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Rowerzyœci gmin Dobra, Kamienica i S³opnice
wyruszyli na trasy rajdu wczesn¹ por¹; pokonuj¹c kolejne
punkty kontrolne nadci¹gali na metê, któr¹ tego roku
wyznaczono na stadionie KS Sokó³ w S³opnicach.
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…ku zdumieniu
organizatorów
wszyscy chêtnie
uczestniczyli
w pierwszej
konkurencji:
jazda na czas

…zaskoczeni byli tak¿e zawodnicy,
kiedy okaza³o siê, ¿e nie jeden
raz trzeba by³o opuœciæ siode³ko roweru

Sprzêt i zmagania sportowców z zaciekawieniem
obserwowali goœcie imprezy…

Na zakoñczenie imprezy
zwyciêzcy odebrali nagrody…..

i jeszcze wspólne zdjêcie.
AF
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NIECODZIENNY
JUBILEUSZ
Chocia¿ obecny budynek Zespo³u Szko³y Podstawowej i
Przedszkola w S³opnicach Górnych, do niedawna Szko³a
Podstawowa Nr 2, w niczym nie przypomina 100 - letniego obiektu,
w maju br. obchodziliœmy setn¹ rocznicê istnienia placówki.
W przygotowanie imprezy zaanga¿owa³a siê ca³a spo³ecznoœæ
S³opnic Górnych na czele z dyrekcj¹ szko³y .
Obchody jubileuszowe 100-lecia istnienia
Szko³y Podstawowej Nr 2 rozpoczê³y siê msz¹ œw.
koncelebrowan¹ przez ksiê¿y niegdysiejszych
wychowanków "Dwójki". Przewodniczy³ im najstarszy
wiekiem ks. Jan Franczak - wnuk za³o¿yciela i fundatora
szko³y. W czasie mszy poœwiêcony zosta³ sztandar,
ufundowany przez rodziców uczniów. Œwiadkiem tych
wydarzeñ by³a m. in.: wicekurator Danuta Noszka Leœniówka, pose³ Tadeusz Parchañski z ma³¿onk¹,
duchowieñstwo z ks. proboszczem Antonim Wêcem.
Byli przedstawiciele samorz¹du z wójtem Adamem
So³tysem i wiele osób zwi¹zanych obecnie lub w
przesz³oœci ze szko³¹: byli dyrektorzy i nauczyciele.

Odwiedzili nas tak¿e uczniowie z zaprzyjaŸnionej
s³owackiej szko³y w Chlebnicach ze swoim
dyrektorem Antonem Chrubošowskym. Goœcie w
dowód sympatii i przyjaŸni wrêczyli na rêce
dyrektora Marka Mrózka p³askorzeŸbê, z
widniej¹cymi na niej szko³ami w S³opnicach i
Chlebnicach. Program artystyczny opowiadaj¹cy o
dniu dzisiejszym "Jubilatki"przygotowali
uczniowie "Dwójki". Mi³ym zaskoczeniem by³
wystêp m³odzie¿y ze S³owacji - gromkimi brawami
nagrodzono wykonan¹ w jêzyku polskim piosenkê
"Sz³a dzieweczka, do laseczka".

HISTORIA UTWORZENIA PLACÓWKI
W 1904 roku utworzona zosta³a w S³opnicach druga szko³a, bêd¹ca fili¹ szko³y "Przy koœciele". Miejsce
dla niej wybrano "Na Folwarku" u Jana Franczaka. Mieœci³a siê w zwyczajnej izbie. Dziesiêæ lat póŸniej za spraw¹
miejscowego proboszcza ks. Jana Bubuli, przy pomocy Jana Franczaka wzniesiono w osiedlu now¹ szko³ê. Salê
dla uczniów S³opnic Królewskich pobudowa³ proboszcz, a dla dzieci ze Stopnic Szlacheckich Franczak. W
obecnej chwili nie ma ju¿ œladu po budynku tej pierwszej placówki edukacyjnej. Natomiast w miejscu, gdzie
niegdyœ siê znajdowa³a stoi okaza³a szko³a mog¹ca byæ chlub¹ gminy. W jej budynku mieœci siê przedszkole, sala
komputerowa, sala gimnastyczna z zapleczem oraz nowoczesna sto³ówka.
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NASZE PIERWSZE
WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
W czerwcowych wyborach do europarlamentu
wziê³o udzia³ 21,8 % mieszkañców naszej gminy.
Spoœród 3 948 osób uprawnionych do g³osowania, karty
do urn wrzuci³o jedynie 864 wyborców. Nie jest to wynik
zadowalaj¹cy, ale prawie pokry³ siê z frekwencj¹
ogólnokrajow¹. Najliczniej g³osowali mieszkañcy
Obwodu Nr 4 - S³opnice Granice (27% uprawnionych),
mniej ochoczo g³osowali mieszkañcy Obwodu Nr 3 S³opnice Górne. Komisja odnotowa³a tam najni¿sz¹
frekwencjê - 19,3 %. Najwiêksze poparcie na terenie
S³opnic uzyska³a Liga Polskich Rodzin (LPR) - 35,5 %
g³osów, tu¿ za ni¹ Platforma Obywatelska (PO) 28 %,
nastêpnie Samoobrona RP - 12,1 % przed PSL (10,8%) i
PiS (7,2 % g³osów). Procent g³osów uzyskanych przez
pozosta³e komitety wyborcze kszta³towa³ siê w

granicach 1 %. Zdecydowane zwyciêstwo
zapewni³a sobie LPR, która uzyska³a najwiêksz¹

liczbê g³osów we wszystkich obwodach
g³osowania. PO zdoby³a najwiêksz¹ liczbê g³osów
w Obwodzie Nr 1 - S³opnice Dolne Królewskie.
Komitet Wyborczy Samoobrona RP uzyska³
najwiêksz¹ liczbê g³osów w So³ectwie S³opnice
Dolne i S³opnice Granice. Na PiS g³osowa³o
najwiêcej mieszkañców Obwodu Nr 5 - S³opnice
Dolne Szlacheckie, a na PSL Obwodu Nr 1 S³opnice Dolne Królewskie. Indywidualnie
najlepszy wynik uzyska³ Bogus³aw Pêk - na lidera
LPR g³osowa³o 293 wyborców. Lider PO Bogdan
Klich uzyska³ 174 g³osy, co da³o mu drugie miejsce.
Na Joannê Jareck¹-Gomez z PSL odda³o swój g³os
84 mieszkañców S³opnic. Oto szczegó³owe wyniki
wyborów odnotowane na terenie Gminy S³opnice:

Oto szczegó³owe wyniki wyborów odnotowane na terenie Gminy S³opnice:

•ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie protoko³ów g³osowania w poszczególnych obwodach.

ci¹g dalszy na str. 6
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Nasze pierwsze wybory... cd.

Wyniki indywidualne kandydatów na pos³ów:

Pozostali kandydaci z poszczególnych list wyborczych otrzymali poni¿ej 16 g³osów

•ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie protoko³ów g³osowania w poszczególnych obwodach.
Anna Franczak

Z ¯YCIA GMINY
M£ODZI ARTYŒCI

Piosenki Dzieciêcej, zorganizowanego z
okazji Dnia Dziecka. Ich wystêpy ocenia³o

O tym, ¿e nasza m³odzie¿ jest
uzdolniona pisaliœmy ju¿ kilkakrotnie,
wspominaliœmy m³odych ekologów,
prawdziwych asów ruchu drogowego, tym
razem nie sposób nie wspomnieæ o m³odych
œpiewakach. Pokaz swych umiejêtnoœci
zaprezentowali podczas I Gminnego Festiwalu

jury w sk³adzie: Teresa Staœko i Lucjan Bo¿ek
(z Pañstwowej Szko³y Muzycznej II Stopnia w
Limanowej), Joanna Jaworz-Dutka oraz
Aleksander Smaga - kierownik Gminnego
Oœrodka Kultury z s¹siedniej Dobrej. W
kategorii przedszkolaki jurorzy najwy¿ej
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ocenili wystêp Niny Król. W grupie klas I-III
pierwsze miejsce przypad³o w udziale Sylwii
Curzyd³o (soliœi) oraz Alicji i Tomaszowi
Wiêcek (duety). W kategorii klas IV-VI
zwyciê¿y³a Agnieszka G¹sior. Publicznoœci
podoba³ siê najbardziej wystêp Urszuli
Bulandy z Zespo³u Szko³y Podstawowej i
Przedszkola w S³opnicach Górnych, która
otrzyma³a nagrodê publicznoœci. Podczas
imprezy, prócz œpiewaków prezentowa³y siê
tak¿e zespo³y ze SP nr 2 i 4, s³opnickiego
Gimnazjum i Œwietlicy Œrodowiskowej.

integracyjnego zaanga¿owa³a siê Szko³a
Podstawowa Nr 4.

