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Szanowni Państwo 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei 
i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w 

miłym nastroju. 
 

Niech magiczna moc tych Świat przyniesie Państwu 
miłość, spokój i odpoczynek. 

 
ANowy 2017 Rok będzie pełen szczęścia, optymizmu i 
wiary w pomyślność realizacji zamierzonych planów. 

 
Życzenia składają Marta Vozsnak – Wójt Gminy  

wraz z pracownikami oraz Apoloniusz Dulewski – 
Przewodniczący Rady Gminy. 
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Podsumowanie połowy kadencji 

 

Szanowni Państwo. 

W miesiącu grudniu minęło dwa lata pracy obecnej Rady Gminy w Słaboszowie oraz Wójta Gminy. 

Jest to dobry moment na krótkie podsumowanie najważniejszych inwestycji, jakie udało się wykonać w naszej 

małej ojczyźnie. Inwestycje mają służyć nam, mieszkańcom gminy, ale i również osobą, które naszą gminę 

odwiedzają. 

W przypadku wydatków poczynionych z funduszu sołeckiego są to inwestycje, które sami Państwo 

wskazaliście, uznając je tym samym za najpotrzebniejsze. 

 

Inwestycje gminne w 2015 roku 

 W miesiącu czerwcu zakończono budowę 59 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich etap V. Wykonawcą prac była firma: ZAKŁAD USŁUG WOD.-KAN. 

CO. I GAZ Piotr Sajdak 32-250 Charsznica ul. XX LECIA nr 9, ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO 

BUDOWLANYCH WOD.-KAN. CO. I GAZ Grzegorz Sajdak 32-250 Charsznica ul. Miechowska 26. 
 W miesiącu sierpniu w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015” Zakład Remontowo- Budowlany 

z Falniowa dokonał modernizacji Remizy Strażackiej OSP w Kalinie Wielkiej w zakresie robót 

budowlanych. Prace obejmowały: remont pomieszczenia sanitariatów, remont pomieszczenia kuchni, 

remont pomieszczenia gospodarczego. 

Całkowity koszt to 67 661,82 zł,  

 W miesiącu wrześniu wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kropidło – do pól w 

km 0+000-0+500. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie 

podbudowy z kamienia i nawierzchni asfaltowej, renowacja rowu, plantowanie poboczy. Kwota zadania 

wyniosła łącznie 105 579,51zł. w tym kwota pochodząca z budżetu gminy wyniosła 52 789,76 zł oraz 

pozyskana dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 52789,75 zł. 

 Przebudowano również drogę gminną K140480 Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000-1+278. 

Zakres prac obejmował: roboty ziemne, odwodnienie (renowacja rowu i budowa przepustów 

zjazdowych), wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej, plantowanie poboczy. Kwota zadania 

wyniosła 312 187,14 zł. Zadanie wykonano w całości ze środków własnych budżetu. Wykonanie tej 

drogi w standardzie asfaltowym było bardzo potrzebne. Droga jest ważnym ciągiem komunikacyjnym 

dla Gminy Słaboszów. 
 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 Woj. Małopolskiego wyniosła 6772,00 zł. 

 W miesiącu październiku 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.          

 Po uzyskaniu dofinansowania z MSWiA w kwocie 2700 zł dokonano zakupu 18 kompletów 

umundurowania koszarowego dla OSP Janowice i OSP Śladów, całkowity koszt zadania 6120,15 zł. 

 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. 
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 Fundusz Sołecki 2015r: 

 
1. Kalina Wielka – w Ośrodku zdrowia dokonano wymiany stolarki okiennej oraz częściowej wymiany 

grzejników c.o. , 
2. Rzemiędzice – w Świetlicy Wiejskiej wymieniono instalacje elektryczną, pomalowano ściany, ułożono 

panele na suficie, 
3. Śladów – w Świetlicy Wiejskiej pomalowano podłogę, skrzydła drzwiowe, wymieniono osprzęt 

elektryczny, 
4. Buszków – w Świetlicy Wiejskiej dokonano wymiany stolarki okiennej oraz wykonano nowy podjazd 

do świetlicy, 
5. Słaboszów – w remizie OSP wykonano prace polegające na podwieszeniu sufitu, wykonaniu izolacji 

cieplnej i przeciwdźwiękowej oraz dokonano wymiany opraw oświetleniowych, 

6. Maciejów – w Domu Ludowym dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 

7. Kropidło – w Świetlicy Wiejskiej dokonano montażu okna z PCV za kwotę 1277,00 zł oraz 

utwardzono plac tłuczniem w ilości 210 m², 

8. Dziaduszyce – na budynku Świetlicy Wiejskiej dokonano częściowej wymiany pokrycia dachowego 

9. Słupów w świetlicy wiejskiej wygospodarowano i wykonano dwa pomieszczenia ubikacji wraz z 

przerobieniem instalacji wod.-kan. oraz zamontowano szczelne szambo,  

10. 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, 

11. Grzymałów wykonano utwardzenie części działki wokół świetlicy wiejskiej kostką brukową w ilości 

40 m², 

12. Święcice wykonano nawierzchnię asfaltową na dojeździe do garażu przy budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej, 

13. Ilkowice- utwardzenie drogi dojazdowej do pól 

14. Janowice- zakup wiaty przystankowej, utwardzenie przystanku, remont świetlicy OSP 

15. Jazdowice- remont świetlicy oraz utwardzenie drogi dojazdowej, 

16. Mieszków- zakup i montaż ogrodzenia remizy OSP 

17. Raszówek- utwardzenie, poszerzenie i wytyczenie granic drogi  

18. Rędziny Borek- zakup i wymiana drzwi, instalacje wod-kan, wyposażenie sanitarne i prace remontowe 

w świetlicy wiejskiej 

Inwestycje gminne w 2016 roku 

 

 W ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Gmina 

Słaboszów dokonała przebudowy drogi gruntowej na drogę asfaltową na odcinku 500 m w 

miejscowości Rzemiędzice. W zakres inwestycji weszły w pierwszej części: roboty pomiarowe, roboty 

ziemne mające na celu wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Kolejnym etapem było wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o różnej średnicy na szerokości 4,5 

m oraz wykonanie nakładki asfaltowej o grubości 5 cm na szerokości 3,5 m. Etap końcowy obejmował 

obustronne wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym na szerokość 0,5 m. oraz umocnienie skarp i 

dna rowu płytami betonowymi typu KRATA. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 124 605,08 zł brutto 

a prace wykonało przedsiębiorstwo „Walkor” z miejscowości Bosutów. Dotacja z UMWM na tą 

inwestycję wyniosła 65 923 zł. 

 Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gminie Słaboszów 

udało się wykonać przebudowę dużego odcinka drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jazdowice. 

Odcinek ten oprócz tego, że poprawi komfort dojazdu do pól na odcinku 1100 m to również rozwiąże 

problem zalewania drogi powiatowej relacji Działoszyce-Miechów wodami opadowymi i mułem 

spływającym po tej drodze z pól uprawnych. W zakresie robót na tym odcinku przewidziano min. 

roboty ziemne polegające na wykorytowaniu terenu pod podbudowę, wyrównanie istniejącej 

podbudowy, odwóz nadmiaru ziemi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych w dwóch warstwach i 

położenie nakładki z warstwy ścieralnej asfaltu o grubości 5 cm. Dodatkowe prace, które mają poprawić 

estetykę i funkcjonalność nowego odcinka to utwardzenie poboczy warstwą kruszywa łamanego oraz 

umocnienie skarp i dna kanału, którym zostaną odprowadzone wody opadowe. Całkowity koszt 

inwestycji wyniósł 214 228,36 zł, w tym  dotacja z UMWM 55 270,00 zł. 

 

 

 

 

 

\ 
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 Fundusz Sołecki 2016r: 

 

1. Buszków- Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej. 

2. Dziaduszyce- Wymiana pokrycia dachowego świetlicy i remont kuchni świetlicy. 

3. Grzymałów- Zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej. 

4. Ilkowice- Utwardzenie tłuczniem dwóch dróg dojazdowych, po jednej w Ilkowicach i Zbigałach. 

5. Janowice- Remont ogrodzenia remizy OSP, remont świetlicy, położenie płytek posadzkowych. 
6. Jazdowice- Odnowienie wnętrza świetlicy, wyposażenie świetlicy w sprzęt grający i stół do bilarda, 

zakup kamienia do utwardzenia drogi. 

7. Kalina Wielka- Zakup urządzeń na plac zabaw 

8. Kropidło- Wywóz ziemi, przygotowanie placu wokół remizy pod utwardzenie kamieniem 

9. Maciejów- Zakup i montaż dwóch okien i drzwi, Zakup materiałów na pokrycie dachowe 
10. Nieszków- Budowa ogrodzenia świetlicy, zakup stolików i krzeseł 

11. Raszówek- Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy, I etap 

12. Rędziny Borek- Modernizacja świetlicy 

13. Rędziny Zbigalskie- Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól 

14. Rzemiędzice- Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól 

15. Słaboszów- Zakup i wyłożenie płytek w remizie OSP 

16. Słupów- Zakup wiaty przystankowej i utwardzenie terenu pod przystanek, zakup kamienia na 

utwardzenie drogi dojazdowej do pól 
17. Śladów- Zakup stolików i krzeseł OSP oraz remont pomieszczeń 

18. Święcice- Zakup zastawy stołowej do Remizy OSP oraz wykonanie instalacji odpływowej i wymiana 

lamp oświetleniowych 

19. Wymysłów- Utwardzenie dróg dojazdowych tłuczniem 

20. Zagorzany- Utwardzenie drogi dojazdowej do pól. 

 

Inwestycje Powiatu Miechowskiego dofinansowane przez Gminę Słaboszów 

 

 W miesiącu listopadzie 2015 r. 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. 

 W II kwartale 2016r. zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1222K Sancygniów – 

Wymysłów, na długości 702 m, od km. 3+048 do km 3+750 realizowana w ramach partnerskiej umowy 

pomiędzy Powiatem Miechowskim a Gminą Słaboszów. Inwestorem wykonującym to zadanie był 

Powiat Miechowski, a Gmina Słaboszów partycypowała w połowie kosztów tej inwestycji. Całkowity 

koszt inwestycji to 92 254,43 zł. 

 W miesiącu listopadzie 2016r. wykonano „Przebudowę drogi Boleszówka – Jazdowice dł. 100 mb na 

kwotę 19 409,40 zł. Prace wykonał Zakład „DUKT” Artur Piwowar - Nowiny i obejmowały: roboty 

ziemne – ścięcie poboczy, wykonanie podbudowy gr. 15 cm., wykonanie warstwy ścieralnej z masy 

asfaltowej gr. 5 cm., wykonanie poboczy na całej długości. 

 

Inwestycje zamykające połowę kadencji, nie wykazane w sprawozdaniu znajdują się w punkcie „Inwestycje 

gminne w IV kwartale 2016 r.”  

 

Wszystkim osobą, które przyczyniły się do sprawnej realizacji w/w inwestycji oraz osobą które 
często bezinteresownie pomagały, bardzo serdecznie dziękujemy. 

Marta Vozsnak- Wójt Gminy Słaboszów 
Apoloniusz Dulewski- Przewodniczący Rady Gminy 
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W samorządzie i o samorządzie 

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 
 

W dniu 18 listopada 2016 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której przewodniczył Pan Apoloniusz 

Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów. Rada Gminy wysłuchała „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy Słaboszów za rok szkolny 2015/2016. 

Na Sesji podjęte zostały między innymi uchwały w następujących sprawach: 

 

1/obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 

Podatek rolny: do celów wymiaru podatki rolnego obniżona została średni cena skupu żyta ogłoszona w 

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny 

skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ( M. 

P. z 2016, poz.993) z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 45,00 zł za 1dt. 

2/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

 

Stawki podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m² powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych – 4,50 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz 

organizacje pożytku publicznego – 0,05 zł od 1 m² powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 

albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 

wejścia w życie tego planu w doniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,50 zł od 1 m² powierzchni.; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 15,53 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym – 9,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  0,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 7,14 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. 

3/przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie, 

Dla OSP w Nieszkowie udzielona została dotacja z budżetu Gminy Słaboszów w wysokości 9.800 zł na zakup 

aparatów powietrznych. 

 

4/ przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach, 

Dla OSP Święcice udzielona została dotacja z budżetu Gminy Słaboszów w wysokości  

2.100 zł na zakup ubrań ochronnych. 
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5/ustanowienia pomnika przyrody, 

Pomnikiem przyrody ustanowione zostało drzewo gatunek buk pospolity , nazwa Maciek o obwodzie pnia 380 

cm , wieku około 100 lat ,współrzędne geograficzne szerokość 50
0 

24  ' 3,3
''
, długość 20

0 
12

' 
9,7" rosnące w 

miejscowości Maciejów na działce nr 316/5 , obręb  Maciejów stanowiącej własność  Marty i  Aleksandra małż. 

