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JAK U£ATWIÆ DZIECKU DOBRY START W SZKOLE?

Systematyczne kszta³cenie rozpoczyna siê w
szkole, ale jego pomyœlny przebieg, powodzenie zale¿y od
stanu w jakim dziecko do niego przystêpuje, zale¿y od
gotowoœci do podjêcia nauki szkolnej, od dojrza³oœci
szkolnej. Dobry start jest niezwykle wa¿ny, poniewa¿
w³aœciwe przygotowanie dziecka do nauki szkolnej ma
wp³yw na jego dalszy przebieg. Pierwsze kroki stawiane z
trudem w szkole, mog¹ zniechêciæ dziecko, mog¹
wytworzyæ w nim przekonanie, ¿e to, czego wymagaj¹ od
niego nauczyciele przerasta jego mo¿liwoœci. Wi¹¿e siê to
z pasmem nieustaj¹cych przykroœci i pora¿ek.
Przekonanie takie mo¿e towarzyszyæ dziecku przez ca³y
przebieg nauki szkolnej, wp³ywaj¹c ujemnie na jego
stosunek do otoczenia i samego siebie. Dzieci, które dziêki
dobremu startowi dobrze czuj¹ siê w szkole s¹
nieszczêœliwe, gdy z powodu choroby musz¹ opuœciæ
l e k c j e .
Rzeczywiste
przygotowanie
dziecka do
szko³y sk³ada
siê z dwóch
e t a p ó w :
d³ugofalowego
- obejmuj¹cego
ca³y wiek
przedszkolny,
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bezpoœredniego - dokonuj¹cego siê w
ostatnim roku przed rozpoczêciem nauki
szkolnej.
Etap pierwszy polega zasadniczo na
t r o s c e o p r a w i d ³ o w y, h a r m o n i j n y ,
wszechstronny rozwój
psychofizyczny
dziecka. Bardzo
du¿e znaczenie
ma troska o
z d r o w i e i
prawid³owy
rozwój fizyczny
dziecka. Jeœli
pozostaje ono pod
systematyczn¹
kontrol¹ lekarza,
wszelkie wady i mankamenty w stanie
zdrowia i rozwoju fizycznym zostan¹ z
pewnoœci¹ ujawnione i bêd¹ korygowane.
Drugim wa¿nym zadaniem rodziców
dziecka w wieku przedszkolnym w trosce o
zapewnienie dobrego startu szkolnego i
powodzenie w nauce jest
dbanie o prawid³owy rozwój
umys³owy. We wspó³czesny
œwiat wpisany jest bardzo
s z y b k i p o s t ê p
cywilizacyjny. Wystarczy
rozejrzeæ siê dooko³a, aby
stwierdziæ, ¿e zmiany
dokonuj¹ siê stale i to na
naszych oczach. To co by³o
dobre dla rodziców jest
niewystarczaj¹ce dla dzieci.
Rozumiej¹ to m³odzi rodzice
i staraj¹ siê stworzyæ swoim dzieciom coraz
lepsze warunki rozwoju. Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska,
radni gminy S³opnic podjêli uchwa³ê o
utworzeniu w S³opnicach przedszkola.

Uchwa³a ta stanowi, ¿e na bazie Szko³y
Podstawowej Nr 2 w S³opnicach Górnych
powstanie Zespó³ Szko³y Podstawowej i
Przedszkola. W sk³ad przedszkola
wchodz¹: oddzia³ maluchów (3 - latki),
oddzia³ œredniaków (4,5 latki), oddzia³ starszaków (6
- latków). Obecnie w
przedszkolu jest
55
przedszkolaków 15
maluchów, 21 œredniaków,
22 starszaków. Istnieje ca³y
czas mo¿liwoœæ zapisania
swojej pociechy do naszego
przedszkola.
Przedszkole powsta³o
niema³ym wysi³kiem
finansowym jak i
organizacyjnym. Zakupiono stosowne
wyposa¿enie do sal za kwotê 13 000 z³
(stoliki, krzese³ka, mebelki, ³ó¿eczka,
sprzêt audiowizualny) niezbêdne zabawki
za kwotê 5000 z³ ( tradycyjne i
dydaktyczne).
Zorganizowano
plac zabaw na
t r a w n i k u
szkolnym za
1 0 0 0 0 z ³ .
Przedszkole
rozpoczê³o swoj¹
dzia³alnoœæ z
dniem 1 wrzeœnia
2003 roku.
Przedszkole
30
pracuje od godz. 6 do
godz. 1600. W ci¹gu dnia wydawane s¹ trzy
posi³ki: œniadanie, obiad i podwieczorek.
Posi³ki przygotowuje Firma HandlowoGastronomiczna Pani Janiny Lis.
ci¹g dalszy na str. 4
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Nauczanie przedszkolne... cd.

Ca³a kadra przedszkola, w celu obni¿enia
kosztów, zosta³a zatrudniona za
poœrednictwem Biura Pracy w ramach sta¿u
absolwenckiego oraz prac
interwencyjnych. Zatrudnione panie:
Danuta Curzyd³o, Urszula Guzik i Lidia
M³ynarczyk, staraj¹ siê otoczyæ dzieci
troskliw¹ opiek¹, a tak¿e nauczyæ jak
mo¿na ciekawie i po¿ytecznie spêdzaæ czas.
Do pomocy zatrudniono Pani¹ Mariê Pach i
Danutê M³ynarczyk - Pach. Wychowanie
przedszkolne prowadzone jest wed³ug
programu "MOJE PRZEDSZKOLE"
dopuszczonego do u¿ytku szkolnego przez
MENiS. Dobór i uk³ad treœci zawartych w
tym programie odpowiada za³o¿eniom
podstawy programowej, czyni¹c z ka¿dego
jej postulatów istotny problem edukacyjny.
Treœci programowe zestawiono w
nastêpuj¹ce obszary tematyczne:
- Poznajê samego siebie.
- Moja rodzina.
- Moje przedszkole.
- Moje najbli¿sze otoczenie.
- Ja i spo³eczeñstwo.
- Myœlê, mówiê, czytam i przygotowujê siê

do pisania.
- Moje pierwsze doœwiadczenia z
matematyk¹.
- Ja i przyroda.
- Ja i sztuka: plastyka, muzyka, teatr.
- Ja i technika.
- Moje bezpieczeñstwo i zdrowie:
bezpieczeñstwo, higiena i zdrowie,
sprawnoœæ ruchowa.
- Konstruujê swój system wartoœci.
W obrêbie ka¿dego z obszarów
edukacyjnych uwzglêdniono zagadnienia
szczegó³owe, których uk³ad jest
odzwierciedleniem zasady stopniowania
trudnoœci. Kieruj¹c siê poziomem rozwoju
dzieci, a nie ich wiekiem, nauczyciel mo¿e
swobodnie dobieraæ wynikaj¹ce z treœci
zadania na miarê mo¿liwoœci swoich
wychowanków. Taki uk³ad treœci sprzyjaæ
bêdzie indywidualizacji oddzia³ywañ
nauczyciela w stosunku do poszczególnych
dzieci.
Od paŸdziernika na terenie przedszkola
prowadzone bêd¹ dodatkowe zajêcia
taneczno-rytmiczne oraz jêzyka
angielskiego. Zajêcia te finansowane bêd¹
za dodatkow¹ odp³atnoœci¹ rodziców.
Marek Mrózek

PODZIÊKOWANIE
Jako Dyrektor Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola chcia³em
w imieniu rodziców, dzieci, nauczycieli i ca³ej spo³ecznoœci serdecznie
podziêkowaæ Radzie Gminy oraz Wójtowi Panu Adamowi So³tysowi za
podjêcie decyzji w sprawie utworzenia przedszkola. Decyzja ta wzbogaci³a
szko³ê o nowy cz³on edukacyjny oraz przede wszystkim korzystnie wp³ynie na
rozwój naszych dzieci i ca³ych S³opnic.
Dyrektor Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola
Marek Mrózek
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W miesi¹cu lipcu odby³ siê w Naszej Gminie niecodzienny festyn, zorganizowany na
rzecz, oddalonej tysi¹ce kilometrów, parafii Marco (w Peru). Festyn zgromadzi³ prawdziwe
t³umy ludzi, nie tylko s³opniczan lecz tak¿e osób z ca³ej limanowszczyzny. Sk³ada³ siê z kilku
atrakcyjnych czêœci odbywaj¹cych siê: na stadionie, przy koncertowym amfiteatrze oraz
stoiskach i wystawach przygotowanych przy siedzibie w³adz gminy. Inicjatorem spotkania
misjonarzy z mieszkañcami by³ przebywaj¹cy na urlopie Ks. Bogdan Trzópek, który
specjalnie dla mieszkañców S³opnic ods³ania kulisy pracy misyjnej w dalekich Andach.
- Czym s¹ misje w rozumieniu ksiêdza?
Najkrócej mówi¹c misje to sprawa
wiary, która zak³ada, ¿e Bóg jest i dzia³a na
œwiecie. Takie za³o¿enie winno staæ siê
doœwiadczeniem ka¿dego
cz³owieka w Polsce, w Peru,
czy gdziekolwiek na
œwiecie. Natomiast samo
s³owo "wiara" okreœla
rzeczywistoœæ - ja i Pan Bóg.
Jestem cz³owiekiem
wierz¹cym i pragnê
podzieliæ siê z innymi
(czytaj Wszystkimi)
Chrystusem, a dzieliæ siê
Chrystusem to znaczy ¿yæ
wed³ug wiary. - Jak to by³o z
tym "oœmieleniem siê i
pójœciem g³osiæ Ewangeliê"
w ksiêdza przypadku….. Z
natury jestem nieœmia³y, ale
oœmieli³em siê z
wdziêcznoœci przed Panem
Bogiem, za to, co mi da³- za
¿ycie i powo³anie. Zreszt¹
zawsze poci¹ga³o mnie
¿ycie gdzieœ daleko,
ciekawi³o, jak to jest znaleŸæ siê w innej
kulturze, mówiæ innym jêzykiem. Podró¿ na
inny kontynent i praca z obcymi ludŸmi jest dla
mnie najwa¿niejsza i w pewien sposób stanowi

wdziêcznoœæ za otrzymane ³aski. - Jak d³ugo
trwa pobyt ksiêdza w Marco? Moja praca w
Marco rozpoczê³a siê dok³adnie 2 lutego 2000
roku, kiedy to wraz z ks. Wies³awem
Tworzyd³o ( by³ ju¿ w Peru) i
ks. Mariuszem Madziarka
(z którym wyjecha³em i
pracuje do dziœ dnia)
z a c z ê l i œ m y
pracê.Wczeœniej parafiê w
Marco i Accola (czyt.
Akoja) obs³ugiwali ksiê¿a z
prowincji Jauja (czyt.
Hauha), którzy przyje¿d¿ali
do licznie rozsianych
wiosek jedynie celem
celebracji mszy œw.
- Na czym polega
codzienna praca
misjonarza, kiedy
znajduje czas na
m o d l i t w ê ,
wypoczynek…?
Oprócz zwyk³ych
obowi¹zków kap³ana nasza
praca skupia siê w znacznej
mierze na organizowaniu
wspólnot wioskowych, bo bardzo wa¿n¹
rzecz¹ jest, aby na dalszych wioskach by³ ktoœ
ci¹g dalszy na str. 6
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Oœmieli³ siê pójœæ z Ewangeli¹... cd.

