
Ośrodek Zdrowia w Kalinie Wielkiej, a w razie nieobecności lekarzy w/w Ośrodków Zdrowia, lub gdy 
sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia ma miejsce w innym czasie, należy dokonać natychmiastowego 
zgłoszenia wzywającego pomoc pod numer alarmowy „112”; 
 
- w przypadku posiadania wiedzy, że dana osoba, czy rodzina wymaga pomocy socjalnej, szczególnie 
schronienia, pożywienia czy ubrania - należy powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Słaboszowie, tel: (41) 38 -47-116 lub (41)38-47-113. 
Powyższe działania pozwolą na zmniejszenie negatywnych skutków zimy i jej wpływu na warunki 
życia i funkcjonowania lokalnej społeczności. 

 
                                                                                                                               WÓJT GMINY 

/-/ mgr Marta Vozsnak 
 
 
 

Projekt zrealizowany ze wsparcia finansowego Województwa 
Małopolskiego „Pierwszy Dzwonek” – 2015 rok 

 
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie realizował w II półroczu  2015 r.  projekt 
„Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów  
z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego  w zakresie zwiększania ich szans 
edukacyjnych. Do projektu zostało zakwalifikowanych  84 uczniów  z 31 rodzin wielodzietnych  
zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów, mających na utrzymaniu troje  lub więcej dzieci do 18 
roku życia, lub w przypadku kontynuowania nauki  do 24 roku życia, z których 
przynajmniej jedno dziecko miało  status ucznia. 
 

W celu prawidłowej realizacji projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie  
opracował  program osłonowy  pt. ,,Gminny Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych z terenu 
Gminy Słaboszów w 2015 roku”, który został  zatwierdzony przez Radę Gminy na sesji  22 czerwca 
2015 roku. 
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Wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych  zrealizowane zostało zgodnie z w/w  Programem,  
przeznaczone zostało na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy 
dydaktycznych, w szczególności podręczników szkolnych, zeszytów, atlasów, przyborów szkolnych, 
plecaków, obuwia i stroju sportowego do zajęć wychowania fizycznego. Wparcie zostało  udzielone 
jednorazowo  dla 84 uczniów z 31 rodzin w wysokości 120,00 zł dla każdego ucznia, w formie zasiłku  
finansowego na cele edukacyjne.    
 

                                                                                           Kierownik 
                                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy 

                                                                                            Społecznej w Słaboszowie 
                                                                                              /-/Wanda Zientara 

 

 

Powyborcze informacje w Gminie Słaboszów 

W dniu 25 października 2015 roku w wyborach parlamentarnych bezapelacyjnie zwycięstwo 
odniósł komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, którego proporcie procentowe w stosunku do 
frekwencji wyniosło 43,5 %.  

Poparcie mieszkańców naszej Gminy dla poszczególnych komitetów wyborczych w wyborach do 
Sejmu VIII kadencji kształtowało się następująco: 

  

Prawo i Sprawiedliwość 43,5 % 

 
Polskie Stronnictwo Ludowe 

23,34 % 

 
„KUKIZ 15” 

8,04 % 

 
Platforma Obywatelska 

6,1 % 

 
Zjednoczona Lewica 
SLD + TR + PPS + UP+ Zieloni 

5,57% 

  

Kandydaci którzy uzyskali największą liczbę głosów to : Gamrat Marian – 160 głosów (PSL), 
Wasserman Małgorzata Ewa – 123 głosy (PIS), Blacha Lesław – 99 głosów (PIS). Natomiast 
zdecydowanym faworytem mieszkańców Gminy w wyborach do Senatu RP był Pęk Marek z 48% 
poparciem (544 głosy). 
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Spotkanie na temat bezpieczeństwa w Gminie Słaboszów 