Sumera po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie. 

 

6/ ustalania zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Słaboszów, 

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej: 

1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej służą przede wszystkim do wykonywania zadań własnych 

gminy realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne w zakresie określonym w statutach tych 

jednostek. 

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie regulaminu właściwego dla danego obiektu 

lub urządzenia, jeśli jest wymagany, ustalonego przez Wójta Gminy. 

3. Obiekty i urządzenia mogą być udostępniane bezpłatnie lub wynajmowane odpłatnie innym podmiotom 

w celach zgodnych z ich przeznaczeniem. 

4. Wójt Gminy może doraźnie wynajmować obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Gminy różnym 

podmiotom na cele zgodne z ich przeznaczeniem. 

5. Wójt Gminy może udzielić kierownikom zarządzającym obiektami i urządzeniami użyteczności 

publicznej Gminy Słaboszów, w tym dyrektorom szkół, pełnomocnictwa do zawierania umów najmu. 

 6. Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, z wyłączeniem hali sportowej w 

Zespole Szkół w Dziaduszycach, ustala Wójt Gminy, z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały. 

7. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie kalkulacji uwzględniającej bieżące 

koszty utrzymania obiektu i urządzeń. 

8. Nieodpłatnie udostępnia się boiska sportowe szkolne i gminne oraz szkolne place zabaw, a inne obiekty i 

urządzenia użyteczności publicznej na: 

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy Słaboszów, radnych, 

sołtysów, będące wynikiem statutowej działalności tych organów, zebrania rad sołeckich, kół gospodyń 

wiejskich; 

2) organizowanie w ramach działalności statutowej właściciela, administratora obiektu lub jednostki 

organizacyjnej gminy ogólnodostępne spotkania, zajęcia i imprezy dla mieszkańców gminy o charakterze 

niedochodowym; 

3) zajęcia prowadzone przez daną jednostkę organizacyjną dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Słaboszów; 

4) imprezy patronowane przez Wójta Gminy Słaboszów. 

9. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępnia się nieodpłatnie zainteresowanemu podmiotowi 

na podstawie złożonego wniosku do administratora obiektu i uzyskanej pisemnej zgody. 

 

7/ ustalenia opłaty za korzystanie z hali sportowej w Zespole Szkół w Dziaduszycach, 

Ustalone zostały opłaty za 1 godzinę najmu hali sportowej w Zespole Szkół w Dziaduszycach w wysokości: 

1) 20,00 zł brutto dla mieszkańców Gminy Słaboszów; 

2) 40,00 zł brutto dla pozostałych korzystających. 

Zwolnieni zostali z opłat za korzystanie z hali sportowej wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę 

Słaboszów uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły lub Gminę. 

 

Podatek leśny – do celów wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę 42,0222 zł. 

 

Podatek od środków transportowych kształtuje się na poziomie stawek z 2016r. 
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Inwestycje gminne w IV kwartale 2016 r. 

Remont remizy OSP w Kropidle 

W dniu 7 października 2016 roku dokonano odbioru remontu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kropidle. Remont wykonywany był w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2016” pn. MODERNIZACJA 

REMIZY STRAŻACKEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROPIDLE.  

Odbioru dokonano w obecności Wójta Gminy Pani Marty Vozsnak, Przewodniczącego Rady Gminy Pana 

Apoloniusza Dulewskiego, Sekretarza Gminy Pana Pawła Osiowskiego oraz Zarządu OSP Kropidło.  

Odbioru dokonała komisja w składzie: 

1. Pan Jerzy Pacia – Inspektor Nadzoru 

2. Pan Witold Turek – Kierownik Robót 

3. Pan Eugeniusz Poręba – Kierownik Robót 

4. Pan Marek Drożdż – insp. U.G. Słaboszów 

5. Pan Ryszard Jaros – Prezes OSP Kropidło 

Zakres wykonanych prac obejmował: 

1. Wykonanie instalacji c.o. 

2. Przystosowania pomieszczenia na kotłownię 

3. Wymiana stolarki okiennej 

4. Wykonanie posadzek – korytarz, piętro i schody 

5. Cyklinowanie i zabezpieczenie lakierem podłogi – sala na piętrze 

6. Roboty malarskie, okładziny ścian. 

Wartość inwestycji wyniosła: 92 656,43 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa 

Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” w kwocie 37 828,00 zł. Komisja stwierdziła 

iż roboty zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy wykonawcami a gmina, terminowo oraz 

na poziomie dobrym. 

 

Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Dziaduszycach 
 

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

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

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

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

 
 

 

Gmina Słaboszów w ramach konkursu „KAPLICZKA 2016” pozyskała środki finansowe z budżetu 

Województwa Małopolskiego w wysokości 5 000,00 zł. na zadanie pn. „Odnowa kapliczki (figury) Matki 

Boskiej w miejscowości Maciejów w Gminie Słaboszów”. 

Prace zostały zakończone i odebrane w miesiącu listopadzie 2016r. i obejmowały swoim zakresem: 

Etap I:  

- demontaż obiektu, 

- wykonanie zbrojnego fundamentu z izolacją poziomą, 

- usuwanie z powierzchni wapienia miękkiego pobiał wapiennych, 

- usuwanie z powierzchni wapienia miękkiego zaprawy cementowej, 

- rekonstrukcja w kamieniu pińczowskim brakujących elementów stopnia. 

Kolejny etap tj. pełna konserwacja figury Matki Boskiej zaplanowana jest na 2017 rok. 
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W miesiącu październiku br. w ramach pozyskanych środków w obszarze kultury „Mecenat Małopolski 2016”  

z budżetu Województwa Małopolskiego stowarzyszenia dokonały następujących zakupów: 

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie za kwotę 8 760,00 zł. (w tym 7 000,00 zł. to kwota 

pozyskana z budżetu Województwa Małopolskiego) zakupiło stroje ludowe oraz namiot z wyposażeniem, 

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej za kwotę 8 000,00 zł. (w tym 6 000,00 zł. to 

kwota pozyskana z budżetu Województwa Małopolskiego) zakupiło stroje ludowe. 

 

Remont boiska sportowego w Słaboszowie 
 

Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Remont i przebudowa (modernizacja infrastruktury sportowej) boiska 

sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie” zgodnie z zawartą umową w dniu 

24.10.2016r. Koszt całego zadania wynosi 534 036,95 zł., a termin realizacji – 20.05.2017r. Wykonawcą robót 

jest F.H.U.T. Anna Malik, ul. Podleśna 6, Bolęcin, 32-540 Trzebinia. 