z miejscowych, kto poprowadzi modlitwê
niedzieln¹, pomo¿e w katechezie, zajmie siê
przygotowaniem do chrztu, u³atwi przyjazd
ksiêdza oraz zaprosi ludzi na mszê. By tak by³o
trzeba "szturmowaæ" niebiosa. To wype³nia
nasz wolny czas. Odpoczywamy zwykle
podczas karnawa³u. Proszê mnie Ÿle nie
zrozumieæ, ale karnawa³ rozpoczyna siê w
Marco w Œrodê Popielcow¹ i trwa zwykle
tydzieñ. Dlatego w tym czasie wyje¿d¿amy z
parafii, bo wrêcz nie daje siê wytrzymaæ
g³oœnej muzyki, pijañstwa, chuligañstwa
Czasami bycie w innym miejscu to dla
nas odpoczynek. Co 2-3 miesi¹ce mamy
"obowi¹zkowy" zjazd do Limy, by siê
"dotleniæ". To nie s¹ ¿arty, proszê sobie
wyobraziæ, w górach na 3,5 tys. jest bardzo
rozrzedzone powietrze, które powoduje
szybsze zmêczenie i w efekcie chorobê
wysokociœnieniow¹ tzw. soroche - zawroty

g³owy, bóle, zaburzenia organizmu itp.
Jedynym lekarstwem jest specjalna herbata
zio³owa i pobyt w ni¿szych partiach gór.
- O co modl¹ siê mieszkañcy Marco?
Kiedy siê ich pytam czy siê modlisz?
Najczêœciej s³yszê odpowiedzi "Si, Padre" Tak Ojcze. Ale s³owo "tak" mówione przez
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mieszkañców tej czêœci Andów mo¿e równie
dobrze znaczyæ tyle co "nie". Ktoœ mówi "Si,
Padre" i robi zaœ zupe³nie coœ innego.
W modlitwie prosz¹ Pana Boga o
rzeczy doraŸne: by mi lepiej sz³o, by znaleŸli
pracê, by byli zdrowi itp. To s¹ g³ówne intencje
modlitewne moich drogich parafian. - W
takim razie peruwiañczycy nie s¹ bez wad…
Tak jak my wszyscy. Ale znacznych
trudnoœci przysparzaj¹ nie tyle sami
mieszkañcy archidiecezji Huancayo, co
pseudoksiê¿a, którzy za³o¿yli swoje
stowarzyszenia, posiadaj¹ ¿ony, dzieci i
sprzeciwiaj¹ siê w³adzy biskupa i papie¿a. To
bardzo utrudnia pracê duszpastersk¹ rozbija
jednoœæ Koœcio³a, powoduje zamêt u
wiernych.
Ponadto ludzie s¹ sk³oni do wierzeñ w
ró¿ne przes¹dy. Sakramenty same w sobie bez
odniesienia do realnego ¿ycia sprowadzane s¹
przez nieuœwiadomionych ludzi do magii czy
innej formy zabobonu. Przeszkod¹ w
w³aœciwym prowadzeniu
duszpasterstwa s¹ tak¿e sekty (np.
mormoni, jehowici, adwentyœci).
Bardzo rozrós³ siê te¿ koœció³
ewangelicki, gdzie dominuje
zarozumialstwo i pycha religijna.
Potrzeba wiêc jeszcze sporo czasu,
aby zobaczyæ owoce swojej pracy. Czym ró¿ni siê parafia œw. Marii
Magdaleny od tutejszej parafii?
Ró¿nic jest wiele, mo¿na siê
ich doszukaæ niemal w ka¿dym
przypadku. Przede wszystkim brak
zorganizowanego ¿ycia
parafialnego i do tego wielka
ignorancja religijna. Musisz prawie
wszystko organizowaæ, za³atwiaæ,
koordynowaæ. Codziennoœæ, to ci¹g³e
przypominanie wiernym przy ka¿dej mo¿liwej
okazji, co to znaczy byæ wierz¹cym, jak ¿yæ,
czym s¹ sakramenty spowiedzi i Eucharystii,
itd. Msza œw., Droga Krzy¿owa, modlitwa
ró¿añcowa tam jedno i drugie mo¿na nazwaæ
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"msz¹". Parafiê
zamieszkuje
obecnie
powy¿ej 20 tys. osób, a zwi¹zanych z
koœcio³em jest tylko znikomy procent
ludnoœci (2 - 4%), wiêkszoœæ jest katolikami
tylko z metryki. Uczestnicz¹ w liturgii przez
zaproszenia
g³ównie w Bo¿e
Narodzenie, mniej w Wielkanoc,
niektórzy przychodz¹ do koœcio³a
kilka razy w roku. Najwierniejsze s¹
dzieci i m³odzie¿ przygotowuj¹ca
liturgiê, czytaj¹ca lektury,
prowadz¹ca œpiew. Z nimi te¿
wi¹¿emy najwiêcej nadziei.
- W jaki sposób mieszkañcy
S³opnic mog¹ wspomóc pracê
misyjn¹?
Du¿¹ pomoc¹ jest modlitwa
i ofiara duchowa, pamiêæ o kimœ, kto
pracuje na misjach, ofiarowanie
swojego cierpienia i radoœci na rzecz
misji. Najbardziej "namacaln¹" pomoc¹ dla
mieszkañców Peru jest jednak pomoc
materialna. Pieni¹dz jest wa¿ny, choæby po to
by odpowiednio zorganizowaæ ¿ycie
parafialne, pomóc biednym, uposa¿yæ parafie
etc. I w³aœnie dlatego zrodzi³ siê pomys³
zorganizowania festynu na rzecz
mieszkañców Marco.

- Jak ksi¹dz podsumowuje festyn misyjny.
Deo gratias = Bogu niech bêd¹ dziêki,
a w szczególnoœci mieszkañcom S³opnic, bo
w³aœnie przez takich jak oni dzia³a Pan Bóg.
Jad¹c na wakacje wyrusza³em z pewn¹ obaw¹:

jak zostanê przyjêty w rodzinnej parafii, co
mnie spotka itp. Okaza³o siê jednak, ¿e
lepszego i ¿yczliwszego przyjêcia nie mog³em
sobie nawet wyobraziæ. To dla minie nowe i
buduj¹ce doœwiadczenie w bezpoœrednim
zetkniêciu z moimi rodakami. W tym miejscu
chcia³bym skierowaæ podziêkowanie do
wszystkich mieszkañców S³opnic.

Podziêkowanie
Dziêkujê jednym s³owem tym, którzy zorganizowali festyn - pomys³odawcom,
parafii Œw. Andrzeja Aposto³a, Urzêdowi Gminy, darczyñcom oraz wszystkim
uczestnikom festynu z terenu gminy i spoza S³opnic. Ktoœ siê wyrazi³ w ten sposób "to co
otrzymujesz od innych wyryj w skale, to co robisz dla innych rzuæ w wodê". S¹dzê, ¿e
otrzyma³em bardzo du¿o. Dziêkujê z ca³ego serca.
Ks. Bogdan Trzópek
Proboszcz Parafii Huancago
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KSI¥DZ WYBRA£ MISS
V Z³az Turystyczny Mogielica
Wymarzona pogoda, piêkne widoki, masa turystów i wybory miss Beskidu
Wyspowego towarzyszy³y najwiêkszej imprezie turystycznej organizowanej na terenie
gmin Dobra, Kamienica i S³opnice, która odby³a siê w przedostatni¹ niedzielê sierpnia.
Na to pi¹te ju¿ jubileuszowe spotkanie
przyby³o pieszo, na rowerach a nawet konno
blisko 700 osób.
Wspólnie z turystami
na szczycie Mogielicy
bawili siê tak¿e
przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych:
Starosta Powiatu Roman Duchnik, Pose³
Tadeusz Parchañski,
wójt Kamienicy - W³adys³aw
Sadowski oraz radni okolicznych
gmin. Podczas Z³azu nast¹pi³o
poœwiêcenie biegn¹cego przez
Mogielicê Szlaku
Papieskiego. Aktu
poœwiêcenia oraz
modlitwê za turystów
odmówi³ Ks. Micha³
Hynèaga ze S³owacji.
Kryszta³owy
p u c h a r
z a
uczestnictwo z z³azie
otrzymali specjalni goœcie tegorocznej
zabawy - Starosta s³owackiej gminy
Chlebnice Anton Staš wraz z
przedstawicielami w³adz
samorz¹dowych Chlebnic i grup¹
m³odzie¿y, którzy przybyli na
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zaproszenie g³ównego organizatora i
gospodarza Z³azu - Wójta S³opnic Pana Adama
So³tysa.
Wzorem ubieg³ych spotkañ
na szczycie Mogielicy rozstrzygniêto
konkurs na najstarszego i
najm³odszego uczestnika Z³azu.
Juniorem konkursu zosta³ 8
miesiêczny Marek
Trzópek z Dobrej.
Puchar seniora Z³azu
trafi³ do r¹k Pana
Piotra Staœko (73 lata)
ze S³opnic.
Po raz pierwszy w
historii Mogielicy
przeprowadzono
wybory Miss Piêknoœci. Komisja w
doborowym sk³adzie: starosta, pose³,
ksi¹dz i lekarz, mia³a nie lada zadanie,
do konkursu stanê³o, bowiem 17
kandydatek. Tytu³
(drugiej obok
Mogielicy) królowej
Beskidu Wyspowego
z d o b y ³ a
siedemnastoletnia
Ania Piwowarczyk ze
Szczyrzyca.
Anna Franczak
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Z ¯YCIA GMINY
OAZA " NOWEGO ¯YCIA"
W ubieg³ym roku goœciliœmy w
S³opnicach koloniê uchodŸców, w tym roku do
Szko³y Podstawowej Nr 4 na duchowe
rekolekcje œci¹gnê³a m³odzie¿, a¿ z drugiego
koñca Polski. Oazê zorganizowan¹ przez Zakon
Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji
Warszawskiej tworzyli gimnazjaliœci i licealiœci z
£om¿y, Lubartowa, Lublina, Siennicy, Gi¿ycka i
Serpelicy. Dewiz¹ wakacyjnego wypoczynku
m³odzie¿y w S³opnicach by³o odkrywanie w
samym sobie "nowego cz³owieka". Pod
duchowym przewodnictwem Braci Mniejszych
uczestnicy kolonii odbyli m. in. nocn¹ wyprawê
na Mogielicê (z oczekiwaniem na wschód
s³oñca), przemierzyli okoliczne góry, odbyli
wycieczkê na limanowsk¹ Miejsk¹ Górê i
wyprawê do Starego S¹cza. O. Pawe³ sprawuj¹cy

Po¿arniczych. Pod okiem Komisji Sêdziowskiej
druhowie walczyli w dwóch konkurencjach.
Miedzy innymi zawodnicy musieli poradziæ
sobie z rozci¹gniêciem wê¿a stra¿ackiego,

pokonaniem p³otków lekkoatletycznych,
sforsowaniem blisko dwumetrowej przeszkody.
W drugiej czêœci stra¿acy w pe³nym rynsztunku
musieli uruchomiæ motopompê, zassaæ wodê ze
zbiornika i strumieniem wody powaliæ pacho³ki.
Najlepszym w zawodach M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych okazali siê m³odzi
druhowie ze S³opnic Górnych przed swoimi
kolegami ze S³opnic Dolnych. Zwyciêskie
dru¿yny zosta³y uhonorowane Pucharem Wójta
Gminy.

pieczê nad m³odzie¿¹ twierdzi, ¿e do S³opnic
trafili dziêki Bo¿ej opatrznoœci, a m³odzie¿
chwali³a sobie pobyt u podnó¿a najwy¿szej góry
Beskidu Wyspowego.

OBRONILI TYTU£
Dru¿yna OSP S³opnice Górne w
sk³adzie: Marek Klimek, Tadeusz Nowak,
Wies³aw Ubik, Janusz Nowak, Adam Krzyœciak,
Rafa³ Bugajski, W³adys³aw Œlazyk i Bogdan
Œlazyk obroni³a tytu³ najlepszej dru¿yny
stra¿ackiej II Gminnych Zawodów Sportowo -

DO¯YNKI GMINNE
- ŒWIÊTO KOÑCA LATA
Tradycyjnie ju¿ 15 sierpnia odby³y siê
uroczystoœci wieñcz¹ce ca³oroczn¹ pracê
rolników. Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹,
wieniec do¿ynkowy przygotowany przez
mieszkañców os. od Nowaka do Wierzbanowa
wraz z owocami tegorocznych zbiorów zosta³y
poœwiêcone podczas mszy œw., której
przewodniczy³ Ks. Stanis³aw Wojcieszak,
proboszcz parafii w Ochotnicy Dolnej. PóŸniej
przyszed³ czas na zabawê, która rozpoczê³a siê
wrêczeniem przez Panie z Ko³a Gospodyñ

9
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Z ¯YCIA GMINY
Wiejskich okaza³ego do¿ynkowego snopu
gospodarzowi gminy, wójtowi Adamowi
So³tysowi. By³a to zarazem okazja do z³o¿enia
paniom gratulacji za sukces odniesiony w czasie

S³opniczanie, a dodatkowego kolorytu imprezie
doda³ wystêp dzieci ze Œwietlicy "Plus",
przedstawiaj¹cy zapomniane wiejskie zwyczaje
zwi¹zane z wypiekiem chleba.

WORKI PE£NE ŒMIECI
Uczniowie klas szóstych Szko³y
Podstawowej Nr 1 na czele z dyrektorem
Grzegorzem Biedroniem, w ramach
ogólnopolskiej akcji "Sprz¹tanie œwiata",
sprz¹tali Mogielicê - najwy¿szy szczyt Beskidu
Wyspowego. Po dwugodzinnym marszu na
szczyt uczniowie przekonali siê, ¿e ich pomys³

XXVIII Przepatrzowin Teatrów Regionalnych
Ma³opolski. Na do¿ynki do S³opnic przyjechali
m. in. pose³ Tadeusz Parchañski z ma³¿onk¹,
Starosta Powiatu Limanowskiego - Roman
Duchnik z ma³¿onk¹, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, radni, dyrektorzy szkó³ i mieszkañcy
S³opnic.