W dniu 27 listopada br. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie odbyło się spotkanie na temat 
bezpieczeństwa na terenie Gminy. Prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji w Miechowie, Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Miechowie, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Miechowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy, na którym omówiono 
m.in.: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, zachowania trzeźwości wokół 
obiektów handlowych, przedstawiono aktualną statystykę przestępstw oraz wykroczeń. Omówiono 
przestrzeganie przeciwpożarowe, przedstawiono stan wypłat dopłat bezpośrednich, omówiono 
możliwość wykorzystania dotacji w perspektywie finansowej 2014-2020, zapobieganie wypadkom 
przy pracy w rolnictwie oraz procedury powypadkowe, ogólny stan bezrobocia w powiecie  
z uwzględnieniem Gminy Słaboszów, Fundusz Aktywizacji Zawodowej, oraz możliwość 
wykorzystywanie stażów finansowanych przez Urząd Pracy. W spotkaniu uczestniczyli: radni Rady 
Gminy, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Dyskutanci podzielili się uwagami odnośnie przedstawionych 
tematów a także wnieśli uwagi do działań prewencyjnych zwłaszcza Policji oraz Straży Pożarnej. 

 
Spotkanie Członków Grupy Producenckiej 

W dniu 1 grudnia br. roku na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Słaboszowie odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Członków Grupy Producenckiej „KROS” w Kropidle. 

Spotkanie poprowadził m.in. Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Marek Boligłowa. 
Głównym tematem było podniesienie opłacalności sprzedaży trzody chlewnej. 

W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Wójt Gminy Słaboszów Marta Vozsnak, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Apoloniusz Dulewski, Radni, Sołtysi oraz Mieszkańcy Gminy. 
 

Przebudowa mostu drogowego 

W IV kwartale br. roku zakończono przebudowę mostu drogowego M 27 w miejscowości Ilkowice 
w km 0+784 drogi powiatowej 1215K.Zarząd Dróg Powiatowy w Miechowie wyłonił w drodze 
przetargu wykonawcę robót Firmę Usług LOG-BUD Diana Bogucka ul. Pułaskiego 63/1, 33 – 380 
Krynica Zdrój za kwotę 498585,89 zł. Inwestorem w/w zadania było Starostwo Powiatowe  
w Miechowie. 

 

- 16 - 



NASZA GMINA  
                                                                                                                        SŁABOSZÓW 

 
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Słaboszowie 
 
 

W dniu 7 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Słaboszowie, poszerzone o udział Prezesów i Naczelników OSP. W posiedzeniu uczestniczyli 
również zaproszeni goście w osobach Dh Adam Domagała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Miechowie i jednocześnie Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pani Marta 
Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów. Posiedzenie odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem na 
którym przedstawiono sprawozdawczość z wykonania planu pracy za rok 2015 oraz realizacji budżetu 
jak również na planowaniu zadań na rok 2016. Podjęto także Uchwałę Nr 1/2015 w sprawie zwołania 
Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego, która określa ilość członków do zarządu, ilość delegatów na 
Zjazd oraz termin i miejsce odbycia Zjazdu. Ustalono również harmonogram zebrań sprawozdawczo 
wyborczych w OSP gdyż rok 2016 jest rokiem wyborczym w OSP. Kampania wyborcza przewiduje 
odbycie zebrań w OSP od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku. Ponadto Zarząd ustalił termin odbycia 
Zjazdu na dzień 29 maja 2016 r. w remizie OSP Nieszków. 

          
 

Informacja dotycząca wymiany dowodów osobistych 

 
 Informuje się, że w 2015 roku wymianie podlegają dowody osobiste 
wydane w roku 2005.                                                                                                          
 

                                                                                                                WÓJT  GMINY  
                                                                                        /-/ mgr Marta Vozsnak 

 
 
 
 

Sprostowanie do Kwartalnika Samorządowego Nr 19 ( str. 20 ) 

