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Jan Filipiak - kierownik
szko³y z 35 letnim 
sta¿em
Wiktor - pseudonim 
Zagórz
Pies przyjaciel i... 
obowi¹zek
Powtórzyli sukces

SPIS
TREŒCI

SPIS
TREŒCI

STRONASTRONA
Tegoroczne ferie rozpoczê³y siê od wspólnej zabawy 

na II pikniku zimowym pod Mogielic¹. Wzorem ubieg³ego 
roku dyrekcje szkó³ 
p o d s t a w o w y c h  i  
gimnazjum wspólnie z 
Urzêdem Gminy w 
S ³ o p n i c a c h  
zorganizowa³y drugi 
piknik zimowy na 
œwie¿ym powietrzu, 
po³¹czony ze zjazdami 
na nartach, sankach, 
snowbordzie i workach. 
W br .  organizacj¹  
pikniku zajê³a siê Szko³a Podstawowa Nr 4 na czele z dyrektor 
Renat¹ M³ynarczyk - Pach. Na tegoroczne harce wyznaczono 
stok o nazwie Solnisko, znajduj¹cy siê w pobli¿u Kaplicy pod 
Mogielic¹. Impreza obfitowa³a w wiele atrakcji m. in. mijaj¹ce 
siê na zaœnie¿onych drogach kuligi, konkurencje paraspotowe 
takie jak: œnie¿na pi³ka no¿na, zjazd na worku wype³nionym 
sianem. Rozegrano tak¿e konkurencje: w przeci¹ganiu liny i 

b u d o w y  r z e Ÿ b  
œnie¿nych. Zmarzniête 
d z i e c i a k i  o g r z a ³ a  
gor¹ca  grochówka  
s e r w o w a n a  p r z y  
o g n i s k u .  N a  
podkreœlenie wymaga 
tak¿e zaanga¿owanie w 
organizacjê pikniku 
rodz iców uczn iów 
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bawi¹cych siê na Solnisku; to oni 
zorganizowali kulig i przygotowali ognisko. 
Najm³odsi uczniowie mieli te¿ okazjê odbyæ 
podró¿ po kontynentach, któr¹ zafundowa³ im 
fotograf, przewodnik i podró¿nik Marek 
Dudek, prezentuj¹c ciekawy pokaz slajdów. 
- Dzieci, które nigdzie nie wyjecha³y na ferie i 
pozosta³y w domach, mia³y okazjê ciekawego 
spêdzenia czasu - podkreœli³ Grzegorz 
Biedroñ, dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 1. 
- Jak widaæ, zaproponowana forma 
wypoczynku  spo tka ³a  s i ê  z  du¿ym 
zainteresowaniem dzieci - stwierdzili zgodnie 
Wójt Gminy i Przewodnicz¹cy Rady obecni na 
pikniku - w tym roku odnotowaliœmy wiêksz¹ 
l i c zbê  uczes tn i ków.  Œmia ³o  mo¿na  

Piknik na Solnisku... c.d. 

zadeklarowaæ, ¿e jeœli tylko zima dopisze, 
bêdziemy organizowaæ kolejne takie spotkania. 
W przysz³ym roku liczymy tak¿e na obecnoœæ 
rodziców.

Toast za wspólne spotkanie, ¿yczenia, 
wystêpy i wspólne kolêdowanie - to atmosfera 
noworocznego spotkania samotnych, które odby³o 
siê w ostatni poniedzia³ek stycznia. Na spotkanie 
zorganizowane przez Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej przyby³o blisko 40 osób: emeryci, 

TOAST
ZA SPOTKANIE

TOAST
ZA SPOTKANIE

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników pikniku.Pami¹tkowe zdjêcie uczestników pikniku.
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renciœci oraz osoby samotne. Dla zebranych 
wyst¹pili uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 4 
oraz "Mali S³opniczanie".

"Myœlê, ¿e spotkamy siê znów za rok… 
tego chcia³bym ¿yczyæ sobie oraz wszystkim 
uczestnikom spotkania, którzy mimo œniegu, 
mrozu nieraz w³asnych niedomagañ i s³aboœci 

przybyli na to spotkanie - mówi Jadwiga 
Franczak z GOPS. - Dziêkujê, ¿e choæ na 
chwilê chcieli oderwaæ siê od swojej 
rzeczywistoœci, swoich radoœci i smutków i 
podzieliæ siê nimi z drug¹ osob¹, a tym samym 
optymistycznie spojrzeæ w nadchodz¹cy rok".

Jolanta Kowalczyk

- Sk¹d pojawi³ siê pomys³ namalowania 
obrazów przedstawiaj¹cych sceny z 
"Pasji"?

-  Decyzja zapad³a jakiœ czas po obejrzeniu 
filmu wyre¿yserowanego przez Mela Gibsona, 
na który wybra³am siê do limanowskiego kina. 
Ekranizacja historii Mêki Chrystusa wywar³a 
na mnie nieopisane wra¿enie. Sceny z Ogrodu 

"PASJA"

NA P£ÓTNIE

"PASJA"

NA P£ÓTNIE
Basiê Wardêgê zna, a przynajmniej s³ysza³ o niej, prawie ka¿dy mieszkaniec naszej 

miejscowoœci. Ta m³oda, sympatyczna i utalentowana dziewczyna podjê³a siê namalowania, jak 
sama zreszt¹ twierdzi, wyj¹tkowej serii obrazów. Inspiracj¹ jej prac jest film "Pasja" 
wyre¿yserowany przez Mela Gibsona, którego premierê mieliœmy okazjê obejrzeæ w marcu 
ubieg³ego roku. Poszczególne sceny maj¹ stworzyæ seriê czterdziestu obrazów, w tej chwili 
gotowych jest dopiero trzynaœcie. Redakcja biuletynu "Nasze S³opnice" jako pierwsza ujawnia 
szczegó³y pracy m³odej malarki.

Oliwnego, Biczowania i Drogi Krzy¿owej 
ci¹gle wraca³y w myœlach. PóŸniej wybra³am 
siê jeszcze kilka razy na projekcjê i za ka¿dym 
razem uwa¿nie ogl¹da³am poszczególne sceny i 
tak po wielu przemyœleniach podjê³am decyzjê: 
"Muszê je namalowaæ". Od tego momentu 
rozpoczê³y siê poszukiwania "wszystkiego" co 
mia³o zwi¹zek z filmem. 

ci¹g dalszy na str. 6
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- Od czego zaczê³aœ malowanie?

-  P a m i ê æ  j e s t  u l o t n a ,  i  p o m i m o  
wielogodzinnego przebywania w kinie 
potrzebowa³am konkretnych materia³ów. 
Zaczê³am od gromadzenia wycinek z gazet i 
przypadkowych fotografii, jednak pierwszym 
powa¿nym materia³em by³a kaseta z muzyk¹ z 
filmu "Pasja". To w³aœnie na podstawie ok³adki 
odwzorowany zosta³ pierwszy namalowany 
obraz, przedstawiaj¹cy postacie Marii i 
Magdaleny. PóŸniej zdoby³am komputerowe 
wydruki scen z filmu. W koñcu znajoma 
poleci³a mi bogato ilustrowany album, wydany 
pod takim samym tytu³em jak kinowa 
ekranizacja.
 
- Do tej pory twoje obrazy przedstawia³y 
pejza¿e i martw¹ naturê. Czy nie obawia³aœ 
siê, ¿e nie starczy ci talentu, aby przedstawiæ 
na p³ótnie Misterium Mêki Jezusa?

 - Rzeczywiœcie, praca przy malowaniu scen 
Mêki Pañskiej ma zupe³nie inny charakter ni¿ 
dotychczas. Przede wszystkim towarzysz¹ jej 
inne odczucia: maluj¹c postaæ Jezusa, jego 
cierpienie i rany, nie jeden raz zadr¿a³a mi rêka. 
To malowanie bardzo prze¿ywam, wk³adam w 
nie du¿o serca. Maluj¹c "Pasjê" zda³am sobie 
sprawê, ¿e dotychczasowe moje obrazy by³ 
jakieœ puste. 

- Wyjaœnij nam jak przebiega praca nad 
powstaniem kolejnego obrazu?

- Namalowanie jednego obrazu trwa œrednio 3-
5 dni. Malujê regularnie, do malowania ci¹gnie 
mnie jakaœ wewnêtrzna si³a, czujê po prostu 
potrzebê malowania. Obrazy s¹ jednakowej 
trudnoœci, dominuje kolor czarny i piaskowy. 
Oczywiœcie obrazy powstaj¹ na p³ótnie, a do ich 
malowania u¿ywam farb olejnych. Najbardziej 
ceniê sobie wsparcie i zaanga¿owanie moich 
rodziców. Ka¿da scena jest wielokrotnie 

przemyœlana i przedyskutowana, g³ównie z 
moj¹ mam¹. Rozmawiamy o konkretnej scenie, 
o jej symbolice i znaczeniu. To znacznie u³atwia 
mi malowanie, wspólnie wk³adamy w to du¿o 
pracy. Mo¿na ¿artobliwie powiedzieæ, ¿e 
powstaj¹ce obrazy to prywatna "pasja" rodziny 
Wardêgów. 

- Film spotka³ siê z negatywn¹ opini¹ 
krytyków filmowych i sceptycyzmem 
widzów,  ma³o  tego  wywo³a³  wie le  
kontrowersji wœród œrodowisk religijnych. 
Czy zastanawia³aœ siê jakie opinie wywo³aj¹ 
twoje obrazy?

- Przyznam, ¿e po obejrzeniu "Pasji" prze¿y³am 
pewien szok. Nie by³o to jednak przera¿enie 
wywo³ane realizmem prezentowanych scen, ale 
fakt, ¿e wreszcie ktoœ pokaza³ ogrom cierpieñ 
Jezusa. Gdyby nie ten film, obrazy na pewno by 
nie powsta³y. Nie zgodzê siê z opiniami 
krytyków filmowych, film ten da³ mi bowiem 

“Pasja” na p³ótnie... c.d. 