Podczas do¿ynek wyst¹pi³a kapela
rodziny Kaczorów z Porêby Wielkiej, Orkiestra
Dêta pod batut¹ Adama WoŸniaka, Zespó³

10

by³ trafiony - bez wiêkszego wysi³ku po
spenetrowaniu okolic szczytu, bardzo szybko
zape³nili kilkanaœcie worków "pami¹tkami" po
pseudoturystach.
Do akcji sprz¹tania œwiata w³¹czy³y siê
tak¿e pozosta³e szko³y ze S³opnic. M³odzie¿
uporz¹dkowa³a przydro¿ne rowy, fosy, obejœcia
szkó³ i przystanki autobusowe, gdzie najczêœciej
trafiaj¹ œmieci wyrzucane z przeje¿d¿aj¹cych
samochodów. Czy jednak dzieci powinny
zbieraæ œmieci rozrzucone przez doros³ych?
Raz w roku w celu edukacji i wyrobienia
wra¿liwoœci ekologicznej to nie zaszkodzi, ale na
co dzieñ ka¿dy musi zachowywaæ siê
odpowiedzialnie i po prostu nie œmieciæ.
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Integrujemy siê
Trzy dni spêdzi³a w Naszej Gminie delegacja partnerskiej gminy Chlebnice na
S³owacji. Dotychczasowe œciœle dyplomatyczne kontakty przerodzi³y siê w iœcie
przyjacielskie i partnerskie stosunki.
W pierwszym dniu wizyty
m³odzie¿owe dru¿yny
klubów sportowych
z obu gmin
r o z e g r a ³ y
rewan¿owy mecz na
stadionie KS
"Sokó³", który
zakoñczy³ siê
wynikiem 8:2 dla
gospodarzy.
Wczeœniej podczas
podobnej wizyty u
s³owackich przyjació³, nasza
dru¿yna pi³karska niestety
przegra³a mecz. Zwyciêskie
puchary przekaza³ kapitanom
dru¿yn sam Pose³ Tadeusz
Parchañski. Po sportowych
emocjach w drugim dniu wizyty,
goœcie zwiedzali Kraków m. in.
Barbakan, Koœció³ Mariacki, Sukiennice i
Zamek Królewski na Wawelu. W niedzielê

wspólnie z samorz¹dowcami ze S³opnic,
S³owacy powêdrowali na
Mogielicê by wzi¹æ udzia³ w V
Z³azie Turystycznym - Mogielica
2003.
Przypomnijmy, ¿e
wspó³praca pomiêdzy gminami
trwa od paŸdziernika ubieg³ego
roku. Dot¹d wspó³praca
ogranicza³a siê do wymiany
sportowo kulturalnej. W
l i p c u
n a
zaproszenie
starosty Chlebnic
Antona Staša,
d e l e g a c j a
przedstawicieli
Gminy S³opnice
wraz z zespo³em
"Mali S³opniczanie"
uczestniczy³a w obchodach œwiêta
patronów S³owacji - Cyryla i Metodego.

¯EGNAJ LATO
Tegoroczne lato ju¿ za nami a razem z
nim Artystyczne Lato 2003, które w tym roku
by³o bogate w ró¿nego rodzaju imprezy.
I tak jak co roku rozpoczêliœmy ju¿:
- 3 maja - "Œwiêto Konstytucji 3 Maja" impreza wspó³organizowana przez Urz¹d

Gminy i Œwietlicê Œrodowiskow¹ "PLUS",
- 1 czerwca - "Dzieñ Dziecka" - impreza pod
has³em "Dzieci Dzieciom" - udzia³ w imprezie
wziê³y Szko³y Podstawowe Nr 1 i 2,
Gimnazjum oraz Œwietlica Œrodowiskowa
"PLUS",
ci¹g dalszy na str. 12
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¯egnaj lato... cd.

- 22 czerwca - "Powitanie Lata" - impreza
zorganizowana przez Firmê Handlowo12Gastronomiczn¹" - P. Janina Lis i Bar
"Zacisze" - P. Zofia Pach,
- 29 czerwca - "¯yj
z d r o w o ,
wypoczywaj z
g³ow¹" - impreza
bezalkoholowa
zorganizowana
przez Œwietlicê
Œrodowiskow¹
"PLUS",
- 5 lipca "Powitanie
wakacji" - festyn
zorganizowany
przez "KAMELEON II" - P. Rafa³ Grucel i P.
Marka Stañczuka,
- 13 lipca - "Festyn Misyjny" zorganizowany przez misjonarza ks. Bogdana
Trzópka z grup¹
wspó³pracowników z
Urzêdu Gminy w
S³opnicach,
- 20 lipca - "Festyn
S t r a ¿ a c k i " zorganizowany przez OSP
S³opnice Dolne,
- 03 sierpnia - "Festyn" zorganizowany przez
"KAMELEON II" - P.
Rafa³a Grucel i P. Marka
Stañczuka,
- 15 sierpnia - "Do¿ynki
Gminne" - impreza wspó³organizowana przez
Œwietlicê Œrodowiskow¹ "PLUS" i Urz¹d
Gminy,
- 22 sierpnia - "V Z³az Turystyczny
Mogielica 2003" - impreza turystyczna

12

zorganizowana przez Urz¹d Gminy,
- 14 wrzeœnia - "Po¿egnanie Lata" - impreza
bezalkoholowa pod has³em "Ostatnie
tchnienie lata" organizowana przez Urz¹d
Gminy i Œwietlicê Œrodowiskow¹ "PLUS",
Bardzo dziêkujemy
wszystkim za chêæ
w³¹czenia siê w
organizacjê imprez. W
szczególnoœci s³owa
podziêkowania kierujemy
do naszych sponsorów:
- Pañstwa Piaskowych Piekarnia "POD
BRZEGIEM",
- Pana Piotra Grucy Cukiernia "PTYŒ",
- Pani Janiny Lis - Firma
Handlowo - Gastronomiczna
- Pani Zofii Pach - Bar "ZACISZE",
- Pana Rafa³a Grucela i Pana Marka Stañczuk Kawiarnia "KAMELEON II",
- GOPR w Limanowej.
Dziêkujemy
r ó w n i e ¿
wszystkim
mieszkañcom
S³opnic za liczny i
niezawodny
udzia³ w zabawie.
Zainteresowanych
pragniemy tak¿e
gor¹co zaprosiæ na
uroczystoœæ
patriotyczn¹
" Œ w i ê t o
Niepodleg³oœci", która odbêdzie siê 11
listopada na Prze³êczy Rydza - Œmig³ego
(Chyszówki).
Do zobaczenia w przysz³ym roku.
Krystyna Wikar
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ANTONI
PAPIE¯
ZAS£U¯ONY PRZEWODNIK PIELGRZYMEK
22 lipca 1984 roku w pogodne
niedzielne popo³udnie w parafii Œw. Andrzeja
Aposto³a w S³opnicach odby³ siê pogrzeb œp.
Antoniego Papie¿a. Uroczystoœæ pogrzebow¹
zaszczyci³o sw¹ obecnoœci¹ kilku
zakonników - bernardynów z Kalwarii
Zebrzydowskiej, kilku kap³anów - rodaków i
miejscowi duszpasterze. Pogrzeb zgromadzi³
wielk¹ rzeszê ludzi, których nie pomieœci³
koœció³. Cia³o zmar³ego pochowano na
miejscowym cmentarzu, a na nagrobku
umieszczono napis: " Antoni Papie¿ - prze¿y³
lat 84. Za wszystkie trudy znoszone w
pokorze, odpuœæ mu winy i zbaw, dobry
Bo¿e!" Karta zgonu podaje, i¿ przyczyn¹
œmierci by³ podesz³y wiek oraz niewydolnoœæ
kr¹¿enia.
Kim by³ ten cz³owiek, ¿e tak
spontanicznie zgotowano mu pogrzebow¹
manifestacjê? By³ to aposto³ XX wieku i
d³ugoletni przewodnik pielgrzymek. Œwiecki,
który ¿yj¹c w œwiecie uœwiêca³ siebie i
innych. By³ prekursorem ideii Soboru
Watykañskiego II.
Urodzi³ siê 28.05.1900 r. w
S³opnicach Królewskich (numer domu 752) i
z t¹ wsi¹ i parafi¹ zwi¹za³ ca³e swe ¿ycie. Tu
zosta³ ochrzczony i tu zosta³ bierzmowany. Tu
zawar³ sakrament ma³¿eñstwa i wychowa³
piêæ córek. Tu nieustannie modli³ siê i
pracowa³ na roli oraz okresowo, przy skupie
mleka. Pod koniec ¿ycia zosta³ naznaczony
stygmatem cierpienia.
By³ to Bo¿y cz³owiek, chodz¹cy po
ziemi drog¹ Bo¿ych przykazañ. Odznacza³ siê
wielk¹ kultur¹ i pogod¹ ducha, inteligencj¹,
pobo¿noœci¹ i œwiêtoœci¹. Pozwoli³ siê
kszta³towaæ Bogu wed³ug Bo¿ego modelu na
wzór Matki Najœwiêtszej i œw. Franciszka,

których gor¹co czci³ i naœladowa³. Nic te¿
dziwnego, ¿e w œrodowisku darzono go
wielkim szacunkiem i bez cienia szyderczoœci
czy z³oœliwoœci nazywano "Najœwiêtsz¹
Panienk¹". Zreszt¹ takimi w³aœnie s³owami
czêsto zwraca³ siê do Matki Bo¿ej, gdy
przewodniczy³ w koœciele modlitwom. Jego
pobo¿noœæ cechowa³a duchowoœæ
kalwaryjska i franciszkañska. By³a to
œwiêtoœæ, która urzeka³a i poci¹ga³a innych.
W parafii s³opnickiej istnia³ ju¿ przed
II wojn¹ œwiatow¹ i dzia³a³ prê¿nie III Zakon
œw. Franciszka. Wspólnotê za³o¿y³ ks. Józef
Boxa, który zmar³ w drodze do koœcio³a na
Pasterkê w 1898 roku. III Zakon œw.
Franciszka prowadzi³ w S³opnicach najpierw
przewodnik B³a¿ej Kaim z osiedla
"Piechoty", potem Jan Florek z osiedla
"Kulpówka", a w koñcu Antoni Papie¿.
Spotkania cz³onków Zakonu odbywa³y siê w
ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca, zape³niaj¹c
prawie ca³y koœció³. Po II wojnie œwiatowej,
kiedy zakazano dzia³alnoœci bractwom i
stowarzyszeniom koœcielnym, przesta³ te¿
istnieæ i w S³opnicach III Zakon, ale Antoni
Papie¿ pozosta³ nadal animatorem ¿ycia
religijnego i w ka¿d¹ niedzielê przed sum¹
prowadzi³ Ró¿aniec, a w Wielkim Poœcie
Drogê Krzy¿ow¹. Nie by³o niedzieli, kiedy
nie modli³by siê za kap³anów oraz o nowe,
liczne i œwiête powo³ania kap³añskie i
zakonne. Zapewne tak¿e jego zas³ug¹ jest
fakt, ¿e ze S³opnic pochodzi oko³o 30
kap³anów pracuj¹cych obecnie w ró¿nych
diecezjach czy zakonach oraz prawie tyle
samo sióstr zakonnych.
Modlitw¹ ogarnia³ ró¿norakie
ci¹g dalszy na str. 14
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
VIII SESJA
9 LIPCA 2003 r.
Kluczowym
punktem obrad rady by³o
powo³anie zespo³u do
spraw zaopiniowania
kandydatów na
³awników do S¹du
Rejonowego i S¹du
Pracy. Do pracy w
zespole zostali powo³ani
Adam So³tys - Wójt
Gminy S³opnice, Marek
Kulik - Sêdzia S¹du
Rejonowego, Teresa
Sroka - radna Gminy
S³opnice. Celem zespo³u
bêdzie przedstawienie
Radzie Gminy opinii o
z g ³ o s z o n y c h
kandydatach na
³awników. Nastêpnie
radni w g³osowaniu
tajnym wybior¹ z poœród
5 kandydatów(tyle
zg³oszeñ dokonano w
S³opnicach) trzech
³awników - 2 do S¹du
Rejonowego i 1 do S¹du
Pracy.
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Antoni Papie¿... cd.