W związku z zamieszczonym artykułem w Kwartalniku Samorządowym „Nasza Gmina Słaboszów” 
na temat „Ogólnopolski konkurs na wieniec dożynkowy” (strona 20) uprzejmie informujemy iż, 
zdjęcia wieńców dożynkowych zostały błędnie opisane. 
Pierwszy wieniec został wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej(w kwartalniku 
błędnie opisano jako zdjęcie wieńca dożynkowego wykonanego przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Nieszkowie). Drugi wieniec został wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Nieszkowa (w kwartalniku błędnie opisano jako zdjęcie wieńca dożynkowego wykonanego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej). 
Za zaistniały błąd przepraszamy Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Nieszkowie.  
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Zdjęcie wieńca dożynkowego wykonanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej 

 

Zdjęcie wieńca dożynkowego wykonanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie        

 

 

- 18 - 



NASZA GMINA  
                                                                                                                        SŁABOSZÓW 

 

 

- 19 - 



NASZA GMINA  
                                                                                                SŁABOSZÓW                                                  

 
 

Ciekawostki 

 

Słownik historyczno – geograficzny ziemi słaboszowskiej 

Część VI (Kalina [cz.2].) 

 
Przyjmując takie imienne odnotowanie synów Wojsława, należy przyjąć zasadę umieszczania imion 
zgodnie ze starszeństwem. Byliby to więc najstarsi synowie tego rycerza z jego pierwszego 
małżeństwa. Gdybyśmy wzięli pod uwagę fakt, że dobra Jaśkowice, których pozbywają się 
wymienieni wyżej synowie Wojsława, leżały w okolicach dziedziczonych przez rycerzy herbu 
Radwan, stąd można by wyciągnąć wniosek, że ich matka a żona Wojsława była Radwanówną, z którą 
Wojsław z Kaliny ożenił się i wziął te dobra  w posagu. Byłoby to zapewne gdzieś około roku 1320. 
Sam Wojsław pisał się bowiem z Kaliny, czyli ta była jego majątkiem ojczystym, natomiast Jaśkowice 
(Jaszkowice) tylko majątkiem przychodnim. Imienia tej żony w źródłach nie znalazłem. Znane jest 
natomiast imię drugiej żony rycerza Wojsława. Była nią Piechna (prawdopodobnie z rycerskiego rodu 
Ulinów 1/), i wniosła rycerzowi  z Kaliny w posagu wieś Polanowice, które przez prawie dwa wieki 
będą w posiadaniu kalińskich rycerzy. Wojsław z dwóch małżeństw miał dziesięciu (a być może 
nawet dwunastu) synów i jedną znaną mi córkę Boguchnę. 

         Gałęź kalińskich Toporczyków jest już w tym czasie bardzo rozrodzona. Bracia gospodarzą na 
cząstkach podzielonej Kaliny, sąsiedniego Śladowa, Woli Kalińskiej (dziś już nie istniejącej, czy była 
to część znanej nam dzisiaj Kaliny Małej?), Janowic i Polanowic. Wojsław zmarł gdzieś około roku 
1363. 
        Być może braćmi (lub bratankami) rycerza Wojsława byli: Stoigniew i Marcisz z Kaliny 2/ oraz 
Gaweł ze Śladowa 3/. Z tym ostatnim rycerzem mogą być niejasności, gdyż równolegle gospodarzy 
dwóch Toporczyków o tym samym imieniu, z tym, że jeden w Kalinie a drugi w Śladowie. Wobec 
skąpości materiałów, o tych ostatnich rycerzach i ich rodzinach nic bliżej powiedzieć nie można.  
W latach 1382 – 85 występuje jeszcze jeden dziedzic z Kaliny, którego dokładniej zidentyfikować nie  
 
 
 
                                                 
1 / Żeńskie imię Piechna bardzo popularne w średniowieczu, było „spieszczoną” formą męskiego 
imienia Piotr.  Gniazdem Ulinów na naszym terenie były Ilkowice, dawne dziedzictwo rycerzy herbu 
Zaworze. Kolejna Piechna z Ulinów będzie żoną Piotra z Kaliny (czytaj w dalszych częściach). Była 
ona wnuczką Stanisława zwanego Obrzutem i Hanny (Anny) dziedziców  z Ilkowic. Ulinowie 
współdziedziczyli też w tym czasie pobliskie Janowice. 
 