 

Remont podjazdu przy budynku OSP w Kalinie Wielkiej 
 

W miesiącu listopadzie 2016r.  wykonano remont podjazdu przy budynku OSP w Kalinie Wielkiej na 

powierzchni 44 m2. Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, 

wykonanie nowej podbudowy wraz z ułożeniem krawężnika oraz nawierzchni z kostki brukowej. Całkowita 

wartość zadania to 9 971 zł. brutto, stanowiąca środki własne gminy. 

 

Zakup odzieży ochronnej i sprzętu dla Jednostek OSP 
 

W październiku 2016 roku dla OSP Nieszków zakupiono odzież ochronną: ubranie ochronne – 6 kpl., buty 

specjalne – 6 par, hełm bojowy – 6 szt., rękawice specjalne – 6 par, kominiarki – 6 szt. oraz sprzęt: aparaty 

powietrzne – 4 szt., węże W-52 – 4 odc., i W-75 – 4 odc. Całość inwestycji wyniosła 38 924,00 zł. w tym 

dotacja MSWiA – 19 521,00 zł., dotacja Firmy Ubezpieczeniowej 9 240,00 zł. 

 

W miesiącu listopadzie br. dla Jednostki OSP Święcice dokonano zakupu ubrań ochronnych (UPS) – 2 szt., 

hełmów bojowych – 2 szt., rękawic specjalnych – 2 szt. Całkowity koszt to 5 180,00 zł. w tym dofinansowanie 

ze środków firm ubezpieczeniowych – 760,00 zł, dofinansowanie MSWiA- 2 400,00zł. i udział Gminy 2 020,00 

zł.  

 

Bezpieczna Małopolska 2016 
 

W dniu 26 października 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarne w Nieszkowie dokonano uroczystego 

przekazania sprzętu i umundurowania ochronnego w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Nieszków 

realizowanego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”. współfinansowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zakres realizacji wniosku w ramach Bezpieczna Małopolska 

2016 obejmował zakupy: Agregatu prądotwórczego - 1 szt., Odzieży ochronnej do działań bojowych w ilości - 6 

kpl. składającej się z ubrania specjalnego, hełmu, rękawic, kominiarki oraz butów i Zestawu PSP R1  - 1 szt. z 

kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg. Standardu 2013. 

Zadanie zrealizowano przy udziale następujących środków: 

Dotacja Województwa Małopolskiego - 15 300,00 zł. 

Dotacja Firm Ubezpieczeniowych - 9 240,00 zł. 

Dotacja MSWiA - 1 500,00 zł. 

Środki własne (dotacja z gminy) - 7 044,00 zł. 

Razem brutto  - 33 084,00 zł. 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 

 
Dnia 11 listopada bieżącego roku, w kościele w Słaboszowie, o godzinie 10 odbyła się uroczysta msza z 

okazji święta Niepodległości. Po mszy dzieci i młodzież z ZS w Dziaduszycach, zaprezentowała patriotyczną 

inscenizację. 

W inscenizacji brali udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Nad wszystkim 

czuwały panie: Wioletta Sakwa Anna Kasprzyk. Inscenizacja składała się z przedstawienia faktów 

historycznych, recytacji wierszy oraz śpiewania patriotycznych pieśni. Były to m.in. Rozkwitały pąki białych  

róż, O mój rozmarynie, Kwiaty Polskie. 

             Na koniec zebrani wraz z przedstawicielami gminy, Panią Wójt Martą Vozsnak i Przewodniczącym 

Rady Gminy Panem Apoloniuszem Dulewskim udali się na cmentarz w Słaboszowie, by złożyć kwiaty na 

grobach żołnierzy. W uroczystości udział brali również radni Gminy Słaboszów, Sołtysi, uczniowie szkół z 

Gminy Słaboszów, Nauczyciele i Dyrektorzy szkół oraz uczniowie a także przedstawiciele OSP. Nie zabrakło 

również pocztów sztandarowych.  

Pani Wójt Marta Vozsnak składa podziękowania Księdzu Proboszczowi Antoniemu Sewerynowi, Dyrektorom 

Szkół, Nauczycielom i Dzieciom, które przygotowały inscenizację oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Nieszkowa. 
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Mikołajki 2016 – spotkanie pierwsze 
 

W dniu 05.12-2016 roku o godz. 14.00 w naszej bibliotece odbyło się spotkanie dla 30 dzieci w wieku 3 i 4 lat z 

terenu gminy. Dzieci przybyły wraz z rodzicami, opiekunami, dziadkami. W spotkaniu wziął udział 

przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie Pan Apoloniusz Dulewski, oraz sekretarz gminy Pan Paweł 

Osikowski. Na wstępie, po powitaniu uczestników wstąpili aktorzy z Teatru „Urwis” z Krakowa w 

przedstawieniu tematycznie związanym z imprezą. Dzieci brały również udział w tańcach i zabawach z 

Mikołajem i Elfem. Następnie wszystkie dzieci otrzymały prezenty w postaci słodyczy, które ufundowali 

sponsorzy naszej uroczystości. Spotkanie przebiegło w miłej i świątecznej atmosferze. 

                                                                                     

Mikołajki 2016 – spotkanie drugie 
 

W dniu 07.12-2016 r. o godz.11:00  w naszej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z Mikołajem dla dzieci z 

klas zerowych z Zespołu Szkól z Dziaduszyc i ze Szkoły z Janowic,  oraz przedszkolaków wraz z 

wychowawczyniami. Spotkanie umilił występ aktorów z teatru „Moralitet” z Krakowa w przedstawieniu 

„Wielkie hece w bibliotece”. Na zakończenie wystąpił Mikołaj, który rozmawiał z dziećmi, pytał, opowiadał. 