intencje Koœcio³a i parafii, indywidualnych osób i rodzin m.in.
m³odzie¿ doje¿d¿aj¹c¹ do szkó³ œrednich w Limanowej.
Od m³odoœci prowadzi³ modlitwy i œpiew przy
zmar³ych w domu, a tak¿e w drodze do koœcio³a. Mia³ w tym
wzglêdzie osobisty rytua³ "Wyprowadzenia zmar³ego z domu",
oraz modlitwy po zakoñczeniu liturgii na cmentarzu, tzw.
"wyprowadzkê" której treœæ mi przekaza³.
W sierpniu 1980 roku, ju¿ w czasie choroby,
przeprowadzi³em z nim i nagra³em na taœmie magnetofonowej
rozmowê na temat dawnych zwyczajów w S³opnicach oraz o
jego pielgrzymkach. A oto jego relacje o s³opnickich
pielgrzymkach które charakteryzowa³y jego osobowoœæ. "Gdy
mia³em 17 lat by³em po raz pierwszy w Kalwarii
Zebrzydowskiej i odt¹d przez 60 lat prowadzi³em tam ludzi.
Pielgrzymowa³em raz albo dwa razy do roku, tak¿e w ciagu
swego ¿ycia prowadzi³em pielgrzymki ze S³opnic ponad 100
razy. Prócz tego od m³odoœci co roku przed Zielonymi
Œwi¹tkami bra³em udzia³ w specjalnych rekolekcjach dla
przewodników w Kalwarii. Blisko piêædziesi¹t razy
prowadzi³em te¿ pielgrzymki ze S³opnice do sanktuarium Œw.
Krzy¿a w Mogile. Jak to siê sta³o, ¿e zosta³em przewodnikiem?
To by³o ju¿ takie Bo¿e wo³anie. Najpierw pomaga³em
starszemu przewodnikowi, Rojkowi, prowadziæ pogrzeb.
Poprosi³ mnie o to, bo zauwa¿y³, ¿e czytam p³ynnie i g³oœno.
Potem kupi³em sobie od by³ego przewodnika ksi¹¿kê i w
nastêpnym roku ju¿ ja sam prowadzi³em pogrzeby i
pielgrzymki. Ludzie szli ze mn¹ i byli zadowoleni. Przede mn¹
by³o w S³opnicach wielu przewodników. Byli nimi: Jakub
Kaim, Jan Kêska, Micha³ Biedroñski, B³a¿ej Kaim, Micha³
Kaim, £ukasz Czajna, Jan i Andrzej Œlazykowie, Piotr Piechnik
i inni. Prowadzili oni pielgrzymki przewa¿nie do Kalwarii
Zebrzydowskiej i do Mogi³y, a tak¿e do innych miejsc œwiêtych.
Pielgrzymki do Mogi³y by³y bardzo liczne za B³a¿eja Kaima. To
by³ stary, doskona³y przewodnik. Potem do Mogi³y
pielgrzymowa³o coraz mniej ludzi, a coraz wiêcej do Kalwarii.
Szliœmy tam na Wielki Tydzieñ i na Wniebowziêcie. Jeœli nie
szliœmy na Wniebowziêcie, to na Matkê Bosk¹ Siewn¹. Na
Wielki Tydzieñ wychodziliœmy ze S³opnic rano w Niedzielê
Palmow¹. Najpierw przychodziliœmy do koœcio³a, gdzie ksi¹dz
udziela³ nam b³ogos³awieñstwa. Jedzenie ka¿dy zabiera³ z
domu, bo w Kalwarii trudno by³o kupiæ ¿ywnoœæ. Szliœmy
droga do Skrzydlnej i Przenoszy. Tam by³ pierwszy nocleg. Na
drugi dzieñ szliœmy przez Wiœniow¹ i Myœlenice. Nastêpnie
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œcie¿kami zachodziliœmy do Kalwarii w Wielki Poniedzia³ek
wieczór. W Kalwarii nocowaliœmy u pana Stopy w pobli¿u
klasztoru, potem przez d³ugie lata u rodaka ze S³opnic, pana
Florka, który mieszka³ obok potoku Cedrom, a ostatnio pod
Kolegium.
Na Wniebowziêcie wychodziliœmy 10
sierpnia, bo przedtem, nie zale¿nie od dnia w tygodniu, zawsze
13 sierpnia odbywa³ siê uroczysty Pogrzeb Matki Bo¿ej. W
parafii by³o du¿o ludzi, wiêc kto chcia³ iœæ, to mimo ¿niw szed³.
Pielgrzymowa³o przewa¿nie oko³o 150 osób. Przed wojn¹
wszyscy szli piechot¹. By³o wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet, a
tak¿e du¿o m³odzie¿y. Pamiêtam, gdy weszliœmy do Myœlenic i
œpiewaliœmy pieœñ: "Witaj Matuchno cudowna, Tyœ przyjemna
i nadobna, mi³o nam na Ciê spogl¹daæ, bo masz Panno œliczn¹
postaæ", to bardzo du¿o ludzi wychodzi³o na ulicê, a ¯ydzi
mówili tak: "No, my wiemy, ¿e to S³opnice id¹, bo ¿adna
pielgrzymka tak nie œpiewa jak wasza". W czasie wojny gdy
ludzie bali siê Niemców to jeŸdzili kolej¹, a po wojnie sta³o siê
ju¿ zwyczajem podró¿owanie na pielgrzymki poci¹giem.
Najwiêksza pielgrzymka ze S³opnic przyby³a na Matkê Bosk¹
Siewn¹ bodaj¿e w 1956 roku. By³ wtedy oko³o 450 ludzi. By³a
te¿ orkiestra. Z³o¿yliœmy wtedy Matce Bo¿ej jako wotum du¿e
serce, które zosta³o umieszczone w Jej kaplicy. To by³a
najmilsza pielgrzymka. Dziewczêta ubra³y siê po góralsku i
ca³a grupa wygl¹da³a piêknie. Do klasztoru wprowadzi³ nas
ojciec kustosz, a witaj¹c wyrazi³ radoœæ i podziw. Ludzie
cieszyli siê z tego ¿e z nimi pielgrzymowa³em. Trzeba by³o
wiedzieæ co zaœpiewaæ, zacz¹æ nie za wysoko i nie za nisko,
oraz dobrze przepowiadaæ treœæ pieœni. Nale¿a³o s³u¿yæ
ludziom, szanuj¹c ich i siebie, tak by wszyscy byli z
pielgrzymki zadowoleni.
Na Kalwarii mia³em wielu znajomych zakonników przyjació³, m. in. o. Augustyna, który organizowa³ misterium
Wielkopi¹tkowe, czy o. Wita przeniesionego póŸniej do Dukli
oraz innych ojców. Przez 15 lat wystêpowa³em w uroczystoœci
jako aposto³ - Andrzej. W czasie procesji na Wniebowziêcie
sz³o dwunastu aposto³ów ko³o trumienki Matki Najœwiêtszej, a
miêdzy nami Kardyna³ Wojty³a. On zawsze przyje¿d¿a³. Nawet
gdy by³o b³oto, to ubiera³ gumowce i z ró¿añcem w rêku szed³ z
nami rozmodlony, jak by go nic nie obchodzi³o.
Jeœli chodzi o pielgrzymki do Mogi³y, to chodziliœmy
na Uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a zawsze oko³o 14
wrzeœnia, ¿eby nie traciæ tak cennych w jesieni dni roboczych.
Szliœmy tam przez Tymbark, Jod³ownik, Krasne. W Krasnem
by³ nocleg. Nastêpnie szliœmy przez Gdów, Wieliczkê,
ci¹g dalszy na str. 16

OBRADOWA£A
RADA GMINY
IX SESJA
27 SIERPNIA 2003 r.
W zwi¹zku z
modernizacj¹ dróg
g m i n n y c h
i
przewidywanym
udzia³em w kosztach
modernizacji dróg
powiatowych oraz z
przygotowaniem
wniosków do Programu
Sapard Rada Gminy
dokona³a kilku
przesuniêæ w bud¿ecie
gminy na 2003 r. ü
Pod g³osowanie oddano
tak¿e pierwsze zmiany
uchwa³y bud¿etowej
Gminy S³opnice na 2003
rok. Nowe brzmienie
otrzyma³ za³¹cznik nr 10
dotycz¹cy "Limitu
wydatków na wieloletnie
p r o g r a m y
inwestycyjne".
W zwi¹zku z
przewidywan¹
modernizacj¹ i
po³o¿eniem nawierzchni
asfaltowej na drodze
Wyrêbiska, Gmina
S³opnice wspólnie z
gmin¹ Kamienia,
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
przeka¿e na ten cel kwotê
25 tys. z³. Wp³ata stanowi
udzia³ w³asny gminy w
programie Sapard, który
bêdzie realizowany w
2004 roku.
Rada Gmina w
drodze uchwa³y
zapewni³a tak¿e œrodki na
sfinansowanie kosztów
odœnie¿ania i dowozu
uczniów do Gimnazjum i
Szko³y Podstawowej Nr
1 na I pó³rocze 2004 roku.
Zaci¹gniêcie w/w
zobowi¹zanñ niezbêdne
jest do przeprowadzenia
przetargu. ü
Uchwa ³¹
R a d y
G m i n y
sformalizowano zasady
u¿ywania herbu i flagi
Gminy S³opnice.
Wykorzystanie
wizerunku herbu i barw
g m i n y p r z e z
zainteresowany podmiot,
wymaga z³o¿enia
pisemnego wniosku, z
podaniem m. in. celu i
okresu wykorzystywania
herbu. Wniosek mo¿na
pobraæ w siedzibie
urzêdu gminy. ü
Jednog³oœnie radni
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Antoni Papie¿... cd.

Bie¿anów do Mogi³y. Drugi nocleg by³ ju¿ w Mogile.
Nocowaliœmy za klasztorem u znajomej gospodyni. By³y to
pielgrzymki du¿e. Pamiêtam: raz 100 ludzi, kiedy indziej a¿
240, to znów po 150 czy oko³o 80. Z czasem jednak pielgrzymki
by³y coraz mniejsze a ludzie udawali siê do Mogi³y
indywidualnie. Od koronacji obrazu M.B. w Szczyrzycu przez
ks. Kardyna³a Sapiehê pielgrzymowaliœmy te¿ do tego
sanktuarium. Wychodziliœmy ze S³opnic o 4 rano i szliœmy
przez Tymbark, Wilkowisko, Jod³ownik i przychodziliœmy na
mszê. Po wojnie jeŸdziliœmy na odpust do Szczyrzyca
furmankami.
07.10.1934 roku oko³o 400 ludzi ze S³opnic sz³o te¿
piechot¹ przez M³ynne i Wiœnicz na koronacjê Matki Bo¿ej w
Bochni. Natomiast do koœcio³a w S³opnicach latem chodzi³o siê
boso. Ma³o kto ubiera³ buty bo by³o o nie trudno. W niedziele
natomiast przynoszono buty w rêkach i ubierano je przy
koœciele. Szanowano buty by je nie zedrzeæ". Przemijaj¹ czasy i
odchodz¹ ludzie, ale o takich jak Antoni Papie¿ zapomnieæ nie
wolno.
By³ on wzorem katolika autentycznie zaanga¿owanego
w s³u¿bie Koœcio³a. Obce by³y mu deklaracje, demagogia,
fanatyzm. Zasady wiary stosowa³ w ¿yciu. S³u¿y³ Bogu i
ludziom. By³ te¿ wspania³ym przewodnikiem. Radoœci¹ by³o
pielgrzymowanie z nim.
By³ przewodnikiem odpowiedzialnym, umiej¹cych
prowadziæ innych. O jednym ze swych przewodników (B³a¿eju
Kaimie) powiedzia³ i¿ "by³ to przewodnik doskona³y". Te s³owa
mo¿na w ca³ej pe³ni odnieœæ i do niego. Sam regularnie
przyjmowa³ sakramenty œwiête, a pielgrzymuj¹cym zawsze
przypomina³ o mo¿liwoœci przyst¹pienia do spowiedzi i
obowi¹zku uczestniczenia we Mszy œw. Zna³ niezliczon¹ iloœæ
tekstów pieœni i piêknie œpiewa³. O jego pielgrzymowaniu do
Kalwarii by³ artyku³ w "Kwartalniku Kalwaryjskim" w 1996 r.
Antoni Papie¿ by³ wzorem przewodników. Uczy³ bowiem jak
prowadziæ pielgrzymki, aby przynosi³y one nadprzyrodzone
owoce oraz jak tworzyæ atmosferê i kszta³towaæ wiernych w
¿yciu parafialnym i rodzinnym, by pielgrzymowanie
oddzia³ywa³o na styl codziennego ¿ycia.
Owoce jego ¿ycia s¹ tym cenniejsze, ¿e dla spraw
Bo¿ych czynnie zaanga¿owa³ siê od wczesnej m³odoœci a¿ do
póŸnej staroœci.
Opracowa³:
Ks. S. Wojcieszak
Sierpie 2003, Ochotnica Dolna
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OBRADOWA£A
DOP£ATY
RADA GMINY
BEZPOŒREDNIE
opowiedzieli siê za
³¹czeniem drogi
DLA POLSKICH ROLNIKÓW w"Markowo-Przylaski"
do
W wyniku zakoñczenia negocjacji polscy rolnicy, w
pierwszych trzech latach cz³onkostwa, otrzymaj¹ odpowiednio
do: 55%, 60% i 65% p³atnoœci bezpoœrednich, jakie otrzymuj¹
rolnicy w UE. Chocia¿ w Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ jedynie
dop³aty i premie do okreœlonej produkcji w gospodarstwie, rz¹d
RP podj¹³ decyzjê o zastosowaniu prostego systemu dop³at.
Oznacza to, ¿e ka¿dy rolnik w Polsce - w³aœciciel ziemi rolnej
powy¿ej 1 ha - otrzyma dop³atê do wszystkich posiadanych
u¿ytków rolnych, niezale¿nie od tego, co na nich uprawia,
odpowiednio:
- 41 euro/ha w 2004,
- 51 euro/ha w 2005,
- 61 euro/ha w 2006.
Ponadto rolnik otrzyma dop³aty powierzchniowe na
produkcjê upraw roœlinnych, do których przys³uguj¹ dop³aty
bezpoœrednie w standardowym systemie obowi¹zuj¹cym w UE
(zbo¿a - w tym kukurydza na ziarno i kiszonkê, oleiste,
wysokobia³kowe, len i konopie w³ókniste, str¹czkowe, tytoñ,
chmiel i ziemniaki na skrobiê) w wysokoœci:
- 70 euro/ha w 2004,
- 71 euro/ha w 2005,
- 72 euro/ha w 2006.
Dop³ata bêdzie przys³ugiwaæ tylko do powierzchni, na
której rolnik uprawia wymienione roœliny.
Dodatkowo rolnik otrzyma dop³atê powierzchniow¹ od
posiadanych ³¹k i pastwisk wykorzystywanych w produkcji
zwierzêcej, do których przys³uguj¹ dop³aty bezpoœrednie w
standardowym systemie obowi¹zuj¹cym w UE (byd³a, owiec,
kóz i mleka) w wysokoœci:
- 45 euro/ha w 2004,
- 56 euro/ha w 2005,
- 69 euro/ha w 2006.
Przyk³ad:
Rolnik posiada w sumie 10 hektarów ziemi, z czego 2
hektary przeznaczone na ³¹ki i pastwiska, 7 hektarów na
ci¹g dalszy na str. 18

kategorii dróg gminnych.
Wniosek na budowê w/w
drogi zosta³ z³o¿ony do
Programu Sapard na
2004 rok. Drugi wniosek
dotyczy budowy drogi
Dzio³ówka w S³opnicach
Górnych.
Wójt Gminy
zosta³ upowa¿niony do
zawarcia umowy
pomiêdzy Gmin¹
S³opnice, Powiatem
Limanowskim i Gmin¹
Dobra dotycz¹cej
partycypacji Gminy
S³opnice w kosztach
modernizacji drogi
powiatowej S³opnice Chyszówki. Budowa
drogi ma na celu
r o z b u d o w ê
infrastruktury
komunikacyjnej
pomiêdzy gminami. W
chwili obecnej
prowadzone bêd¹ prace
geodezyjne i
wykup
gruntów niezbêdnych do
budowy drogi.
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Dop³aty bezpoœrednie... cd.