2/  Stoigniew z Kaliny (Stogneo de Kalina) pojawia się z źródłach w latach 1385 – 89  natomiast jego  
żona Klichna w latach 1386 – 94, z tym, że 7 maja 1386 roku już jako wdowa („Relicta Stogney de 
Kalina”- w sporze z Prandotą na rokach w Wodzisławiu”). Stoigniew był najprawdopodobniej 
bratem Wojsława, gdyż nie jest wymieniany jako brat wymienionych  i znanych mi braci Kalińskich, 
a będących synami Wojsława. Podobnie rzecz ma się z Marciszem z Kaliny. W tak rozrodzonym 
rodzie określić związki rodzinne rycerzy z Kaliny jest wyjątkowo trudne. 
 

3/  W 1389 roku widzimy już wdowę po Gawłuszu ze Śladowa („relicta Gaulussy de Zladow”)  - 
SPPP, t. 8, cz. 1, nota 5074 CLVI (5). Nie może tu być pomyłki z Gawłuszem z Kaliny, gdyż tamten 
umiera w roku 1381. Dodatkowe informacje: „ 1389. Gawłusz ze Śladowa skazany na karę  
6 grzywien […] w sporze z [Machną] wdową po Gawłuszu [z Kaliny]” raczej nie pozostawia 
wątpliwości - SPPP, t. 8, cz. 1, nota 1178; oraz „1381. „…relicta Gaulusonis de Kalina …”- SPPP, 
t. 8, cz. 1, nota 1131 
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można. Jest nim Maciej z Kaliny 4/. Imię tego rycerza nawiązuje do Pałuków. Maciej i trzej pozostali 
rycerze, najprawdopodobniej nie pochodzili z linii Wojsława. 
        Na początku XIV wieku rycerze z Kaliny musieli się opowiedzieć albo za królem czeskim 
Wacławem lub za wnukiem Leszka Czarnego, Władysławem Łokietkiem.W Małopolsce Łokietka 
popierali m.in. Lisowie, Rawiczowie, Bogoriowie, Gryfici, oraz znani już nam z wcześniejszych części 
Jelitowie (Piotr z Mokrska) i Toporowie (Nawój z Morawicy). Oni też wkrótce stanowić będą nową 
elitę polityczną kraju,  tzw. „grupa kombatantów”. A miejscowości leżące w dobrach tych rodów 
otrzymają zgodę księcia  na wprowadzenie przywilejów prawa niemieckiego. Tak było i z dobrami 
kalińskich Pałuków. Kalina otrzymała takie prawo w latach 1306 – 1320. Taki dokument wydany 
przez Władysława Łokietka, „księcia krakowskiego, sandomierskiego, sieradzkiego i kujawskiego oraz 

dziedzica Królestwa Polskiego”, wg którego mieszkańcy Kaliny posiadają prawo niemieckie, 
pokazywał Andrzej z Kaliny (syn rycerza Adama) w roku 1426. Natomiast Janowice otrzymało takie 
prawo w latach 1320 – 1333.  
        Żaden inny ród rycerski w tym czasie nie  posiadał  tylu urzędników w swym gronie co 
Toporowie. Ilością dzierżonych urzędów przerastał jakąkolwiek inną wspólnotę herbową.                    
A jeśli dodamy do tego „odpowiednią politykę małżeńską”, to więzy powinowactwa  połączą ten ród  
z innymi dominującymi rodami rycerskimi w zwarty obóz polityczny. Ziemskie dobra wielu tych 
rodzin leżały na trasach przemarszu wojsk Łokietka, w rejonie Wiślicy. W tym też mniej więcej 
czasie, do Małopolski przybywa stolnik ks. Władysława Łokietka, Świętosław z Wąsoczy herbu 