Barbara z rodzicamiBarbara z rodzicami
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pe³ne wyobra¿enie o cierpieniu, które 
pokona³ Jezus. Czujê wstyd, patrz¹c na 
Drogê Krzy¿ow¹, któr¹ namalowa³am 
znacznie wczeœniej. Te obrazy nie potrafi¹ 
wzruszyæ cz³owieka. Poczu³am potrzebê, 
aby to zmieniæ, dlatego podjê³am siê próby 
ujêcia mêki, tak jak zrobi³ to autor filmu 
"Pasja". Je¿eli zaœ chodzi o obawê przed 
krytyk¹, to przyznam szczerze, ¿e nie 
przyk³adam do tego szczególnej uwagi, a ju¿ 
na pewno nie demotywuje mnie to do pracy. 
Jestem dumna z tego co robiê, malujê tak jak 
potrafiê najlepiej i je¿eli znajdzie siê choæ 
jedna osoba, której bêd¹ podobaæ siê obrazy, 
to bêdzie to moja nagroda za pracê. S¹dzê, ¿e 
ka¿dy oceni obrazy wed³ug w³asnego 
uznania. Krytykowaæ mo¿na jedynie technikê 
wykonania nie zaœ sceny, które przedstawia. 

- Kiedy bêdzie mo¿na obejrzeæ twoje prace?

- Chcia³abym zakoñczyæ malowanie jeszcze w 
tym roku. PóŸniej marzê o zorganizowaniu 
wystawy. Nie mam jeszcze pomys³u w jaki 

sposób uda mi siê to zrealizowaæ i jak zatytu³ujê 
wystawê. Myœlê, ¿e pomys³ przyjdzie z czasem. 
Wiem, ze obrazy te nie bêd¹ przeznaczone na 
sprzeda¿, poniewa¿ s¹ to obrazy szczególnie mi 
bliskie. Chcia³abym jednak, ¿eby obrazy 
obejrza³a jak najwiêksza liczba osób. Wierzê, ¿e 
tak siê stanie. 

Rozmawia³a 
Anna Franczak

W miesi¹cu lutym zakoñczono cykl spotkañ z 
mieszkañcami gminy. Pierwsze zebrania wiejskie odby³y siê 
na terenie so³ectwa Podmogielica i S³opnice Górne 
(31 styczeñ br.), dwa kolejne w So³ectwach S³opnice Dolne 
Królewskie i Szlacheckie oraz Granice (13 luty br.). 
Frekwencja zebrañ by³a zadowalaj¹ca; najd³u¿sz¹ listê 
obecnoœci sporz¹dzono w so³ectwie Granice. Spotkania 
przebiega³y w dobrej i kulturalnej atmosferze, dyskusja by³a 
rzeczowa i dotyczy³a problemów istotnych dla wiêkszoœci mieszkañców S³opnic. Zebraniom 
przewodniczyli so³tysi, a w debacie uczestniczyli: Wójt Gminy - Adam So³tys, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy - Józef Filipiak oraz radni z terenu poszczególnych so³ectw. Tematyka spotkañ skupia³a siê wokó³ 
najistotniejszych spraw mieszkañców gminy; prócz przedstawionego przez Wójta Gminy rozliczenia 
dzia³alnoœci w³adz samorz¹dowych za ubieg³y rok, zreferowano tak¿e sprawê zaopatrzenia gminy w wodê, 
rozbudowy infrastruktury drogowej i za³o¿eñ tegorocznego bud¿etu. 

Krystyna Wikar

.

OBRADY W SO£ECTWACHOBRADY W SO£ECTWACH

Prywatny warsztat pracy BasiPrywatny warsztat pracy Basi

Pierwsze obrazy z cyklu "Psaja" prezentujemy na ok³adce biuletynu
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SESJA XIX
30 grudzieñ 2004 r.

! Radni przyjêli bez uwag sprawozdanie z dzia³alnoœci wójta gminy za 2004 rok i 
jednomyœlnie zatwierdzili zaproponowany przez niego projekt bud¿etu gminy na rok 
kolejny. Zgodnie z tegorocznym bud¿etem, radni maj¹ do rozdysponowania przesz³o 9 
mln z³. 

! Wystarczy dzia³aæ jako dowolna organizacja, stowarzyszenie lub fundacja by wyst¹piæ 
do Wójta Gminy o œrodki m. in. na upowszechnianie na terenie gminy: kultury, tradycji, 
kultury fizycznej, turystyki, aktywizacji sportu, czy te¿ przeciwdzia³ania 
alkoholizmowi. Szczegó³y wspó³pracy okreœla, zatwierdzony przez radnych, program 
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na 2005 rok. Zainteresowany podmiot, 
przed otrzymaniem stosownych œrodków musi przyst¹piæ wpierw do konkursu ofert. 

! Tegoroczny bud¿et Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
wynosi 35 tys. z³. Œrodki Komisji pochodz¹ w ca³oœci z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ 
alkoholu uiszczanych przez w³aœcicieli sklepów i barów. 40% z tych œrodków w 2005r. 
zostanie przeznaczona na organizacjê czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu 
S³opnic (prowadzenie œwietlicy, zajêcia dla m³odzie¿y). Blisko 30 % tych œrodków 
Komisja zapisa³a na leczenie odwykowe mieszkañców. Cz³onkowie Komisji 
zamierzaj¹ tak¿e prowadziæ programy profilaktyczne wœród uczniów tutejszych szkó³.

! Rada Gminy zdecydowa³a tak¿e o przyst¹pieniu do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla S³opnic. Zmiany dotycz¹ wyznaczenia terenu pod projektowany 
zespó³ narciarsko-rekreacyjny "Mogielica". Miejsce lokalizacji wyci¹gu to pó³nocny 
stok najwy¿szego wzniesienia w Beskidzie Wyspowym -Mogielicy. 

! Najobszerniejszym dokumentem (bo licz¹cym przesz³o 100 stron), który zatwierdzi³a 
Rada Gminy na XIX sesji jest Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy S³opnice. 
Dokument autorstwa mgr in¿. Tadeusza Florka okreœla wieloletni plan funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. Z za³o¿eniami planu w zakresie 
"walki" z odpadami mog¹ zapoznaæ siê wszyscy zainteresowani - plan zosta³ 
wywieszony na tablicy uchwa³ Rady Gminy w Urzêdzie Gminy (obok pok. nr 4).  

! Wójt i radni postanowili jednomyœlnie, ¿e w 2005 roku podejm¹ po raz kolejny 
rozmowy z Zarz¹dem Powiatu Limanowskiego w sprawie modernizacji kolejnych 
odcinków drogi powiatowej S³opnice - Zamieœcie. Do wykonania pozosta³o, bowiem 
ok. 2,5 km drogi asfaltowej.
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RADA RADA GMINYGMINY
SESJA XX

07 luty 2005 r.
! Radni zatwierdzili pierwsze w nowym roku bud¿etowym zmiany w bud¿ecie gminy. W ten 

sposób zarezerwowali œrodki na zaprojektowanie i wykonanie oœwietlenia dróg w 
S³opnicach oraz budowê kolejnego boiska sportowego. Nale¿y dodaæ, ¿e tym razem gmina 
z³o¿y³a wniosek do ZPORR o dofinansowanie budowy boiska przy Zespole Szko³y 
Podstawowej i Przedszkola w S³opnicach Górnych; udzia³ gminy w projekcie oszacowano 
na kwotê 56 tys. z³. Bior¹c pod uwagê liczbê wp³ywaj¹cych wniosków, Rada liczy siê z 
brakiem powodzenia projektu. Mniej optymistyczn¹ zmian¹ by³o, zgodnie z decyzj¹ 
MENiS, zmniejszenie subwencji oœwiatowej o kwotê 17 tys. z³

! Regulamin wynagradzania nauczycieli na 2005 rok, zanim zosta³ przyjêty przez radnych, 
zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych. 
Zgodnie z przyjêtymi wytycznymi, oprócz podstawowych sk³adników wynagrodzenia, 
nauczyciele otrzymaj¹ 3-5 % dodatki motywacyjne; ustalono tak¿e dodatki za pe³nienie 
stanowisk kierowniczych. Wzroœnie te¿ z 10 do 20 % udzia³ wójta gminy w puli nagród 
przyznawanych nauczycielom za osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze. Jednak¿e 
otrzymanie takiego "finansowego" wyró¿nienia obwarowane jest wieloma kryteriami.

! W parze z regulaminem wynagrodzeñ nauczycieli, ustalono tak¿e wymiar najni¿szego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkó³, nie bêd¹cych nauczycielami tj. woŸnych, 
konserwatorów czy pracowników administracji itp. Wynagrodzenie podstawowe ww 
pracowników ustalono w wysokoœci 850 z³ brutto. Pozosta³¹ wysokoœæ sk³adników 
wchodz¹cych w sk³ad ich wynagrodzenia okreœla dyrektor szko³y.

! Radni zadeklarowali tak¿e udzia³ w projekcie "Rozbudowa systemów elektronicznej 
administracji w Ma³opolsce" realizowanym wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim. Kwota 
zaanga¿owania wynios³a blisko 15,5 tys. z³ i stanowi 25% kosztów wdro¿enia w urzêdzie 
elektronicznego obiegu dokumentów. Jest to kolejny krok w kierunku stworzenia e-urzêdu i 
jednoczeœnie realizacja ustawy o dostêpie do informacji publicznej.

! Realizuj¹c rz¹dowy program "Posi³ek dla potrzebuj¹cych", radni zmuszeni byli do 
podniesienia o 50 % kryterium dochodowego, od którego zale¿y zwrot wydatków 
poniesionych w zakresie do¿ywiania dzieci w szkole. Kierownik GOPS mo¿e odst¹piæ od 
¿¹dania zwrotu w/w wydatków je¿eli dochód rodziny nie przekroczy 474 z³ na cz³onka 
rodziny.