produkcjê zbó¿, a 1 hektar to ugory utrzymane
w dobrej kulturze rolnej. Po wejœciu do UE w
2004 roku otrzyma - patrz tabela poni¿ej.
W sumie jego dodatkowy dochód
roczny (nieopodatkowany) w postaci dop³at
bezpoœrednich wyniesie 3 960 z³ (990 euro) w
2004 i bêdzie wzrasta³ rokrocznie, aby w 2010
roku otrzymywaæ takie same dop³aty, jak
obecni rolnicy z krajów UE.

upraw) bêdzie móg³ liczyæ rolnik uprawiaj¹cy:
zbo¿a (w tym kukurydzê na kiszonkê), roœliny
oleiste, wysokobia³kowe i str¹czkowe, len i
konopie, w³ókniste, tytoñ, chmiel, ziemniaki
skrobiowe. Na dodatkowe dop³aty mog¹
liczyæ tak¿e rolnicy posiadaj¹cy trwa³e ³¹ki i
pastwiska. W tym ostatnim przypadku rolnik
nie bêdzie musia³ wykazaæ, ¿e posiada byd³o i
owce.
Nie bêdzie te¿ obowi¹zkowego
od³ogowania czêœci gruntów.
Prawo do
dop³at bêd¹ mieli u¿ytkownicy gruntów w³aœciciele i dzier¿awcy. Do udowodnienia
dzier¿awy wystarczy zaœwiadczenie z urzêdu
gminy poœwiadczaj¹ce fakt u¿ytkowania
gruntów.
Aby otrzymaæ dop³aty bezpoœrednie
rolnik bêdzie musia³ z³o¿yæ stosowny wniosek
w biurze powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Druki bêd¹ wydawane w biurach Agencji i w
trakcie szkoleñ rolników.

Jakie warunki nale¿y spe³niaæ, aby uzyskaæ
dop³aty do produkcji (stan prawny na
26.03.03).
W Polsce przez 3 lata od momentu
wejœcia do Unii Europejskiej (z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia tego okresu o 2 lata) bêdzie
obowi¹zywa³ uproszczony system dop³at
bezpoœrednich. Oznacza to, ¿e rolnicy bêd¹
otrzymywaæ dop³aty, których wysokoœæ
bêdzie zale¿a³a od powierzchni u¿ytków
rolnych w gospodarstwie i powierzchni
Stanis³awa Sady
niektórych upraw. System uproszczony bêdzie
Prezes Zarz¹du
Stowarzyszenia Odnowy
obejmowa³ wszystkie gospodarstwa
Obszarów Wiejskich "Wieœ i Europa"
posiadaj¹ce, co najmniej 1 hektar powierzchni
u¿ytków rolnych (grunty orne, ³¹ki trwa³e,
pastwiska trwa³e, sady i inne plantacje W nastêpnym numerze:
- regulacje na rynku mleka i jego przetworów.
wieloletnie) utrzymanych w tak zwanej dobrej
kulturze. Oprócz tego na dodatkowe
dop³aty (uzale¿nione od area³u
Powierzchnia
Wysokoœæ dop³at

Ca³kowita powierzchnia u¿ytków
rolnych w gospodarstwie
£¹czna powierzchnia upraw:
zbó¿, roœlin oleistych, str¹czkowych,
wysokobia³kowych, w³óknistych.
Powierzchnia trwa³ych ³¹k
i pastwisk oraz upraw
motylkowych wieloletnich

w z³/ha
(kurs euro = 4 z³)

10 ha

164

1640

7 ha

280

1960

2 ha

180

360

£¹czna wysokoœæ dop³at bezpoœrednich dla gospodarstwa wynosi:

18

Wysokoœæ
dop³aty /w z³/

u¿ytków rolnych
w gospodarstwie

3960
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OŒRODEK
INFORMACJI O UNII
EUROPEJSKIEJ
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i pozyskania informacji w zakresie:
1. Tworzenia, funkcjonowania i dofinansowania grup producentów rolnych
(udzielamy pomocy organizacyjnej, wykonujemy statuty, plany dzia³alnoœci, plany
operacyjne).
2. Nowych dostosowañ do integracji dotycz¹cych: rynku owoców i warzyw, rynku
wieprzowiny, rynku wo³owiny, rynku mleka, rynku cukru i rolnictwa ekologicznego.
3. Przedsiêbiorczoœci.
4. Dop³at bezpoœrednich.
5. Wsparcia restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zawartych w
"Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich":
- wsparcia dla gospodarstw po³o¿onych na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania.
- wczeœniejsze emerytury
- programy rolno-œrodowiskowe
- zalesianie gruntów rolnych
- wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych
- wsparcie na dostosowanie do standardów UE
- wspieranie tworzenia grup producentów
- pomoc techniczna.
6. Instytucji unijnych.
7. Innych zagadnieñ zwi¹zanych z procesem integracji unijnej.
Informacje na wy¿ej wymienione zagadnienia mo¿na uzyskaæ poprzez pocztê
elektroniczn¹, telefon, fax lub te¿ osobiœcie, pod wskazanym adresem:
Adres Oœrodka:
Biuro Stowarzyszenia Odnowy Obszarów Wiejskich
"Wieœ i Europa"
30-363 Kraków, ul. Rzemieœlnicza 1
tel./ fax /+48-12/ 269 26 47
e-mail: wies.europa@pro.onet.pl
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NOWE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
Uchwa³¹ Nr V/21/03 Rady Gminy
S³opnice z dnia 12 marca 2003r. zwiêkszono na
terenie Gminy S³opnice z jednego do piêciu
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, czyli w
detalu.
Do dnia 03 paŸdziernika br. wp³ynê³o 7
wniosków o wydanie zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% do 18%
(wino) i powy¿ej 18% (wódka, koniaki itp.), z
tym, ¿e jeden przedsiêbiorca zrezygnowa³ w
zwi¹zku z likwidacj¹ punktu sprzeda¿y.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w S³opnicach na
posiedzeniu w dniu 03 paŸdziernika 2003r.
pozytywnie zaopiniowa³a wszystkie z³o¿one
wnioski, poniewa¿ nie naruszaj¹ one zasad
usytuowania na terenie Gminy S³opnice miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych,
które zosta³y uchwalone Uchwa³¹ Nr V/23/03
Rady Gminy S³opnice z dnia 12 marca 2003 r.
W zwi¹zku z powy¿szym Wójt Gminy
S³opnice Zarz¹dzeniem Nr S.0152-1-31/03 z
dnia 03 paŸdziernika 2003r. ustali³ nastêpuj¹ce
zasady przydzia³u zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% do 18%
zawartoœci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) i
powy¿ej 18% zawartoœci alkoholu w ramach
limitu ustalonego przez Radê Gminy S³opnice o
dodatkowe 4 punkty sprzeda¿y:
1) kolejnoœæ wp³ywu wniosku wg daty wp³ywu
do urzêdu,
2) po jednym limicie dla ka¿dego nowo
staraj¹cego siê przedsiêbiorcy,
3) pomocniczo - rozmieszczenie punktów
sprzeda¿y nie wiêcej ni¿ po 1 punkcie
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sprzeda¿y w so³ectwie z zastrze¿eniem, ¿e w
centrum S³opnic - 2 punkty sprzeda¿y, dla
so³ectwa I i V.
Zezwolenia na sprzeda¿ ww. napoje
alkoholowe zosta³y przydzielone na
nastêpuj¹ce punkty sprzeda¿y:
1) S³opnice 384 - Sklep Wielobran¿owy S³opnice Górne - Pani Marzena Florek, 2)
S³opnice 984 - Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy "U MARKA" - Pani Urszula
Waktor,
3) S³opnice 597 - Delikatesy "CENTRUM" Gmina Spó³dzielnia "SCH" w Tymbarku,
4) S³opnice 136 - Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy - Podmogielica - Pani Janina Lis.
Dotychczas w Gminie S³opnice by³
tylko jeden punkt sprzeda¿y detalicznej
napojów o zawartoœci powy¿ej 4,5 % alkoholu
oraz piwa. By³ to chyba jedyny taki przypadek
w Ma³opolsce, a mo¿e nawet w skali kraju.
Myœlê, ¿e obecnie zmieni³a siê znacznie kultura
spo¿ycia, a dostêpnoœæ alkoholu nie jest
g³ównym czynnikiem, który decyduje o iloœci
jego spo¿ycia. Dziœ alkohol mo¿na kupiæ
niemal na ka¿dej stacji benzynowej. Wiele osób
wnioskowa³o o to, aby zwiêkszyæ liczbê
punktów sprzeda¿y tak, ¿eby po alkohol nie
trzeba by³o jechaæ do s¹siednich miejscowoœci Tymbarku czy Limanowej. W zwi¹zku ze
zwiêkszeniem iloœci punktów sprzeda¿y
wszyscy otrzymuj¹cy zezwolenia zostali
przeszkoleni o przepisach wynikaj¹cych z
ustawy o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Ponadto na terenie gminy zostan¹ wzmo¿one
kontrole sklepów i punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych, a osob¹, które bêd¹ ³amaæ
przepisy w/w ustawy zezwolenia zostan¹
cofniête.
Krystyna Wikar
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PROJEKT BADAWCZY
“MOGIELICA XXI"
Badania Instytutu Zdrowia Publicznego w S³opnicach
W czasie wakacji m³odzi ludzie odwiedzali niektóre domy i mierzyli ró¿ne cechy
mieszkañców, takie jak wysokoœæ, waga, procent t³uszczu w organiŸmie, a tak¿e poziom
niektórych hormonów w œlinie. ¯eby przybli¿yæ cel tych badañ, rozmawiam z Pani¹ dr
Gra¿yn¹ Jasieñsk¹ - szefow¹ projektu badawczego w S³opnicach.
- Powiedz Gra¿yna, czym zajmujesz siê w
Instytucie Zdrowia Publicznego?
- Jestem adiunktem w Instytucie Zdrowia
Publicznego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie uczê studentów i prowadzê badania naukowe.
Jestem te¿ szefow¹ projektu badawczego
"Mogielica XXI - jakoœæ ¿ycia i zdrowie"
prowadzonego na terenie S³opnic.
- Jednym s³owem przeprowadzone badania
dotyczy³y zdrowia i jakoœci ¿ycia
S³opniczan. Ale z tego co wiem prowadzone
by³y tak¿e pewne pomiary antropologiczne.
Jak one maj¹ siê do jakoœci ¿ycia i zdrowia?
- To s¹ dok³adnie badania antropologiczno medyczne. Ich cel, to ogólnie mówi¹c
zapobieganie chorobom w populacjach
wiejskich i miejskich. Na podstawie takich
badañ mo¿na wiele problemów wychwyciæ
zanim tak naprawdê siê pojawi¹. Mo¿na na
przyk³ad badaæ prawdopodobieñstwo
zachorowañ osób, które w obecnej chwili
ciesz¹ siê wyœmienitym zdrowiem. Znaj¹c
w/w predyspozycje mo¿na wskazaæ danej
osobie sposób ¿ycia oraz prowadziæ dzia³ania
zapobiegawcze i profilaktyczne pozwalaj¹ce
na unikniêcie niebezpieczeñstwa zachorowañ.
Tematem, który z punktu widzenia
przeprowadzonych badañ najbardziej mnie
interesuje to czynniki wywo³uj¹ce raka piersi u
kobiet. Z punktu widzenia wstêpnych badañ
bardzo wa¿n¹ rzecz¹ w spo³ecznoœciach
wiejskich jest aktywnoœæ fizyczna. Wa¿ne jest
to szczególnie teraz, gdy ludzie odchodz¹ od