Pałuka.  W tej właśnie podróży znajdujemy akces Pałuków do Toporczyków. Najprawdopodobniej 
doszło tu do „ustaleń” małżeństwa syna owego Świętosława, Drogosza z nieznaną mi panną  
z Chrobrza, z rodu Toporczyków, zarazem jego  dziedziczką. A i dla „naszych rycerzy z Kaliny” będzie 
to przełomowe  wydarzenie,  bowiem owa Drogoszówna z Chrobrza zostanie niebawem żoną rycerza 
Gawła (alias Gawłusza) z Kaliny.  W ten to sposób panowie na „Śladowie i Kalinie” stali się 
Toporczykami, zaczęli się bowiem pieczętować tym herbem. Ojciec wspomnianego rycerza Gawła  
z Kaliny, Wojsław, byłby zatem jak wspomniałem wcześniej, ostatnim Pałuką na naszym terenie,  
a jego liczni  synowie zapoczątkują w Kalinie „rządy braci Kalińskich herbu Topór” (o nich  
w następnych częściach).   
         Przyczyną upodobnienia  Pałuk do Topora było  ich wejście w koligacje z możnym rodem 
Starżow - Toporczyków  w Małopolsce.  Pałucy po odziedziczeniu po kądzieli po Toporczykach 
Chrobrza w ziemi wiślickiej upodobnili swój herb do godła Toporczyków.  Wspomniany wcześniej 
Drogosz był tym, który „wszedł w koligacje rodzinne  z Toporczykami”. Był mężem ostatniej nieznanej 
z imienia dziedziczki tej wsi z rodu Toporów.  Chroberz, odziedziczył przed 1343 rokiem. Drogosz  
z Chrobrza miał czterech synów 5/ oraz nieznaną mi córkę, późniejszą żonę rycerza Gawła z Kaliny. 
Imię Drogosz będzie od tej pory nadawane przez kalińskich rycerzy swoim synom. 
         Związek Pałuków i Toporów zapoczątkował kontakty obu wspólnot krewniaczych na tyle 
bliskie, iż pomiędzy 1358  a 1383 rokiem wszystkie linie Pałuków, w tym i kalińska,  przyjęły herb 
Topór, zarzucając tym samym używaną uprzednio jako godło „siekierę w lewo z krzyżem” (czyli 
Pałuki). 
         Od tego momentu kalińscy Pałukowie  stali się Kalińskimi herbu Topór z Kaliny Wielkiej.   
W przeciągu 30 lat nastąpiło stopniowe ujednolicenie herbu, nie była to więc jednorazowa adopcja 
Pałuków do Toporów. Zapoczątkowane też zostały na dłuższy czas bliskie kontakty obu wspólnot. 
     
 

                                                 
4 / W latach  1382 – 85 „Mathiau de Kalina” innym razem „Mathias dictum Kalinsci” ma sprawę  
z Klemensem z Pirocic o pomówienie (SPPP, t. 8, cz.1, nota: 3012) w drugiej sprawie o pobicie jest 
wymieniany jako świadek (SPPP, t. 8, cz.1, nota: 3012) 
 
5/   Byli nimi:  kantor włocławski  Mikołaj, sędzia krakowski  i starosta sieradzki Drogomir (Drogosz), 

Stanisław i Maciej.  Wszyscy oni pisali się z Chrobrza. Ojcem czterech wymienionych Chroberskich 

był Drogosz starszy z Chrobrza (zmarł po 22 IX 1341 roku), h. Topór. Ten z kolei był jednym 

 z czterech synów Swiętosława z Wąsoczy, wojewody tczewskiego i zarazem stolnika ks. Władysława 

Łokietka. 
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     Wykres 1. Wybrani Pałucy z Gołańczy i Wąsoczy. Fuzja Pałuków z Toporczykami                                  
   
           Sławnik h. Pałuka 
              (zm. 1302)                                                                         
           kasztelan nakielski 

 

 
 
Świętosław z Wąsoczy 6/ h. Pałuka            Maciej z Gołańczy (zm. 1368)  h. Pałuka                 
              woj. tczewski                                                        biskup kujawski (1323 – 65) 
 
…….. 
 