! Wolne wnioski poprzedzi³o g³osowanie w sprawie przyjêcia planu pracy poszczególnych 
Komisji Rady Gminy na 2005 rok. Przewidziano wizyty w terenie, kontrolê wykonania 
bud¿etu, akcje informacyjne w zakresie pozyskiwania œrodków pomocowych oraz kontrolê 
jakoœci nauczania w placówkach oœwiatowych dzia³aj¹cych na terenie gminy. 
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zapowiedzia³ kontrolê GOPS, bie¿¹cej dzia³alnoœci 
urzêdu oraz sprawdzenie procedur udzielania zamówieñ publicznych. 

Pe³na treœæ uchwa³y Rady Gminy S³opnice znajduje siê 

na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy - tu¿ obok pokoju nr 4. 
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Polscy przedsiêbiorcy, którzy zamierzaj¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w innym kraju 
cz³onkowskim UE, musz¹ uzyskaæ stosowne zaœwiadczenie polskiego ministerstwa. 

W zwi¹zku z przyst¹pieniem Rzeczypospolitej Polskiej do UE od dnia 1 maja  2004r. 
przedsiêbiorcy, którzy zamierzaj¹ otworzyæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w innym kraju 
cz³onkowskim UE lub œwiadczyæ us³ugi transgraniczne osobiœcie lub deleguj¹c pracowników 
prowadz¹c dzia³alnoœæ w Polsce musz¹ wyst¹piæ o wystawienie odpowiedniego zaœwiadczenia 
na formularzu unijnym.  W Polsce organem upowa¿nionym i notyfikowanym Komisji 
Europejskiej do wystawiania ww zaœwiadczeñ jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy w 
Warszawie.

W celu uzyskania takiego zaœwiadczenia przedsiêbiorca powinien przes³aæ poczt¹ 
na adres ministerstwa:

1. podanie o wystawienie zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego charakter i okres prowadzenia 
dzia³alnoœci zawodowej/gospodarczej (z adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego);
2. kserokopiê strony z dowodu osobistego ze zdjêciem, dat¹ i miejscem urodzenia, miejscem 
zamieszkania;
3. kserokopiê wszelkich dokumentów potwierdzaj¹cych œwiadczenie pracy lub prowadzenia 
dzia³alnoœci gospodarczej w danym zawodzie lub bran¿y, np.: 

a) œwiadectwa pracy i/lub 
b) aktualne (nie starsze ni¿ 3 m-czne) zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci 
gospodarczej ze stemplem urzêdu gminy potwierdzaj¹cym, ¿e dzia³alnoœæ nadal jest 
prowadzona (UWAGA: wskazane jest, by decyzja o wpisie zawiera³a aktualne PKD) 
i/lub
c) decyzje urzêdu gminy o wykreœleniu z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub 
zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wczeœniejsze prowadzenie dzia³alnoœci wraz z informacj¹ 
o dacie wyrejestrowania;
d) ksierokopiê Regonu;

4. kserokopiê zawodowych uprawnieñ specjalnych, np. uprawnieñ budowlanych (dotyczy tylko 
osób posiadaj¹cych takie uprawnienia).

Adres i telefony kontaktowe:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Plac Trzech Krzy¿y 3/5
00-507 Warszawa

          tel. (022) 6935353; 6935539; fax (022) 6934023

                     Krystyna Wikar

INTERES ZA GRANIC¥INTERES ZA GRANIC¥INTERES ZA GRANIC¥INTERES ZA GRANIC¥
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Od 1 lutego - mo¿na sk³adaæ wnioski o pomoc finansow¹ na dzia³anie "Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych" oraz wnioski o pomoc finansow¹ na dzia³anie "Dostosowanie 
gospodarstw rolnych do standardów UE". Wnioski sk³ada siê w Biurze Powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Limanowej.

1 marca do 30 kwietnia - to termin sk³adania przez gospodarstwa ekologiczne (bêd¹ce w drugim 
roku przestawiania) wniosków o przyznanie "P³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ 
rolno-œrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t". Wnioski  nale¿y sk³adaæ  w BP 
ARiMR w Limanowej.

15 marca do 30 czerwca - termin sk³adania wniosków o przyznanie "P³atnoœci bezpoœrednich do 
gruntów rolnych" lub o przyznanie "P³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2005" (termin sk³adania 
wniosków o dop³aty obszarowe). Miejsce sk³adania wniosków - BP ARiMR w 
Limanowej.

KALENDARZKALENDARZ
UNIJNEGO ROLNIKAUNIJNEGO ROLNIKA

Urz¹d Gminy informuje, ¿e obecnie mo¿na skorzystaæ z pomocy przy 

wype³nianiu wniosku. W tym celu nale¿y zg³osiæ siê do Gminnego Centrum 

Informacji mieszcz¹cego siê przy Gimnazjum w S³opnicach. ODR i Urz¹d 

Gminy pomaga w wype³nianiu wniosków, jednak¿e apeluje do rolników o 

przygl¹danie siê i uczenie siê jak wype³niaæ wniosek, aby w przysz³oœci móc 

poradziæ sobie samemu.

1 kwietnia do 15 maja - to termin na przes³anie rozliczenia rocznego z wykorzystania kwoty 
mlecznej. Do rozliczenia zobowi¹zani s¹ posiadacze Indywidualnych kwot mlecznych dla 
dostawcy bezpoœredniego (obecnie nazywa siê to indywidualna iloœæ referencyjna 
mleka). Do Agencji Rynku Rolnego, Oddzia³ Terenowy w Krakowie, nale¿y przes³aæ 
sprawozdanie "Informacja o iloœci wyprodukowanego i wykorzystanego mleka w roku 
referencyjnym".
Za posiadaczy Indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego sprawozdania 
wykona i przeœle Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska.

15 czerwca - up³ywa termin sk³adania przez gospodarstwa ekologiczne (bêd¹ce w pierwszym 
roku przestawiania) wniosków o przyznanie "P³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ 
rolno-œrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t". Miejsce sk³adania wniosków 
jak wy¿ej. 
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1. Od miesi¹ca lutego br. paszporty dla byd³a wydawane s¹ w Biurze Powiatowym w Limanowej na 
podstawie zg³oszenia byd³a do rejestru (paszporty nie bêd¹ przychodzi³y ju¿ poczt¹). Wprowadzony 
zosta³ nowy wzór paszportu dla byd³a. Dotychczasowe paszporty zachowuj¹ wa¿noœæ i nie podlegaj¹ 
wymianie.
“Paszport winien towarzyszyæ zwierzêciu przy ka¿dym jego przemieszczeniu i powinien byæ przekazany 
kolejnemu posiadaczowi, w przypadku sprzeda¿y zwierzêcia”.

2. Kolczyki dla byd³a. W Biurze Powiatowym sk³ada siê równie¿ wniosek o przyznanie puli numerów 
identyfikacyjnych (które s¹ przydzielane do konkretnego gospodarstwa). Po otrzymaniu decyzji o 
przyznaniu numerów, kolczyki zamawia siê osobiœcie (lub za poœrednictwem Agencji) u jednego z 
dostawców - adresy i cenniki dostêpne s¹ Biurze Powiatowym. Kolczyki przysy³ane s¹ poczt¹. Czas 
realizacji zamówienia wynosi oko³o dwóch tygodni. Op³ata za kolczyki pobierana jest przy ich odbiorze. 
Jednorazowo mo¿na zamówiæ kolczyki dla wszystkich ciel¹t urodzonych w danym roku.

3. Obowi¹zkowi oznakowania podlegaj¹ równie¿ pozosta³e gatunki zwierz¹t: owce, kozy, trzoda chlewna 
i konie. Oznakowanie owiec, kóz i œwiñ odbywa siê za pomoc¹ kolczyków lub poprzez wytatuowanie 
numeru na uchu. Zamawianie kolczyków dla owiec odbywa siê podobnie jak przy bydle. Nale¿y z³o¿yæ 
wniosek w Agencji o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych. Nastêpnie kolczyki zamówiæ za 
poœrednictwem Agencji (lub osobiœcie). Otrzymany wydruk z numerami nale¿y zachowaæ, aby przy 
sk³adaniu zamówienia na kolczyki do³¹czyæ jego kopiê.
Posiadacz trzody chlewnej nie sk³ada wniosku o przyznanie puli numerów, gdy¿ œwinie znakowane s¹ 
numerem stada. Rolnik sk³ada wniosek o przyznanie numerów stada.
Identyfikacj¹ i rejestracj¹ koni zajmuje siê Polski Zwi¹zek Hodowców Koni w Krakowie.

4. Posiadacz zwierz¹t gospodarskich winien zg³osiæ do Biura Powiatowego ARiMR w Limanowej:
a) w terminie 7 dni w przypadku byd³a,
b) w terminie 30 dni w przypadku owiec, kóz i trzody chlewnej ka¿de zdarzenie powoduj¹ce 
zmiany liczebnoœci stada, a w szczególnoœci:

- sprzeda¿ i zakup zwierzêcia,
- urodzenie zwierzêcia,
- padniêcie zwierzêcia (wraz z zaœwiadczeniem o utylizacji),
- ubój zwierzêcia (tylko i wy³¹cznie owiec, kóz i trzody chlewnej).

Od 1 maja 2004 roku nie jest dopuszczalny w gospodarstwie ubój byd³a, równie¿ ciel¹t.

5. Posiadacz œwiñ urodzonych w gospodarstwie ma obowi¹zek:
- oznakowaæ je kolczykami lub tatua¿em - œwinie oznakowane s¹ numerem siedziby stada 
w którym siê urodzi³y,
- wype³niæ formularz "Zg³oszenie byd³a do rejestru" i z³o¿yæ go w Biurze Powiatowym, jednak nie 
póŸniej ni¿ przed opuszczeniem siedziby stada.

6. Ksiêga rejestracji musi byæ prowadzona przez ka¿dego posiadacza zwierzêcia oddzielnie dla ka¿dej 
siedziby stada oraz ka¿dego gatunku zwierzêcia: byd³a, œwiñ, owiec i kóz.