NOWY SAMOCHÓD
PO¯ARNICZY
W miesi¹cu czerwcu jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w S³opnicach
Dolnych zakupi³a nowy samochód po¿arniczy.
Zgodnie z przeprowadzon¹ procedur¹
przetargow¹ zakupiono samochód po¿arniczy

TEATRZYK DLA
NAJM£ODSZYCH
Na wspólnej zabawie up³ynê³o tak¿e spotkanie
dzieci niepe³nosprawnych, które
zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. W
zabawie uczestniczyli prawie wszyscy
zaproszeni. Tym razem najm³odsi obejrzeli
wystêp teatrzyku Warsztatów Terapii
Zajêciowej funkcjonuj¹cy przy limanowskim
Stowarzyszeniu Remedium, równie¿ dla nich

zatañczyli rówieœnicy z zespo³u Humoreska
dzia³aj¹cym przy Szkole Podstawowej Nr 4
Pod Mogielic¹, a œpiewem bawili uczestnicy
muzycznego ogniska Duo. Specjalnie dla
uczestników tego wyj¹tkowego spotkania,
cykl obrazów namalowa³a Barbara Wardêga.
W zorganizowanie trzeciego ju¿ spotkania

Mercedes Benz 1019 AF, za kwotê przesz³o
153 tys z³. Wiêkszoœæ œrodków przekaza³a
jednostka OSP S³opnice Dolne- 43 tys, 15 tys.
z³ swoim kompanom przekaza³a jednostka
OSP S³opnice Górne. Brakuj¹ce œrodki
zapewni³ Wójt i Rada Gminy. Samochód
posiada autopompê, dwie linie szybkiedo
natarci. Dodatkowo nowy wóz posiada napêd
na dwie osie i wyposa¿enie standardowe
œredniego samochodu po¿arniczego. Wóz jest
w idealnym stanie, licznik wskazuje 23 tys. km
przebiegu. Dotychczas OSP w S³opnicach
Dolnych dysponowa³a tylko 1 samochodem
po¿arniczym marki Star 066. Prezes Jan Kaim
zapowiada, ¿e jednostka stra¿y w S³opnicach
Dolnych ubiega siê ju¿ o w³¹czenie do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaœniczego. Przypomnijmy, ¿e warunkiem
uczestnictwa w systemie jest posiadanie
dwóch œrednich samochodów po¿arniczych.
ci¹g dalszy na str. 8
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Nowy wóz zosta³ zaprezentowany m. in.
podczas Rajdu Rowerowego i Dnia Dziecka,
na swoim koncie odnotowa³ tak¿e udzia³ w
akcji ratowniczej. Miejmy nadziejê, ¿e nowy
samochód po¿arniczy bêdzie równie¿ zachêt¹
dla m³odych ochotników, którzy zasil¹ szeregi
jednostki OSP w S³opnicach. Zdecydowanych
zapraszamy do kontaktu z Panem Janem
Kaimem - Prezesem OSP S³opnice Dolne (tel.
3326-066).

Palacza i Marka Klimka, br¹zowe medale
otrzymali: Józef Kwiatkowski, Bogdan
Opio³a, Henryk Œlazyk i Tadeusz Florek.

MEDALE I WYRÓ¯NIENIA
W czasie obchodów stra¿ackiego œwiêta w
Gminie S³opnice nast¹pi³o uroczyste
udekorowanie zas³u¿onych dla po¿arnictwa
druhów ze s³opnickich jednostek OSP.
Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej przyzna³o Z³ote
Medale "Za zas³ugi dla po¿arnictwa" druhom:
Józefowi Grucel i Bogdanowi Œlazykowi.
Srebrnymi medalami udekorowano Paw³a

Fot. R. Mielnicki

Odznakami "Wzorowy Stra¿ak" wyró¿niono
druhów Andrzeja K¹dzio³kê i Sylwestra
Ubika. Aktu dekoracji dokona³ Wójt Adam
So³tys w obecnoœci licznie zgromadzonych
goœci uroczystoœci powi¹zanej z obchodami
narodowego œwiêta 3 Maja.

O WOJNIE WIE WSZYSTKO
Daniel Bulanda - trzecioklasista s³opnickiego gimnazjum
zosta³ laureatem Fina³u Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego,
który zosta³ rozstrzygniêty w czerwcu w Warszawie.
Tematyk¹ tegorocznych zmagañ by³y
"Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w
latach 1921-1945", a honorowy patronat
imprezy obj¹³ Minister Obrony Narodowej i
Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Zmagania 50 uczestników szczebla
centralnego trwa³y dok³adnie 11 godzin i
obejmowa³y swoim zakresem dziewiêæ
dziedzin: barwa i broñ, wybitne postacie
historyczne, znajomoœæ literatury i poezji,
pomniki i miejsca pamiêci, film fabularny itp.
Organizatorzy zadbali o urozmaicenie
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konkursu - jedn¹ z najciekawszych form
sprawdzenia wiedzy uczestników by³o
spotkanie z genera³ami II wojny œwiatowej. Na
podstawie ich wspomnieñ m³odzi
olimpijczycy musieli podaæ szczegó³owe daty
wspominanych wydarzeñ i odgadn¹æ w jakiej
jednostce pe³nili s³u¿bê. I w tej dziedzinie
Daniel siê sprawdzi³ - zdoby³ szczególne
wyró¿nienie. Ostatecznie w generalnej
punktacji Daniel zdoby³ 9 miejsce, a dyplom i
nagrodê odebra³ podczas uroczystej gali w Sali
Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Dodajmy, ¿e w czerwcu zdolny olimpijczyk
ukoñczy³ edukacjê w s³opnickim gimnazjum.

Od wrzeœnia Daniel bêdzie kontynuowa³
naukê w V Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Witkowskiego w Krakowie. Koleg¹ Daniela,
który towarzyszy³ mu a¿ do szczebla
wojewódzkiego by³ Krzysztof Wiêcek.
Krzysztof w etapie wojewódzkim na 300
uczestników zdoby³ 25 miejsce. Niestety tylko
pierwsza trójka dosta³a siê do fina³u.
Opiekunem i promotorem naszych
gimnazjalistów by³a Pani Beniamina
Wójtowicz. Wszystkim gratulujemy sukcesu!
Anna Franczak

Na sukcesy szkó³ z terenu S³opnic pracowali tak¿e inni uczniowie:
- Jacek Stanisz - uczeñ Szko³y Podstawowej Nr 1 z Fili¹, laureat konkursu
historycznego "Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego" etap wojewódzki.
- Kamil Kêska, Wioletta Kêska, Paulina Filipiak, Karolina Goliñska - udzia³ w
II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Teatrze organizowa nym przez Teatr Groteska
w Krakowie.
- Daniel Bulanda - Konkurs Wiedzy Po¿arniczej, uczestnik etapu centralnego.
- Zofia Pach - uczennica klasy drugiej gimnazjum w S³opnicach, zdoby³a I miejsce w
zawodach sportowych o Mistrzostwo Powiatu w pchniêciu kul¹, a IV miejsce w
Mistrzostwach Wojewódzkich.
Daniel Bulanda, Jacek Stanisz i Krzysztof Wiêcek wraz z rodzicami i
wychowawcami uczestniczyli tak¿e w gali wrêczenia nagród za szczególne
osi¹gniêcia uczniów w ró¿nych formach wspó³zawo dnictwa, które odby³o siê w
Limanowskim Domu Kultury.
Nagrodzo nym oraz ich rodzico m sk³adamy serdeczne gratulacje. Jesteœmy
dumni z naszych uczniów, którzy swoj¹ determinacj¹, pra cowitoœci¹ i
zaanga¿owaniem przyczyniaj¹ siê do rozpowszechniania wizerunku Naszej Gminy.

WYSOKI, ŒREDNI CZY NISKI
czyli informacja o wynikach testów przeprowadzonych w szko³ach
Informacja o wynikach egzaminu w klasie szóstej
Tabela 1 prezentuje pozycje danej szko³y w dziewiêciostopniowej skali w zale¿noœci od
uzyskanej przez ni¹ œredniej liczby punktów. Pod uwagê wziêto wszystkie szko³y podstawowe w
ca³ym okrêgu Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w latach 2004-2002.
ci¹g dalszy na str. 10
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•ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Krakowie.
Wyniki sprawdzianów klas VI z ostatnich 3 lat:

W powy¿szych tabel mo¿emy w 3-letnim przedziale czasowym porównaæ wyniki szkó³
niezale¿nie od ró¿nicy trudnoœci testów. Œredni wynik sprawdzianu w szko³ach podstawowych w
okrêgu OKE w Krakowie w latach 2004-2003-2002 uporz¹dkowano rosn¹co wed³ug œredniej
liczby uzyskanych punktów i nastêpnie po³¹czono w 9 grup staninowych. W tabeli (1) sprawdziæ
mo¿na jak¹ pozycjê w skali staninowej zajmuje dana szko³a. Z tabeli (2) mo¿emy uzyskaæ
informacjê, czy dana szko³a zachowa³a swoj¹ pozycjê w stosunku do lat 2003-2002, czy mo¿e
uzyska³a wy¿sz¹ b¹dŸ ni¿sz¹ pozycjê.
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Informacja o wynikach egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum
Pozycja szko³y w dziewiêciostopniowej skali w zale¿noœci od uzyskanej œredniej ³¹cznej
sumy punktów przez wszystkie gimnazja w okrêgu dzia³ania Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie w latach 2002 - 2004.

•ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Krakowie.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w S³opnicach w latach 2002 -2004.

ci¹g dalszy na str. 12
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W 2004 roku statystyczny uczeñ gimnazjum w okrêgu OKE w Krakowie uzyska³ 28
punktów w czêœci humanistycznej egzaminu i 25 punktów w czêœci matematyczno przyrodniczej co daje ³¹czny wynik 53 punktów. Œredni wynik uczniów Gimnazjum w
S³opnicach to 50,92 punkta - daje to wynik œredni w 9 stopniowej skali staninowej okreœlonej w
tabeli (1). Z tabeli (2) mo¿emy uzyskaæ informacjê czy gimnazjum zachowa³o swoj¹ pozycjê w
stosunku do lat poprzednich, czy te¿ mo¿e uzyska³o wy¿sz¹ b¹dŸ ni¿sz¹ pozycjê.
Dane zebra³a i opracowa³a Maria Nowak

JAK WYGL¥DAÆ BÊDZIE ORGANIZACJA PRACY SZKÓ£
W NOWYM ROKU SZKOLNYM?
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•ród³o. Opracowanie w³asne na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych.
Z tabeli uzyskaæ mo¿na informacje na temat iloœci uczniów, którzy uczêszczaæ bêd¹ do danej
szko³y w roku szkolnym 2004/2005, oraz liczebnoœæ poszczególnych klas. Ponadto tabela dostarcza
informacji o tygodniowym wymiarze godzin zatwierdzonym dla ka¿dej ze szkó³ oraz jaka bêdzie obsada
etatowa pracowników administracyjnych i obs³ugi. Przedstawiono równie¿ tygodniow¹ liczbê godzin
realizowan¹ w wymiarze obowi¹zkowym - zgodnym z ramowy planem nauczania, jak równie¿
tygodniow¹ liczbê godzin przeznaczonych na realizacjê zajêæ nadobowi¹zkowych i pozalekcyjnych. Z
podsumowania tabeli wynika, ¿e do szkó³ na terenie Gminy S³opnice uczêszczaæ bêdzie od 1 wrzeœnia br.
938 uczniów + 145 w klasach "O" i przedszkolu, ³¹cznie 1083 dzieci i m³odzie¿y. Z t¹ liczn¹ grup¹
pracowaæ bêdzie /przeliczaj¹c na pe³ne etaty/ oko³o 85 nauczycieli i 17 pracowników obs³ugi. Tygodniowo
realizowanych bêdzie1408 godzin w wymiarze obowi¹zkowym, przeznaczonych na zajêcia wynikaj¹ce z
ramowych planów nauczania oraz 220 godzin przeznaczonych na zajêcie pozalekcyjne i nadobowi¹zkowe,
z tego: 64 godz. - nauczanie indywidualne i rewalidacja, 56 godz. - biblioteka, 26 godz. - œwietlica, 26 godz.
- kó³ka przedmiotowe, 20 godz.- pedagog szkolny, 10 godz. - zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, 5 godz. gimnastyka korekcyjna, 3 godz. - logopeda, 4 godz. - zespó³ "Mali S³opniczanie", 2 godz. - kó³ko wokalnotaneczne, 2 godz. - zespó³ taneczny, 1 godz. - zespó³ "Humoreska" i 1 godz. - kó³ko plastyczno-literackie.
Maria Nowak

ZMIANA NA STANOWISKACH DYREKTORÓW
W zwi¹zku z up³ywem 5-cio letniej kadencji pe³nienia funkcji dyrektorskich, Wójt Gminy
og³osi³ w miesi¹cu marcu konkurs na stanowisko dyrektorów Szko³y Podstawowej Nr 1 z fili¹ S³opnice Granice oraz Szko³y Podstawowej Nr 4 w S³opnicach (Podmogielica). O stanowisko dyrektora ubiega³y
siê nastêpuj¹ce osoby:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 z fili¹ S³opnice - Granice - mgr Grzegorz Biedroñ.
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w S³opnicach - mgr Wojciech Wroñski.
W wyniku przeprowadzonego konkursu, który odby³ siê 13 kwietnia 2004 r., na stanowisko
Dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 1 z fili¹ S³opnice - Granice zosta³ wy³oniony Pan Grzegorz Biedroñ.
Jedyny kandydat na stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 4 w S³opnicach Pan Wojciech Wroñski
nie uzyska³ akceptacji komisji konkursowej. W zwi¹zku z powy¿szym Panu Grzegorzowi Biedroniowi
powierzono stanowisko Dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 1 z fili¹ S³opnice - Granice na okres 5-ciu lat tj.
od dnia 01 wrzeœnia 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2009r.
W drugim przypadku powierzenie stanowiska nast¹pi³o po zasiêgniêciu opinii rady szko³y, rady
pedagogicznej, rady rodziców i uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oœwiaty. Stanowisko dyrektora SP
Nr 4 od 1 wrzeœnie br. obejmie Pani Renata M³ynarczyk-Pach.
Krystyna Wikar
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JAK GMINA UZUPE£NIA
SWÓJ PORTFEL
S³opnice plasuj¹ w siê czo³ówce klasyfikacji gmin, które na inwestycje przeznaczaj¹ spore œrodki
z w³asnego bud¿etu. Z drugiej zaœ strony nale¿¹ do gmin, które dysponuj¹ skromnym bud¿etem.
Oto przybli¿ymy pokrótce, w jaki sposób gmina pozyskuje œrodki na realizacjê w³asnych zadañ.
W³adze Gminy S³opnice bardzo chêtnie
"wyci¹gaj¹ rêkê" po œrodki pochodz¹ce ze
programów pomocowych Unii Europejskiej.
Wykorzystywane s¹ niemal wszystkie mo¿liwoœci,
które mog¹ okazaæ siê pomocne przy realizacji
gminnych inwestycji. Tak¿e w tym roku na terenie
S³opnic realizowane bêd¹ kolejne inwestycje, o
dofinansowanie których wyst¹pi³ Urz¹d Gminy:
W ramach Programu Banku Œwiatowego:
- zrealizowany zostanie remont budynku Szko³y
Podstawowej Nr 4 (Podmogielica). Ogólny koszt
inwestycji wyniesie 171 157 z³, z czego
dofinansowanie stanowi 71 885 z³. Jak wskazuje
prosty rachunek matematyczny gmina na ten cel
przeznaczy tylko 99 272 z³.
W ramach Programu SAPARD:
- wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na
drodze gminnej "Markowo-Przylaski". Koszt
inwestycji to 396 361, 38 z³ - dofinansowanie 277
400 z³, gmina dok³ada 118 961, 38 z³. - w trakcie
realizacji jest równie¿ budowa drogi "Dzio³ówka"
w S³opnicach Górnych. Na ten cel otrzymano
œrodki w wysokoœci 156 tys. z³., co stanowi 70 %
ogólnego kosztu realizacji zadania - na tej samej
zasadzie zostanie wykonany kompleks boisk
sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Fili¹.
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Na ten cel gmina uzyska³a œrodki w wysokoœci 130
tys. z³, druga po³owa œrodków pochodziæ bêdzie z
bud¿etu gminy.
W ramach œrodków na remonty dróg:
- nast¹pi odbudowa dróg "Majdy - £ukasze" oraz
"Karczówka", koszt inwestycji to 131 303, 72 z³ z
czego 100 tys. z³ pochodziæ bêdzie z bud¿etu
pañstwa. Z bud¿etu gminy na ten cel przeznaczymy
jedynie 31 303, 72 z³. Sumuj¹c powy¿sze kwoty
dochodzimy do prostego rachunku
matematycznego - udzia³ gminy w w/w zadaniach
wynosi 456 293,65 z³. (30%)
- pozyskano zewnêtrze œrodki w wysokoœci 735 285
z³. (70%)
Na tym jednak nie koniec, w miesi¹cu
czerwcu Gmina S³opnice wyst¹pi³a z wnioskiem o
przyznanie dofinansowania ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Tytu³ projektu
to "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
œcieków w S³opnicach - I etap". Szacuje siê, ¿e
ca³kowity koszt inwestycji wyniesie ok. 12 mln z³.
Gdyby projekt znalaz³ uznanie, ze œrodków
Funduszu Gmina S³opnice otrzyma³aby 75 % tej
kwoty. Wniosek, o którym mowa to jeden z
najpowa¿niejszych wniosków z³o¿onych
dotychczas przez urz¹d gminy i zarazem szansa na
zrealizowanie jednej z najpowa¿niejszych
inwestycji gminnych. Projekt zak³ada budowê
kolektorów kanalizacyjnych, przepompowni i
przykanalików oraz budowê mechanicznobiologicznej oczyszczalni œcieków wed³ug
projektu firmy EKO-AQUA z Warszawy
(lokalizacja - os. Folwark Dolny - Pod drog¹).
Wniosek musi sprostaæ wysokiej konkurencji, z
wstêpnych informacji wynika bowiem, ¿e w
ramach ZPORR akceptacjê uzyska tylko co siódmy
wniosek.
Anna Franczak
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Wakacje w pe³ni, czas wiêc na wypoczynek i relaks. Poni¿ej prezentujemy
specjaln¹ mapkê, która poleca ciekawe zak¹tki naszej miejscowoœci.
Z pewnoœci¹ pos³u¿y ona turystom, którzy przybyli do S³opnic po raz pierwszy.
S¹dzimy, jednak ¿e bêdzie ona tak¿e zachêt¹ dla mieszkañców, którzy tego lata
zdecyduj¹ siê na nowo odkryæ S³opnice.
Odpowiednie przystanki:
E Urz¹d Gminy - (st¹d wyruszamy) tutaj drogi turysto mo¿esz uzyskaæ nurtuj¹ce ciê
pytana na temat turystyki i wypoczynku na terenie S³opnic, tu bowiem mieœci siê
informacja turystyczna.
E Koœció³ Œw. Andrzeja Aposto³a - piêkny drewniany koœció³ek stanowi
najwa¿niejszy zabytek architektury w S³opnicach. Zosta³ wzniesiony w II po³owie
XVIII w. Szczególnej uwadze polecamy obraz "Œwiêtej rozmowy" umieszczony w
o³tarzu g³ównym, oraz zabytkowy skarbiec i moŸdzierze. Wiêcej informacji mo¿na
uzyskaæ u proboszcza parafii.