 
          Zbylut h. Pałuka                                           Drogosz z Chrobrza („starszy”) h. Topór             
    kapelan króla Kazimierza Wielkiego;                            zm. po 22 IX 1341                                                                           

  biskup kujawski (1365 po stryju Macieju)                                                       
                                                                                           
                                                                                 Drogomir z Chrobrza h. Topór       Stefan        
 związki z rycerzami z Kaliny                                   sędzia krakowski (od 1376 r.) 
  N. córka Drogosza była żoną                                 (zwany „młodszym”) 
  rycerza Gawła (syna Wojsława) z Kaliny   
                                

        Udział Toporów i Pałuków w wielkiej polityce uwidocznił się już podczas 
odwetowej wyprawy króla Ludwika na Litwę w 1377 r. (w odwecie za mający rok wcześniej najazd 
Kiejstuta). Połączone rody Toporów i Pałuków wystawiły wówczas siedem chorągwi, w tym sami 
Pałukowie z Chrobrza – dwie. Jedną z nich wystawił  znany nam Drogosz z Chrobrza. Wśród rycerzy, 
którzy pod tą chorągwią walczyli, byli zapewne spowinowaceni z chroberskimi rycerze z Kaliny 
Wielkiej.  
                                                                                                           
                                                                                                        Stanisław Lichosik  
                                                                                                                  cdn...   
 
 
 

                                                 
6/ Świętosław dał początek tzw. gołanieckiej linii Pałuków  (z Gołańca i Wąsoczy), która „drogą 
przyżenku” dotrze po raz drugi do Małopolski, tym razem do Chrobrza i pośrednio do Kaliny 
Wielkiej. Z materiałów źródłowych wynika, że Świętosław z Wąsoczy bawił w 1339 roku  
w Małopolsce i wtedy prawdopodobnie ustalono z Toporczykami małżeństwo jego syna Drogosza  
z  którąś z panien z rodu Toporczyków. Tak Pałucy z Kujaw stali się Toporami. Natomiast córka 
owego Drogosza wydana będzie za innego „Pałukę zza miedzy” (z Kaliny). Na pewno Świętosławowi 
należy przypisać inicjatywę zbliżenia jego rodu (Pałuków) do rycerstwa krakowsko - sandomierskiego. 
Na marginesie zauważyć należy, że jest to okres największego niebezpieczeństwa ze strony 
krzyżackiej dla ojcowizny Pałuków na Kujawach. Wnuczka owego Świętosława zostanie żoną rycerza 
Gawła z Kaliny (vel z Chrobrza ?) i będzie „panią na Kalinie”. 
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Pasieka Kordecki & Wnukowie część III 
 
Szanowny czytelniku! 
 