Informacje zebra³ i opracowa³
Tadeusz Florek

INFORMACJE
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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Obserwuj¹c polskie 
¿ycie polityczne ostatnich lat, 
a zw³aszcza pod rz¹dami 

obecnej wiêkszoœci sejmowej, mo¿na dojœæ do 
wniosku, ¿e parlamentarzyœci nie zajmuj¹ siê 
niczym innym, tylko kolejnymi nielegalnymi 
przedsiêwziêciami we wszystkich mo¿liwych 
odmianach. Dodatkowo otrzymuj¹c za to 
ca³kiem spore jak na nasze warunki 
wynagrodzenie, pochodz¹ce przecie¿ z 
naszych podatków. Wra¿enie to spotêgowane 
przez ¿¹dne sensacji media, dzia³aj¹ce wed³ug 
zasady "tylko z³a wiadomoœæ jest dobr¹ 
wiadomoœci¹", odbiega od rzeczywistego 
obrazu polskiego Sejmu.

S e j m  t w o r z y  4 6 0  p o s ³ ó w ,  
reprezentuj¹cych ró¿ne style uprawiania 
polityki, ró¿ne œrodowiska, ró¿n¹ mentalnoœæ. 
J e g o  n e g a t y w n y  o b r a z  b u d u j e  
kilkunastoosobowa grupa pos³ów, którzy 
sprzeniewierzyli siê zasadom, b¹dŸ to dla 
korzyœci finansowych, b¹dŸ te¿ dla 
potrzymania istniej¹cych uk³adów wewn¹trz 
rz¹dz¹cej wiêkszoœci.

Pozostali pos³owie dostrzegli jednak 
potrzebê g³êbokiej reformy dotychczasowego 
sposobu wykonywania tego zawodu. Jedn¹ z 
pierwszych inicjatyw obecnego Parlamentu, 
og³oszon¹ ju¿ dwa miesi¹ce po wyborach, by³a 
propozycja zmian w ustawie o wykonywaniu 
mandatu pos³a i senatora, pod któr¹ widnieje 
równie¿ i mój podpis. Wed³ug wniesionych 
propozycji wszelkie postêpowania karne 
tocz¹ce siê przeciwko pos³om przed ich 
wyborem, nie ulega³y by automatycznemu 
zwieszeniu po wygranych przez nich 
wyborach, lecz toczy³yby siê dalej, co 
uniemo¿liwi³oby odwleczenie o cztery lata 
wymierzenia im sprawiedliwoœci. W lutym 
2002, po ekscesach Andrzeja Leppera  na 

KONIEC BEZKARNOŒCI POS£ÓW,
TAÑSZY SEJM

KONIEC BEZKARNOŒCI POS£ÓW,
TAÑSZY SEJM

mównicy sejmowej, uchwalono zmianê w w/w 
u s t a w i e ,  w e d ³ u g  k t ó r e j  p o s ³ o m  
uniemo¿liwiaj¹cym normaln¹ pracê Sejmu,  a 
tak¿e bez usprawiedliwienia opuszczaj¹cym 
obrady mo¿na obni¿yæ uposa¿enie lub, w 
skrajnych przypadkach, nawet jego zawszenie.  

Kolejne lata rz¹dów koalicji SLD- UP 
ujawni³y niespotykane dotychczas w polskim 
parlamentaryzmie przypadki naruszeñ prawa 
przez pos³ów. Sprawuj¹c mandat dopuœcili siê  
powa¿nych przestêpstw, miêdzy innymi 
ujawniaj¹c poufne informacje organów 
œcigania, b¹dŸ te¿ wykorzystuj¹c swe 
stanowiska do osi¹gniêcia korzyœci  
maj¹ tkowych.  Po  ich  aresz towaniu  
powstawa³a niezrêczna sytuacja, kiedy to pose³ 
osadzony w areszcie mia³ pe³ne prawo do 
uczestniczenia w obradach Sejmu, a tak¿e do 
pe³nego wynagrodzenia. W zwi¹zku  z 
zaistnia³¹ sytuacj¹  pos³owie, w tym Donald 
Tusk i Jan Rokita przedstawili projekt zmian w 
ustawie o wykonywaniu mandatu pos³a i 
senatora, w którym zaproponowano, aby na 
czas  pozbawienia  wolnoœci  ulega³y 
zawieszeniu jego prawa i obowi¹zki jako pos³a 
lub senatora. Wszystkie zmiany w tej ustawie 
s¹ wyrazem d¹¿enia do oczyszczenia Sejmu z 
przestêpców, oraz wytyczeniu nowych 
"czystych" zasad w uprawianiu polityki.

Czy pamiêtaj¹ Pañstwo jak¹ burzê 
rozpêta³a w Sejmie ubieg³oroczna propozycja 
Platformy Obywatelskiej, aby pos³om i 
senatorom oraz osobom zajmuj¹cym wysokie 
stanowiska pañstwowe odebraæ prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. " 
trzynastki"? Wtedy to wszyscy pos³owie PO 
oddali je na cele charytatywne. Chodzi³o nam o 
danie dobrego przyk³adu, wprowadzenie 
zasady, i¿ oszczêdzanie na wydatkach na 

ci¹g dalszy na str. 14
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administracjê nale¿y zacz¹æ od siebie. Mo¿na 
powiedzieæ ¿e przyk³ad podzia³a³ zaraŸliwie, 
poniewa¿ po tym wydarzeniu pozostali 
pos³owie uchwali ustawê, w której za³o¿enia 
Platformy - zlikwidowanie odpraw dla pos³ów 
i senatorów po zakoñczeniu kadencji, 
likwidacja odpraw dla ministrów i wysokich 

urzêdników administracji publicznej, 
likwidacja "13", oraz bardzo wa¿nej z punktu 
widzenia przejrzystoœci ¿ycia politycznego 
zasady, tj. nakazu z³o¿enia oœwiadczenia 
maj¹tkowego pod groŸb¹ wstrzymania wyp³at 
wynagrodzenia - mimo i¿ jest ona parti¹ 
opozycyjn¹ zosta³y zrealizowane.

Tadeusz Parchañski
Pose³ na Sejm RP

Koniec bezkarnoœci pos³ów... c.d. 

Zapraszam Pañstwa do mojego Biura Poselskiego, 
które jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 9:00 - 16:00,

a w ka¿dy poniedzia³ek pe³niê w nim dy¿ur poselski, w godzinach 9:00 - 12:00.

Zapraszam Pañstwa do mojego Biura Poselskiego, 
które jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 9:00 - 16:00,

a w ka¿dy poniedzia³ek pe³niê w nim dy¿ur poselski, w godzinach 9:00 - 12:00.

Jest nas ju¿ 
ponad 6 tysiêcy
Jest nas ju¿ 
ponad 6 tysiêcy

Wed³ug danych za 2004 rok przyrost naturalny wyniós³ 11,9 ‰. Jest to wysoki wskaŸnik 
przyrostu, zarówno w skali powiatu jak i województwa. Jest to o 6,8 ‰ mniej ni¿ w historycznym 
1998 roku (wtedy to w³aœnie w S³opnicach odnotowano najwy¿szy przyrost naturalny w skali 
kraju). Z tej samej okazji rok póŸniej goœci³ w naszej gminie prof. Jerzy Buzek - ówczesny premier 
Polski. Mieszkañcy S³opnic mog¹ zatem spaæ spokojnie i puszczaæ mimo uszu pog³oski o 
zagra¿aj¹cym nam ni¿u demograficznym. Dane kierownika USC w S³opnicach potwierdzaj¹ 
bowiem, ¿e od przesz³o 6 lat, odsetek przyrostu naturalnego w S³opnicach nie spada poni¿ej 10 ‰. 

(mieszkañców S³opnic)

Byæ mo¿e ta wiadomoœæ bêdzie mniej optymistyczna dla tych, którzy zacierali rêce licz¹c na  
s³ynne "becikowe". 
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CIEKAWOSTKA                                  

Najpopularniejsze imiona nadawane w 2004 roku:

¯EÑSKIE MÊSKIE
1. Kinga 1. Jakub, Sebastian
2. Martyna 2. Piotr
3. Aleksandra, Natalia 3. Krystian, Pawe³ i Adrian.

SprawdŸmy zatem co mówi "Ksiêga imion" o ludziach nosz¹cych miano Kinga i Jakub:

Kinga - imiê to wywodzi siê z jêzyka wêgierskiego, a zapo¿yczone zosta³o przez Wêgrów od 
Niemców. Osoba o wielkich uzdolnieniach praktycznych. Doskonale daje sobie radê w biurze 
oraz w domu. Osi¹ga dobre wyniki w pracy, zaœ w rodzinie jest dobr¹ ¿on¹ i przyk³adn¹ matk¹. 
Mo¿e byæ sk¹pa lub rozrzutna. Lubi wykwintne ubiory, ceni wszystko co mo¿e daæ uroku kobiecie. 
Lubi otaczaæ siê adoratorami. Ci¹gle jest zajêta, posiada uzdolnienia artystyczne, zw³aszcza 
malarskie. Nie lubi kolorów ciemnych.

Jakub z hebrajskiego oznacza "niech Bóg chroni". Mê¿czyzna ten to czysta energia, ale pe³ny 
wdziêku i kultury. Nie wie co to bezczynnoœæ: w m³odoœci oddaje siê studiom, by w doros³ym ¿yciu 
czerpaæ z tego profity, które z kolei wydaje na zabawy z przyjació³mi.

Kierownik USC w S³opnicach zwraca uwagê na fakt, ¿e rodzice dok³adaj¹ wszelkiej 
"starannoœci" wybieraj¹c imiona dla swoich pociech, odstaj¹c od ogólnie uznanych 
konwenansów. I tak w aktach urodzeñ doszukaæ siê mo¿na imion o bardziej "orientalnym" 
brzmieniu: Marcelina, Sara, Ligia, Hubert, Fabian czy te¿ Alan. A gdzie siê podzia³y: Marysia, 
Zofia, Jan czy Stanis³aw?

Zofia Mrózek

Na prze³omie roku 2004 i 2005 mija 90 lat od wezwania na I wojnê œwiatow¹ wielu 
naszych rodaków ze S³opnic. Walczyli oni o wolnoœæ nie tylko w kraju, nad Wis³¹, ale i w innych 
miejscach œwiata. Byli obecni na froncie rosyjskim i w³oskim - tzw. "talianckim froncie". Byli 
nawet na Syberii.

