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PORA WYPRZEDZIÆ
INNYCH
Niespe³na dwa lata temu uczestniczyliœmy w
otwarciu hali sportowej przy Gimnazjum i Szkole
Podstawowej Nr 1, teraz obiekt ten wzbogaci³ siê o
najnowoczeœniejszy w powiecie kompleks boisk sportowych.
Na pocz¹tku paŸdziernika tego roku, z okazji otwarcia
nowego kompleksu boisk sportowych, uczniowie gimnazjum
i "Jedynki" wspólnie ze swoimi nauczycielami zorganizowali
specjalny piknik sportowy. Podczas imprezy, na sztucznej
murawie rozegrano towarzyskie spotkania przedstawicieli
samorz¹du lokalnego i nauczycieli, a uczniowskie
reprezentacje szkó³ z Przyszowej, Limanowej, S³opnic,
Laskowej i Tymbarku walczy³y o puchar wójta w pi³ce no¿nej
i siatkowej. Rozgrywk¹ bacznie przygl¹dali siê w³odarze
kompleksu, dyrektor Gimnazjum Lucyna Sroka oraz dyrektor
Szko³y Podstawowej Nr 1 z Fili¹ Grzegorz Biedroñ, a tak¿e
goœcie: starszy wizytator Józef Wojas, wójt - Adam So³tys,
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radni gminy S³opnice, dyrektorzy Szko³y
Podstawowej Nr 1 i 3 w Limanowej oraz
dyrektorzy szkó³ z terenu S³opnic. Nie
zabrak³o tak¿e programu arystycznego,
oczywiœcie ze sportem w tle. Wystêp
rozpoczê³y gimnazjalistki, nastêpnie
wyst¹pi³ zespó³ "Wysokie napiêcie" w
pokazie tañca break dance. Na
zakoñczenie imprezy zorganizowano
pokaz sztuk walki Taekwondo, któr¹
poprowadzi³ Jan Kubatek.
OPINIE:
! Oddanie kompleksu nowoczesnych
boisk w S³opnicach to mocny pocz¹tek
XXI wieku pokazuj¹cy, ¿e mieszkañcy i w³adze
S³opnic bez kompleksów mog¹ czuæ siê
pe³noprawnymi mieszkañcami Europy dyrektor Grzegorz Biedroñ

! Dotychczas doganialiœmy innych naszymi
oœwiatowymi inwestycjami - mówi wójt Adam
So³tys. - Ta jest pierwsz¹, która pozwoli³a nam
ich wyprzedziæ.

PÓ£TORA MIESI¥CA
Budowa obiektu trwa³a pó³torej miesi¹ca: rozpoczê³a siê w po³owie lipca i trwa³a do koñca
siepnia br. G³ównym wykonawc¹ projektu by³a szczeciñska firma ARS Komfort, a pomys³odawc¹ i
inicjatorem inwestycji by³ wójt Adam So³tys. Nawierzchnia boisk zosta³a pokryta sztuczn¹ muraw¹,
która sprawi³a, ¿e boiska zyska³y wysokie parametry techniczne, s¹ bezpieczne i estetyczne w
wygl¹dzie. W kompleksie przyszkolnych boisk znajduj¹ siê kort tenisowy, boiska do siatkówki i pi³ki
rêcznej oraz bie¿nia. Inwestycja kosztowa³a 313 tys. z³.,40 procent tej kwoty pokry³y œrodki funduszu
Sapard. Obiekt stwarza równie¿ doskona³e warunki do organizacji obozów i zgrupowañ sportowych.
Z kompleksu mog¹ korzystaæ tak¿e mieszkañcy gminy.
Anna Franczak

OTWARTA, WYROZUMIA£A I ZARAZEM
KONSEKWENTNA W SWOICH DECYZJACH
Z pytaniem, o to jaka bêdzie nowa dyrektor, zwróciliœmy siê do Pani Renaty M³ynarczyk - Pach,
której powierzono stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 4 w S³opnicach.
Objê³a Pani niedawno stanowisko dyrektora
Szko³y Podstawowej Nr 4. Jak czuje siê Pani w
nowej roli?
- Mam œwiadomoœæ, ¿e pe³nienie funkcji
dyrektora szko³y wymaga odpowiedzialnoœci.