 Mamy już grudzień, pierwszy śnieg za nami, każdy już myśli  
o świętach, które to szybkim krokiem zbliżają się. Święta to czas  spotkań  
z rodziną i bliskimi, czas refleksji. Jak pisałem w poprzednim artyukule 
koniec roku to czas podsumowań, jaki był ten i jaki chemy aby był kolejny 
rok. Dla pasieki był to rok udany, wydarzyło się dużo dobrego. 
 Największym tegorocznym sukcesem pasieki była nagroda Grand Prix 
na Małopolskim Festiwalu Smaków otrzymana za orzechy włoskie w miodzie 
akacjowym. Jest to efekt, na który złożyło się wiele czynników. Zaczynając 
od pracy pszczółek (bez nich nie mielibyśmy tak delikatnego miodu 
akacjowego), pracy wszystkich członków rodziny oraz grona naszych 
najbliższych przyjaciół, którzy wiernie nas wspierają i kibicują.  
W funkcjonowanie Paseki Kordecki duży wkład mają klienci, którzy 
doceniają walory naszych produktów. Coraz to większe grono klientów inspiruje nas i motywuje  
w poszerzaniu gamy oferowanych w pasiece produktów. To dla nich powstają nowe produkty jak 
orzechy w miodzie czy miód kremowany z pyłkiem.  
 Nasze orzechy w miodzie produkowane są z wielką starannścią i dbałością. Orzechy przed 
dodaniem miodu są dodatkowo dosuszane w aby mogły nasycić się aromatem i smakiem miodu. Miód 
natomiast dodawany do orzechów musi być jasny i łagodny aby nie smak orzechów był wyczuwalny  
a wygląd kusił. Miód kremowany z pyłkiem jest to połączenie dwóch prduktów pszczelich : miodu 
i pyłku kwiatowego. Miód dzięki swoim walorom smakowym przełamuje niezbyt przyjemny smak 
pyłku (jak wiemy zazwyczaj to co leczy nie zawsze smakuje) a pyłek powoduje, iż miód nie jest tak 
słodki. Taka mieszanka cieszy się powodzeniem zarówno u dorosłych nieprzepadających za słodkim 
jak i u dzieci, które cierpki smak pyłku kwiatowego zniechęca (pamiętajmy, że pyłek jest bazą wielu 
witamin potrzebnych do wzrostu i prawidłowego roawoju.). Pamiętajmy, że aby terapia miodem była 
skuteczna musi być stosowany regularnie.Takie dawkowanie  spowoduje, że będzie uodparniał i leczył 
chory organizm.  
 Chcemy reklamować i promować zdrowy tryb życia. Zaczynamy od najmłodszych gdyż 
ważnym jest aby najmłodsze pokolenie edukować – dzieci są najbardziej ciekawe świata oraz zadają 
najwięcej pytań (również tych trudnych co zawsze powoduje, że szukamy odpowiedzi pogłębiając 
dzięki temu swoją wiedzę). Dzieci mogą wiele  nauczyć się i dowiedzieć na prowadzonych przez 
Pasiekę Kordecki warsztatach. Niejdnokrotnie już mieliśmy przyjemność gościć dzieci ze szkół 
podstawowych z Jaksic, Miechowa, Pojałowic czy Krakowa. Cały rok prężnie współpracowaliśmy  
z Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, które w planie wakacyjnych wycieczek umieściło dwie 
wycieczki dla dzieci do naszej pasieki. Najmłodsi z zachwytem  podczas prowadzonych przez nas 
warsztatów poznają tajniki życia pszół, ich pracy, drogi miodu z ula na kanapkę czy też wskazówki jak 
zachować bezpieczeństwo w kontakcie z tymi owadami. Dla wszystkich gości w naszej pasiece, 
zarówno tych małych jak i dorosłych, drzwi stoją otworem. 
 Dzięki nagrodzie za orzechy włoskie w miodzie mieliśmy przyjemność reprezentowania 
powiatu miechowskiego w Finale Festiwalu Smaków w Krakowie gdzie rywalizowaliśmy z ponad 60-
cioma producentami. Było to wspaniałym, cennym doświadczeniem oraz pozwoliło poszerzyć 
horyzonty. Oprócz Festiwalu Smaków bierzemy udział również w takich wydarzeniach kulturalnych 
jak Krakowskie Miodobranie na Placu Wolnica, Miechowskie Dni Jerozolimy, Dni Miechowa, 
Charsznickie Dni Kapusty czy różnego rodzaju kiermasze i jarmarki świąteczne. 
 Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia zastanawiamy się jakie potrawy przygotujemy 
w tym roku, jak udekorujemy stół do wieczerzy czy co zawiesimy na choince. Miód w symbolice 
religii chrześcijańskiej występuje jako znak dobrego pokarmu, dobrobytu i zdrowia. Jest nieodłącznym 
skłądnikiem potraw świątecznych czy wypieków. Chciałbym zaproponować kilka przepisów 
świątecznych wypieków z miodem.  
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Pragnę złożyć Ci drogi Czytelniku najlepsze życzenia świąteczne dla Ciebie i Twojej rodziny: zdrowia, 
szczęścia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, wielu doskonałych pomysłów i ich 
błyskotliwej realizacji a także powodzenia w Nowym Roku!  
 