Dzieci były bardzo aktywne, a nawet śpiewały piosenki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy w ilości 56 

dzieciaków otrzymali kolorowanki, cukierki, oraz owoce, o które zadbali nasi sponsorzy. Rozbawione dzieci 

dziękowały Mikołajowi, bibliotekarkom i przyrzekły, że chętnie będą odwiedzać naszą placówkę. 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

Spotkania mikołajkowe zorganizowane były ze środków własnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej, oraz ze środków przekazanych z budżetu Gminy Słaboszów i dzięki 

naszym sponsorom, którymi w tym roku byli:          
1. Pani Wójt Gminy Słaboszów- Marta  Vozsnak 

2. Przewodniczący  Apoloniusz Dulewski i  Rada Gminy w Słaboszowie 

3. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Kalina Wielka - Pani Dyrektor Cecylia Dela                                                       

4. Pan Stanisław Krawiec- z miejscowości Dziaduszyce 

5. Pan Wiesław Kutrybała – Tartak Elektryczny w Rzemiędzicach 

6. Zakład Handlu i Usług Motoryzacyjnych w Miechowie – Pan Krzysztof Wachacki 

7. Jan Wołoch Firma Handlowo Produkcyjna „WOŁOCH” Artykuły Spożywcze -  Miechów 

8. Sklep „Wesoły Żuczek” Sieć Sklepów Rodzinnych z Kaliny Wielkiej - Jakub Bełtowicz 

     

Dzięki państwa życzliwości, dzieci z naszej gminy mogły przeżyć wiele miłych wrażeń w świątecznej 

atmosferze. 

 

Ranking bibliotek 2016 
 

Udział naszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej 

W 2016 roku po raz szósty Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane 

w kulturalny rozwój swojej gminy. Docenieni zostali ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest 

najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy  

i nowych mediów. 

W tym roku to już VI edycja rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek. Podczas gali nagrodzono 

przedstawicieli samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderów każdego z województw. 

Nasza placówka w roku 2016 zdobyła 142 miejsce a, w roku ubiegłym miejsce 77, na 800 (miejskich                   

i wiejskich) placówek biorących udział w rankingu. 

Punktacja dla naszej biblioteki przedstawia się następująco: 
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Ogółem 224,30 

Czytelnicy na 1000 mieszkańców 123 

Wypożyczenia na 1 czytelnika 18 

Powierzchnia na 1000 mieszkańców 74 

Księgozbiór na 1000 mieszkańców 4524 

Książki nabyte po 2005 r. 66 

Książki nabyte po 2015 r. na 1000 mieszk. 127 

% dotacji w 2015 r. 2,00 

 

Pozostałe informacje na stronie internetowej: www. instytutksiazki.pl 
 

Spotkanie, z pisarką tancerką i aktorką 

W dniu 10 października o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie 

Wielkiej odbyło się spotkanie z Panią Elżbietą Bednarczyk. Autorka książek dla dzieci, przyjechała do nas z 

Częstochowy, gdzie zatrzymała się tylko na pewien czas, ponieważ na co dzień od 27 lat mieszka w Australii. 

Znana jest głównie z utworów dla dzieci takich jak: „Kłótnie w tornistrze”; „Zimowa przygoda królika”; 

„Figlarne myszki” czy “Chciwy niedźwiadek”. W swoim dorobku posiada także prozę dla dorosłych: 

,,Odrodzenie duszy; czy ,,Dar życia”. 

Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej z Dziaduszyc wraz z 

wychowawczyniami, oraz dzieci z zerówki, klasy drugiej i trzeciej ze Szkoły Podstawowej z Janowic, pod 

opieką wychowawców. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 60 dzieci. Autorka rozpoczęła od rozmowy z 

dziećmi, podczas której zachęcała do czytania książek i wcielania się w rolę aktorów. 

 

Dzieci brały aktywny udział w dyskusji, a błyskotliwi byli nagradzani brawami. Dzieci kumkały, naśladując 

żabki, bohaterów jednej z bajek autorki. Następnie autorka odkryła swój talent aktorski i wykonała dynamiczny, 

cygański taniec. Dzieci i inne osoby z publiczności nagrodziły występ gromkimi brawami. Po występie 

powróciła do wierszowanej bajki „Kłótnia w tornistrze”, czytając jej fragmenty. Tańcom jednak nie było końca 

i aktorka z kolei przy rytmach głośnej muzyki zatańczyła flamenco. Uczestniczące w spotkaniu dzieci 

próbowały również pokazać swoje umiejętności taneczne. Na zakończenie spotkania autorka opowiadała 

również o tym, jak żyje się ludziom w Australii, ilustrując to pokazem multimedialnym. Mówiła o tym jak 

wygląda szkoła i nauka w Australii, jak mieszkańcy spędzają najczęściej swój wolny czas. Jednak przede 

wszystkim Pani Elżbieta dała się bliżej poznać najmłodszym, jako człowiek kochający życie i swoje niejedno 

hobby. Zachęcała dzieci do tego, aby szanować drugiego człowieka, kolegów, nauczycieli. 

Po spotkaniu dzieci miały możliwość nabycia książki „Kłótnia w tornistrze" wraz z imienną dedykacją i autorki. 

 

Kierownik Gminnej Biblioteki: 

                                                                                                                            Anna Mielus                                                                                         

 

Andrzejki w SP Janowice 

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów 

ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w 

świat marzeń i fantazji. Dzieci często zastanawiają się, co spotka ich w życiu. Z niecierpliwością oczekują na 

ten niezwykły, inny niż wszystkie dni dzień, pełen tajemniczych wróżb i czarów. Ten niezwykły czas miał 

miejsce w czwartek 24 listopada na sali gimnastycznej, kiedy to uczniowie wspólnie bawili się. Przedstawiciele 

starszych klas i harcerze wcielili się w role wróżbitów i przygotowali stoiska  z wróżbami. Wszystkie pomysły 

okazały się bardzo ciekawe. Każdy uczeń mógł powróżyć sobie kilka razy. Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy się 

również, że będziemy mieli w przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, architektów, księży, masażystek, a nawet 

polityków. Podczas zabawy śmiechu było co niemiara. Kolorowe i migające światełka sprawiły, że atmosfera 

była pełna magii. Dzień wróżb zakończyliśmy dyskoteką szkolną. Zabawę zaplanowali i zorganizowali 

członkowie  Samorządu Uczniowskiego i Harcerze.  
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Mikołaj w SP Janowice 

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na pamiątkę świętego Mikołaja biskupa Miry. Według podań, święty 

Mikołaj, po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym obdarował wszystkich 

potrzebujących. Robił to, dyskretnie i anonimowo. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w 

formie niespodzianki w nocy z piątego na szóstego grudnia. 5 grudnia do Szkoły Podstawowej w Janowicach 

przybył bryczką święty Mikołaj w towarzystwie śnieżynek i z workiem prezentów dla wszystkich dzieci. 

Bardzo serdecznie został przyjęty przez całą społeczność szkolną, uczniowie na powitanie Mikołaja założyli 

tradycyjne czerwone czapeczki, a przedszkolaki podziękowały za przybycie wierszem i piosenką, czym bardzo 

wzruszyły Mikołaja. W uroczystość aktywnie zaangażowali się rodzice z Rady Rodziców. W takim radosnym 

nastroju pożegnaliśmy świętego Mikołaja, z którym spotkamy się znów za rok.    