Wnet po wybuchu I wojny zabrano do wojska ze S³opnicy Szlacheckiej i Królewskiej, jak 
wówczas brzmia³a nazwa miejscowoœci, nastêpuj¹cych, starszych czy m³odszych mê¿czyzn:
1. Andrzej Franczak - Folwark - Italia 
2. Antoni Kêska - os. Staniszówka - zgin¹³ na wojnie
3. Franciszek Kêska - os. Staniszówka

Nie zapomnijmy o nichNie zapomnijmy o nich

ci¹g dalszy na str. 16
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4. Józef Kêska - os. Staniszówka
5. Micha³ Kêska - os. Staniszówka
6. Franciszek Kulpa - od Leœnego spod Mogielicy, potem z os. do Wiêcka
7. Jan Kulpa - zgin¹³ - Italia 
8. Antoni M³ynarczyk - os. Zaœwiercze - Bocula - by³ na Syberii 5 lat - +02.1955
9. Jan M³ynarczyk - os. Do Sroki - Italia
10. Antoni Papie¿ - na Górkê - front rosyjski
11. Piotr Podgórny - os. na Zagrody - Italia
12. Wojciech Sroka - os. Janówka
13. Józef Strug - os. na Górkê - "Przednowek" - Italia
14. Marcin Œlazyk - os. Brzezie - front rosyjski
15. Tomasz Talaska - os. od Kormana potem Talaski - front rosyjski
16. Wincenty Trzópek - os. Kwaœniakówka
17. Antoni Wiêcek - os. na Mi³kowskie - "Œwiton" - Italia
18. Andrzej Wojcieszak - os. do Wiêcka

To tylko niektórzy powo³ani wtedy do wojska, ale by³o ich o wiele wiêcej. Warto by³oby przy 
okazji tej rocznicy odszukaæ wszystkich, którzy zostali wtedy wezwani do "asysterunku" i brali potem 
udzia³ w I wojnie œwiatowej. Siêgnijmy wiêc do skarbca rodzinnych tradycji. Zapytajmy ludzi starszych, a 
dowiemy siê od nich wielu spraw ciekawych, które nie zosta³y spisane, ale prze¿yte i s¹ œwiadectwem 
prawdy i ¿yciowej m¹droœci. A mo¿e dobrze by³oby odnaleŸæ, zachowaæ i rozpoznaæ stare zdjêcia, które s¹ 
œwiadectwem tamtych dni. Tamte bowiem fakty z ¿ycia naszej ma³ej Ojczyzny wpisa³y siê tak¿e w ogóln¹ 
historiê Polski. Po II wojnie œwiatowej historiê tê celowo przek³amywano. Dziœ tak¿e, niekiedy celowo, 
d¹¿y siê do jej zapomnienia. A tymczasem narody, które trac¹ pamiêæ, przestaj¹ istnieæ. Niech prze¿ycia z 
wojennej tu³aczki, które przekaza³ mi mój tato, œp. Andrzej Wojcieszak przybli¿¹ nam tamte czasy. 
Wspomnienia te zosta³y zarejestrowane na taœmie magnetofonowej w 1980 roku, a wiêc 25 lat temu i 
dopiero teraz s¹ publikowane po raz pierwszy.

Nie zapomnijmy o nich... c.d. 

Moje prze¿ycia w wojsku austriackim

"Na taliañskim froncie”
"W roku 1915 maj¹c 18 lat zosta³em 

wezwany do wojska. Najpierw by³em kilka 
miesiêcy na æwiczeniach bojowych w Bochni. W 
Bochni w wojsku by³ razem ze mn¹ Wojtek Sroka 
"z Janówki", Marcin Œlazyk "z Brzezia" -  który by³ 
tak¿e potem na froncie ruskim, na Wo³yniu. By³ tam 
jeszcze Antek Kêska ze Staniszówki. W innych 
kompaniach te¿ byli ¿o³nierze rodem ze S³opnic, 
ale z nimi wtedy kontaktu nie mia³em. Z Bochni 
wyjecha³em w 1916 r. na rosyjski front. Tam ju¿ 
du¿ych potyczek wojennych nie by³o. W 1917 r. na 
Œwiêta Wielkanocne przyszli do naszych okopów 
¿o³nierze rosyjscy z frontu - z bia³ymi 

chor¹giewkami - i mówili, ¿e wojna siê ju¿ koñczy, 
gdy¿ rz¹dy w Rosji obejmuje Lenin i nastanie 
swoboda. Po kilku miesi¹cach, gdy nie dzia³o siê ju¿ 
nic szczególnego, wojska austriackie przesunê³y siê 
do przodu. Oddzia³, w którym by³em ja przeszed³ na 
liniê frontu i po³¹czy³ siê z bolszewikami. Gdy 
kwaterowaliœmy w jednej z wiosek przyjecha³ 
oddzia³ ¿andarmerii austriackiej. Zabrali nam 
dowódcê, a nas rozbroili i przypêdzili do £opatyna. 
Tu, na stacji, wpêdzili do wagonów i pod 
zamkniêciem wywieŸli na Wêgry, do Budapesztu. 
Przez parê dni trzymano nas w zamkniêtych 
wagonach na torach i do³¹czano dezerterów z armii. 
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Ca³y ten transport przewieziono póŸniej do Grazu, a 
nastêpnie do Leibachu i Udine oraz Fordenone 
Rorrevedo. By³o to ju¿ na terenie W³och. 
Rozbroiwszy nas rozdzielili pomiêdzy austriackich 
Niemców. Do Fordenone i Rora Piccolo szliœmy 
pieszo i to noc¹. W dzieñ siê nie da³o iœæ, bo 
szybuj¹ce eskadry samolotów zrzuca³y na nas 
bomby. Tak szliœmy na trzynast¹, najwiêksz¹ na 
w³oskim froncie, ofensywê, ku rzece Piavie. 
Dowodzi³ t¹ ofensyw¹ marsza³ek niemiecki 
Ludendorff, a po stronie w³oskiej genera³ Cadorna.
Œpiewaliœmy mu wtedy tak:

"General Cadorna scritto altroieri
rittorno passa perle nostre pregiere."

(Genera³ Cadorna napisa³ przedwczoraj
¿e wrócimy do domu dziêki naszej modlitwie.)

lub:
"General Cadorna mangia le bistecke

i soldaty sul fronte fiki e castanei seci."
(Genera³ Cadorna je sobie bisteci

a ¿o³nierze na froncie figi i suche kasztany.)
15 czerwca 1918 r. o drugiej po pó³nocy 

otworzyli ogieñ Austriacy. By³ to tzw. 
"promerfeier" jak nazywano ogieñ zaporowy. Pod 
ogniem artyleryjskim doszliœmy do miasta 
Sandona. Przechodz¹c przez most na rzece Piavie 
eskadra samolotów zbombardowa³a most. 
Dostaliœmy siê na drug¹ stronê rzeki dopiero wtedy, 
gdy saperzy zrobili przejœcie. Widok tu by³ straszny. 
Drzewa powyrywane z ziemi i poprzewracane, na 
nie powyrzucane potargane zasieki druciane. 
Italianów by³o tylu zabitych, ¿e nie by³o mo¿na 
przejœæ swobodnie, tylu trupów le¿a³o na ziemi. A 
my szliœmy tak oko³o 15 kilometrów naprzód. 
W³osi jednak zebrali du¿o wojska i stawili silny 
opór. Tak bili z dzia³ na ty³y wojsk austriackich, ¿e 
zostaliœmy odciêci od œwiata. Przez parê dni nie 
jedliœmy nic, bo kuchnia polowa do nas nie dotar³a. 
Musieliœmy siê wiêc poddaæ. Tak znaleŸliœmy siê w 
niewoli. Gdy nas zebrali Italianie przeprowadzili 
rewizjê. Zabrali wszystko co mieliœmy przy sobie, 
nawet ³y¿ki i zaprowadzili do ³agrów. By³o tam 
oko³o 2 tys. jeñców ró¿nych narodowoœci. Byli: 
Polacy, Czesi, Austriacy, Serbowie, Rumuni. Przez 
20 dni nocowaliœmy pod go³ym niebem. Dawano 
nam do jedzenia zupê ry¿ow¹ i jeden kilogram 
chleba z kukurydzy dla 4 jeñców na dzieñ oraz ryby. 
Poniewa¿ narzekaliœmy na brak mena¿ek, 
przywieŸli na samochodzie puszki po konserwach, 
z których piliœmy zupê. Treœciwsz¹ zawartoœæ 

puszek wybieraliœmy palcami, bo ³y¿ek te¿ nie by³o. 
Moim serdecznym koleg¹ ze S³opnic by³ wtedy 
Jasiek Kulpa, bardzo dobry cz³owiek. Czasem 
wypra³ mi nawet koszulê, dawa³ papierosy, bo sam 
nie pali³. Mówi³: Andrzej - bierz i pal. Bardzoœmy 
siê lubili. Ale zgin¹³ z r¹k Italian. Widzia³em go 
jeszcze w dniu œmierci przed po³udniem. Mówi³em 
mu, aby nie szed³. PóŸniej ju¿ go nie widzia³em. 
Gdy by³em w niewoli znajomi mówili mi, ¿e 
widzieli go zabitego.

Z nas Polaków utworzono kompaniê po 
200 ludzi i wys³ano na roboty. Niektórych nawet na 
Sycyliê. Kompania, w której ja siê znajdowa³em 
zosta³a skierowana do miejscowoœci Bettola 
Piatenza (Piacenza) do wo¿enia na taczkach ¿wiru z 
rzeki na tor kolejowy. Bieda by³a okrutna, dokucza³ 
g³ód, ale dziêki Bogu ¿aden z kolegów nie zmar³, 
choæ niektórzy chorowali na malariê. Gdy 
skoñczyliœmy tê pracê wywieziono nas w Alpy do 
œcinki drzewa. By³y to przewa¿nie kar³owate graby, 
wysokie na oko³o 2 metry. W Alpach pracowaliœmy 
do marca 1919 r. kiedy to przes³ano telegraficznie 
wiadomoœæ, by wypuszczono nas do cywila. Do 
najbli¿szej stacji kolejowej Turyno szliœmy kilka 
dni. Tu czekali ju¿ na nas polscy oficerowie, 
elegancko ubrani w niebieskie mundury, i pytali, 
czy chcemy wst¹piæ do polskiej armii. Zawo³aliœmy 
- tak, i œpiewaliœmy: "Niech ¿yje Polska", "Jeszcze 
Polska nie zginê³a".