          1. Makowiec, który zawsze się udaje  
Ciasto: 1kg mąki (krupczatka lub tortowa), 12dag drożdzy, 20dag rozpuszczonego ostudzonego masła 

lub margaryny, ewentualnie ciepłe mleko, 3/4 szklanki cukru, 2 jaja, 2 żółtka, esencja arakowa, 

szczypta soli, tłuścz do formy  

Masa: 50dag maku, pół paczki herbatników, jajo, szklanka cukru, esencja migdałowa, łyżka miodu, 

łyżka dżemu, bakalie. 

  

         Mak zalać zimną wodą (1 cm nad powieżchnię) i podgrzewać aż do wrzenia. Szczelnie przykryć 
i odsawić na 8-10 godzin. Potem zemleć dwukrotnie razem z herbatnikami, dodać jajo, cukier, esencję 
migdałową miód idżem, a także migdały, orzechy, i rodzynki. Wszystko dobrze wymieszać  
Z podanych składników wyrobić ciasto, jeśli będzie zbyt gęste, dolać trochę ciepłego mleka. Odstawić 
do wyrośnięcia. Następnie podzielić na części, rozwałkować i posmarować warstwą maku (1 cm). 
Zawijać ciasto, owijając w papier pergaminowy lub śniadaniowy i piec w nagrzanym piekarniku. 
Upieczone makowce polukrować. Z podanych składników otrzymamy 4 makowce. 
 

 2. Placek miodowo – orzechowy 

Ciasto: 40dag mąki, 15dag masła, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 15 dag miodu, 3 zółtka sok  

i skórka otarta z cytryny, 15dag marmolady, tłuszcz do formy. 

Masa: 3 białka 10dag zmielonych orzechó, 3 łyżki miodu, łyżka wiórków kokosowych. 

  

         Składniki ciasta wymieszać na stolnicy, dokładnie wyrobić, rozwałkować i przenieść do 
natłuszczonej formy.Posmarować marmoladą. Białka ubić mna sztywną pianę, wymieszać z orzechami 
i miodem, wyłozyć na placek. Upiec na złoty kolor. Po wyjęciu z piekarnika posypać wiórkami 
kokosowymi. 
 

 3.Pierniczki korzenne 

Ciasto: 3 i pół szklanki mąki, 3/4 szklanki cukru, 2-3 łyżki miodu, 2 szklanki mleka, 4 łyżki gęstej 

śmietany, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, łyżeczka zmielonych goździków, łyżeczka cynamonu, łyżka 

posiekanej smażonej skórki pomarańczowej, tłuszcz do formy. 

Lukier: białko, łyżeczka rumu, 3-4łyżki cukru pudru, 1-2 łyżki grubo posiekanych orzechów do 

posypania.  

 

 Łyżkę cukru zrumienić w rondelku, dodać miód, korzenie, resztę cukru. Ostrożnie zalać 
mlekiem, mieszając, żeby nie porobiły się grudki, zagotować. Do przesianej na stolnicę mąki z sodą 
wlać zagotowaną masę mleczno – miodową i wymieszać. Kiedy już trochę przestygnie, dodać 
śmietanę i skórkę pomarańczową, zagnieść gładkie ciasto, przykryć i pozostaić na 2 godziny. 
Następnie rozwałkować  na grubość 1,5 cm, foremką wykrawać pierniczki i układać (niezbyt blisko 
siebie bo rosną) w formie posmarowanej tłuszczem. Wstawić dośrednio nagrzanego piekarnika  
i dopiero gdy podrosną – podwyższyć temperaturę. Po wyjęciu z piekarnika, jeszcze ciepłe, 
posmarować lukrem utartym z białka, cukru pudru i rumu. Posypać orzechami. 
 
 

                                                                                                      Pasieka Kordecki&Wnukowie 
                                                                                                                  Jakub Bełtowicz 
                                                                                                                    Kalina Wielka  
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