Chcê swoj¹ funkcjê pe³niæ najlepiej jak potrafiê,
natomiast by sprecyzowaæ odczucie z ni¹
zwi¹zane potrzeba czasu.
ci¹g dalszy na str. 4
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Otwarta, wyrozumia³a... c.d.
Nie ubiega³a siê Pani o stanowisko dyrektora w
konkursie og³oszonym przez wójta gminy. Czy jest
Pani zaskoczona nominacj¹?
- Decyzja wójta nie zapad³a z dnia na dzieñ. Poprzedzona
by³a rozmow¹ z Rad¹ Pedagogiczn¹, która
zaproponowa³a moj¹ osobê na stanowisko dyrektora
oraz spotkaniem z Rad¹ Rodziców, która ten wniosek
zaakceptowa³a. To, ¿e po nierozstrzygniêtym konkursie
wójt powo³a³ na to stanowisko osobê z grona odczytujê
jako wolê dobrej wspó³pracy ze szko³¹ i œrodowiskiem
oraz jako troskê o dobr¹ atmosferê w naszej szkole.
Kredyt zaufania oferowany mi przez nauczycieli,
rodziców i wójta jest g³ówn¹ motywacj¹ w pe³nieniu
obowi¹zków dyrektora szko³y.
Jakimi cechami powinna odznaczaæ siê osoba na
stanowisku dyrektora?
- Wspó³czesny dyrektor to przede wszystkim osoba
operatywna, otwarta, odporna na stres, wyrozumia³a ale
i konsekwentna.
Nowa funkcja to przede wszystkim nowe obowi¹zki.
Co zdaniem Pani mo¿e przysporzyæ dyrektorowi
najwiêcej problemów w zarz¹dzaniu placówk¹?
- Na to pytanie trudno mi jeszcze odpowiedzieæ. Na dzieñ
dzisiejszy wiem jakie problemy niesie ze sob¹ remont
szko³y, ale ¿yczy³abym sobie aby tego typu problemów
by³o jak najwiêcej. Odnoœnie innych czas poka¿e.
W czasie wakacji rozpoczêto remonty i naprawy. Co
zmieni siê w szkole?
- Przeprowadzony remont pomieszczeñ po zwolnionym
mieszkaniu pozwoli³ na pozyskanie trzech dodatkowych
sal. Bardzo cieszymy siê, ¿e dziêki nowej sali zwiêkszy siê
przestrzeñ dla naszych najm³odszych wychowanków z
oddzia³u przedszkolnego, dla których zajêcia edukacyjne
by³y prowadzone w bardzo trudnych warunkach. Druga z
sal s³u¿yæ bêdzie uczniom z klasy I, natomiast ostatnia
sala zostanie zagospodarowana zgodnie z potrzebami
szko³y. Dziêki œrodkom przeznaczonym przez samorz¹d
gminy tak¿e sale zostan¹ wyposa¿one w niezbêdny sprzêt.
Do dyspozycji uczniów zostanie oddana nowa szatnia. W
remontach przewidziano równie¿ zmianê stolarki
zewnêtrznej, wyremontowanie i malowanie dachu,
kominów, odnowienie elewacji. Prace te s¹ na
ukoñczeniu.
Jak planuje Pani kierowaæ szko³¹ w kolejnych
latach?
- Najwa¿niejsze jest zapewnienie dzieciom optymalnych
warunków do rzetelnej pracy i wszechstronnego rozwoju
oraz zachowanie wartoœci przekazywanych uczniom w
90- letniej tradycji szkolnictwa pod Mogielic¹. Bardzo
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wa¿nym aspektem ¿ycia szko³y jest wzajemne zrozumienie
i wspó³praca pomiêdzy nauczycielami i dyrektorem.
Do³o¿ê wszelkich starañ, aby ta wspó³praca uk³ada³a siê
jak najlepiej, bo zdajê sobie sprawê z tego, ¿e atmosfera
panuj¹ca w gronie pedagogicznym przek³ada siê na
pracê dydaktyczno-wychowawcz¹, a w efekcie koñcowym
na wyniki pracy szko³y. Pomimo trudnoœci jakie prze¿ywa
szkolnictwo w Polsce, jestem optymistk¹ i wierzê w to, ¿e
wiele mo¿na zrobiæ. Istotnym elementem jest tu
wspó³praca z organami prowadz¹cymi i nadzoruj¹cymi
oraz miêdzy dyrektorami szkó³, a ta w naszej gminie
uk³ada siê bardzo dobrze.
Rozmawia³a
Anna Franczak