Pojechaliœmy wiêc do Lamandrii di 
Civaso bo tam by³ polski obóz. Sta³o tu 25 
olbrzymich p³óciennych namiotów na samoloty 
tzw. hangarów. We wszystkich hangarach by³o 
pe³no ludzi. Utworzono z nas 3 pu³k im. Stefana 
Czarnieckiego. Dwa inne pu³ki Koœciuszki i 
D¹browskiego odjecha³y ju¿ do Francji. Pu³k 
Czarnieckiego odjecha³ w maju 1919 r. przez 
Francjê, Niemcy do W³oc³awka. St¹d do Brzeœcia 
Kujawskiego, a w koñcu Gródka Jagielloñskiego, 
pod Lwów. Lwów by³ wtedy zajêty przez 
Ukraiñców, bo Ukraiñcy chcieli utworzyæ po 
pierwszej wojnie swoje pañstwo, ale wojsko 
bolszewickie zepchnê³o ich a¿ do Lwowa, a potem 
Armiê ich rozbroi³o. We Lwowie byliœmy tylko 24 
godziny. Wojsko nasze by³o wtedy bardzo silne. 
Byli Amerykanie, Francuzi, armia genera³a Hallera. 
Mieliœmy czo³gi, i kawaleriê, a poniewa¿ 
od¿ywianie by³o dobre, ¿o³nierze byli mocni i 

ci¹g dalszy na str. 18
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zdrowi. Na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w 1919 r., 
siostry zakonne z Warszawy przys³a³y dla 
wszystkich ¿o³nierzy na front po obrazku, z 
zapewnieniem o modlitwie. Obrazek ten mam do 
dziœ. Ze Lwowa szliœmy w kierunku miejscowoœci 
Brody, £uck, Równe na Wo³yniu. W Równem znów 
bolszewicy stawili silny opór, ale my zmusiliœmy 
ich do opuszczenia osady i udaliœmy siê w kierunku 
Szepetówki, Koziatyna, Berdyczowa, ¯ytomierza 
pod Kijowem. Akcja nasza zosta³a tu przerwana 
wskutek nieporozumieñ genera³a Hallera z 
Pi³sudskim. Genera³ Haller zabra³ swoich ¿o³nierzy 
do Ameryki. Nas nie chcia³ dlatego, ¿e byliœmy w 
niewoli. Z powodu tego nieporozumienia wojsko 
nasze os³ab³o i gdy zaatakowali nas bolszewicy 
musieliœmy cofaæ siê a¿ pod Lwów. Nasta³y 
rokowania pokojowe i dlatego to, po prawie 6 
latach pobytu na wojnie, mog³em wróciæ do domu. 
By³o to w 1922 r. Nie otrzyma³em ¿adnego 
odznaczenia wojskowego, ale w nagrodê za s³u¿bê 
wojenn¹, na w³asnoœæ folwark, w miejscowoœci 
Fajkury na Wo³yniu. Liczy³ on 20 ha ziemi. By³y 
zabudowania gospodarcze, dwa konie, siewnik. 
Maj¹tek przyj¹³em, ale nie wolno mi go by³o 
sprzedaæ. Wyjecha³em wiêc stamt¹d w odwiedziny 
do S³opnic, a gospodarstwa dogl¹da³ niejaki Micha³ 
Smo³a, który pochodzi³ równie¿ ze S³opnic, z 
osiedla "Filipówka", a rodzinê mia³ w Ameryce. 

Tam ju¿ jednak nigdy nie wróci³em, bo mój tato nie 
chcia³ abym obejmowa³ obc¹ gospodarkê, a 
zaniedbywa³ ojcowiznê. Ponadto ówczesny wójt 
s³opnicki Jan Wojcieszak (z os. do Sasa) odradza³ 
mojej mamie ten wyjazd, argumentuj¹c, ¿e jest to 
blisko granicy, a wnet mo¿e byæ wojna. Pozosta³em 
wiêc na ojcowiŸnie w S³opnicach."

W 1997 roku w Londynie ukaza³a siê 
ksi¹¿ka Romualda Wernika pod tytu³em "Tajkury - 
wioska, która by³a miastem" opisuj¹ca œmieræ tej 
miejscowoœci. W 1943 roku, wspomniane w 
prze¿yciach Andrzeja Wojcieszaka Tajkury, zosta³y 
spalone, a ludnoœæ wybita. Spe³ni³y siê wiêc 
wczeœniejsze przypuszczenia.

J a d ¹ c  z  P o l s k i  d o  R z y m u ,  p o  
przekroczeniu granicy w Tarvssio, w kierunku 
Wenecji, przeje¿d¿a siê przez przywo³ywane we 
wspomnieniach miejscowoœci oraz rzekê Piava. 
Gdybyœmy tam byli, nie zapominijmy, ¿e tam 
walczyli o wolnoœæ, cierpieli i ginêli nasi rodacy. 
Miejscowoœci te, do koñca ¿ycia pamiêta³ dobrze 
tato, i ¿yczy³ sobie, aby wspomniany obrazek, 
otrzymany w 1919 r. od sióstr zakonnych, w³o¿ono 
mu go do trumny. Tak oto mimo czasów nie³atwych, 
lecz dziêki m¹droœci naszych ojców przetrwa³y 
rodzinne ojcowizny. Ziemia, i wspania³e przyk³ady 
patriotyzmu. Co ludzie obecnego czasu przeka¿¹ 
nastêpnym pokoleniom?

Ks. Stanis³aw Wojcieszak

Na taliañskim froncie...

W tym roku mija 120 rocznica urodzin 
d³ugoletniego kierownika Szko³y Podstawowej w 
S³opnicach Jana Filipiaka i 80 rocznica oddania do 
u¿ytku Szko³y Podstawowej w os. "U Marka".

Jan Filipiak ur. w 1885 r. w Tymbarku, zm. 
26.XI.1966 r. Pochowany zosta³ na cmentarzu w 
Nowym S¹czu. Wspania³y cz³owiek, przyk³adny 
katolik, nauczyciel i wychowawca. Naukê w szkole 
powszechnej rozpocz¹³ w Tymbarku a ukoñczy³ w 
Limanowej. Nastêpnie przez dwa lata uczy³ siê w 
Seminarium Nauczycielskim w Tarnowie, lecz 
przeniós³ siê do Krakowa i tam w roku 1905 zda³ 

- kierownik szko³y z 35 letnim sta¿em

Jan FilipiakJan Filipiak

maturê uzyskuj¹c tytu³ nauczyciela szkó³ 
powszechnych i upowa¿nienie do nauczania religii. 
W tym te¿ roku rozpocz¹³ pracê w Szkole 
Powszechnej w S³opnicy Królewskiej. St¹d zosta³ 
przeniesiony do Szko³y Podstawowej w Tymbarku. 
Przez kilka lat pe³ni³ tu obowi¹zki kierownika 
Szko³y Powszechnej Mêskiej. 31 maja 1924 roku 
zmar³ w S³opnicach na gruŸlicê, dotychczasowy 
kierownik szko³y Jan Mizera. By³ nim przez 16 lat. 
To z jego inicjatywy, wybudowano w os. "U Marka" 
czteroklasow¹ Szko³ê Powszechn¹ w S³opnicy 
Szlacheckiej. Budowê rozpoczêto 1923 roku. 



19

Nasze S£OPNICE - Nr 28 - marzec 2005

Od 1 wrzeœnia  1925 r .  s ta ³ym 
kierownikiem tej szko³y zosta³ mianowany Filipiak 
Jan. Funkcjê tê pe³ni³ do 1960 r., tj. do chwili 
przejœcia na emeryturê, a wiêc przez 35 lat. W 1925 
r. o¿eni³ siê z nauczycielk¹ Eugeni¹ Tursk¹. Mieli 
jednego syna, który w parê dni po urodzeniu zmar³. 
By³o to ma³¿eñstwo wzorowe, i pod ka¿dym 
wzglêdem przyk³adne. Mieszka³o w budynku 
szko³y, i uczniowie mieli mo¿liwoœæ obserwacji ich 
¿ycia nie tylko w szkole, ale i na co dzieñ. Zawsze 
wspólnie uczêszczali na Msze niedzielne i 
nabo¿eñstwa (nieszpory, majówki, ró¿aniec). Jan 
bardzo czêsto uczestniczy³ we Mszy œw. w dni 
powszednie i przystêpowa³ do Komunii œw. Przez 
kilkanaœcie lat (jeszcze przed wojn¹ i w pierwszych 
latach po wojnie) prowadzi³ chór szkolny, który 
uœwietnia³ swym œpiewem wiêksze uroczystoœci 
koœcielne oraz organizowa³ jase³ka. By³ 
wspania³ym wychowawc¹ i nauczycielem wielu 
pokoleñ s³opniczan. Wychowywa³ i naucza³ w 
S³opnicach tysi¹ce uczniów. Wielu z nich 
ukoñczy³o studia wy¿sze. Jego wychowankami jest 
tak¿e powojenne pokolenie kap³anów: Ks. Marcin 
Rojek, Ks. Jan M³ynarczyk, Ks. Stanis³aw 
Piaskowy, Ks. Czes³aw Podgórny, Ks. Józef 
Œlazyk, Ks. Józef Trzópek, Ks. Stanis³aw 
Wojcieszak. W 1958 roku Jan Filipiak zachorowa³ 
na zapalenie op³ucnej. Po raz pierwszy od 53 lat 
pracy nauczycielskiej uda³ siê wiêc na urlop. 
Zastêpstwo przydzielono nauczycielowi 
Kazimierzowi Szczecina. W 1960 roku Jan Filipiak 

odszed³ na emeryturê, po prawie 55 latach pracy 
pedagogicznej. 

