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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy  

miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, 

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze, 

pracy, która pomaga żyć. 

Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają 

lżej oddychać 

i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie. 

 

Niech ten szczególny czas będzie dla Państwa 

okresem zadumy i wypoczynku a Nowy Rok obdaruje 

Was pomyślnością i szczęściem. 

 

Życzenia składają Marta Vozsnak – Wójt Gminy  
z pracownikami oraz Apoloniusz Dulewski – 

Przewodniczący Rady Gminy wraz z radą gminy  
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W samorządzie i o samorządzie 

 

Obrady Rady Gminy Słaboszów 

 
 W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów. 

W Sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak. 

Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Kalina Wielka  

Pani Cecylia Dela. 

Prezes Stowarzyszenia Gmin „JAKSA” Pan Włodzimierz Mielus. 

Sesja rozpoczęła się informacją przekazaną przez Pana Włodzimierza Mielusa – Prezesa 

Stowarzyszenia Gmin „JAKSA” związaną z naborem wniosków  

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, odrębnego Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020  

z działem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(informacje w tej sprawie znajdują się na stronie: www.miechowjaksa.home.pl  

 

W związku z zamierzonym odejściem na emeryturę przez Panią Cecylię Dela – Dyrektora KBS 

O/Kalina Wielka, Przewodniczący Rady Gminy Pan Apoloniusz Dulewski w imieniu swoim oraz 

Rady Gminy Słaboszów podziękował Pani Cecylii Dela za długoletnią współpracę jako Dyrektora 

Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/Kalina Wielka z samorządem Gminy Słaboszów. 

Powiedział, że „W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że trzeba pożegnać się z 

ulubionym zawodem. Ten moment to czas przejścia na emeryturę. Przez wiele lat pracowała Pani w 

banku, jest Pani jego Dyrektorem, wiele trudnych decyzji musiała Pani podjąć ale też wiele miłych 

chwil spotkało Panią w jego murach”. 

Pani Dyrektor KBS O/Kalina Wielka podziękowała za zaproszenie na Sesję Rady Gminy i wszystkie 

miłe słowa skierowane pod jej adresem oraz podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z 

przebiegiem swojej pracy zawodowej oraz przedstawiła krótką historię banku. 

 

Historia Krakowskiego Banku Spółdzielczego sięga pamięcią do roku 1912 kiedy to na terenie Kaliny 

Wielkiej powstało Towarzystwo Kredytowe, którego założycielami byli światli rolnicy i mieszkańcy 

Kaliny Wielkiej oraz okolicznych wsi. W 1921 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni na Kasę 

Stefczyka – Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Kalinie Wielkiej. Kasa obejmowała 

działalnością 17 wsi z 350 gospodarstwami i liczyła 336 członków. W 1948 roku nastąpiło przekazanie 

całości spółdzielni  i połączenie z Kasą Stefczyka w Racławicach. Natomiast pełną działalność Kasy 

Spółdzielczej w Kalinie Wielkiej datuje się na dzień 1 września 1963 roku. Zainteresowanie 

działalnością spółdzielni było bardzo duże o czym świadczył systematyczny wzrost liczby członków a 

także wkłady oszczędnościowe, fundusze własne oraz zyski banku. Pozwoliło to kierownictwu i 

zarządowi na zakup działki i podjęcie budowy własnego budynku. Budowę rozpoczęto na wiosnę 1967 

roku a wprowadzono się do nowego budynku w lutym 1979 roku. Od 1 lipca 1975 roku  rozszerzona  

została  działalność oszczędnościowo-rozliczeniowa banku. 

W roku 1998 Bank Spółdzielczy w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej połączył się ze 

strukturami Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie. Od tego czasu datuje się dalszy rozwój 

banku w postaci zwiększenia liczby udziałowców oraz możliwości zaciągania większej ilości kredytów. 

Na skutek dokonanych remontów i inwestycji zmienił się  wygląd banku i jego otoczenie. 

Aktualnie bank posiada również punkt obsługi kasowej w Słaboszowie w budynku Urzędu Gminy, co 

stanowi wielkie ułatwienie w obsłudze interesantów z terenu całej gminy. Bank jest całkowicie 

bankiem polskim, mającym nowoczesne wyposażenie, w tym dwa całodobowe bankomaty. 
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Krakowski Bank Spółdzielczy ma ponad 100-letnią historię i jest dobrze postrzegany na  naszym 

terenie dzięki czemu obsługuje także budżet gminy. 