  

Ochrona przeciwpożarowa w SP Janowice- ćwiczenia 

23 listopada w naszej szkole odbyły się ćwiczenia z ewakuacji uczniów i pracowników szkoły na wypadek 

zagrożeń. Ćwiczenia ewakuacyjne wynikają z przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej. Ich celem było 

praktyczne sprawdzenie znajomości zasad ewakuacji z budynku uczniów i pracowników szkoły w przypadku 

zaistnienia zagrożenia wywołanego pożarem lub innymi sytuacjami awaryjnymi. W akcji uczestniczyły 

jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Alarm rozpoczął dyrektor szkoły Janusz Schab. 

Użytkownicy obiektu przystąpili do ewakuacji z budynku szkoły. Strażacy w sprzęcie ochrony dróg 

oddechowych weszli do budynku szkolnego celem ewakuacji jednej osoby, która nadal pozostawała w nim. Do 

ćwiczeń użyto manekina. Następnie zlokalizowali główne źródło zagrożenia. Akcja przeprowadzona była 

bardzo sprawnie. Po realizacji zadania bojowego  uczestniczące zastępy przystąpiły do prezentacji sprzętu 

stanowiącego wyposażenie pojazdów ratowniczych, zaprezentowano udzielanie pierwszej pomocy. 

Profilaktyka bezpieczeństwa 

Edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci jest jednym z najważniejszych zadań naszej szkoły. W związku z 

tym w ramach profilaktyki bezpieczeństwa 10 października przybyli do naszej szkoły panowie policjanci asp. 

szt. Piotr Michta i sierż. szt. Grzegorz Gąsiorek  z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. W spotkaniu 

uczestniczyły dzieci z przedszkola oraz uczniowie klasy II i III. Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpiecznej 

drodze do i ze szkoły; jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba; o konieczności noszenia elementów 

odblaskowych przy ubraniu lub plecaku.  
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Święto Niepodległości – SP Janowice 

11 listopada to dla każdego Polaka ważna data - symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i 

zwycięstwa. Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w przeddzień święta, 

uczniowie naszej szkoły przedstawili lekcję historii przygotowaną pod kierunkiem p. Doroty Reguckiej. 

Następnie delegacja Samorządu Uczniowskiego zapaliła znicze przy pomniku pomordowanych mieszkańców 

Janowic w czasie II wojny światowej. 11 listopada uczestniczyliśmy we mszy św. w Słaboszowie w intencji 

Ojczyzny. 

Z okazji Święta Niepodległości zorganizowano 2 konkursy plastyczne: dla klasy 2 i 3 - "Moja Ojczyzna" oraz 

dla klas 4-6 - "Kartka na Święto Niepodległości". Wyniki konkursu "Moja Ojczyzna": 1 miejsce zajęły Nikola 

Pawlak i Natalia Bobrek; 2 miejsce Wiktoria Sowa i Krzysztof Klimczyk; 3 miejsce Emilia Zaręba wyróżnienie 

otrzymała Malwina Kania. W konkursie "Kartka na Święto Niepodległości" nagrodzono prace Mateusza 

Ogorzałego (I miejsce); Sary Dąbrowskiej (2 miejsce) i Damiana Szafirskiego (3 miejsce). Gratulujemy! 

 

Ślubowanie uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach 

25 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej naszej podstawówki. W hali 

sportowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrekcja szkoły i zaproszeni goście. Wszystkich 

zebranych w hali sportowej powitała Karolina Milewska – uczennica klasy V, która tego dnia pełniła rolę 

prowadzącej. Po powitaniu wszystkich zebranych skierowała życzenia dla pierwszaków. W imieniu starszych 

uczniów naszej szkoły życzyła pierwszoklasistom wielu sukcesów, zapewniała o wsparciu i pomocy ze strony 

starszych koleżanek i kolegów. Następnie głos oddała bohaterom uroczystości – pierwszoklasistom, którzy w 

części artystycznej udowodnili, że zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach. 

Wierszami, piosenkami przekonali zebranych, że wiele już wiedzą i potrafią. 

Po części artystycznej pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie. Po nim w imieniu swoich koleżanek i kolegów 

jeden z uczniów poprosił panią dyrektor o dokonanie aktu pasowania. Pani Dyrektor - Dorota Dubaj z okazji 

włączenia do społeczności szkolnej złożyła życzenia pierwszakom i ich rodzicom. Następnie zgodnie z tradycją 

naszej szkoły dokonała aktu pasowania - dotykając prawego ramienia każdego z uczniów wielkim ołówkiem i 

wypowiadając słowa „pasuję Cię na ucznia”. Na dowód  złożenia ślubowania i pasowania na ucznia, każdy z 

pierwszaków od swojego wychowawcy – p. Adama Wachackiego otrzymał pamiątkowy dyplom.  

Po ceremonii głos zabrali zaproszeni goście - pani Marta Vozsnak i pan Apoloniusz Dulewski. Przekazali  oni  

życzenia pierwszakom, ich rodzicom i wychowawcy. Wspólnie z pp.: Anielą Kruczek i Pawłem Osikowskim 

przekazali  pierwszoklasistom  upominki w postaci przyborów szkolnych.  

Oficjalna część ślubowania zakończyła się pamiątkowym zdjęciem pierwszaków z zaproszonymi gośćmi, 

dyrekcją szkoły, wychowawcą i rodzicami. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i zabawą taneczną dla 

uczniów klas I-III. 

Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Gratulujemy pierwszakom,  życzymy wielu 

wspaniałych chwil naszej szkole, samych piątek  i szóstek oraz wzorowego zachowania na pierwszym 

świadectwie. Rodzicom zaś życzymy satysfakcji, wielu pozytywnych emocji i wzruszeń podczas pobytu ich 

pociech w murach naszej szkoły. 
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Ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum 

 

Jak co roku, tak i teraz odbyło się ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum w Dziaduszycach. 24 listopada 

między pierwszakami panował niemały stres i zamieszanie. Był to ich wielki dzień - mieli oficjalnie zostać 

przyjęci do grona gimnazjalistów. Około godziny 12:00 zaczęli przybywać zaproszeni goście. Swoją obecnością 

zaszczycili nas: Pan Apoloniusz Dulewski - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Marta Vozsnak - Wójt Gminy 

Słaboszów. Jednak sądzę, że dla uczniów tego dnia najważniejsi byli ich rodzice, których też zabraknąć nie 

mogło. Pierwszoklasiści zaczęli uroczystość od części artystycznej z oprawą muzyczną. Przygotowali oni to pod 

bacznych okiem swoich wychowawców Pani Marzanny Baran i Pani Barbary Morawskiej. 