dodatek wakacyjny

Z TURYST¥ ZA RÊKÊ

dodatek wakacyjny
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E Dwór - ten ukryty w cieniu drzew dwór pochodzi z I po³owy XIX w. Ma³o kto wie, ¿e
w dworze tym, w czasie wojny urz¹dzono szpital dla chorych i przywiezionych tu z
obozu w Pruszkowie. Przy okazji polecam spacer po okolicznym parku poœród 400 letnich dêbów, lip i kasztanowców.
E Pomnik - poœwiêcony pamiêci 32 zak³adników, przywiezionych z wiêzienia w
Nowym S¹czu i Montelupich w Krakowie, rozstrzelanych w 1944 r. przez hitlerowców.
Pomnik wykona³ wed³ug w³asnego projektu artysta Andrzej Kwiatkowski.
E Œcie¿ka przyrodnicza Zaœwiercze - Czy to mo¿liwe, by na terenie S³opnic by³
kiedyœ ocean? OdpowiedŸ na to pytanie mo¿na uzyskaæ przemierzaj¹c œcie¿kê
przyrodniczo-krajoznawcz¹ Zaœwiercze, która stanowi doskona³¹ propozycjê na
popo³udniowy spacer rodzinny. Szlak œcie¿ki wskazuj¹ drewniane tablice
informacyjne, które prezentuj¹ osobliwoœci danego miejsca. Warto zabraæ koszyk z
pysznoœciami i aparat - na trasie mo¿na urz¹dziæ piknik.
E £opieñ (951 m n.p.m.) - doskona³a propozycja na jednodniow¹ piesz¹ wyprawê w
góry. Wyjœcie od strony prze³êczy Rydza Œmig³ego zajmie jakieœ 1,5 h. Oprócz
piêknych widoków, na turystê czekaj¹ liczne jaskinie. Najd³u¿sza a zarazem najg³êbsza
to Jaskinia Zbójecka o d³. 404 metrów, z najwiêksz¹ w Polsce koloni¹ podkowca
ma³ego (gatunek nietoperzy). Inne to Czarci Dó³ (140 m) i Z³otopieñska Dziura (150
m). Najprawdopodobniej góra £opieñ kryje ok. 20 podobnych jaskiñ.
E Prze³êcz Rydza Œmig³ego - miejsce o znaczeniu historycznym, oddziela Jurków i
Chyszówki od S³opnic. Znajduj¹cy siê tutaj obelisk, upamiêtnia bitwê stoczon¹ przez
Legiony z rosyjskimi kozakami w 1914 r. i postaæ Marsza³ka E. Rydza Œmig³ego, który
bitw¹ t¹ dowodzi³. Atrakcyjny punkt widokowy. Tutaj ka¿dego roku, 11 listopada
odprawiana jest msza œw. w intencji poleg³ych za Ojczyznê.
E Mogielica (1171 m n.p.m.) - Królowa Beskidu Wyspowego, miejsce wêdrówek
wszystkich turystów przebywaj¹cych w Beskidzie Wyspowym. Ze szczytu mo¿na
podziwiaæ panoramê Tatr, Gorców, Pienin i ca³ego Beskidu. Na zachodnim stoku
polana Stomorgi - koszarowy wypas owiec. Na szczycie mo¿na rozbiæ namiot, rozpaliæ
ognisko, ponadto polana widokowa w po³udniowej czêœci stoku to wspania³e miejsce
na "wylegiwanie siê" w s³oñcu. Na Mogielicê zapraszamy szczególnie 22 sierpnia br. na
VI ju¿ Z³az Turystyczny Mogielica 2004. Na szczycie odprawiona zostanie msza œw., a
organizatorzy, jak zreszt¹ co roku, zapewniaj¹ mnóstwo atrakcji. Po prostu extra
zabawa.
E Prze³êcz S³opnicka (766 m n.p.m.) - popularna nazwa "U Tablic". Po³o¿ona na
pograniczu gmin: S³opnice i Kamienica. Z tego miejsca mo¿na podziwiaæ panoramê
Tatr, to równie¿ wspania³e miejsce na obserwacjê wschodu i zachodu s³oñca.
E Leœniówka - (S³opnice Granice) po³o¿one na granicy dwóch wsi: S³opnice i Stara
Wieœ. W tym miejscu rozpoczyna siê œcie¿ka przyrodnicza "Ostra", która prowadzi na
górê pod identyczn¹ nazw¹. Jest to dobre miejsce na odpoczynek - cisza, zieleñ i œwie¿e
powietrze. Bêd¹c w towarzystwie innych osób mo¿na rozpaliæ ognisko i urz¹dziæ
pieczenie kie³basek. Co najwa¿niejsze jest to miejsce szczególnie oblegane przez
grzybiarzy.
E Amfiteatr - (obok Urzêdu Gminy) miejsce szczególnie oblegane w niedzielne
popo³udnia. W tym miejscu skupia siê ¿ycie kulturalne S³opnic. Podczas wakacji
organizowane s¹ tutaj imprezy kulturalne, festyny oraz zabawy taneczne do bia³ego
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Je¿eli turysta przemierzy³ S³opnice wzd³u¿ i wszerz, pora na wyprawê do pobliskich
miejscowoœci. Szczególnie polecamy:
E w Tymbarku - Górê Paproæ,
E w Limanowej - Bazylikê M. B. Bolesnej, Miejsk¹ Górê (na szczycie Krzy¿
Jubileuszowy), Jab³oniec (a tam najwiêkszy cmentarz wojenny i kaplicê
mauzoleum p³k. Othmara Muhra)
ponadto:
E Oœrodek Rekolekcyjno - Rekreacyjny na stokach Œnie¿nicy (855 m n.p.m.).