Jako Bank Spółdzielczy włącza się w organizacje niektórych ważnych inicjatyw społecznych w naszej 

gminie. 

 

W dalszej części Sesji, Rada Gminy procedowała nad uchwaleniem wysokości podatków na 2018 rok, 

które zdecydowała się pozostawić na poziomie 2017 roku. 
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Inwestycje gminne w IV kwartale 2017 r. 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowice 
 

W dniu 27.10.2017r. nastąpił odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Janowice  – do pól o długości 500mb” . 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”, ul. Głowackiego 93, 28-300 

Jędrzejów. 

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła kwotę brutto 129.783,45zł, w tym: 

- środki budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 30.000,00zł, 

- środki budżetu Gminy Słaboszów – 99.783,45zł. 

Wykonany zakres rzeczowy obejmował:  

- roboty pomiarowe – 0,500km, 

- roboty ziemne – zebranie namuliska, renowacja ist. Rowu oraz profilowanie skarp –  180,00m
3
, 

- mechaniczne plantowanie pow. Gruntu-koryto drogi  - 1.800,00m
2
, 

-  wyrównanie istn. Podbudowy tłuczniem – rozjazdy  – 20,00m
3
, 

- podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa dolna gr.  20cm – 1.800,00m
2
, 

- podbudowa z żużla wielkopiecowego  w-wa górna gr. 8cm – 2.000,00m
2
, 

- nawierzchnia z mieszanek min.-.bit. asf. W-wa ścieralna gr. 5cm – 1.555,00m
2
, 

- wyrównanie istn. Podbudowy – utwardzenie poboczy  – 25,00m
3
 

 

Zakup sprzętu dla jednostek OSP 

W miesiącu listopadzie 2017r. Gmina Słaboszów w ramach II naboru wniosków na powierzenie 

realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości złożyła wniosek na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 

przestępstwa do Ministerstwa Sprawiedliwości.  W dniu 29 listopada 2017 roku podpisano umowę 

pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Gminą Słaboszów w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim na zakup:  

- 2 kpl. Zestawów ratowniczych PSP R1 (torby ratownicze) 

- 2 szt. defibrylator AED 

środki na ten cel zostały przyznane w kwocie 24 600,00 zł.  Gmina dokona zakupu w/w sprzętu do 

końca roku 2017 i przekaże jednostkom OSP z terenu gminy. 

 

Nowy sprzęt dla OSP Nieszków 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszkowie w ramach zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego pozyskała następujący sprzęt: 

1. Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 

2. Radiotelefony  2 szt. 

3. Sygnalizatory bezruchu 4 szt. 

Wartość zakupu powyższego sprzętu wyniosła 40 600,00 zł. Zadanie współfinansowano ze środków 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 23 100,00 zł oraz środków Gminy 17 500,00 

zł. 

 

 

-5- 



NASZA GMINA  

                                                                                                SŁABOSZÓW                                                   

Modernizacja remizy strażackiej OSP Nieszków 
W miesiącu październiku b.r. dokonano odbioru prac modernizacyjno-remontowych w  budynku 

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie. Zadanie wykonano w ramach projektu pn. 

„MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP NIESZKÓW – CZĘŚĆ BOJOWA”.  

Zakres prac obejmował: 

 Roboty remontowe zewnętrzne – cokół budynku 

 Remont instalacji elektrycznej 

 Wymiana bramy garażowej 

 Roboty remontowe zewnętrzne – podjazd do garażu 

 Roboty remontowe wewnętrzne – pomieszczenie garażu ściany, posadzka. 

Wartość inwestycji wyniosła: 82 432,43 zł. Projekt był współfinansowany ze środków: 

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (w ramach KSRG) – 40 000,00 zł. 

- Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017” 

   w kwocie   34 755,00 zł. 

-  środki Gminy 7 677,43 zł. 
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Szkolenie w zakresie musztry strażackiej 
 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słaboszowie przy 

współudziale Komendy Powiatowej PSP w Miechowie w dniu 19 listopada 2017 roku zorganizował 

szkolenie członków OSP w zakresie musztry, zasad zachowania się sztandarów podczas uroczystości 

państwowych, kościelnych, świąt strażackich, organizacji jubileuszy OSP.  