dawnego sposobu ¿ycia, gdzie przynajmniej
sezonowo ta aktywnoœæ fizyczna by³a doœæ
du¿a (np. w zwi¹zku z prac¹ na roli). Obecnie
ludzie porzucaj¹ pracê na gospodarstwie,
czego skutkiem jest gwa³towny
spadek
aktywnoœci fizycznej.
- Nie ma jeszcze w naszych wiejskich
spo³ecznoœciach nawyków innego rodzaju,
jak choæby biegi, jogging, czy chodzenie po
górach.
- Tak teraz ka¿dy porusza siê samochodem i
prowadzi siedz¹cy tryb ¿ycia. Obserwujemy to
zw³aszcza u kobiet. Wracaj¹c do badañ - czy to
s¹ dane wynikaj¹ce z badañ genetycznych,
hormonalnych czy pomiarowych, to mog¹
nam wiele powiedzieæ o ryzyku wyst¹pienia
choroby. Oczywiœcie prowadzimy jedynie
badania populacji, wiêc daleko nam do tego,
¿eby powiedzieæ danej osobie - s³uchaj, u
ciebie na pewno rak siê nie rozwinie. Mo¿emy
jedynie stwierdziæ o stopniu ryzyka
zachorowania.
- Wróæmy mo¿e do tych badañ, które
wykonywaliœcie w ci¹gu lipca i sierpnia. Na
co konkretnie zwracaliœcie uwagê i jakie
wykonywaliœcie pomiary?
- Prowadziliœmy badania profilaktyczne
g³ównie wœród dzieci. Badaliœmy m. in.
wzrost, wagê, iloœæ tkanki t³uszczowej.
Analiza tych najbardziej podstawowych badañ
pozwoli nam stworzyæ pewn¹ diagnozê
maj¹c¹ zwi¹zek z przeciwdzia³aniem
ci¹g dalszy na str. 22

21

Nasze S£OPNICE - Nr 22 - paŸdziernik 2003

Projekt badawczy... cd.

chorobom.
- Dobrze by³oby podaæ jakiœ przyk³ad
zwi¹zku tych danych z konkretn¹ chorob¹.
- Zacznijmy wiêc od badañ tkanki t³uszczowej.
Waga cia³a osoby to za ma³o informacji, ¿eby
cokolwiek powiedzieæ o stanie jej zdrowia.
Dana osoba mo¿e du¿o wa¿yæ, bo mo¿e byæ
silnie umiêœniona, dlatego wa¿ne jest badanie
iloœci t³uszczu w organizmie. Jak powszechnie
wiadomo nadmiar tkanki jest przyczyn¹ wielu
chorób uk³adu kr¹¿enia, chorób serca czy
chorób nowotworowych.
- Jak bada siê iloœæ tkanki t³uszczowej?
- W tym celu wykorzystujemy nowoczesne
metody. Posiadamy specjaln¹ wagê, która ma
wbudowany dodatkowy obwód elektroniczny.
Tkanka t³uszczowa ma bardzo ma³o wody i w
zwi¹zku z tym ma du¿y opór elektryczny, w
przeciwieñstwie na przyk³ad do tkanki
miêœniowej, która jest dobrze uwodniona.
Drugim takim wa¿nym wskaŸnikiem jest
mierzenie stê¿enia hormonów w œlinie. W tej
chwili zajmujemy siê badaniami dwóch
hormonów- testosteronu i kortyzolu.
Testosteron - to podstawowy hormon
wystêpuj¹cy u mê¿czyzn, odpowiedzialny za
stan zdrowia, samopoczucie i p³odnoœæ...
- I za wygl¹d….
- Oczywiœcie. Z kolei kortyzol nazywany jest
popularnie hormonem stresu. W obecnych
czasach wielu ludzi cierpi na ró¿nego rodzaju
nerwice - w³aœnie u takich ludzi stwierdza siê
wysoki poziomu kortyzolu. Wysokie stê¿enia
kortyzolu s¹ dla nas zagro¿eniem - wp³ywaj¹
niszcz¹co na wiele narz¹dów. Jeden cz³owiek
w odpowiedzialnej pracy czuje siê dobrze, a
drugi w tej samej odpowiedzialnej pracy zaraz
ma zmienione ciœnienie, boli go brzuch itp. To
stê¿enie kortyzolu jest w³aœnie takim
biologicznym miernikiem odpornoœci na stres.
- To oznacza, ¿e przyjmuj¹c kogoœ do
odpowiedzialnej pracy nale¿y zbadaæ jaki
ma poziom kortyzolu ?
- Ja bym tego tak nie powiedzia³a, ale dla tej
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osoby mo¿e to byæ wskaŸnikiem, czy na tym
stanowisku ...
- Czy prze¿yje, czy nad³o¿y zdrowiem..
- Mo¿na to tak uj¹æ. Ale lepiej by³oby gdyby
dana osoba organizowa³a sobie pracê w sposób
mniej stresuj¹cy. Kortyzol jest dobrym
przyk³adem na pomiar, który mówi nam, ¿e
choæ dziœ nic nam nie dolega, to w przypadku
stresuj¹cego trybu ¿ycia, mo¿emy w
przysz³oœci mieæ powa¿ne problemy
zdrowotne. W S³opnicach badaliœmy oba
hormony. Zebrane przez nas próbki œliny, trafi¹
do specjalistycznego laboratorium w Stanach
Zjednoczonych i zostan¹ poddane badaniu na
Uniwersytecie Harvarda.
- Sk¹d pomys³ przeprowadzenia badañ
w³aœnie w S³opnicach?
- Do S³opnic trafi³am z Chyszówek, gdzie
robi³am pracê doktorsk¹. Chyszówki znam
bardzo dobrze. Wraz z nie¿yj¹cym ju¿ prof.
Rafiñskim w czasie studiów jeŸdziliœmy tam
czêsto na traszki. Ponadto rok temu dwie moje
studentki celem przeprowadzenia
dodatkowych badañ dotar³y do S³opnic
w³aœnie z Chyszówek.
- Rzeczywiœcie przypominam sobie te
dziewczyny. O ile dobrze pamiêtam, jedna z
nich by³a amerykank¹ z Uniwersytetu Yale.
- Tak. A ta druga - Ania Ziomkiewicz jest moj¹
doktorantk¹, specjalistk¹ od wszelkiego
rodzaju pomiarów. To one wskaza³y S³opnice
stwierdzaj¹c, ¿e jest to bardzo interesuj¹cy
teren, zarówno ze wzglêdów naukowych jak
te¿ turystyczno - krajobrazowych, co
potwierdzam osobiœcie. Chyszówki ró¿ni¹ siê
od S³opnic pod wieloma wzglêdami. Ogromna
goœcinnoœæ mieszkañców sprawia, ¿e
wspó³praca jest znacznie milsza ni¿ na
przyk³ad w Krakowie. W mieœcie ludzie
przychodz¹ na takie badania do kliniki i
wszystko odbywa siê w zupe³nie innej
atmosferze. Poza tym S³opnice s¹ dla mnie
bardzo ciekawe przez to, ¿e tutaj nastêpuje
diametralna zmiana stylu ¿ycia mieszkañców.
Odejœcie od rolnictwa, zmiana sposobu
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od¿ywiania no i sytuacje stresowe zwi¹zane
choæby z bezrobociem. Mo¿na te¿ spotkaæ
ludzi, którzy bez zmian pracuj¹ w
gospodarstwach. Tak wiêc posiadamy ca³y
przekrój modeli ¿ycia - od tradycyjnych do
tych najbardziej nowoczesnych. Z drugiej
strony jest to jednoczeœnie jedna populacja
genetycznie bliska, a silnie zró¿nicowana pod
wzglêdem prowadzonych modeli ¿ycia, co
bardzo trudno spotkaæ. Drug¹ rzecz¹, po której
wiele sobie obiecujê w prowadzonych
badaniach genetycznych to zacz¹tki historii
S³opnic. Bardzo interesuje mnie czy wystêpuj¹
jakieœ ró¿nice genetyczne pomiêdzy
S³opnicami Królewskimi i Szlacheckimi, czy
ludzie dobierali siê w pary losowo, czy te¿ by³o
to spowodowane jakimiœ warunkami.
- Czy te badania mog¹ potwierdziæ lub
zweryfikowaæ dane o pocz¹tkach ludnoœci
S³opnic, które znamy z historii?
- Tak. Z tego co wiem pocz¹tki osadnictwa s¹
tu ma³o znane. Nie do koñca wiadomo, czy to
jest prawda, ¿e Zamojski przywióz³ tu ze sob¹
osadników i na ile to wp³ynê³o na geny
pozosta³ej czêœci populacji. W tej chwili nie
wiem, kiedy rozpoczniemy te badania.
Osobiœcie chcia³abym zacz¹æ ju¿ w przysz³ym
roku. Ale chcê podkreœliæ, ¿e przeprowadzone
badania interesuj¹ mnie wy³¹cznie ze
wzglêdów zdrowotnych. Gdy na przyk³ad ktoœ
ma wysokie ciœnienie, to mo¿na podj¹æ
dzia³ania zapobiegawcze, ¿eby on nie mia³
problemów z uk³adem kr¹¿enia. A my chcemy
zrobiæ jeden krok do przodu. Chcemy
wyprzedziæ rozwój tego nadciœnienia. Chcemy
patrz¹c na geny powiedzieæ - ty bardzo ³atwo
mo¿esz mieæ nadciœnienie - chcemy to
powiedzieæ zanim ta osoba rzeczywiœcie
bêdzie mieæ nadciœnienie. Jeden cz³owiek je
t³uste i drugi je t³uste. Jeden zachoruje na
nadciœnienie, a drugi nie zachoruje. Tu w³aœnie
wa¿ne s¹ te predyspozycje genetyczne. Wa¿ne
jest, aby ludzi podatnych na choroby obj¹æ
wczeœniej odpowiednim dzia³aniem
profilaktycznym. Najlepiej, gdyby to wykryæ

ju¿ w dzieciñstwie.
- Czyli mo¿na powiedzieæ konkretnej osobie
- ty masz predyspozycje takie, uwa¿aj na to i
tamto. Jest to wa¿ne szczególnie teraz, gdy
leczenie powoli staje siê luksusem.
- Tak, leczenie staje siê luksusem, a zawsze
mówi siê, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ.
Ponadto medycyna zapobiegawcza jest ma³o
rozwiniêta - zreszt¹ nie tylko w Polsce.
- Planujecie kontynuowaæ badania?
- Tak. Chcielibyœmy, ¿eby by³y to badania
wieloletnie. Chcemy je rozszerzyæ na nowe
rodziny i nowe zagadnienia. Ale chcemy te¿
prowadziæ badania kontrolne. Bo je¿eli ktoœ
mia³ 30 % t³uszczu i po roku te¿ ma 30 %
t³uszczu, to jest dobrze. Ale je¿eli po roku ma
35 % to jest to ju¿ z³y sygna³.
- Mówi³aœ, ¿e ludzie s¹ tu otwarci. Jak
oceniasz wspó³pracê z ludŸmi?
- Muszê powiedzieæ, ¿e moi studenci byli
absolutnie zachwyceni. Nie tylko ogólnym
przyjêciem, ale tak¿e wielk¹ ¿yczliwoœci¹ i
goœcinnoœci¹. Coœ takiego w mieœcie jest w
ogóle nie do pomyœlenia. Podczas d³ugich i
mi³ych rozmów uzyskaliœmy wiele cennych
informacji. Powinnam te¿ dodaæ, ¿e
wspó³praca z wami tutaj - z Oœrodkiem
Pomocy te¿ uk³ada siê bardzo dobrze.
- Myœlê, ¿e po tej rozmowie za jakiœ czas
bêdziemy mogli opublikowaæ wyniki
Waszych badañ, gdy ju¿ dokonacie analizy i
dostaniecie wyniki badañ hormonów z
Uniwersytetu Harvarda. Napiszemy wtedy co
wynika z tych badañ i jakie zagro¿enia czyhaj¹
na mieszkañców S³opnic. I nie bêdzie to
dotyczyæ USA, Polski, Ma³opolski czy innego
jakiegoœ tam terenu, ale konkretnie S³opnic.
Bêdziemy mogli porównaæ czy ¿yjemy
podobnie jak "przeciêtny Amerykanin".
- Dok³adnie - i to jest bardzo wa¿ne zdanie. Bo
nikt nie bêdzie móg³ powiedzieæ, ¿e to s¹
jakieœ wyniki przet³umaczone z angielskiego,
albo, ¿e analiza dotyczy mieszkañców
Warszawy, ale bêdziecie pewni, ¿e to jest wasz
ci¹g dalszy na str. 24
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Projekt badawczy... cd.

problem - tu w S³opnicach. Zestawimy wyniki
badañ hormonalnych, tkanki t³uszczowej i
innych pomiarów i przeka¿emy je wraz z
zaleceniami profilaktycznymi badanym.
Korzystaj¹c z okazji chcielibyœmy bardzo
serdecznie podziêkowaæ osobom, które wziê³y
udzia³ w naszych badaniach. Liczymy na
ponowne spotkanie nastêpnego lata.
- Zatem niecierpliwie oczekujemy na wyniki
Waszych badañ i z pewnoœci¹ opublikujemy
je w "Naszych S³opnicach".
Rozmawia³ Edward Sroka

Pani Gra¿yna Jasielska w imieniu
Instytutu Zdrowia Publicznego
przekaza³a na rêce Pana Edwarda Sroki
ksi¹¿ki i s³owniki dla dzieci,
wydawnictwa Podsiedlik - Raniowski i
Spó³ka. Ksi¹¿ki wraz z malowankami w
czêœci zosta³y przekazane na rzecz
przedszkola, a w czêœci zostan¹
wykorzystane jako nagrody w
konkursach organizowanych w naszej
gminie.