"WAKACYJNA POCZTÓWKA Z KOÑCA ŒWIATA”

dodatek wakacyjny

rana.
E Hala sportowa - (przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum) doskona³a
propozycja na deszczowe dni. Wraz z rodzink¹ lub znajomymi mo¿na zagraæ w pi³kê
siatkow¹, pi³kê no¿n¹ oraz tenisa. W budynku szko³y urz¹dzona jest tak¿e si³ownia,
gdzie osoby o s³abszej kondycji fizycznej, mog¹ spokojnie przygotowywaæ siê do
proponowanych wypraw górskich.
¯yczymy mi³ych wêdrówek!

wakacyjny konkurs redakcyjny
Redakcja biuletynu "Nasze S³opnice" og³asza wakacyjny konkurs pod has³em:
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy mieszkañcy S³opnic,
którzy na tegoroczny wypoczynek udaj¹ siê w ró¿ne czêœci œwiata.
Zasady s¹ proste - wystarczy na adres redakcji nades³aæ pocztówkê, z miejsca
gdzie spêdzaj¹ Pañstwo tegoroczne wakacje. Zwyciê¿y ta osoba, która nadeœle
kartkê z miejsca najdalej po³o¿onego od S³opnic. Proszê nie zapomnieæ
o oryginalnych pozdrowieniach i danych personalnych.
Na pocztówki z wakacji czekamy do 30 wrzeœnia 2004 r.

ADRES REDAKCJI:
Redakcja Biuletynu "Nasze S³opnice"
Urz¹d Gminy w S³opnicach
34-615 S³opnice 911
z dopiskiem "Konkurs wakacyjny".
Wyniki konkursu opublikujemy
w nastêpnym numerze "Naszych S³opnic".

dodatek wakacyjny

"Wakacyjna pocztówka z koñca œwiata".
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
SESJA XIV
22 kwietnia 2004 r.
Po przyjêciu
sprawozdania z wykonania
bud¿etu za 2003 rok, Rada
Gminy jednog³oœnie udzieli³a
Wójtowi Gminy absolutorium.
Fakt ten, potwierdza realizacjê
przez wójta gminy, przyjêtych
do bud¿etu zadañ zgodnie z
przyjêtymi procedurami i
obowi¹zuj¹cym prawem.
Tak¿e ju¿ w kwietniu
Rada Gminy przekaza³a kwotê
400 tys. z³ na pokrycie po³owy
kosztów po³o¿enia nawierzchni
asfaltowej na brakuj¹cym
odcinku drogi powiatowej
S³opnice - Zamieœcie. Jednak do
rozpoczêcia prac na drodze
konieczna jest decyzja o
wspó³finansowaniu w³adz
powiatowych jako w³aœciciela
drogi.
Zmianie uleg³ tak¿e
Program Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2004 r.
Komisja przeznaczy czêœæ
œrodków na dofinansowanie
podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ w zakresie
lecznictwa odwykowego. Po
przeprowadzeniu konkursu ofert
œrodki otrzyma nowo utworzony
Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej Promedicum w
Limanowej, gdzie na leczenie
odwykowe kierowane bêd¹
osoby z terenu S³opnic.
Ju¿ wkrótce Gmina
S³opnice stanie siê cz³onkiem
spó³ki pracowniczosamorz¹dowej, której celem
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KTO, CO I ZA ILE - CZYLI GMINNE PRZETARGI
Ostatnie miesi¹ce dzia³añ urzêdu a szczególnie
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej mo¿na by³o
odnotowaæ pod has³em wzmo¿onych prac przygotowawczych
do wykonania zaplanowanych ju¿ w roku ubieg³ym, inwestycji
drogowych i oœwiatowych.
Efektem tych prac by³o przygotowanie niezbêdnej
dokumentacji i rozstrzygniêcie nastêpuj¹cy przetargów:
1. Zakup samochodu ratowniczo - gaœniczego dla jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w S³opnicach Dolnych. Przetarg
wygra³a firma Prometeusz z Che³mna. Zakupiony samochód to
mercedes Benz AF 1019, za kwotê 153 010 z³.
2. Modernizacja drogi Markowo-Przylaski - przetarg obejmuje
wykonanie ofosowania drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej
wraz z podbudow¹, kwota inwestycji 310 381 z³, termin
zakoñczenia prac to koniec lipca. Wykonawca firma Limdróg z
Limanowej.
3. Budowa drogi gminnej Dzio³ówka w S³opnicach Górnych przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie nawierzchni z p³yt
drogowych, wykonanie koryta pod konstrukcje powierzchni,
wykonanie podbudowy i po³o¿enie nawierzchni asfaltowej i
uzupe³nienie poboczy klincem kamiennym. Ca³kowita kwota
inwestycji 173 605 z³, wykonawca firma Limdróg z Limanowej.
Zakoñczenie zadania lipiec br.
4. Budowa zespo³u boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w S³opnicach Dolnych. Ju¿ nied³ugo obok szko³y powstanie
boisko do gry w siatkówkê, mini pi³kê no¿n¹, kort tenisowy oraz
boisko do gry w koszykówkê i bie¿nia. Boiska zostan¹
przygotowane wed³ug nowoczesnej technologii - nawierzchnia
boisk zostanie wykonana z trawy syntetycznej. Wszystkie boiska
zostan¹ ogrodzone. Przetarg wygra³a firma ARS Komfort ze
Szczecina - kwota 313 022 z³. Planowany termin zakoñczenia
inwestycji - 30 sierpnia br.
5. Modernizacja dróg gminnych Majdy - £ukasze (Granice) i
Karczówka (S³opnice Górne). Nawierzchniê asfaltow¹ wraz z
podbudow¹ za kwotê 131 303 z³ wykona firma Limdróg z
Limanowej.
6. Przebudowa drogi Zar¹bki oraz remont parkingu przy drodze
(S³opnice Górne obok Koœcio³a). Prace obejmuj¹ wykonanie
podbudowy, u³o¿enie krawê¿ników drogowych, chodnika z
kostki brukowej i wykonanie studzienek œciekowych. Zadanie to
wykona firma Drogbud ze S³opnic, koszt inwestycji 33 413 z³.
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W miesi¹cu lipcu zostan¹ rozstrzygniête jeszcze trzy
przetargi, których przedmiotem jest:
7. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach: Dzio³ek,
S¹czki, Pyrdo³y, Wikarówka, Goryczki, Ubikówka-Saryse,
S³opnice Górne-Zar¹bki, Leœniówka - Folwark w S³opnicach.
Termin realizacji koniec sierpnia.
8. Remont budynku Szko³y Podstawowej Nr 4 (Podmogielica)zakres prac obejmuje wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie œcian, malowanie dachu, remont instalacji, remont sal
lekcyjnych na poddaszu. Zakoñczenie remontu przewidziano na
15 paŸdziernik br.
9. Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie robót
remontowych w Filii Szko³y Podstawowej Nr 1 S³opnice Granice. Wyniki przetargów, tu¿ po rozstrzygniêciu, zostan¹
wywieszone w siedzibie urzêdu gminy na tablicy og³oszeñ.
Anna Franczak

OTRZYMA KASÊ
KTOKTO
OTRZYMA
KASÊ?
Z koñcem czerwca up³yn¹³ ostateczny termin sk³adania
wniosków o dop³aty bezpoœrednie. Formularz wniosku, ka¿dy rolnik z
terenu S³opnic otrzyma³ wraz z nakazem p³atniczym lub móg³ go
pobraæ w urzêdzie. Pomoc w zakresie wype³niania tych¿e wniosków, z
inicjatywy Urzêdu Gminy, œwiadczy³o Gminne Centrum Informacji.
Pora wiêc podsumowaæ efekty akcji ubiegania siê o dop³aty obszarowe
przez naszych rolników. W Gminie S³opnice prawo z³o¿enia wniosku o
dop³aty bezpoœrednie mia³o 761 w³aœcicieli gospodarstw rolnych.
Przypomnijmy, ¿e o dop³atê móg³ wyst¹piæ ka¿dy gospodarz
posiadaj¹cy min. 1 ha fizyczny u¿ytków rolnych. Szczegó³owe
informacje zawiera tabela nr 1.
Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych na terenie Gminy S³opnice.