Szkolenie przeprowadził kpt. Mariusz Idzik – Komenda Powiatowa PSP w Miechowie 

 a uczestnikami byli przedstawiciele OSP z terenu gminy. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz 

praktyczną.  Delegacje poszczególnych OSP kolejno ćwiczyły ze sztandarami zasady zachowania się. 

Komendant Gminny OSP pozytywnie ocenili szkolenie. Strażacy chętnie brali udział w 

poszczególnych elementach szkolenia co podkreślił prowadzący kpt. Mariusz Idzik oraz zadeklarowali 

swój udział w organizacji szkoleń w nadchodzących latach. Szkolenie zakończono tradycyjną 

grochówką w pozytywnej atmosferze . 
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Wydarzenia kulturalno – sportowe 

 

Spotkanie dla oddziału Przedszkolnego z Dziaduszyc 

w Gminnej Bibliotece 

06 października 2017 r. naszą bibliotekę odwiedziła grupa dzieci 5-letnich i 6-letnich ze Szkoły 

Podstawowej z Dziaduszyc wraz z wychowawczyniami. Ogółem przybyło do nas 26 małych 

czytelników. Wprowadzeniem była krótka pogadanka o bibliotece i jej roli w życiu dziecka. Następnie 

w nawiązaniu do Dnia Głośnego Czytania dzieci wysłuchały wierszy Jana Brzechwy i Juliana 

Tuwima, oraz opowiadania  „Tupcio Chrupcio nie chcę jeść”. Okazało się, że niektóre wierszyki 

wybitnych poetów dzieciaki znają już na pamięć. 

Następnie uczestnicy spotkania zwiedzali pomieszczenia biblioteczne i byli zdziwieni dużą ilością 

książek. Potem jeszcze raz odbyło się głośne czytanie opowiadań o małej Zuzi i jej rodzinie . 

Książeczka przykuła uwagę dzieci i aktywnie odpowiadały na zadane pytania. W drugiej części 

spotkania dzieci bawiły się w grupach zabawkami zgromadzonymi w „kąciku malucha”, co przyniosło 

im wiele miłych wrażeń. Dzieci obiecały, że chętnie będą brać udział w kolejnych spotkaniach w 

bibliotece. 

                                                                                                                       Anna Mielus 
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Spotkanie autorskie z bajkowymi postaciami 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie 

W dniu 17.11-2017 roku  o godz. 10:00 nasza biblioteka gościła Ewę Stadtmuller – poetkę i pisarkę 

mieszkającą w Krakowie, autorkę wielu książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięły udział 

dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej z Janowic, oraz klasa I i II ze  Szkoły 

Podstawowej z Dziaduszyc wraz z wychowawcami. Ogółem do biblioteki przybyło 46 dzieci. 

Ewa Stadtmuller ukończyła filologię polską i fakultet dziennikarski w Krakowie. Przez dziesięć lat 

pisarka  pracowała jako nauczyciel języka polskiego, a od 1987 roku także jako asystent w Katedrze 

Pedagogiki Wczesnoszkolnej AP. Obecnie ma na swym koncie ponad sto książeczek dla dzieci. Są 

wśród nich zbiory opowiadań, bajki, wiersze, scenariusze teatralne oraz opracowania znanych baśni i 

legend. W 2003 roku Ewa Stadtmuller została wyróżniona Honorową Wstęgą – Przyjaciel 

Przedszkolaka.    

   

W czasie spotkania  autorka opowiadała o swojej twórczości, recytując wiersze, oraz  bawiła się z 

dziećmi w teatrzyk z pacynkami .  Dzieci odgadywały również zagadki, zadawały i odpowiadały na 

pytania.  Udział w tym spotkaniu był dla nich miłym i niezapomnianym przeżyciem. Na 

zakończenie życzyła najmłodszym wielu wspaniałych przygód w krainie bajek. 