Odchodz¹c na emeryturê, wobec 
rodziców, proboszcza parafii Ks. Franciszka 
Ciekliñskiego oraz œwieckich w³adz powiatu i 
województwa powiedzia³: "za okazywan¹ mi 
¿yczliwoœæ i za tolerowanie mych niedoci¹gniêæ - 
Bóg zap³aæ". By³o to jego szczególne Credo 
wypowiedziane w czasach bardzo trudnych dla 
wierz¹cych nauczycieli. Na staroœæ pañstwo 
Filipiakowie przenieœli siê do Nowego S¹cza. Jak 
przyk³adnie szli we dwójkê przez ¿ycie, tak te¿ 
odeszli do wiecznoœci. Jan umar³ nazajutrz po 
pogrzebie swojej ¿ony.

W ¿yciu rodzinnym, zawodowym i 
religijnym by³ zawsze cz³owiekiem bardzo 
szlachetnym i prawym. Takie te¿ cnoty s³owem i 
przyk³adem swego ¿ycia chcia³ ukszta³towaæ w 
czasach sprzyja j¹cych i  n ie  u  swoich 
wychowanków. W ich pamiêci pozosta³ jako 
niedoœcigniony wzór pedagoga tamtych czasów. 

Mimo, ¿e po istniej¹cej w os. "U Marka" 
Szkole Podstawowej nie ma ju¿ œladu, istnia³a ona 
bêdzie dot¹d, dopóki ¿yæ bêd¹ jej wychowankowie. 
Wspominaj¹c zaœ 80 rocznicê jej wybudowania i 
przywo³uj¹c 35 lat kierowania ni¹ przez Jana 
Filipiaka, dobrze by³oby, gdyby przy drodze na 
parceli, na której sta³ budynek szko³y, postawiono 
upamiêtniaj¹cy j¹ obelisk i umieszczono stosowny 
napis. 

Ks. Stanis³aw Wojcieszak

Od pocz¹tku okupacji Niemcy prowadzili 
nieustannie "propagandê sukcesów na niemieckim 
froncie wojennym", aby za³amaæ ducha okupowanego 
kraju. Równoczeœnie przyst¹pili do realizacji za³o¿eñ 
nazistowskiej ideologii poprzez organizowanie 
³apanek, wywóz m³odych ludzi do przymusowych 
prac w Niemczech, rozstrzeliwanie i palenie ¿ywcem.

Aby uzyskaæ wiarygodne informacje o 
dzia³aniach wojennych - Wiktor WoŸniak, Stanis³aw 
Kurnyta i Franciszek Nowak zorganizowali w 
niedostêpnym miejscu w Groniu ( Mogielicy) "punkt 

WIKTOR - PSEUDONIM ZAGÓRZWIKTOR - PSEUDONIM ZAGÓRZWIKTOR - PSEUDONIM ZAGÓRZWIKTOR - PSEUDONIM ZAGÓRZ
(nawi¹zanie do historii Stanis³awa Kurnyty)

radiowo - nas³uchowy". Radio przekaza³a Agnieszka 
Florek z oœ. Goryczki. Poniewa¿ nie by³o ono w pe³ni 
sprawne, naprawy dokonywa³ Józef Tomasik (z 
Granic), który wówczas pracowa³ w wilii "Lotos" w 
Rabce. Józef Tomasik utrzymywa³ tak¿e sta³y kontakt 
z partyzantami z Gronia. Kontakt z nimi urwa³ siê po 
ujêciu przez gestapo Stanis³awa Kurtyny.

Celem na³adowania akumulatora do radia, 
kilkakrotnie wyje¿d¿ano do Tymbarku do Surówki, 
który pracowa³ w tartaku jako palacz. Z nas³uchu 

ci¹g dalszy na str. 20
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radiowego korzystali tak¿e partyzanci z AK jak i BCh. 
Po przedyskutowaniu bie¿¹cych wiadomoœci 
nadawanych z Londynu, Moskwy, Tuluzy, 
przepisywano je przez kalkê i przekazywano w 
postaci "bibu³ki" do punktów kontaktowych m. in. do 
Józefa Pasyka (Zamieœcie), Zygmunta Paw³owskiego 
(Szyk), W³adys³awa Œlagi (Zalesie). Wiadomoœci 
pochodz¹ce z Tuluzy i Londynu by³y najbardziej 
wiarygodne,  zadawa³y cios k³amliwej propagandzie 
"niemieckich szczekaczek", które podkreœla³y 
wy³¹cznie sukcesy armii okupanta. Z nas³uchu 
radiowego korzystali tak¿e mieszkañcy S³opnic. 
Szersze korzystanie z radia sta³o siê przyczyn¹ 
denuncjacji i zlokalizowania placówki przez gestapo, 
które przez zaskoczenie ujê³o Stanis³awa Kurtynê tj. 8 
paŸdziernik 1942r. Na drugi dzieñ po ujêciu 
Stanis³awa Kurtyny tj. 9 paŸdziernika 1942r. dom 
rodzinny Wiktora WoŸniaka zosta³ otoczony przez 
gestapo i dok³adnie przeszukany. W czasie tej 
"wizyty" gestapowcy bardzo pobili matkê Wiktora. 
Przez okres 7 miesiêcy gestapowcy czêsto nachodzili 
dom WoŸniaków.         

W dniu 19 kwietnia 1943r. po zejœciu z lasu 
po ¿ywnoœæ, Wiktor zosta³ ujêty we w³asnym domu 
przez policjantów posterunku w Tymbarku: Hnatka i 
Lechowicza. Nastêpnie zosta³ przewieziony na 
gestapo w Nowym S¹czu. W czasie bestialskich 
przes³uchañ ze z³amanymi kilkoma ¿ebrami, 
czteroma wybitymi zêbami, obitymi udami wrzucono 
Wiktora do celi nr 15. Przes³uchiwa³ go osobiœcie 
znany z okrucieñstwa szef gestapo - Haman. 
Koñcowy jego werdykt brzmia³ "skoro siê do niczego 
n i e  p r z y z n a j e s z ,  p ó j d z i e s z  d o  o b o z u  
koncentracyjnego, a stamt¹d siê nie wraca". - 
Przerazi³em siê jego wypowiedzi¹, ale odetchn¹³em z 
ulg¹ - wspomina Wiktor - Nie zdradzi³em nikogo z  
dziesi¹tek nazwisk, które zna³em.          

Z pocz¹tkiem czerwca 1943r. pod eskort¹ 
gestapo, w grupie11 osób zosta³ przewieziony do 

Wojciech Wiktor WoŸniak urodzi³ siê 3 kwietnia 1920 r. w 
S³opnicach. Od najm³odszych lat pracowa³ w gospodarstwie rodziców w S³opnicach 
Górnych oœ. WoŸniakówka. W 1936 r. wst¹pi³ do m³odzie¿owej organizacji "Wici" w 
S³opnicach. Po wybuchu II wojny œwiatowej, w marcu 1940 r. wraz z kolegami zosta³ 
zaprzysiê¿ony w organizacji ROCh-BCh (Ruch Obrony Ch³opów - Bataliony 
Ch³opskie). Od tego okresu dzia³a³ pod ps. "Zagórz" w Trójce Gminnej BCh i 
Ludowej Stra¿y Bezpieczeñstwa.

obozu pracy w Pustkowie ko³o Dêbicy, gdzie wita³ ich 
przy wjeŸdzie napis "Arbeit macht Frei" ("Praca czyni 
ciê wolnym"). W Pustkowie otrzyma³ nr obozowy 855. 
W grupie tej znaleŸli siê tak¿e wiêŸniowie z Nowego 
Targu, którzy pomagali w przekraczaniu "zielonej 
granicy" osobom cywilnym i wojskowym. W 
Pustkowie wiêŸniowie pracowali m. in. przy budowie 
strzelnicy, rozbudowie baraków i ró¿nych wykopach. 
Obok obozu w parku, wiêŸniowie wykopali piwnicê, 
w której rozstrzeliwano s³abych, schorowanych 
wiêŸniów; w myœl niemieckiej zasady "bêdziesz 
pracowa³, bêdziesz ¿y³". Na Górce oko³o 100 metrów 
od obozu znajdowa³o siê ma³e, prymitywne 
krematorium. Funkcjonowa³o ono nastêpuj¹co; 
uk³adano æwiartki drzew, na które k³adziono parê 
zw³ok i znowu drzewo na przemian ze zw³okami. W 
ten sposób przygotowany stos - podpalano. Popió³ 
wywo¿ono taczkami do pobliskiego obni¿enia terenu, 
blisko potoku.

28 lipca 1943r. wiêŸniów z obozu w 
Pruszkowie za³adowano do bydlêcych wagonów i w 
obstawie uzbrojonych gestapowców dostarczono na 
rampê obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu (by³o 
to oko³o godz. 1:00 po pó³nocy). Po trzech godzinach 
postoju (z braku miejsc) zapad³a decyzja 
przewiezienia wiêŸniów do Sachsenhausen ko³o 
Berlina. Przyjêcie do obozu odbywa³o siê wed³ug 
nastêpuj¹cej kolejnoœci: przyjêcie, nadanie numeru, 
kwarantanna, skierowanie do pracy. Wiktor otrzyma³ 
numer obozowy 088425. Stu osobowa grupa 
wiêŸniów, w której znalaz³ siê tak¿e Wiktor, 
skierowana zosta³a do pracy w fabryce samolotów 
"Henkel", potem w fabryce granatów "Klinken 
Verkel". W dniach 19 - 20 kwietnia 1945r. wiêŸniów 
przewieziono z powrotem do centralnego obozu w 
Sachsenhausen. W obozie otrzymali parê kromek 
chleba na drogê i w grupie ponad 300 osób " pêdzono 
ich" w kierunku Lubeki. W czasie tej podró¿y s³abi, 
którzy padli z wycieñczenia, byli uœmiercani. Przez 
dwa dni wiêŸniowie przebywali w lesie. W bardzo 
krótkim czasie "drzewa zosta³y ogo³ocone z kory, 

Wiktor... c.d. 
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trawa wokó³ zjedzona". W lesie pozosta³o du¿o 
trupów. Silniejszych nadal "pêdzono" w kierunku 
morza, prawdopodobnie mieli byæ za³adowani na 
statek i zatopieni.