OBRADOWA£A
RADA GMINY
bêdzie udzia³ w prywatyzacji
PPKS w Limanowej. Zgodnie z
podjêt¹ uchwa³¹ Gmina obejmie
w przysz³ej spó³ce 1100
udzia³ów, za ³¹czn¹ kwotê 55 tys.
z³. Nasze interesy w spó³ce i jej
w³adzach reprezentowaæ bêdzie
Wójt Gminy - Adam So³tys. W
tej chwili tworzony jest projekt
umowy spó³ki.
SESJA XV
09 czerwca 2004 r.
W zwi¹zku ze zmian¹
ustawy Prawo dzia³alnoœci
gospodarczej i wynikaj¹cym z
niej obowi¹zkiem
przedsiêbiorcy do zmiany
zaœwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej, do koñca roku
zmiany te nie bêd¹ podlega³y
op³acie. Zap³ac¹ jedynie osoby
rozszerzaj¹ce zakres
wykonywanej dzia³alnoœci.
Pod g³osowanie
oddano tak¿e dwie uchwa³y
porz¹dkuj¹ce sprawy z zakresu
oœwiaty. Aktualizacji uleg³y
obwody szkó³ publicznych z
terenu gminy - w zwi¹zku z
nadaniem du¿ej iloœci nowych
numerów budynków.
Utworzono trzy oddzia³y
przedszkolne dla dzieci 6
letnich: przy Zespole Szko³y
Podstawowej i Przedszkola, przy
Szkole Podstawowej Nr 1 z Fili¹
i przy Szkole Podstawowej Nr 4.
O nowe zapisy
uzupe³niono tak¿e statut
Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Bezpoœredni¹
przyczyn¹ zmian by³a zmiana
ustawy o pomocy spo³ecznej

•rod³o. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych - gmina wiejska S³opnice.
ci¹g dalszy na str. 20
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
oraz przejêcie przez OPS zadañ
wynikaj¹cych z ustawy o
œwiadczeniach rodzinnych.
Rada Gminy
uchwali³a tak¿e wysokoœæ
op³aty administracyjnej za
czynnoœci urzêdowe
wykonywane przez referaty
urzêdu gminy, które nie zosta³y
okreœlone przepisami o op³acie
skarbowej. I tak np. za
poœwiadczenie przez wójta
oœwiadczenia o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa
rolnego ka¿dy mieszkaniec
zap³aci 15 z³. Tak¹ sam¹ op³atê
m u s i u r e g u l o w a æ
zainteresowany za wypis
ustaleñ miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy,
natomiast za wyrys musi uiœciæ
op³atê w wysokoœci 20 z³.
Od czerwca g³ówne
kierunki dzia³ania gminy bêdzie
wyznacza³a nie tylko strategia
gminy, ale tak¿e nowo
uchwalony Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy S³opnice.
Dokument okreœla g³ówne
kierunki rozwoju gminy w
latach 2004-2013. Za dzia³ania
priorytetowe na najbli¿sze
dziesiêciolecie uznano: budowê
wodoci¹gu, kanalizacjê gminy
oraz modernizacjê pozosta³ych
dróg gminnych. Plan stanowi
tak¿e Ÿród³o informacji o
aktualnej sytuacji spo³ecznogospodarczej gminy, zawiera
ponadto identyfikacjê
problemów gminy i plan
finansowy na kolejne lata. Plan
Rozwoju Lokalnego to
niezbêdny za³¹cznik wniosków

20

Kto otrzyma kasê... cd.

Z wnioskiem o dop³aty wyst¹pi³o blisko 600 rolników co
stanowi 79 % ogólnej liczby uprawnionych. /Niestety nie zdo³aliœmy
ustaliæ dok³adnej liczby z³o¿nych wniosków, podajemy jedynie dane
szacunkowe sporz¹dzone na podstawie w³asnych obserwacji i
ewidencji/.
Tabela 2. Iloœæ z³o¿onych wniosków o dop³aty bezpoœrednie.

•ród³o. Opracowanie w³asne.

W powiecie limanowskim na 12 656 rolników, wnioski o
dop³aty z³o¿y³o 9 979 rolników co stanowi 78,84 % ogó³u
uprawnionych. - Udostêpnienie GCI i zorganizowanie w nim pomocy
dla rolników w zakresie wype³niania wniosków by³o dobr¹ i godn¹
naœladownictwa inicjatyw¹ w³adz gminy - twierdzi Pani Irena
Wielowska pracownik MODR pe³ni¹ca dy¿ur w GCI. Codziennie z
naszej pomocy korzysta³o œrednio 10-12 rolników. W ostatnich dniach
sk³adania wniosków liczba ta wzros³a do 30 osób w ci¹gu dnia. S³opnice
s¹ jedn¹ z gmin powiatu limanowskiego, z której wp³yn¹³ najwiêkszy
procent wniosków.
Anna Franczak

RENTY STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW
Od 1 sierpnia mo¿na bêdzie sk³adaæ wnioski o przyznanie rent
strukturalnych. Nale¿¹ siê one tym rolnikom, którzy sprzedali,
wydzier¿awili lub przekazali np. dzieciom swoje gospodarstwo.
Renty strukturalne - to wczesne emerytury dla
rolników, którzy znajduj¹ siê w wieku przedemerytalnym, a
zdecyduj¹ siê w ca³oœci przekazaæ swoje grunty na powiêkszenie
innego gospodarstwa lub trwale przekazaæ je swoim nastêpcom.
Renty strukturalne bêd¹ wyp³acane z bud¿etu pañstwa (program
jest finansowany w 80% ze œrodków UE, 20 % pochodzi z
bud¿etu pañstwa) a wyp³acaæ je bêdzie Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego (KRUS).
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DLA KOGO?
O rentê strukturaln¹ mo¿e ubiegaæ siê rolnik, który:
1. jest w wieku przedemerytalnym: kobieta pomiêdzy 55 - 60.
rokiem ¿ycia, mê¿czyzna 55- 65. lat i nie pobiera renty lub
emerytury z ZUS lub KRUS. Je¿eli rolnik pozostaje w zwi¹zku
ma³¿eñskim a warunki o przyznanie renty spe³niaj¹ oboje
ma³¿onkowie, rentê przyznaje siê tylko jednemu z nich.
2. prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie
rolnym przez okres co najmniej 10 lat i podlega³ ubezpieczeniu
KRUS przez okres co najmniej 5 lat (równie¿ w dniu z³o¿enia
wniosku o rentê strukturaln¹.). Oczywiœcie nie mo¿e posiadaæ
zaleg³oœci w p³aceniu tych sk³adek.
3. przekaza³ gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni u¿ytków
rolnych co najmniej 1 ha (przekazanie trwa³e stwierdzone aktem
prawnym) i zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej (z
wyj¹tkiem prowadzenia pasiek).
Swoje gospodarstwo rolnik mo¿e przekazaæ (odp³atnie
lub bezp³atnie): innemu rolnikowi lub nastêpcy, skarbowi
pañstwa, osobie prawnej lub jednostce nieposiadaj¹cej
osobowoœci prawnej, je¿eli dzia³alnoœæ rolnicza nale¿y do
zakresu jej dzia³ania oraz na cele nierolnicze (np. na zalesienie lub
na cele ochrony œrodowiska).
Natomiast przejmuj¹cy gospodarstwo musi:
1. mieæ mniej ni¿ 40 lat,
2. posiadaæ odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej (wykszta³cenie lub udokumentowany sta¿
pracy w rolnictwie),
3. nie jest emerytem ani rencist¹,
4. zobowi¹¿e siê do prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej na przejêtych
gruntach przez okres co najmniej 5 lat.
Rolnicy którzy obecnie pobieraj¹ rentê
okresow¹ z KRUS tak¿e mog¹ siê staraæ
o wejœcie w program rent strukturalnych
o ile spe³niaj¹ wszystkie
pozosta³e warunki. Rentê
strukturaln¹ wyp³aca siê
co miesi¹c nie d³u¿ej
jednak ni¿ przez 10 lat. Po
ukoñczeniu 65 roku ¿ycia
rolnik straci prawo do
œwiadczeñ wyp³acanych z
unijnej kasy i dostanie
ci¹g dalszy na str. 22

OBRADOWA£A
RADA GMINY
sk³adanych o pozyskanie
œrodków z Unii Europejskiej.
Konieczne okaza³y siê
równie¿ zmiany w uchwale
bud¿etowej i bud¿ecie gminy na
2004 rok, wywo³ane m. in.
przekazaniem œrodków na
modernizacjê budynku Szko³y
Podstawowej Nr 4 i boiska
sportowego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 z Fili¹. Radni
jednog³oœnie zaakceptowali
tak¿e zmianê limitu wydatków na
wieloletnie programy
inwestycyjne, zwi¹zan¹ ze
zmniejszeniem kosztów
przygotowania dokumentacji na
wykonanie sieci kanalizacyjnej
w gminie.
SESJA XVI
29 czerwca 2004 r.
Wznowiono debatê
dotycz¹c¹ budowy zespo³u
narciarsko-rekreacyjnego
"Mogielica".
Uchwa³¹ Rady
Gminy przyst¹piono do
opracowania miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w/w zespo³u
rekreacyjnego. W planie
okreœlone zostan¹ m. in. granice
terenów narciarskich oraz
miejsca na budowê obiektów
zwi¹zanych ze sportami
zimowymi.
Radni wyrazili zgodê
na nabycie przez Gminê S³opnice
dzia³ki stanowi¹cej w³asnoœæ
Anny i Jana Kuligów, za kwotê
15 tys. z³. Na dzia³ce tej (w os.
Dzielec) zostanie zlokalizowana
stacja uzdatniania wody dla
wodoci¹gu gminnego.
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Renty strukturalne... cd.