Anna Mielus 
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Przedszkolaki w Anikinie 
 

W poniedziałek 13 listopada 2017r. przedszkolaki z Janowic, wraz ze swoimi rodzicami i 

wychowawcami , wybrały się na wycieczkę do Krakowa do Krainy Zabaw Dziecięcych ,,Anikina”. 

Pod okiem animatorów przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach tematycznych ,,Wspaniali 

odkrywcy” i ,,Dzika dżungla’’. Dzieci w czasie zabaw korzystały z takich atrakcji jak: zjeżdżalnie, 

podesty, trampoliny ,basen z piłkami ,rury , tajemne przejścia, domki, samochodziki. Atrakcją dla 

maluchów było malowanie twarzy , przebieranie się w stroje bajkowe oraz słodki poczęstunek i 

pamiątkowe zdjęcie. Przedszkolaki radośnie spędziły czas i były bardzo zmęczone ale również 

zadowolone z pobytu w Anikinie. 

Mikołaj w Janowicach 

6-go grudnia w Szkole Podstawowej w Janowicach zapanowała szczególna atmosfera , gdyż - 

zgodnie z tradycją – gościliśmy Świętego Mikołaja. Dotarł on do szkoły wozem zaprzężonym w parę 

pięknych koni ( jazda saniami okazała się niemożliwa ze względu na brak śniegu) z workiem pełnym 

prezentów, co nasi uczniowie przyjęli  entuzjastycznie. Dla każdego dziecka znalazła się paczka, którą  

osobiście wręczał Mikołaj. Było przy tym dużo radości.  

W tym wyjątkowym dniu „mikołajowe" czapki ozdabiały głowy całej społeczności szkolnej. Grupa 

przedszkolna oraz uczniowie klasy III zaprezentowali Mikołajowi kilka wierszy i piosenek. Na 

pożegnanie zaprosili Mikołaja do wspólnego zdjęcia. 
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Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej  w Janowicach 

  10 listopada 2017 r.  w Szkole Podstawowej w Janowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji 

kolejnej, 99 rocznicy, odzyskania przez Polskę, po 123 latach niewoli, niepodległego bytu. Aby uczcić 

Święto Narodowe, a jednocześnie uświadomić wszystkim, że nie zatrze się wśród nas znajomość 

ważnych dla Polski wydarzeń historycznych,  uczniowie klasy VI przedstawili wizję Polski tamtych 

czasów oraz najważniejsze wydarzenia z naszej historii - od rozbiorów do odzyskania przez nasz kraj 

niepodległości. 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta 

Vozsnak i Przewodniczący Rady Gminy Pan Apoloniusz Dulewski. 

 

Zabawa andrzejkowa w szkole w Janowicach 
 

30 listopada 2017r.w szkole i w przedszkolu odbyła się zabawa andrzejkowa .Przedszkolaki przeniosły 

się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci mogły,, poznać swoją przyszłość” np. 

,,kim będę w przyszłości „. Oczywiście wszystkie wróżby były prowadzone przez wspaniałe i 

doświadczone wróżki klasy VI i VII, które przybyły do przedszkola na specjalne zaproszenie. Wiele 

radości sprawiły dzieciom tańce z wilkiem, który świetnie bawił się z dziećmi w rytm muzyki , choć 

na początku u maluchów budził strach. Wśród atmosfery tańca i zabawy znalazł się również czas na 

słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z 

tradycją andrzejkową. Ciekawe czy komuś sprawdzą się andrzejkowe przepowiednie... 

Ewa Reroń 
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Lista uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach biorących udział w 

powiatowym finale biegów przełajowych - Racławice 04.10.2017r. 

 

KLASA III GIMNAZJUM 

CHŁOPCY      DZIEWCZĘTA 

1. Skóra Mariusz – miejsce - 4     

2. Gaura Kacper – miejsce - 13    1. Zając Angelika– miejsce - 6 

3. Malżycki Hubert– miejsce -  16-   2. Gałczyńska Alicja– miejsce - 9 

4. Skura Kacper– miejsce - 9 

5. Janus Jakub– miejsce - 14 

KLASA II GIMNAZJUM 

CHŁOPCY 

1. Gaura Klaudiusz– miejsce - 12 

2. Rychtarczyk Andrzej– miejsce - 18 

3. Roman Hubert– miejsce - 4 

4. Matias Eryk– miejsce - 3 

KLASA VII 

CHŁOPCY      DZIEWCZĘTA 

1. Garnek Bartosz– miejsce - 2    1. Michalska Paulina– miejsce - 13 

2. Migas Jakub – miejsce - 12    2. Gołdyn Milena– miejsce - 4 

3. Błaszczak Michał– miejsce - 6 

4. Lewicki Kacper– miejsce - 13 

KLASA VI 

CHŁOPCY      DZIEWCZĘTA 

Zmarlicki Kacper – miejsce - 12    1. Belska Sandra– miejsce – 4 

KOLOR CZERWONY – MIEJSCA PREMIOWANE DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH 