Inscenizacja przedstawiała klasę i codzienne perypetie uczniów w szkole. Uczniowie recytowali wiersze, 

odgrywali scenki, śpiewali piosenki, a koledzy ze starszych klas zagrali też na gitarze, co niezwykle urozmaiciło 

cały występ. Po tej części nadszedł czas na rzecz najważniejszą tego dnia- uroczyste ślubowanie. Pierwszaki 

złożyli przysięgę w stronę flagi państwowej. Ślubowali szanować pracowników szkoły, być dobrymi 

obywatelami itp. Następnie Pani Dyrektor Dorot Dubaj pasowała każdą osobę Panem Tadeuszem, 

Wychowawczynie zakładały wychowankom birety, Pani Wójt nakładała uczniom chusty z logiem na ramiona, a 

Pan Przewodniczący Rady Gminy wsuwał na nie pierścień z logiem Gminy Słaboszów. Potem każdy 

powiedział kilka słów od siebie. Po chwili poczęstunku przygotowanego przez rodziców klas I na już 

oficjalnych gimnazjalistów czekało tradycyjne otrzęsiny przygotowane przez uczniów klas drugich, wraz z ich 

wychowawcami- Panem Jerzym Schabem i Panią Danutą Małkiewicz. Był to test, który miał poświadczyć o 

tym, czy zasługują na miano „gimbusów”- jak powiedziałaby dzisiejsza młodzież. Koledzy ze starszych klas 

postarali się i wymyślili dosyć ciekawe i śmieszne zadania dla młodszych kolegów. Najpierw po wyjściu ze 

specjalnej zagrody zakuwano ich w dyby i malowano na wzór kota. Każdy miał przejść tor przeszkód, gdzie 

były różne zadania. Bieg w gumiakach, przejście przez „rzekę”, bieg w płetwach- to niektóre z nich. Jednak 

uważam, że każdy poradził sobie świetnie. Oczywiście skoro uczniowie, to i wychowawcy. Zadanie dla Pań 

było następujące: wypicie soku z cytryny. Nauczycielki nie pozostały dłużne swoim wychowankom i również 

znakomicie poradziły sobie z przygotowaną dla nich konkurencją.  

 

Ostatnim etapem tamtego dnia była dyskoteka. Wszystkie klasy wyśmienicie się bawiły i na pewno nie jednego 

następnego dnia bolały nogi. Ale oznaczało to, że zabawa się udała. 

Klasy Ia i Ib serdecznie dziękują swoich wychowawczyniom za pomoc w przygotowaniu tak pomysłowej 

inscenizacji. Za trud włożony w pracę, za to, że zawsze Panie chętnie służyły pomocą i udzielały rad. 

Uczniowie wraz z wychowawcami serdecznie dziękują również rodzicom za smaczny poczęstunek, a Pani 

Agacie Krawiec za pomoc w dekoracji na tę uroczystość. Gościom za przybycie i towarzyszenie im w tym 

wyjątkowym dla nich dniu. Sądzę, że był to wyjątkowy dzień dla większości, bo było to ostatnie ślubowanie 

gimnazjalistów w historii naszej szkoły, dlatego też wspomnienie o nim będzie długo żyło w pamięci 

wszystkich. Ja, w imieniu starszych kolegów życzę Wam jak najwięcej dobrych ocen oraz tego, aby szkoła była 

dla Was drugim domem. Żeby przyjaźnie, które tu nawiążecie nie rozpadły się szybko, ale trwały długie lata. 

Powodzenia!  

Napisała uczennica: Gabrysia Kawiorska – kl. IIa 
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Dzień Edukacji Narodowej 

W naszej szkole w dniu 13.10.2016 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą 

przygotowała klasa IIb gimnazjum pod nadzorem pani Marleny Tekieli. 

Uczniowie przedstawili zwykłe lekcje, lecz w wersji żartobliwej, która przypadła do gustu licznej widowni. 

Aktorzy spisali się świetnie w swoich rolach recytując wiersze a także śpiewając piosenki o trudach nauczania i 

ciężkiej pracy. Po akademii pani Dorota Dubaj- dyrektor szkoły podziękowała za wszystko i wręczyła Nagrody 

Dyrektora wyróżnionym nauczycielom. 

Nagrodę Wójta otrzymała pani Anna Kasprzyk za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej; sumienne wykonywanie zawodu nauczyciela, duże zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości 

nauczania języka angielskiego, merytoryczne wspieranie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce 

języka obcego oraz zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły. Pani Dyrektor złożyła również 

życzenia w imieniu swoim i Pani Wójt. 

Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim 

pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli kwiaty. (Napisała uczennica Karolina Ciesielska – IIIa gimnazjum). 

 

Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie 

11 października po obradach Rady Gminy Słaboszów, radni gminni wraz z częścią pracowników urzędu 

gminy i Panią Wójt Martą Vozsnak odwiedzili nowoczesny obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. 

Gości witali Pani Bożena Tabor Dyrektor GBP w Kozłowie wraz z pracownikami oraz Jan Zbigniew Basa Wójt 

Gminy Kozłów. Nowa siedziba biblioteki liczy 570 m2 powierzchni i składa się z prawie 30 pomieszczeń. 

Oprócz sal wypożyczalni możemy znaleźć też sale komputerowe, kącik malucha, konferencyjną a nawet 

relaksacyjną. W Sali relaksacyjnej można siedząc na fotelu do masarzu i jednocześnie słychać lub czytać e-

booki, oglądać telewizję lub korzystać z Internetu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 297 781 zł, w tym 

1 723 336 zł dofinansowanie z programu ministerialnego i wkład własny w kwocie 574 445 zł. Wkład własny 

stanowiły pieniądze w wysokości 114 889 zł i nieruchomość o wartości 459 556,00 zł.  
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Jubileusz 50-lecia 
 
W dniu 21 października 2016 r. w Zespole Szkół w Dziaduszycach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par małżeńskich z terenu Gminy Słaboszów. 

Jedna z par Państwo Jadwiga i Zygmunt Chodorowie z Wymysłowa obchodzili Diamentowe Gody – 

przeżyli ze sobą wspólnie 60 lat. 