PODZIÊKOWANIE
dla Pani Aliny Lachcik
Dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 4
w S³opnicach

W zwi¹zku z zakoñczeniem pe³nienia funkcji
Dyrektora Szko³y Podstawowej
Nr 4 w S³opnicach sk³adam serdeczne podziêkowanie.
Pani praca na stanowisku dyrektora
i nauczyciela przyczyni³a siê do przekazania wiedzy
i wychowania m³odego pokolenia S³opnic.
Pragnê podziêkowaæ za dotychczasow¹ wspó³pracê,
¿ycz¹c Pani sukcesów w pracy zawodowej.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy S³opnice
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Z ¯YCIA GMINY
WIZYTA SYNGALEZKICH DZIECI
26 lipca, mieszkañcy S³opnic goœcili
w swojej miejscowoœci Dzieciêcy Zespó³
Regionalny Ranga Kala ze Sri Lanki. Goœcie
przyjechali na zaproszenie Ma³ych
S³opniczan, a wizyta syngalezkich dzieci
z o s t a ³ a
zorganizowana
w ramach
odbywaj¹cego
siê w Nowym
S¹czu festiwalu
"Œwiêta Dzieci
Gór". Podczas
"dnia u polskich
przyjació³",
zespó³ odwiedzi³
m.in. Miejsk¹
Górê i Bazylikê
M. B. Bolesnej w
Limanowej.
PóŸnym popo³udniem nasi goœcie wspólnie z
Ma³ymi S³opniczanami wyst¹pili przed nasz¹
publicznoœci¹.
DO¯YNKI GMINNE
Gospodarzami tegorocznych do¿ynek
gminnych byli miszkañcy osiedli Markówka,
Udzielówka i Z¹bczykówka. Mieszkañcy

zgodnie z praktykowanym od kilku lat
zwyczajem, wykona³y wieniec do¿ynkowy i
z³o¿y³y go wraz z owocami tegorocznych
plonów na o³tarzu koœcio³a œw. Andrzeja
Aposto³a. Starostami do¿ynek by³y Panie:
Anna Krzemiñska, Maria Nowak i Pan Jan
Wikar. Goœæmi do¿ynek byli: pose³ Bronis³aw
Dutka, kierownik MODR Leszek Leœnik, a
tak¿e Przewodnicz¹cy Rady Gminy, radni i
spo³ecznoœæ S³opnic. Nie mog³o oczywiœcie
zabrakn¹æ czêœci artystycznej. Bardzo podoba³
siê wystêp Ko³a Gospodyñ Wiejskich,
Orkiestry Dêtej pod batut¹ Adama WoŸniaka i
tañce dzieciêcego Zespo³u "Mali
S³opniczanie". Tradycyjnie zabawa
do¿ynkowa zakoñczy³a siê festynem, który
trwa³ do wczesnych godzin rannych.

Wójt Gminy S³opnice sk³ada
serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy
w³¹czyli siê w przygotowanie do¿ynek
gminnych, w szczególnoœci:
! Pañstwu Piaskowym - w³aœcicielom
piekarni "Pod Brzegiem", za przekazanie
pieczywa i u¿yczenie doro¿ki konnej
! Panu Piotrowi Grucy i Cukierni "Ptyœ"
za wyroby cukiernicze
! Panu Mieczys³awowi Wiêckowi za
u¿yczenie figur do przygotowania wystroju
amfiteatru.
ci¹g dalszy na str. 6
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Z ¿ycia gminy... c.d.

VI Z£AZ TURYSTYCZNY
MOGIELICA
Na szczycie Mogielicy ju¿ po raz
szósty zorganizowano Z³az Turystyczny
Mogielica. Podobnie jak w latach ubieg³ych i
tym razem nie zawiedli turyœci.
Najwa¿niejszym punktem tegorocznego
programu by³o poœwiêcenie krzy¿a z okazji 50.
rocznicy pobytu Papie¿a Jana Paw³a II na
Mogielicy. Pierwszy raz w historii Z³azu na
szczycie odprawiono tak¿e mszê œw. w intencji
turystów. Nie zabrak³o chêtnych do udzia³u w
konkursach przyrodniczych, krajoznawczych i
sportowych. Najm³odszym uczestnikiem
Z³azu zosta³ 2-letni Mateusz Giemzik ze
S³opnic, zaœ najstarszym by³ 79- letni Piotr
Staœko, mieszkaj¹cy równie¿ w S³opnicach.