GRATULACJE!!! 

Opiekun: Jerzy Schab 
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Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (13.10.2017r.) 

  

 
 

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

Klasa I serdecznie dziękuje swojej wychowawczyni Pani Annie Sarnie za pomoc w przygotowaniu 

inscenizacji, za trud włożony w pracę, Pani Agacie Krawiec za pomoc w dekoracji na tę uroczystość 

oraz Gościom za przybycie i towarzyszenie im w tym wyjątkowym dla nich dniu.  

 

Brawo drugoklasistki! (16.10.2017r.) 

  
Miło nam donieść, że dwie uczennice klasy II- Agnieszka Pieczyrak i Monika Czekaj zostały 

laureatkami Powiatowego Konkursu Plastycznego „Totus Tuus - cały Twój Maryjo” zorganizowanym 

przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Książu Małym. Opiekunem laureatek jest Pan Adam 

Wachacki ze Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach. 
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Jak co roku, tak i teraz odbyło się 

ślubowanie klas pierwszych Szkoły 

Podstawowej w Dziaduszycach. 13 

października między pierwszakami 

panował niemały stres i zamieszanie. Był 

to ich wielki dzień - mieli oficjalnie zostać 

przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan 

Apoloniusz Dulewski - Przewodniczący 

Rady Gminy, Pani Marta Vozsnak - Wójt 

Gminy Słaboszów, Pan Paweł Osikowski 

- Sekretarz Gminy Słaboszów oraz Pani 

Aniela Kruczek - Kierownik Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół.  
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Konkurs powiatowy rozstrzygnięty (25.10.2017r.) 
  

25 października w murach Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 

i wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Jego 

pomysłodawcami i organizatorami byli nauczyciele naszej szkoły - pp. Mariola i Adam Wachaccy. Na 

konkurs zgłoszono 173 prace z 12 szkól podstawowych powiatu miechowskiego. Wszystkie 

odzwierciedlały temat konkursu, zachwycały pomysłowością i estetyką wykonania. Widać było 

ogromny wkład pracy i praktyczne wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. Jury 

konkursowe, w którego skład weszli organizatorzy i Pani Wioletta Sakwa ostatecznie przyznało 30 

nagród w trzech kategoriach. 

 

Uczniowie sprzątają groby (30.10.2017r.) 

 
Dnia 30 października br. uczniowie klas 2b i 3b (oddziałów gimnazjalnych) Szkoły Podstawowej w 

Dziaduszycach pod opieką Pani Magdaleny Żychowicz wyruszyli, aby posprzątać groby poległych 

żołnierzy przed świętem zmarłych. Ubrani w czapeczki i kamizelki uczniowie wyszli ze szkoły, skąd 

wzięli miotły, szczotki czy różne inne potrzebne przedmioty.  Pierwszym przystankiem była Gmina, 

skąd zabrali kwiaty i znicze oraz symboliczne flagi. Na cmentarzu było zimno i wiał wiatr, ale 

uczniowie wykonali wszystko co zaplanowali. Bardzo dziękujemy za zapał do pracy i chęć pomocy. 

 W dniu Wszystkich Świętych (1 listopada 2017r.) uczniowie Szkoły Podstawowej pełnili wartę przy 

grobach poległych żołnierzy. Dziękujemy. 