13 par małżeńskich świętowało Złote Gody i byli to: 

1. Frankiewicz Zofia i Zdzisław z Ilkowic 

2. Gawlikowscy Elżbieta i Hieronim z Kaliny Wielkiej 

3. Gołdyn Anna i Henryk z Kropidła 

4. Jędruch Maria i Marian z Kaliny Wielkiej 

5. Klimek Maria i Stanisław z Ilkowic 

6. Molenda Stefania i Zygmunt z Kaliny Wielkiej 

7. Słabowscy Mieczysława i Jan z Janowic 

8. Stobierscy Wiesława i Wiesław ze Śladowa 

9. Szafirscy Wanda i Stanisław z Buszkowa 

10. Warchala Marianna i Olesław z Wymysłowa 

11.  Wójcik Barbara i Mieczysław ze Słupowa 

12. Wywiał Alicja i Zenon z Dziaduszyc 

13. Zych Lesława i Zdzisław z Ilkowic. 

W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli najbliżsi. 

Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta 

RP dokonała Pani Marta Vozsnak- Wójt Gminy Słaboszów. 

Pani Wójt przekazała słowa uznania pod adresem dostojnych 

Jubilatów, oraz życzenia długich lat życia i doczekania 

następnych rocznic. 

Głos zabrali także Pan Apoloniusz Dulewski –Przewodniczący 

rady Gminy w Słaboszowie oraz ks. Antoni Seweryn –

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Słaboszowie. 

Po części oficjalnej odbył się piękny występ młodzieży z 

Zespołu Szkół w Dziaduszycach dedykowany Jubilatom. 

Były życzenia, kwiaty, upominki a na zakończenie tradycyjna 

lampka szampana z pięknie odśpiewanym: ”STO LAT’. 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW 

o g ł a s z a 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność komunalną 

gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Święcice 

 
I. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 499/1, 500, 501, 

502/1, 503, 504/1, 504/2 o łącznej powierzchni 1,2344 ha, położona w Święcicach, objęta Księgą Wieczystą 

KW nr 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest 

obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. 

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 168 984,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy 

dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych 00/100) netto. 

III. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 29 grudnia 2016r. 

(czwartek ) o godz. 10⁰⁰. 
IV. Wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)  

V. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie w dniach 28.11-

29.12.2016r. i opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słaboszowie i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Słaboszowie. 

VI. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w 

Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu  i na stronie 

internetowej  Urzędu Gminy Słaboszów: www.slaboszow.pl. 

 

WÓJT GMINY  

/-/Marta  Vozsnak 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. 

 

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

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z upoważnienia Wójta Gminy Słaboszów, uprzejmie 

informuje, iż w miesiącu grudniu 2016r. wypłata: 

- zasiłków rodzinnych, 

- zasiłków opiekuńczych, 

- świadczeń rodzicielskich, 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

będzie realizowana od dnia 22-go do dnia 28-go grudnia 2016r.  

Jednocześnie tut. Ośrodek uprzejmie prosi świadczeniobiorców pobierających w/w świadczenia w 

formie gotówkowej o ich terminowy odbiór z Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/ Kalina Wielka oraz 

Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/ Kalina Wielka Punkt Kasowy w Słaboszowie. 

 

Informacja z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, który zgodnie z uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy 

Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, informuje o działaniach podejmowanych w ramach tej ustawy: 

1. W ramach w/w ustawy w 2016 roku Gmina Słaboszów dofinansowuje część kosztów pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, w wysokości: 
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- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

Gmina Słaboszów w 2016 roku ponosiła do dnia 03 listopada 2016 roku koszty w związku z umieszczeniem trójki dzieci w 

rodzinie zastępczej, które stanowią 50% w/w wydatków. Postanowieniem Sądu Rodzinnego Wydział Rodzinny i Nieletnich 

w Miechowie z dniem 03 listopada 2016 roku rodzina zastępcza została rozwiązana, a władza rodzicielska została 

przywrócona matce dzieci, która powróciła do rodziny. Gmina ponosi także koszty w związku z umieszczeniem dwojga 

dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, które stanowią kolejno10 % i 30% 

wydatków określonych w/w ustawą. 

W 2016 roku Gmina Słaboszów poniosła również koszty w związku z przebywaniem jednego dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, pokrywając 50% wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka. 

Jednak w związku z poprawą sytuacji rodzinnej i wychowawczej dziecka, dziecko to w bieżącym roku wróciło z placówki 

opiekuńczo- wychowawczej do rodziny biologicznej, a tym samym gmina przestała ponosić powyższe koszty. 

Obecnie w pieczy zastępczej pozostaje 2-je dzieci z terenu Gminy Słaboszów. 

2. Od dnia 01 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie, zgodnie z przepisami 

przedmiotowej ustawy, został zatrudniony asystent rodziny w wymiarze ½ etatu. 

W związku z realizacją powyższego zadania, Gmina Słaboszów wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji ze 

środków Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Po 

pozytywnym zaopiniowaniu powyższego wniosku Gmina Słaboszów otrzymała dotację z programu pn. 

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.”, w wysokości 9 876,00 

zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Koszty zatrudnienia 

asystenta rodziny zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji. 

Celem w/w dotacji jest objęcie wsparciem przez asystenta rodziny, rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie to ma za zadanie umożliwić zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych 

umieszczeniem w pieczy zastępczej lub pomóc w powrocie do rodzin dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy 

zastępczej. 

Asystent rodziny ściśle współpracował z pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, z 

Zespołem Interdyscyplinarnym w Słaboszowie, kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi i służbą 

zdrowia. Do zadań asystenta rodziny należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej, tj. w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz problemów socjalnych, m. in. 

poprzez udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Może on zostać 

przydzielony rodzinie przeżywającej problemy w opiece i wychowywaniu dzieci, na wniosek pracownika 

socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. 
Z up. Wójta Gminy 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słaboszowie 
                                                                                    /-/ Wanda Zientara 
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Tablice informacyjno-promocyjne 
 

W centrum Słaboszowa stanęła tablica informacyjno-

promocyjna sfinansowana ze środków projektu Life+ przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Tablica składa się z trzech sekcji, historia i informacje o gminie, walory 

przyrodnicze i ochrona przyrody oraz mapa gminy. Informacje zostały 

opatrzone zdjęciami z terenu gminy. Urząd Gminy w Słaboszowie 

pomagał w opracowaniu materiałów do tablicy, przygotował część 

informacji opisowej i zdjęcia. 

Druga, mniejsza tablica została zamontowana w obszarze 

„Natura 2000” Cybowa Góra, tablica zawiera opis terenu chronionego. 
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