Kolejny - jak¿e mi³y tytu³- powêdrowa³ do
S³opnic - Miss Mogielicy wybrano bowiem 19letni¹ Annê Pach. Ka¿dy uczestnik otrzyma³
okolicznoœciow¹ plakietkê, kalendarzyk i
móg³ skosztowaæ potraw z grila.

W EKSPRESOWYM SKRÓCIE:
[ 1 sierpieñ - na stadionie KS Sokó³ zosta³y
rozegrane III Gminne Zawody Stra¿ackoPo¿arnicze.
W rywalizacji uczestniczy³y
jednostki OSP ze S³opnic Górnych i Dolnych.
Kilkugodzinne "zmagania z wê¿em" wy³oni³y
zwyciêzcê - z niewielk¹ przewag¹ punktow¹,
puchar wywalczy³a OSP ze S³opnic Dolnych,

natomiast wœród M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych pierwsze miejsce przypad³o w
udziale reprezentantom S³opnic Górnych.

[ 18 sierpieñ - na po³udniowym stoku
Mogielicy stan¹³ trzy i pó³metrowy krzy¿
papieski. Bêdzie to trwa³y znak
upamiêtniaj¹cy wêdrówki ks. Karola Wojty³y
po Beskidzie Wyspowym i Mogielicy. Sk³ad
ekipy montuj¹cej krzy¿: Tomasz Kêska,
Robert M³ynarczyk, Bartosz Œlazyk, Tadeusz
Wiêcek i Józef Wikar. Uroczyste poœwiêcenie
krzy¿a nast¹pi³o 22 sierpnia, podczas Z³azu
Turystycznego.

[ 1 wrzesieñ - inauguracja roku szkolnego
2004/2005. W gminie S³opnice rok szkolny
rozpoczê³o 764 uczniów szkó³ podstawowych
i 307 uczniów gimnazjum. Nad ich edukacj¹
pracowaæ bêdzie w sumie 93 nauczycieli.
Kadra nauczycielska w nowym roku szkolnym
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wzros³a o 17 nowych nauczycieli.

[ 5 wrzesieñ - na VI Przegl¹dzie Dorobku
Kulturalnego i Kulinarnego Kó³ Gospodyñ
Wiejskich Powiatu Limanowskiego w
Mêcinie reprezentantki S³opnic zdoby³y II
miejsce. Panie: Maria Kaim, Maria Pachut,
Maria Papie¿ i Irena Gros wystawi³y scenkê
"Robienia paj¹ka" - paj¹k to sporz¹dzona z
przêdzy p³óciennej ozdoba mieszkania,
zawieszana pod sufitem. Nawiasem mówi¹c,
jest to bardzo pracoch³onne zajêcie. Komisjê
przekona³y tak¿e smako³yki przygotowane
przez Ko³o: gotowane karpiele i ¿eberka.
[ 10 wrzesieñ - z terenu S³opnic znik³o
kilkadziesi¹t kilogramów œmieci. Sta³o siê to
za spraw¹ uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum, którzy w ramach akcji "Sprz¹tanie
œwiata" uporz¹dkowali przydro¿ne rowy i
fosy, œcie¿ki rowerowe i przydro¿ne, a tak¿e
okolice szkó³ i przystanki autobusowe.
M³odzie¿ zebra³a tak¿e œmieci z Mogielicy
oraz prowadz¹cych tam szlaków
turystycznych.
27 wrzesieñ - odby³y siê mistrzostwa gminy w

biegach prze³ajowych uczniów szkó³ z terenu
S³opnic. By³y one jednoczeœnie eliminacjami
do zawodów powiatowych. Reprezentantami
uczniów podstawówek zostali: Ewelina Sroka,
Anna Kapera, Justyna Zborowska, Pawe³
Giemzik, Sylwester Goliñski i Ireneusz
Podgórny. Natomiast z grupy gimnazjalistów
najszybciej na metê dotarli: Magda i Joanna
Zborowska, Monika Ryœ, Paulina Gros,
Paulina Goliñska, Jakub Palacz, Jacek Lisek,
Wojciech Sroka i Pawe³ Opoka.