  
 

Turniej uczniowski w piłce ręcznej dziewcząt i nożnej chłopców ze szkoły 

podstawowej w ramach projektu uks olimpijczyk „na sportowo jest zdrowo”  
  

W dniu 4 listopada br. w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach został zorganizowany turniej 

sportowo – rekreacyjny w ramach realizacji projektu z otwartego konkursu na zagospodarowanie 

czasu wolnego i upowszechnianie sportu w Gminie Słaboszów przez UKS „Olimpijczyk” pod hasłem 

„Na sportowo jest zdrowo”. Organizatorami byli Pan Marek Sarna i Pan Jerzy Schab. Młodzież 

aktywnie wzięła udział w rozgrywkach oraz wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe 

nagrody ufundowane z środków pozyskanych z funduszu otwartego konkursu na zagospodarowanie 

czasu wolnego i upowszechnianie sportu na terenie Gminy Słaboszów. 
  

 

Matematyczny tor przeszkód (28.11.2017r.) 

 
 W dniu 28 listopada 2017r. w nasze szkole odbył się matematyczny tor przeszkód pod nadzorem Pani 

Haliny Schab, głównego organizatora od strony matematycznej, Pana Jerzego Schaba i Pana Marka 

Sarny od strony sportowej.  Rywalizowały ze sobą trzy drużyny z poszczególnych klas, które wybrały 

swoich reprezentantów. Konkurs polegał na rozwiązaniu 5 zadań z różnych dziedzin matematyki: 
1. Rozwiązanie krzyżówki matematycznej 

2. Układanie kostki Rubika 

3. Rozwiązanie i odgadnięcie hasła w arytmografu 

4. Ułożenie bryły ostrosłupa bez kleju 

5. Rozwiązanie rebusu matematycznego 

Wszyscy uczniowie chcieli wygrać konkurs jednak wygrała drużyna dziewczyn z klasy 3B. Drugie 

miejsce zajęli chłopcy z klasy 2A, a trzecie drużyna z klasy 2B. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą 

matematyczną i sprawnością fizyczną. 

Nagrody zostały zakupione z środków pozyskanych z funduszu otwartego konkursu na 

zagospodarowanie czasu wolnego i upowszechnianie sportu na terenie Gminy Słaboszów. 
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11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości 
 

 W dniu 11 listopada bieżącego roku w naszej gminie odbyły się uroczyste obchody 

Narodowego Święta Niepodległości, obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10
00

 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. 

Św. Mikołaja w Słaboszowie, odprawioną przez Księdza Proboszcza Parafii 

Antoniego Seweryna. 

Po mszy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach, zaprezentowali inscenizację, 

która składała się z przedstawienia faktów historycznych, recytacji wierszy oraz śpiewania 

patriotycznych pieśni. 

Na koniec zebrani wraz z przedstawicielami gminy, Przewodniczącym Rady Gminy 

Apoloniuszem Dulewskim udali się na cmentarz w Słaboszowie, by złożyć kwiaty na grobach 

żołnierzy. 

 W uroczystości udział brali również radni gminy Słaboszów, sołtysi, nauczyciele i dyrektorzy 

Szkół oraz uczniowie a także przedstawiciele OSP za co szczególne podziękowania kieruje się w ich 

stronę za udział i zaangażowanie w tym dniu. 
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Nieodpłatne nabycie działki 
 

         W dniu 10.10.2017 r.   Gmina Słaboszów  nabyła nieodpłatnie na własność  działkę nr 405    

o powierzchni 0,10 ha   położoną  w Kropidle.  Działka stanowi drogę  dojazdową  do pól.  

 
 

Informacja dla hodowców drobiu 
 

              W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy 

drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji 

minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów  

z dzikim ptactwem; 

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, 

uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; 

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; 

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub 

dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; 

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest 

drób. 

Hodowco !! 

Pamiętaj o zgłoszeniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób 

lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych 

W przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie , które nie 

spełnia wszystkich zasad bioasekuracji, nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 

 

 

Informacja dotycząca odpadów komunalnych 
 

Przypomina się, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

(zgon lub narodziny) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
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Gmina Słaboszów w ramach konkursu „KAPLICZKA 2017” pozyskała środki finansowe z budżetu 

Województwa Małopolskiego w wysokości 4 000,00 zł. na zadanie pn. „Odnowa kapliczki (figury) Matki 

Boskiej w miejscowości Maciejów w Gminie Słaboszów”- etap II. 