zwyk³¹ rentê fundowan¹ przez rolnicz¹
ubezpieczalniê KRUS.
ILE ?
Wysokoœæ renty strukturalnej ma kszta³towaæ
siê odpowiednio pomiêdzy 1100 a 2500 z³ i
ustalana bêdzie wed³ug odpowiednich
kryteriów. Wysokoœæ podstawowej renty
strukturalnej stanowi bowiem 210 % kwoty
najni¿szej emerytury i zwiêksza siê o 60% na
wspó³ma³¿onka, 50% za przekazanie
gospodarstwa rolnego o powierzchni co
najmniej 3 ha u¿ytków rolnych i po 3% kwoty
za ka¿dy nastêpny przekazany na w³asnoœæ
pe³ny hektar u¿ytków rolnych.
£¹czna wysokoœæ renty strukturalnej nie mo¿e
wynosiæ jednak wiêcej ni¿ 440% kwoty
najni¿szej emerytury / czyli uzyskaæ mo¿na
dok³adnie od 1160.52 z³ do 2431.57 z³ brutto
miesiêcznie/. Oczywiœcie od otrzymanej
kwoty rencista bêdzie musia³ odprowadziæ

nale¿ne sk³adki-podatek dochodowy, sk³adkê
na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz
emerytalno - rentowy KRUS.
Renta ulega zawieszeniu jeœli
uprawniony podejmie zatrudnienie lub inn¹
pracê zarobkow¹ podlegaj¹c¹ ubezpieczeniu
spo³ecznemu. Decyzjê w sprawach
przyznania, zawieszania i zmniejszania rent
wydaje Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR do 40 dni od dnia wp³ywu wniosku.
Bli¿szych informacji oraz pomoc zakresie
wype³niania wniosków mo¿na uzyskaæ w
Gminnym Centrum Informacji w S³opnicach.
Pomoc w w/w zakresie bêdzie œwiadczyæ
pracownik MODR - Pani Irena Wielowska.
Zapytania mo¿na kierowaæ tak¿e
telefonicznie, pod numer 3326-314.
Przygotowa³a
Irena Wielowska
i Anna Franczak

PODRÊCZNY
S£OWNICZEK ROLNIKA
Koñczymy starania o dop³aty
bezpoœrednie do naszych pól. Dzia³ki, które
uprawnione s¹ do p³atnoœci bezpoœrednich to te,
które utrzymywane s¹ w dobrej kulturze rolnej.
Wiêkszoœæ sk³adaj¹cych wnioski wyst¹pi³o o
wsparcie z tytu³u dop³at do gospodarstw
po³o¿onych na obszarze o niekorzystnych
warunkach gospodarowania /ONW/. Podstaw¹
otrzymania dop³at z tego instrumentu wsparcia jest
przestrzeganie Zwyk³ej Dobrej Praktyki
Rolniczej.
Co znacz¹ te dwa tajemnicze pojêcia?
DOBRA KULTURA ROLNA - oznacza tylko tyle,
aby:
- na polu które obecnie jest polem ornym, by³a
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uprawiana jakaœ
roœlina,
- ³¹ki by³y koszone
co najmniej raz w roku,
- pastwiska by³y wypasane,
- ³¹ki, pastwiska i œcierniska nie mog¹ byæ
wypalane.
ZWYK£A DOBRA PRAKTYKA ROLNA
Wymagania w zakresie Zwyk³ej Dobrej
Praktyki Rolnej zosta³y okreœlone w
Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia
2004r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu
udzielania pomocy finansowej na wspieranie
dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania objêtej
planem rozwoju obszarów wiejskich.
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Ustalono tam wymagania w zakresie:
a) stosowania nawozów i ich przechowywania
b) rolniczego wykorzystania œcieków
na terenie gospodarstwa rolnego
c) rolniczego wykorzystania komunalnych
osadów œciekowych
d) stosowania i przechowywania œrodków
ochrony roœlin
e) gospodarki na u¿ytkach zielonych
f) utrzymywanie czystoœci i porz¹dku
w gospodarstwie rolnym
g) ochrona siedlisk przyrodniczych
h) ochrona gleb
i) gospodarki wodnej.
W szczególnoœci s¹ to, miêdzy
innymi, takie wymagania jak:
· Obornik i gnojówka mo¿e byæ
wywo¿ona na pole w okresie
pomiêdzy 1 marca a 30
listopada. Nie mo¿na
stosowaæ tych nawozów na
gleby zalane wod¹,
przykryte œniegiem czy
zamarzniête.
· Obornik i gnojówkê nie
mo¿na nawoziæ na miejsca
po³o¿one w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 20 m od brzegu cieku
wodnego.
· Zabrania siê stosowania gnojówki i
nawozów azotowych na pola o
nachyleniu wiêkszym ni¿ 10%, gdy nie s¹
one pokryte roœlinnoœci¹.
· Obornik na gruncie ornym winien byæ
wymieszany z gleb¹ (przyorany) nie póŸniej ni¿ na
drugi dzieñ po wywiezieniu.
· Przy stosowaniu œrodków ochrony roœlin
(oprysków) nale¿y przestrzegaæ instrukcji ich
stosowania, a szczególnie przestrzegaæ okresów
karencji i prewencji.
· Œrodki ochrony roœlin na terenie otwartym mo¿na
stosowaæ jeœli prêdkoœæ wiatru nie przekracza 3 m/s,

a miejsce stosowania jest oddalone o co najmniej 5
m od dróg publicznych i 20 m od budynków, pasiek,
cieków wodnych.
· Nale¿y prowadziæ ewidencjê zabiegów
wykonywanych przy u¿yciu œrodków ochrony
roœlin (rejestr, zeszyt).
· Istnieje zakaz wypalania traw na ³¹kach,
pastwiskach, miedzach, rowach, pasach
przydro¿nych, nieu¿ytkach. Równie¿ zakazane jest
wypalanie œciernisk i s³omy.
· Na terenie gospodarstwa nale¿y
utrzymywaæ czystoœæ i porz¹dek
oraz posiadaæ urz¹dzenie do
gromadzenia odpadów
komunalnych (np. wydzielone
miejsce z workiem na œmieci).
· Œcieki domowe nie mog¹ byæ
o d p r o w a d z a n e
bezpoœrednio do wód
powierzchniowych lub
do ziemi.
· Wymagania, które
bêd¹ obowi¹zywaæ od
dnia 25 paŸdziernika
2008 roku. Obornik
w i n i e n
b y æ
przechowywany na
nieprzepuszczalnych p³ytach
zaopatrzonych w instalacje
odprowadzaj¹ce odcieki (wody
gnojowe) do szczelnych zbiorników
na gnojówkê. Gnojówka powinna byæ
przechowywana w szczelnym
zbiorniku. Pojemnoœæ zbiornika na gnojówkê i
wielkoœæ p³yty gnojowej winna byæ taka aby mo¿na
by³o w nich gromadziæ nawóz z 4 miesiêcy.
Ponadto wnioskodawca zobowi¹zuje siê do
prowadzenia produkcji rolnej na gruntach
po³o¿onych na obszarze ONW przez okres, co
najmniej 5 lat od otrzymania pierwszej dop³aty.
Irena Wielowska
Tadeusz Florek

Przypomina siê rolnikom o prowadzeniu w swoich gospodarstwach ksi¹¿ki leczenia
zwierz¹t oraz prowadzenia rejestracji sprzeda¿y mleka do rozliczenia kwoty
bezpoœredniej do Agencji Rynku Rolnego. Wszelkich informacji w tym zakresie
udziela pracownik MODR Pani Irena Wielowska.
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UTYLIZACJA
Z W I E R Z ¥T
Wed³ug nowych wymagañ Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (dotycz¹cych prowadzenia ewidencji i
rejestrów), aby mo¿na by³o "wyrejestrowaæ" pad³¹ sztukê byd³a
nale¿y jej zw³oki poddaæ utylizacji - przedstawiæ w Biurze Terenowym ARiMR w Limanowej
zaœwiadczenie (druk) o przekazaniu sztuki do utylizacji. Utylizacj¹ zajmuj¹ siê
wyspecjalizowane firmy. Najbli¿sza to: SARIA Ma³opolska Spó³ka z o.o. w Krakowie. Firma
ta otrzyma³a dotacjê z ARiMR do kosztów utylizacji. Na dzieñ dzisiejszy koszt utylizacji ma
wynosiæ 50 z³ od sztuki du¿ej (krowa). Firma odbiera padlinê do 48 godzin po zg³oszeniu.
Zg³aszaæ nale¿y na numer (012)3873065 - w dni robocze od 7:00 do 22:00. (Nr telefonu
komórkowego: 0602758211).
Firma zajmuje siê równie¿ utylizacj¹ innych pad³ych zwierz¹t:
a) sztuka ma³a (owca, koza, trzoda chlewna) - 10 z³,
b) inne (koñ) - 600 z³/tonê + 1,40 z³/km.
Tadeusz Florek