REPORTERSKI NADZÓR
czyli gminne roboty i remonty
Chodnik do Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
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Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum

Droga Przylaski

Droga gminna w osiedlu S¹czki

Droga Gminna Majdy - £ukasze i Dzio³ek

8

Nasze S£OPNICE - Nr 26 - paŸdziernik 2004

Remont Szko³y Podstawowej na Granicach

Parking przy remizie OSP
w S³opnicach Górnych

Droga w osiedlu Pyrdo³y

Parking przy Koœciele Parafialnym w S³opnicach Górnych
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Droga gminna Dzio³ówka

Remont w Szkole Podstawowej Nr 4 Podmogielic¹

Droga w osiedlu Karczówka
Wszystkie wykonane inwestycje
zosta³y skontrolowane przez radnych Gminy
S³opnice, podczas wspólnego objazdowego
posiedzenia Komisji Rady Gminy, które mia³o
miejsce 12 paŸdziernika br. Radni równie¿
bacznie przeœledzili koszty realizacji
poszczególnych inwestycji - ogólna wartoœæ
dotychczas wykonanych inwestycji to
1.662.693 z³, d³ugoœæ wykonanych dróg
asfaltowych to 6,1 km.
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FINANSOWY PÓ£METEK
Czyli informacja o przebiegu wykonania
bud¿etu za I pó³rocze.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która mia³a miejsce 26 sierpnia br., radni
jednog³oœnie przyjêli informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze
2004 roku. Zastrze¿eñ nie wnios³a tak¿e Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba
Obrachunkowa w Krakowie.
Obowi¹zek przedstawienia informacji
radzie wynika z ustawy o finansach
publicznych i ma na celu kontrolê
poprawnoœci realizacji dochodów i wydatków
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W³aœciwa gospodarka finansowa warunkuje

bowiem udzielenie wójtowi gminy w roku
nastêpnym absolutorium.
SprawdŸmy zatem jak kszta³tuje siê wynik
wykonania bud¿etu i jaki jest obecny poziom
zad³u¿enia gminy.

Tabela. Rozliczenie wyniku bud¿etu za I pó³rocze 2004 r.

Je¿eli chodzi o wydatki na finansowanie inwestycji
to w okresie od stycznia do czerwca zosta³y
wykonane tylko w 12 %. Niskie wykonanie
wydatków inwestycyjnych wynika z tego, ¿e
zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami,
wykonanie wiêkszoœci prac inwestycyjnych
planowana jest na II pó³rocze 2004 r. Na dzieñ
dzisiejszy wykonano ponad 90% prac.
Z tytu³u kredytów i po¿yczek zad³u¿enie
gminy wynosi ogó³em 296 650 z³, i w stosunku do
jego wysokoœci na koniec roku 2003 spad³o o kwotê
58 960 z³. W jego sk³ad wchodzi pozosta³y do
sp³aty kredyt na odbudowê szko³y podstawowej w
S³opnicach Górnych i wykonanie tam kanalizacji

sanitarnej oraz po¿yczka na modernizacjê kot³owni
gazowej w Szkole Nr 1. Gmina S³opnice nie zalega
ze sp³at¹ rat kredytowych.
Zad³u¿enie gminy ogó³em na dzieñ 30 czerwiec br.
stanowi 3,17% planowanych dochodów bud¿etu
gminy. Wed³ug ustawy o finansach publicznych
procent kwoty d³ugu jednostki samorz¹du
terytorialnego - w naszym przypadku gminy - nie
mo¿e przekroczyæ 60% dochodów gminy.
WskaŸnik ten dla naszej gminy jest niski i z ca³¹
pewnoœci¹ nie zagra¿a w³aœciwej gospodarce
finansowej gminy oraz nie narusza jej zdolnoœci
kredytowej.
Anna Franczak
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KIEDY PO POZWOLENIE
NA BUDOWÊ
Ju¿ wkrótce bêdzie obowi¹zywa³ nowy miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy S³opnice.

Od 1 stycznia 2004 roku przesta³
obowi¹zywaæ plan zagospodarowania
przestrzennego dla gminy S³opnice, co
spowodowa³o zatrzymanie wszelkiego
rodzaju inwestycji, w szczególnoœci
rozpoczêcie budowy nowych obiektów. W
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, w³adze
gminy ju¿ w 2003 roku podjê³y prace
projektowe zmierzaj¹ce do opracowania
nowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla S³opnic. Zgodnie z
procedur¹ prawn¹ prace te ukoñczono 26
sierpnia br., w momencie podjêcia przez
Radê Gminy stosownej uchwa³y.
Uchwalony plan obejmuje swoim
zasiêgiem teren ca³ej miejscowoœci. W
planie zosta³y wyznaczone nowe tereny
budowlane i jednoczeœnie poszerzono ju¿