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

- transport do pracowni konserwatorskiej, 

- usunięcie wtórnych nawarstwień, kitów cementowych,, 

- usunięcie przemalowań olejnych i pobiał wapiennych, 

- oczyszczenie resztek czarnej patyny, 

- odsolenie kamienia. 

 

 

Uroczystość mikołajkowa w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Słaboszowie z/ s w Kalinie Wielkiej 

        W dniu 05.12-2017 roku  o godz. 10:30 w naszej bibliotece dzięki sponsorom odbyło się 

spotkanie dla  37 dzieci w wieku 3 i 4 lat z terenu gminy. Takie spotkania są u nas już tradycją od 6 lat 

i cieszą się dużym zainteresowaniem.  Dzieci  uczęszczające do przedszkola przybyły wraz 

wychowawczyniami, a pozostałe z rodzicami i opiekunami .  W spotkaniu wzięła udział Pani Wójt 

Gminy Słaboszów Marta Vozsnak, oraz przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie Pan Apoloniusz 

Dulewski.  Na wstępie, po powitaniu uczestników wystąpili aktorzy z Teatru „Urwis” z Krakowa w 

przedstawieniu tematycznie związanym z imprezą pt.: „Przygody św. Mikołaja”. Dzieci brały również 

udział  i zabawach z Mikołajem i Elfem. Następnie wszystkie otrzymały  od Mikołaja prezenty w 

postaci słodyczy, książeczek i przyborów szkolnych. Przedszkolaki podziękowały Mikołajowi, 

organizatorom i sponsorom krótkim występem artystycznym. Uroczystość przebiegła w miłej i 

świątecznej atmosferze, a spotkanie z Mikołajem pozostanie dzieciom  na długo w pamięci. 

Sponsorzy mikołajek  organizowanych w Gminnej Bibliotece 2017 

 
1. Pani Wójt Gminy Słaboszów 

2. Pan Przewodniczący i Rada Gminy w Słaboszowie 

3. Krakowski Bank Spółdzielczy O/Kalina Wielka 

4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie 

5. Firma PPHU  Pan Michał Zieliński 

6. Firma ROZKOP Pan Dawid Rosa 

7. Sklep „Wesoły Żuczek” Pan Jakub Bełtowicz 

8. Gospodarstwo rolne Marta i Artur Kisiel 

9. Firma DETAL  Pan Stanisław Krawiec 

10. Gminna  Biblioteka Publiczna w Słaboszowie  

W imieniu dzieci biorących udział w imprezie na spotkaniu z Mikołajem serdecznie  dziękujemy 

za prezenty i miłą zabawę. 

ORGANIZARORZY 
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Andrzejki w Gminie Słaboszów 
 

Andrzejki, dzień imienin Andrzeja kojarzy się z magiczna nocą wróżb, podczas której można poznać 

swoją przyszłość. Dla katolików to czas ostatnich zabaw, przed rozpoczynającym się adwentem. 

Natomiast tradycja tego dnia swoimi korzeniami sięga zamierzchłych czasów. 

W Polsce pierwsze wzmianki na temat tego święta i związanych z nim wróżb pojawiły się w 

literaturze już pod koniec XVI wieku. Wówczas były określane jako Jędrzejki lub Jędrzejówki. 

Obchodzone były jako święto pogańskie, silnie związane z patronką ziemi, czyli z matką Ziemią. 

Wówczas uważano, że w noc andrzejkową na ziemi pojawiają się rożne duchy i chochliki, których 

moc powoduje, że wszelkie andrzejkowe wróżby mają dużą szansę na to, aby się spełnić. 

 

Po dziś dzień święto to jest źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych, kultywowaniem oraz 

kontynuacją zwyczajów i wróżb z nim związanych  a przede wszystkim okazją do integracji     i dobrej 

zabawy społeczeństwa. 

 W dniu 18 listopada uroczystości andrzejkowe obchodzili mieszkańcy Kropidła, a tydzień 

później ową zabawę powielili mieszkańcy Nieszkowa oraz Janowic. 

We wszystkich miejscowościach oprócz licznie zgromadzonych osób udział wzięła Wójt Gminy 

Słaboszów  Pani Marta Vozsnak oraz zaproszeni goście. Spotkania przebiegały w miłej i pogodnej 

atmosferze wśród dźwięków muzyki. 
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