"MI£OŒÆ
I ODPOWIEDZIALNOŒÆ”
Co pewien czas piszê o pewnych
zjawiskach pojawiaj¹cych siê w pomocy
spo³ecznej. Ostatnio zwraca uwagê zjawisko,
które co prawda nie jest niczym nowym, ale
znacznie siê nasila. Chodzi o samotne matki - ich
prawa i obowi¹zki w œwietle ustawy o pomocy
spo³ecznej.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e to nie jest
problem, poniewa¿ dziecko powinno mieæ ojca i
matkê. Dziœ ju¿ ¿aden psycholog nie powie
inaczej. Nie mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e ten
problem nas nie dotyczy, gdy¿ liczba samotnych
matek w S³opnicach roœnie. Ale jak wczeœniej
powiedzia³em - w tym nie ma nic nowego.
Nowoœci¹ jest jednak nastawienie z którym
samotne matki przychodz¹ do pomocy
spo³ecznej. Przychodz¹ bowiem z ¿¹daniem
sta³ej pomocy i twierdz¹ ¿e to "z kim maj¹
dziecko i dlaczego, nikogo nie powinno
obchodziæ", gdy¿ jest to ich prywatna sprawa. I to
nastawienie jest w³aœnie zjawiskiem
niepokoj¹cym. Niepokoi ono bynajmniej z
dwóch powodów:
1. Nieprawd¹ jest, ¿e to prywatna sprawa matki,
bo jak wczeœniej napisa³em dziecko ma prawo
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rozwijaæ siê w pe³nej rodzinie. Dlatego jest to
równie¿ sprawa dziecka. Jest to wrêcz ³amanie
prawa dziecka.
2. Oboje rodzice s¹ zobowi¹zani do wychowania
i utrzymania swoich dzieci. To wynika najpierw
z praw biologicznych gatunku ludzkiego, potem
z przyjêtych obyczajów - wreszcie - z Kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego.
Nie mo¿e wiêc taka matka powiedzieæ nikogo to nie obchodzi, bo za tym jej
powiedzeniem stoj¹ prawa dziecka i pieni¹dze
innych ludzi, których ona ¿¹da.
Ten pierwszy problem - problem praw
dziecka do wzrastania w pe³nej rodzinie
pozostawiam naszym duszpasterzom. Ten drugi
problem zwi¹zany z finansami postaram siê
omówiæ poni¿ej w œwietle obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa.
W ustawie o pomocy spo³ecznej
wyró¿nione s¹ dwa rodzaje pomocy, z których
mo¿e skorzystaæ matka po urodzeniu dziecka.
Pierwszy wynika z art. 31, ust. 6 - jest to
macierzyñski zasi³ek okresowy, który mo¿e
otrzymaæ matka dziecka zaraz po jego urodzeniu,
do czwartego miesi¹ca ¿ycia dziecka ze œrodków
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zleconych. Drugi - to zasi³ek celowy ze œrodków
w³asnych gminy. Jednak do przyznania obu tych
rodzajów pomocy konieczne jest spe³nienie
pewnych warunków. Nie mówiê tu o warunkach
dochodowych, ale o innych podstawowych
warunkach korzystania z pomocy spo³ecznej
wymienionych w art. 1 w/w ustawy. Z przepisu
tego wynika, ¿e pomoc spo³eczna jest instytucj¹
polityki spo³ecznej pañstwa maj¹c¹ na celu
umo¿liwienie osobom i rodzinom
przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych,
których nie s¹ one w stanie pokonaæ,
wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo¿liwoœci i
uprawnienia. Podkreœlam tê
koniecznoœæ wykorzystania
w³asnych uprawnieñ i
mo¿liwoœci. Gdy samotna
matka przychodzi do pomocy
spo³ecznej i sk³ada wniosek
o zasi³ek okresowy
macierzyñski, to
najczêœciej zasi³ek ten
otrzymuje, ale
automatycznie
otrzymuje tak¿e od
pracownika socjalnego
wskazówkê, ¿e w
przypadku dalszego
korzystania z pomocy
spo³ecznej powinna
najpierw wykorzystaæ w³asne
uprawnienia.
Jakie zatem w³asne mo¿liwoœci
i uprawnienia do
wykorzystania ma samotna matka ?
Po pierwsze, powinna ustaliæ ojcostwo
dziecka, a po drugie z³o¿yæ wniosek do S¹du
Rodzinnego o alimenty. To s¹ zasadnicze
warunki korzystania z dalszej pomocy. I
najczêœciej w tym momencie nastêpuje dyskusja,
o której pisa³em na pocz¹tku. Matka mówi, ¿e
nikogo nie obchodzi co ona zrobi, bo to jej
sprawa. Dlatego muszê tu wyjaœniæ, ¿e owszem mo¿e ona tak twierdziæ, ale niespe³nienie tych
wskazówek bêdzie skutkowa³o odmow¹ dalszej
pomocy. Jednym z argumentów u¿ywanych w tej
dyskusji jest w³asny honor. I to jest pewien
argument. Ale zasadniczym argumentem musi
byæ jednak odpowiedzialnoœæ. Bo ka¿dy

cz³owiek ponosi odpowiedzialnoœæ za swoje
czyny. W tej chwili tê odpowiedzialnoœæ ponosi
cz³owiek od trzynastego roku ¿ycia. Ponosi te¿
odpowiedzialnoœæ za poczête i urodzone dzieci.
Tê odpowiedzialnoœæ ponosz¹ szczególnie
rodzice - oboje. Spo³eczeñstwo tak¿e - ale
dopiero po odebraniu praw rodzicielskich
rodzicom. Je¿eli wiêc rodzice nie chc¹
wykorzystaæ w³asnych uprawnieñ - w tym
przypadku alimentów, to bêdzie to skutkowaæ
odmow¹ dalszych œwiadczeñ z opieki
spo³ecznej. Ale je¿eli takie postêpowanie
rodziców spowoduje ponadto niezaspokajanie
potrzeb dzieci, to Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej mo¿e zrobiæ dwie rzeczy:
1. skierowaæ w imieniu dzieci wniosek o
alimenty od obojga rodziców
lub innych krewnych,
2. skierowaæ wniosek
do S¹du Rodzinnego o
ograniczenie lub
pozbawienie praw
rodzicielskich.
Do obu tych czynnoœci
upowa¿nia Oœrodek
ustawa o pomocy
spo³ecznej - oczywiœcie
je¿eli zachodzi taka potrzeba.
Na koniec trzeba stwierdziæ, ¿e
najczêœciej takie trudne sytuacje
zdarzaj¹ siê jako skutek "tak
zwanej mi³oœci". Piszê "tak
zwanej" - bo to o czym mowa z
prawdziw¹ mi³oœci¹ nie ma wiele wspólnego.
Najczêœciej m³odzi ludzie mówi¹, ¿e mog¹ robiæ
co im siê podoba, bo przecie¿ siê kochaj¹. Siê
kochaj¹ - to dobre okreœlenie w tym przypadku,
bo oni kochaj¹ siebie samych. Dojrza³oœæ zaœ
polega na kochaniu kogoœ - w tym przypadku
dziecka, które jest lub które mo¿e byæ owocem
takiej mi³oœci.
Kto chcia³by przypomnieæ sobie
definicjê mi³oœci, polecam lekturê "Hymnu o
mi³oœci" z Listu œw. Paw³a. Dodatkowo polecam
lekturê ksi¹¿ki Karola Wojty³y "Mi³oœæ i
odpowiedzialnoœæ".
Edward Sroka
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KRYPTONIM " Bezpieczna droga do szko³y"

Policja radzi i ostrzega

W poprzednim numerze "Naszych
S³opnic" informowaliœmy jak nale¿y dbaæ o
bezpieczeñstwo podczas wakacyjnego
wypoczynku, gdzie uwagi i spostrze¿enia
kierowane by³y zarówno do m³odzie¿y jak te¿
do ich rodziców. Policja w ca³ym
kraju w tym równie¿
Komisariat w
Tymbarku w okresie
wakacji prowadzi³
n a t e r e n i e
okolicznych gmin
w z m o ¿ o n e
dzia³ania pod
kryptonimem
"Bezpieczne
Wakacje". Policja
stwierdza, i¿ na
terenie S³opnic w
omawianym okresie
nie dosz³o do
przestêpstw z udzia³em
dzieci.
Informujemy
ponadto, ¿e w czasie
trwania roku szkolnego
zostan¹ wzmo¿one
dzia³ania dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
najm³odszych w czasie
dojœcia i powrotu ze
szko³y. W rejonach szkó³ planowane jest
zwiêkszenie liczby patroli oraz zwracanie
szczególnej uwagi na zachowanie siê
kieruj¹cych. W ostatnim czasie Komisariat

Policji w Tymbarku zosta³ wyposa¿ony w
miernik prêdkoœci - radar - który bêdzie
wykorzystywany g³ównie w czasie trwania
akcji "Bezpieczna Droga do Szko³y". W
najbli¿szych miesi¹cach dzielnicowy rejonu
S³opnic st. asp. Dariusz Ociepka
przeprowadzi z uczniami szkó³
prelekcje na temat bezpieczeñstwa,
istniej¹cych zagro¿eñ, jak te¿
wybranych zagadnieñ
z w i ¹ z a n y c h z
bezpieczeñstwem w ruchu
drogowym.
W dalszym ci¹gu
przypominamy
r o d z i c o m
o
k o n i e c z n o œ c i
wyposa¿enia swoich
pociech w elementy
odblaskowe, które w
znacznym stopniu poprawi¹
ich widocznoœæ na drodze,
g³ównie w porze wieczorno
- nocnej.
Nale¿y tak¿e zwracaæ
uwagê na w³aœciwe
zabezpieczenie swojego
mienia przed kradzie¿¹ i
w³amaniem. Wszelkie
niepokoj¹ce sygna³y w
tym zakresie nale¿y
niezw³ocznie zg³aszaæ policji.
asp. W³odzimierz Nowak
st. sier¿ant Dariusz Ociepka

Informujemy, ¿e dzia³a ju¿ telefon alarmowy nr 997 po³¹czony bezpoœrednio do
dy¿urki Komisariatu Policji w Tymbarku.
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Z PRZYMRU¯ENIEM OKA…

ANDRZEJKI, JÊDRZEJKI, JÊDRZEJÓWKI
W zapiskach przechowywanych od najdawniejszych czasów znajdujemy
informacje o tym, jak m³ode dziewczyny w wigiliê Œwiêtego Andrzeja, za pomoc¹ wró¿b
usi³owa³y dowiedzieæ siê czegoœ o przysz³ych mê¿ach. Andrzejki to panieñska zabawa
we wró¿by, maj¹ca ujawniæ jak wygl¹da przysz³y m¹¿, jakie nosi imiê, z której strony
przybêdzie. A dlaczego trzeba sobie wró¿yæ w noc andrzejkow¹?
Poniewa¿ jest to jeden z wyj¹tkowych magicznych dni w roku i przede wszystkim
okazja do doskona³ej zabawy.