istniej¹ce, ujêto tak¿e nowe tereny
rekreacyjne. Na etapie opracowania
projektu planu z³o¿onych zosta³o 735
wniosków, z czego 70 % zosta³o
pozytywnie rozpatrzonych. Czêœæ
wniosków zosta³a odrzucona, g³ównie z
powodu ich niezgodnoœci ze studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz z
powodu ich niezgodnoœci z przepisami
szczególnymi. Wnioski te dotyczy³y m. in.
terenów, na których nie przewidziano
zabudowy (np. tereny eksponowane
widokowo), terenów leœnych oraz rolnych
znajduj¹cych siê w znacznej odleg³oœci od
istniej¹cych terenów budowlanych. Nasza
uchwa³a w sprawie uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego zosta³a
opublikowana 15 paŸdziernika br. i
wejdzie w ¿ycie po up³ywie 30 dni o daty
jej publikacji czyli obowi¹zywaæ bêdzie
ju¿ od 15 paŸdziernika 2004 roku. W
tym dniu, w Starostwie
Powiatowym w Limanowej,
dok³adnie w Wydziale
Budownictwa i
Architektury mo¿na
bêdzie sk³adaæ
wnioski o wydanie
pozwolenia na
budowê.
Tadeusz Wiêcek
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Szko³a Podstawowa Nr 1 z fili¹ S³opnice Granice
im. Jana Kantego Andrusikiewicza
tel. (0-18) 3340-450
e-mail: szkolapodstawowanr1slopnice@xl.wp.pl
Dyrektor: mgr Grzegorz Biedroñ

SZKO£A
Szko³a Podstawowa Nr 1 mieœci siê od 01 lutego 1994 r.
w nowym budynku. Jasne sale lekcyjne, przestronne korytarze,
œwietlica, hala i sala sportowa oraz zaplecze kuchenne i inne
niezbêdne pomieszczenia stwarzaj¹ bardzo dobre warunki do
pracy. Nauczyciele i uczniowie mog¹ korzystaæ ze zbiorów
biblioteki, do której co roku kupuje siê ponad 300 nowych
ksi¹¿ek. Szko³a posiada równie¿ multimedialn¹ pracowniê
komputerow¹, która wyposa¿ona jest w 15 stanowisk
komputerowych i sta³e ³¹cze internetowe. W 2003 r. nast¹pi³o
po³¹czenie dwóch placówek oœwiatowych w wyniku czego
dotychczasowa Szko³a Podstawowa Nr 3 sta³a siê fili¹ Szko³y
Podstawowej Nr 1.

KADRA NAUCZYCIELSKA
W obu placówkach zatrudnionych jest ³¹cznie 41
nauczycieli. Jest to kadra wykwalifikowana. Szko³a zatrudnia 31
nauczycieli z tytu³em magistra, 5 nauczycieli z tytu³em

OBRADOWA£A
RADA GMINY
SESJA VII
26 sierpieñ 2004 r.
G ³ ó w n y m
punktem porz¹dku obrad
pi¹tego ju¿ w tym roku
posiedzenia Rady Gminy
by³o uchwalenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
gminy S³opnice. W
debacie wziêli udzia³
przedstawiciele
nowos¹deckiej firmy
AT A - g ³ ó w n e g o
wykonawcy planu.
Obecnie uchwa³a trafi³a
do publikacji w
Dzienniku Urzêdowym
W o j e w ó d z t w a
Ma³opolskiego. Plan
zacznie obowi¹zywaæ
dok³adnie po up³ywie 30
dni od dnia jego
og³oszenia.
W c z a s i e
posiedzenia jednog³oœnie
i bez zastrze¿eñ radni
przyjêli informacje o
przebiegu wykonania
bud¿etu gminy za I
pó³rocze br. /szczegó³y
str. 11/.
R a d n i
upowa¿nili wójta gminy

ci¹g dalszy na str. 14
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
do zaci¹gniêcia
zobowi¹zania, na
pokrycie kosztów
odœnie¿ania i dowozu
uczniów w I pó³roczu
2005 roku. Na podstawie
tej decyzji, w
przysz³orocznym
bud¿ecie zostanie
zarezerwowane 70 tys. z³
na sfinansowanie
odœnie¿ania, natomiast
30 tys. z³. bêdzie
kosztowaæ dowóz
uczniów do gimnazjum.
W
j a k i m
terminie i do kogo
powinny wp³yn¹æ
wnioski do projektu
bud¿etu na kolejny rok,
reguluje nowa procedura
uchwalenia bud¿etu dla
gminy, oddana pod
g³osowanie na ostatniej
sesji. Warto zapamiêtaæ:
- 15 paŸdziernik - to
ostateczny termin
sk³adania wniosków do
projektu bud¿etu
- 31 paŸdziernika nast¹pi rozpatrzenie
wniosków przez wójta
gminy
Wnioski mog¹ wp³ywaæ
od:
! radnych,