BEZPIECZNE
WAKACJE
W miesi¹cu czerwcu wakacyjny
wypoczynek rozpoczê³o 1075 uczniów z
terenu S³opnic. Okres wakacji to dla dzieci i
m³odzie¿y czas wypoczynku i rozrywki. Niestety,
w tym okresie dochodzi do wielu wypadków. Czasami
s¹ one spowodowane lekkomyœlnoœci¹ i brawur¹
m³odzie¿y, która jest nieœwiadoma zagro¿eñ, czasem jednak
jest to równie¿ brak opieki ze strony doros³ych. Dlatego policja
apeluje zarówno do m³odzie¿y i rodziców o zachowanie
szczególnej ostro¿noœci podczas tegorocznego wypoczynku.
st. sier¿ant Dariusz Ociepka
Dzielnicowy Gminy S³opnice
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KIEDY WP£ATY,
A KIEDY WYP£ATY?
Kalendarium wybranych wp³at i wyp³at w Urzêdzie Gminy:
WYP£ATY:
- od 10 do 15 ka¿dego miesi¹ca osoby nie posiadaj¹ce kont
bankowych odbieraj¹ w kasie zasi³ki rodzinne i przys³uguj¹ce do
nich dodatki. W tym samym terminie wyp³acane s¹ równie¿ dodatki
mieszkaniowe,
- od 20 do 25 ka¿dego miesi¹ca wyp³acane s¹ zasi³ki sta³e, okresowe i
celowe.
Prosi siê o dotrzymywanie terminu odbioru pieniêdzy. Osoby, którym
przys³uguje zasi³ek proszone s¹ o zg³aszanie siê OSOBIŒCIE do kasy
urzêdu.
WP£ATY:
- do 15 wrzeœnia p³acimy trzeci¹ ratê podatku rolnego, leœnego i od
nieruchomoœci,
- do 15 listopada p³acimy czwart¹ ratê podatku rolnego, leœnego i od
nieruchomoœci.
Op³atê za wywóz œmieci najlepiej uiœciæ przy ratach podatków.
Powy¿szych wp³at dokonuje siê u so³tysa, na rachunek bankowy w
BS Rzemios³a Kraków O/Tymbark nr
10858900060190000960320004, lub ostatecznie w kasie urzêdu.
Prosi siê o dotrzymywanie terminu wp³aty pieniêdzy.
Joanna Be³¿ek

SPORT

Koniec sezonu pi³karskiego to zazwyczaj
czas podsumowañ, statystyk i refleksji przed kolejn¹
rund¹ rozgrywek. Sokó³ S³opnice po s³abszej grze w
rundzie jesiennej pokaza³ "pi³karsk¹ wiosn¹", ¿e staæ
go na efektown¹ i efektywn¹ grê w s¹decko limanowskiej klasie A, ostatecznie plasuj¹c siê z

SPORT

TRZECIA DRU¯YNA
WIOSNY

ci¹g dalszy na str. 26
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SPORT

Trzecia dru¿yna wiosny... cd.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

36-cioma punktami na pi¹tej pozycji,
co mo¿na, a nawet trzeba nazwaæ
sukcesem. Nie nale¿y faworyzowaæ
któregoœ z zawodników. Pochwa³a
nale¿y siê ca³emu zespo³owi za wolê
walki i wysi³ek, dziêki którym Soko³a
nale¿a³o siê obawiaæ. Rewelacj¹
wiosny okaza³ siê Hart Têgoborze,
zajmuj¹cy po pierwszej rundzie 6
miejsce, a mimo to potrafi³ wyjœæ na
czo³o tabeli, zapewniaj¹c sobie awans
do "okrêgówki". Rozczarowaniem
by³a dru¿yna Limanovii, która mimo
s³abszej formy zawodników z
Nawojowej, dru¿yny zajmuj¹cej
pierwsze miejsce po "jesieni", nie
potrafi³a zapewniæ sobie pozycji lidera
na koniec rozgrywek klasy A. Dziêki
takim rozstrzygniêciom w przysz³ym
sezonie odbêd¹ siê wielkie derbowe
pojedynki miêdzy Soko³em,
Limanovi¹ i Tymbarkiem, który
równie¿ nie utrzyma³ siê w V lidze.
Sokó³ imponuj¹co rozpocz¹³
wiosnê zwyciê¿aj¹c dru¿yny z: £¹cka,
Laskowej i Nawojowej. Zwyciêsk¹

passê powstrzyma³a Limanovia wygrywaj¹c
z Soko³em 3:0. Nastêpnie zwyciêstwo ze
Startem Nowy S¹cz i pora¿ka z
Biegoniczank¹. Ten mecz zmobilizowa³
zawodników Soko³a, który zmia¿d¿y³ w
kolejnym meczu Gorce Kamienica 5:0,
wygra³ 1:0 z Barciczank¹ i kontrowersyjnie
przegra³ z Hartem Têgoborze 1:0. Podczas
dwóch ostatnich meczów Sokó³ zdoby³ 4
pkt. wygrywaj¹c 4:3 z Dobrzank¹ i
remisuj¹c 1:1 z Mordark¹.
W ci¹gu 11 wiosennych meczów
Sokó³ zgromadzi³ 22 pkt. (7 zwyciêstw, 1
remis, 3 pora¿ki), zdobywaj¹c 24 i trac¹c 16
bramek, dziêki czemu zosta³ trzeci¹ dru¿yn¹
wiosny.
Zdaniem prezesa Andrzeja Lisa w
dru¿ynie nie zapowiadaj¹ siê zmiany
kadrowe, gdy¿ obecny zespó³ z
powodzeniem mo¿e w przysz³ym sezonie
zdobywaæ A-klasowe punkty.
Jako kibic Soko³a S³opnice wierzê,
¿e na miejscowym boisku nie zabraknie
emocji i mecze w zbli¿aj¹cym siê sezonie
2004/2005 bêd¹ powodem do zadowolenia i
dumy dla mieszkañców S³opnic.

NAJLEPSI W POWIECIE
Szczególne gratulacje nale¿¹ siê uczniom
gimnazjum w S³opnicach, którzy w zakoñczonym ju¿
roku szkolnym 2003/2004, zajêli pierwsze miejsce w
powiatowych rozgrywkach pi³ki no¿nej. Zwyciêstwo
na szczeblu powiatu to jednoczeœnie zaszczytne prawo
do reprezentowania powiatu limanowskiego w
rozgrywkach rejonowych. Zawody te odby³y siê 8
czerwca na stadionie KS. "Sokó³" w S³opnicach, a ich
organizatorem by³ Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy
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czasie wakacji wszyscy mi³oœnicy pi³ki
no¿nej nie zapomnieli sobie o tej
najpopularniejszej dyscyplinie
sportowej, przypominam o kolejnej ju¿
siódmej edycji rozgrywek "O Puchar
Wójta Gminy S³opnice" w pi³ce no¿nej.

"O Puchar Wójta Gminy S³opnice"
które rozpoczn¹ siê 8 sierpnia br. na stadionie "Soko³a"
w S³opnicach.

SPORT
SPORT

Serdecznie zapraszamy
Tadeusz Wiêcek

SPORT

Najlepszym dru¿ynom wrêczone
zostan¹ puchary, nagrody oraz
okolicznoœciowe dyplomy.

SPORT

Warunkiem wziêcia udzia³u w
rozgrywkach jest zg³oszenie w Urzêdzie
Gminy S³opnice do dnia 4 sierpnia dru¿yny.
Winna siê ona sk³adaæ z bramkarza i piêciu
zawodników oraz maksymalnie trzech
zawodników rezerwowych. Rozgrywki
zorganizowane zostan¹ w trzech kategoriach
wiekowych: I - rocznik 1987 i starsi, II rocznik 1988 - 90, II - rocznik 1991 - 93.
/W dru¿ynie wystêpowaæ mo¿e
maksymalnie dwóch zawodników czynnie
graj¹cych - dotyczy dru¿yn rocznika 1987 i
starszych, do udzia³u zapraszamy równie¿
zawodników zamieszkuj¹cy oraz
przebywaj¹cy na wakacjach w S³opnicach/.

SPORT

do wziêcia udzia³u w rozgrywkach pi³ki no¿nej

SPORT

ZAPROSZENIE

SPORT

z Limanowej. W zawodach udzia³ wziê³y
reprezentacje powiatów: gorlickiego,
nowos¹deckiego, krynickiego i oczywiœcie
limanowskiego. I tym razem uczniowie
s³opnickiego gimnazjum stanêli na podium
uzyskuj¹c trzecie miejsce. Dbaj¹c, aby w
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