LANIE WOSKU

WRÓ¯BA ZE SZPILEK

Ta wró¿ba nale¿y do
najpopularniejszych. Do lania wosku nale¿y
przygotowaæ miseczkê z wod¹, œwieczkê oraz
klucz z du¿ym oczkiem. Topi¹cy siê wosk
nale¿y laæ przez kilka sekund przez oczko od
klucza bezpoœrednio na miskê z zimn¹ wod¹.
Po zastygniêciu wosku wyjmujemy go z wody
i na podœwietlonej œcianie obserwujemy cieñ
jaki rzuca. Kszta³t cienia to nasza przysz³oœæ.
Jeœli bêdzie to:
- SERCE - czeka nas prawdziwa mi³oœæ
- GWIAZDA - przed nami s³awa
- S£OÑCE - bogactwo i szczêœcie
- DRZEWO - spe³ni¹ siê nasze ¿yciowe plany
- PTAK - niewiernoœæ
- PIES - wierny partner
- DOM - bêdziesz mieæ szczêœliw¹ rodzinê
- DRABINA - czeka ciê kariera

Szpilki (7 lub 13 szpilek) nale¿y
w³o¿yæ do kubka, potrz¹sn¹æ i wysypaæ na
stó³ przykryty obrusem. Nastêpnie odczytuje
siê, jakie litery zosta³y utworzone przez
rozsypane szpilki:
A - przed tob¹ podró¿ lub przeprowadzka
E - pomyœlnoœæ w mi³oœci i w pracy; jeœli litera
jest odwrócona - przejœciowe k³opoty;
szczêœcie w
mi³oœci, ma³¿eñstwo
K - sukces zawodowy
L - uwa¿aj na z³odziei; jeœli litera jest
odwrócona - ostrzega przed wypadkiem lub
chorob¹
M - wyj¹tkowo korzystna propozycja
N - okres dobrej passy
T - pomoc przyjació³
W - uwa¿aj na oszustów wokó³ siebie
V - ktoœ bêdzie chcia³ ciê wykorzystaæ
X - szczêœcie sprzyja ci we wszystkim.

Z PTAKIEM
Gdy rano wstaniesz wyjrzyj przez okno i
zapamiêtaj pierwszego ujrzanego ptaka. Jeœli
bêdzie to:
- MEWA: wyjdziesz za marynarza
- WRÓBEL: wyjdziesz za lotnika
- KOS: wyjdziesz za prawnika
- SZCZYGIE£: wyjdziesz za policjanta
- DZIÊCIO£: nie znajdziesz mê¿a.

BUTELKOWY KR¥G
Uczestniczki wró¿by ustawiaj¹ siê w
kole. W œrodku w mniejszym okrêgu le¿¹
karteczki z ró¿nymi wró¿bami. Ka¿da
dziewczyna krêci butelk¹ tylko jeden raz.
Wró¿bê stanowi ta karteczka, na której
zatrzyma siê butelka.
ci¹g dalszy na str. 28
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Z przymru¿eniem oka... cd.

dziecko, liœæ bobkowy - s³awê, pieni¹dze bogactwo.

MAGICZNA KSI¥¯KA
Odpowiedzi na jedno, najwa¿niejsze
pytanie mo¿na równie¿ szukaæ w ksi¹¿ce.
Nale¿y sformu³owaæ je tak, aby mo¿na by³o
odpowiedzieæ na nie "tak" lub "nie".
Nastêpnie nale¿y otworzyæ na chybi³ trafi³
ksi¹¿kê i sprawdŸ numer strony. Jeœli jest
dwu- lub trzycyfrowa, nale¿y dodaæ do siebie,
a¿ do uzyskania jednej cyfry. Wynik parzysty
to "tak", wynik nieparzysty to "nie".

CZYJ BUT PIERWSZY
Dziewczêta ustawiaj¹ po kolei swoje
buty wzd³u¿ œciany. Której but pierwszy
przekroczy próg, ta mo¿e byæ pewna, ¿e
wkrótce wyjdzie za m¹¿. Mo¿na równie¿
rzucaæ butem przez lewe ramiê, je¿eli spadnie
szpicem w stronê drzwi, oznacza to "wyjœcie z
domu", czyli zam¹¿pójœcie.

TALERZYKI
O tym co czeka nas w przysz³oœci,
mo¿emy dowiedzieæ siê dziêki wró¿bie z
talerzykami. Nale¿y je roz³o¿yæ na stoliku i
ukryæ pod nimi przedmioty symbolizuj¹ce
drogê ¿yciow¹ lub przysz³y zawód. I tak:
obr¹czka wró¿y ma³¿eñstwo, pierœcionek zarêczyny, ró¿aniec - zakon, kwiatek lub liœæ staropanieñstwo, chleb lub klucze - dobrobyt,
cukier - s³odkie ¿ycie, woda - panieñskie

JAB£KO
Skórkê piêknego du¿ego jab³ka
nale¿y obraæ ostrym no¿em na okrêtkê,
staraj¹c siê, aby jej nie przerwaæ. Nastêpnie
nale¿y rzuciæ skórkê za siebie przez lewe
ramiê. Od litery w jak¹ u³o¿y³a siê obierka
zaczynaæ siê bêdzie imiê Twojego lubego.

POD OKNEM
Po¿¹dan¹ wró¿b¹ mog¹ byæ
zas³yszane przypadkiem rozmowy. Nale¿y
podkraœæ siê wieczorem pod drzwi lub okno
s¹siadów i s³uchaæ. Jeœli pierwszym
us³yszanym s³owem by³o "tak" - ma³¿eñstwo
murowane, jeœli "nie" - trzeba czekaæ
przynajmniej rok.
UWAGA: Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie
polecam - w sytuacji gdy s¹siad zorientuje siê,
¿e jest pods³uchiwany, mo¿na wróciæ do
domu z podbitym okiem lub niema³ym
guzem.
Serdecznie zachêcam wszystkich do
spotkañ w mi³ym towarzystwie przy lampce
czerwonego wina. W ten wieczór wszystkie
wró¿by sprawdzaj¹ siê na 100%. A jeœli siê nie
sprawdz¹ nie ma siê co martwiæ za rok znów
bêd¹ Andrzejki.
Anna Franczak

PRZYS£OWIA O POGODZIE
Z dniem œw. Andrzeja ³¹cz¹ siê tak¿e przys³owia o pogodzie. Oto niektóre z nich:
- Gdy Andrzej zwi¹¿e ziemiê ³yczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem.
- Miêkko na Andrzeja, to niedobra nadzieja
- Na œw. Andrzeja - trzeba ko¿uch dobrodzieju / na œw. Andrzeja - jest tu pierwsza zawieja
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SPORT

"Baksy"
M. Król, P. Król, St.Czepiel, St.
D r o ¿ d ¿ a k , B . O p i o ³ a , P.
Niezabitowski, J. Postro¿ny, P.
Niezabitowski

SPORT

dorobkiem punktowym. I tak w pó³finale
znalaz³y siê dru¿yny: Tajger S³opnice,
Antyki, OSP S³opnice D. oraz dru¿yna
Baksy. W pó³fina³ach, które odby³ siê 10
sierpnia, spotka³y siê dru¿yny Antyki Baksy - wynik meczu: 0 : 0, w rzutach
karnych 3 : 2 dla dru¿yny Antyki. W drugim
pó³finale OSP S³opnice D. - Tajger S³opnice
- wynik: 0 : 0 w rzutach karnych 3 : 1 dla
Stra¿y. Na pocieszenie po przegranych
pó³fina³ach dru¿yny Baksy i Tajger S³opnice

"Tajger" S³opnice
J. Gancarczyk, P. Gancarczyk,
P. Podgórny, S. Mrózek, K.
Kwaœniewski, D.
Niezabitowski, R. Rybka, M.
M³ynarczyk.

SPORT

"OSP S³opnice"
P. Palacz, St. Zborowski,
B.Œlazyk, J. Krzemiñski, T.
Goliñski, R. Krzemiñski, M.
Krzemiñski, A. K¹dzio³ka, M.
Œlazyk.

SPORT

Sk³ady dru¿yn:
"Antyki"
A. Lis, H.Wikar, J. Szczecina,
W. Curzyd³o, G. Kêska,
Z.Palacz, A. Palacz, G. Palacz.

SPORT

stoczy³y bój o III miejsce, dru¿yna
Tajger S³opnice zwyciê¿aj¹c Baksów
2 : 1 zapewni³a sobie III miejsce w
turnieju. W wielkim finale spotka³y siê
dru¿yny OSP S³opnice D. i Antyki. O
zwyciêstwie zadecydowa³y tak¿e
rzuty karne - wynikiem 2 : 1 dru¿yna
Antyków pokona³a OSP S³opnice D. i
zapewni³a sobie zwyciêstwo w VI
edycji rozgrywek "O Puchar Wójta
Gminy S³opnice" w pi³ce no¿nej.

SPORT

W pierwszych
dniach sierpnia na
stadionie KS. "Sokó³'
w S³opnicach odby³y
siê zawody w pi³ce no¿nej "O Puchar Wójta
Gminy S³opnice". Rozgrywki odbywa³y siê
w trzech kategoriach wiekowych: uczniów
szkó³ podstawowych (4 dru¿yny), uczniów
gimnazjum (4 dru¿yny) oraz m³odzie¿
ponadgimnazjalna i starsi (9 dru¿yn). Do
pó³fina³u awansowa³y dru¿yny, które zajê³y
pierwsze miejsce w grupie oraz jedna
dru¿yna z drugiego miejsca - z najlepszym

SPORT

ANTYKI ZASKAKUJ¥

ci¹g dalszy na str. 30
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SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Antyki zaskakuj¹... cd.

30

W kategorii uczniów szkó³
podstawowych z najlepszym
dorobkiem punktowym zwyciê¿y³a
dru¿yna "Ajax" S³opnice, II miejsce
"Szakale", III miejsce FC "Or³y" i IV
miejsce "B³yskawice". W kategorii
uczniów gimnazjum puchar
wywalczy³a sobie dru¿yna FC "Fredy",
II miejsce WKS "Samaobrona" III
"Plebañskie" i IV "Królewscy"

Sk³ad dru¿yn:
"Ajax" S³opnice
G. Grucel, K. Curzyd³o, E. Sroka, P.

Micha³ka, D. Dro¿d¿ak, M. Mroszczak, K.
Curzyd³o K. Florek.
FC "Fredy"
P. Grucel, A. Ubik, J. Sroka, M. Sejmej, J.
Nowak, D. Skrzatek, D. Lis, M. Florek, D.
Lisek.
Puchary, dyplomy oraz nagrody dla
najlepszych dru¿yn zosta³y wrêczone przez
Wójta Gminy S³opnice Pana Adama So³tysa
w dniu 15 sierpnia, podczas gminnych
do¿ynek.
Tadeusz Wiêcek

"SOKÓ£"

ZNÓW ROZWIN¥£ SKRZYD£A
W dniu 17 sierpnia br.
rozpoczê³y siê rozgrywki o

mistrzostwo Klasy "A" s¹deckolimanowskiej, w której wystêpuje tak¿e
dru¿yna "Soko³a" S³opnice.
Nowy sezon rozpocz¹³ siê
bardzo pomyœlnie dla
naszego beniaminka
sportu, w meczu
inauguracyjnym dru¿yna
"Soko³a" S³opnice
pokona³a dru¿ynê
"Zyndram" £¹cko 4 : 0. W
kolejnych meczach
niestety nie by³o ju¿ tak
dobrze: przegrana na
w³asnym boisku z
"Laskovi¹" 2 : 0 oraz
pora¿ka na wyjeŸdzie z
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SPORT
SPORT
SPORT
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W tym sezonie dru¿ynê "Soko³a"
reprezentuj¹ nastêpuj¹cy zawodnicy: w
bramce pozyskany z KS. Tymbark Grzegorz
Ka³u¿ny, w obronie Stanis³aw Dro¿d¿ak
(obecnie walcz¹cy z kontuzj¹ kolana),
Marcin Krzemiñski, Grzegorz Kêska,
Jaros³aw Kêska, Marek Œlazyk, Ireneusz
Dro¿d¿ak, pomocnicy: Zbigniew Palacz,
Stanis³aw Czepiel, S³awomir Œliwa,
Stanis³aw Banach, Artur Matras
(wystêpuj¹cy w dru¿ynie juniorów Hutnika
Kraków) Boles³aw Dro¿d¿ak, £ukasz
Michura, napastnicy: Dominik Kêska,
Janusz Klimek, Daniel Wojcieszak, Mariusz
Sejmej (pozyskany z Limanovii).
Dla osób zainteresowanych rozgrywkami o mistrzostwo Klasy "A"
publikujemy kalendarz pozosta³ych do rozegrania meczów rundy jesiennej :
19 paŸdziernik (niedziela) Dobrzanka - Sokó³ S³opnice, godz. 14.30
26 paŸdziernik (niedziela) Sokó³ S³opnice - Mordarka, godz. 13.30

SPORT

Tadeusz Wiêcek

SPORT

wyœmienitym widowiskiem
zakoñczy³ siê remisem 2
: 2. Odebranie
punktów liderowi tak
zmobilizowa³o
zawodników Soko³a,
¿e w kolejnym meczu
wyjazdowym pokonali
2 : 0 "Start" Nowy S¹cz
o r a z d r u ¿ y n ê
"Biegoniczanki" Nowy
S¹cz 4 : 2.

SPORT

"Nawojem" 1 : 0. Czwarta kolejka o
mistrzostwo Klasy "A" by³a
prze³omowa dla "Soko³a". Do
S³opnic przyjecha³ lider
rozgrywek, dru¿yna
"Limanovii", która w
rozegranych wczeœniej
spotkaniach zgromadzi³a
komplet punktów.
Zawodnicy "Soko³a" po raz
kolejny udowodnili, ¿e
potrafi¹ siê zmobilizowaæ. Mecz,
który od pierwszej do ostatniej
minuty by³ dla kibiców
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