2 maja 1945r. na skutek nasilaj¹cych siê 
alianckich nalotów, wiêŸniowie pozostawieni zostali 
bez ¿adnego nadzoru. Dowiedzieli siê o nich alianci, 
wœród których byli tak¿e Polacy i udzielili im 
pierwszej pomocy. Potem samochodami wojskowymi 
zostali przewiezieni do powojskowych koszar, gdzie 
zaopiekowa³ siê nimi Szwedzki Czerwony Krzy¿. 
Dziêki jego opiece wiêŸniowie odzyskiwali 

stopniowo si³y. Na powrót do kraju musieli jeszcze 
poczekaæ parê miesiêcy.

W Lubece, w omawianym okresie, dzia³a³ 
Zwi¹zek Polaków - Wydzia³ Kulturalno Oœwiatowy, 
który zorganizowa³ dla chêtnych Polaków 3 
miesiêczny kurs, który m. in. ukoñczy³  Wiktor i 
otrzyma³ œwiadectwo ukoñczenia Szko³y Handlowej 
przy Polskim Obozie PIM. Boles³awa Chrobrego. 
Jako wiêzieñ polityczny do kraju powróci³ 20 grudnia 
1945r.
Artyku³ opracowano na podstawie autoryzowanego 
wywiadu przeprowadzonego 4 lutego 2005r.

Maria Król

Pies towarzyszy cz³owiekowi ju¿ od 
wieków. Pocz¹tkowo s³u¿y³ pomoc¹ podczas 
polowañ, ochrania³ dobytek (przed zwierzêtami i 
ludŸmi),  pi lnowa³ pas¹cych siê zwierz¹t  
gospodarskich, s³u¿y³ do obrony. PóŸniej dosz³y 
funkcje emocjonalne - pies towarzysz czy pies 
ozdoba.

Obecnie psa posiada siê: jako obroñcê, 
stró¿a domu, jak równie¿ dla w³asnej pociechy jako 
towarzysza i dla pociechy dzieci. Jest tylko jedno ale. 
Nasz pies nie jest przyjacielem wszystkich ludzi. I 
dobrze, bo chcemy mieæ go na wy³¹czn¹ w³asnoœæ. A 
po drugie nasz pies nie mo¿e byæ "przyjacielem" 
z³odzieja. Pies nie rozpoznaje ludzi tak prosto - kto jest 
z³y a kto jest dobry. Zreszt¹ i dla nas ludzi stanowi to 
nierzadko problem. Pies w wiêkszoœci rozpoznaje 
ludzi na zasadzie "swój-obcy" (znajomy-
nieznajomy). "Swój" to domownicy (czasami 
mieszkañcy osiedla). "Obcy" to wszyscy inni - nasi 
goœcie, dzieci z s¹siedniego osiedla, listonosz z 
rent¹…

Dobrze, gdy pies jest uwi¹zany lub 
przebywa w ogrodzeniu i nie wychodzi poza teren 
posesji. Co najmniej niew³aœciwym jest gdy pies biega 
luzem (bez kagañca), a w³aœciciel nie wie gdzie on 
jest. Jest to problem dotykaj¹cy S³opnice i nie tylko - 
biegaj¹ce luzem po drogach psy, tak¿e spuszczanie 
psów na noc.

Mo¿e wydawaæ siê, ¿e taki pies nic nie 
szkodzi. W³aœciciele psów najczêœciej mówi¹: "on nie 
gryzie", "jeszcze nikogo nie ugryz³". I co z tego? Czy 
ktoœ zagwarantuje, ¿e on naprawdê nie ugryzie (tak na 
100%)? Mówi siê te¿ "¿e psu siê nie wierzy". Tylko tak 
siê mówi o obcym psie. Ale i swojemu psu nie mo¿na 

wierzyæ (¿e kogoœ nie ugryzie). W³aœciciel, który 
spuszcza psa najczêœciej ¿ywi nadziejê "¿e mo¿e nic 
siê nie stanie".
A mo¿e popatrzmy na to z drugiej strony. IdŸmy gdzieœ 
do obcego osiedla gdzie po drodze biegaj¹ czyjeœ psy 
("które nie gryz¹"). Czy nie ma potrzeby ich siê baæ 
gdy: szczekaj¹, "lec¹ za cz³owiekiem", "doskakuj¹ do 
nóg". Albo wyœlijmy swoje dziecko po coœ do takiego 
osiedla! Zachowajmy trochê œrodków ostro¿noœci. 
Wed³ug zasady "Nie czyñ drugiemu, co tobie nie mi³o" 
nie puszczajmy luzem psów poza ogrodzenie swojego 
domu.
Tak trochê od strony prawnej. Posiadanie psa zwi¹zane 
jest te¿ z obowi¹zkami.
"Osoby utrzymuj¹ce psy lub inne zwierzêta domowe 
obowi¹zane s¹ do opieki nad nimi wykluczaj¹cej 
zagro¿enie lub uci¹¿liwoœæ dla ludzi lub 
zanieczyszczenie przez nie pomieszczeñ lub miejsc 
przeznaczonych do publicznego u¿ytku" - Uchwa³a 
Nr XVII/125/2000 Rady Gminy S³opnice z dnia 
15.09.2000r. w sprawie szczegó³owych zasad 
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy 
S³opnice. S¹ to bardzo ³agodne wymagania w 
porównaniu z innymi gminami.
Droga osiedlowa (zw³aszcza droga gminna) jest 
miejscem przeznaczonym do publicznego u¿ytku. Na 
tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ 
wyprowadzane tylko na smyczy i z za³o¿onym na 
pysku kagañcem.
Niezachowanie nale¿ytej ostro¿noœci przy utrzymaniu 
psa grozi: 
"Kto nie zachowuje zwyk³ych lub nakazanych 
œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia, 
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ci¹g dalszy na str. 22
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Wzorem lat ubieg³ych 29 i 30 stycznia br., 
na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 
Gimnazjum w S³opnicach rozegrany zosta³ turniej 
halowy w pi³ce no¿nej i pi³ce siatkowej.

W rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy w 
pi³ce siatkowej zwyciê¿y³a, tak jak w poprzednim 
roku, dru¿yna "Z³ote Rybki" pokonuj¹c rywali we 
wszystkich swoich meczach. W sk³ad dru¿yny 
weszli: Robert Grucel, £ukasz i Tomasz Kêska, 
Andrzej i Krzysztof Piotrowicz oraz Piotr 
Niezabitowski.

W turnieju pi³ki no¿nej zwyciê¿y³a 
dru¿yna, o swojsko brzmi¹cej nazwie, "KS 
S³opniczanka". Tworz¹ j¹: Roman Florek, Mateusz 
Franczak, Andrzej Kêska, Arkadiusz Kowalczyk, 
Kazimierz Kwiatkowski, Marek Opio³a i Adam 
WoŸniak. 

Dru¿yny, które nie mog¹ doczekaæ siê na 
rewan¿, ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy do udzia³u 
w rozgrywkach sezonu letniego.

Tomasz Kêska
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podlega karze grzywny do 250 z³otych albo karze 
nagany" - art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971r. 
Kodeks Wykroczeñ (Dz. U. z 1971r., Nr 12, poz. 114). 
Karê wymierzaj¹ S¹dy Grodzkie (mieszcz¹ce siê przy 
S¹dach Rejonowych).

Je¿eli pies kogoœ ugryzie, powoduj¹c 
uszkodzenie cia³a lub œmieræ, w³aœciciel psa 
poci¹gany jest do  odpowiedzialnoœci karnej - art. 
148, 155, 156, 157 czy 160 Kodeksu karnego. Karze 
podlega równie¿ osoba, która szczuje psem 
cz³owieka.
Dla tzw. "w³asnego bezpieczeñstwa" warto trzymaæ 
psa w obrêbie w³asnej posesji, aby nie wychodzi³ na 
drogê i kogoœ nie ugryz³ - i aby nie ponosiæ 
konsekwencji z tego powodu.
Obowi¹zkiem (zagro¿onym kar¹) jest równie¿ 
coroczne szczepienie psów przeciwko wœciekliŸnie. 
Dotyczy to wszystkich psów bêd¹cych w wieku 

powy¿ej 2 miesiêcy (ustawa z dnia 11 marca 2004r. o 
ochronie zdrowia zwierz¹t oraz o zwalczaniu chorób 
zakaŸnych zwierz¹t).
Pamiêtaæ nale¿y równie¿, aby w trosce o ograniczenie 
uci¹¿liwoœci psów dla innych ludzi nie popaœæ w drug¹ 
skrajnoœæ. Zwierzêciu jako istocie ¿yj¹cej, zdolnej do 
odczuwania cierpienia nale¿y siê ochrona, opieka i 
poszanowanie. Po prostu humanitarne traktowanie. 
Zwierzêc iu  domowemu na le¿y  zapewniæ  
pomieszczenie chroni¹ce je przed zimnem, upa³ami i 
opadami atmosferycznymi, z dostêpem do œwiat³a 
dziennego, umo¿liwiaj¹ce swobodn¹ zmianê pozycji 
cia³a, odpowiedni¹ karmê i sta³y dostêp do wody. 
UwiêŸ, na której jest trzymane zwierzê, nie mo¿e 
powodowaæ u niego urazów ani cierpieñ oraz musi mu 
zapewniæ  mo¿l iwoœæ  n iezbêdnego ruchu.  
Niehumanitane traktowanie psów zagro¿one jest kar¹ 
grzywny, ograniczenia wolnoœci - ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierz¹t.

Tadeusz Florek

Pies przyjaciel i... c.d. 
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