14
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licencjata. Wœród tej¿e kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych,
23 mianowanych, 8 kontraktowych oraz 2 sta¿ystów.
UCZNIOWIE
SAMORZ¥D UCZNIOWSKI:
Przewodnicz¹ca - Katarzyna So³tys
Zastêpca - Kinga Klimek
Skarbnik - Joanna Mól
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Szko³a posiada aktywnie dzia³aj¹cy samorz¹d
uczniowski, którym opiekuj¹ siê Ma³gorzata Kêska i Maria
Trojanowska, a w szkole filialnej Agnieszka Tokarczyk.
Samorz¹dy uczniowskie sk³adaj¹ siê z ró¿nych sekcji takich jak:
porz¹dkowa, kulturalno - oœwiatowa i plastyczna. W Filii s¹ to
sekcje: redakcyjna, pomocy uczniom s³abszym i porz¹dkowa.
Samorz¹dy zajmuj¹ siê wspó³organizacj¹ zabaw szkolnych,
konkursów i rozgrywek sportowych. W Filii wydawany jest
kwartalnik "Kosza³kowe wieœci szkolnej treœci". Pismo
uczniowskie zawiera wiadomoœci tematyczne np. o zbli¿aj¹cych
siê œwiêtach i ich tradycjach.

Szkolne jase³ka
W szkole uczy siê ³¹cznie 445 uczniów, w tym 368
uczniów w g³. budynku i 57 uczniów w Filii. W czterech
oddzia³ach przedszkolnych tzw. klasach "0" jest w sumie 81
uczniów z tego w Szkole na Granicach wyj¹tkowo a¿ 20. W
g³ównym budynku klasy na ogó³ s¹ bardzo liczne, zdarzaj¹ siê
klasy, których liczebnoœæ przekracza 30 uczniów. Du¿a liczba
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uczniów w szkole i stosunkowo liczne klasy niew¹tpliwie
powoduj¹ dodatkowe problemy organizacyjne i wyd³u¿aj¹ czas
pracy szko³y. Dzieci s¹ jednak najwiêkszym bogactwem ka¿dej
szko³y, o czym mog³y siê przekonaæ liczne miejscowoœci w
Polsce zmuszone do likwidacji szkó³ i sprzeda¿y niepotrzebnych
ju¿ budynków po by³ych szko³ach. Natomiast nasza szko³a
dziêki du¿ej iloœci uczniów mo¿e ca³y czas rozwijaæ swoj¹
dzia³alnoœæ, poprawiaæ wyposa¿enie a nauczyciele i pracownicy,
którym nie grozi likwidacja miejsc pracy, mog¹ skupiæ siê na
efektach swojej pracy z dzieæmi.
DYREKCJA
Dyrektor - mgr Grzegorz Biedroñ
Wicedyrektor - mgrAnna Szczecina
Kierownik filii - mgr Maria Œlazyk
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Mgr Grzegorz Biedroñ objêcie funkcji dyrektora szko³y
podstawowej traktowa³ jako interesuj¹ce wyzwanie i chêæ
sprawdzenia siê w nowej roli, tym bardziej, ¿e dotychczasowe
doœwiadczenia zawodowe dotyczy³o pracy w szkole œredniej
Zespole Szkó³ Nr 1 w Limanowej, do którego uczêszcza wielu
uczniów ze S³opnic. Tym ³atwiej - zdaniem dyrektora, by³o mu
siê odnaleŸæ w pracy w S³opnicach, maj¹c ju¿ wczeœniej kontakty
z uczniami i rodzicami z tego œrodowiska. Innym
doœwiadczeniem u³atwiaj¹cym podjêcie funkcji dyrektora by³a
dzia³alnoœæ w samorz¹dzie miasta Limanowej w tym dziesiêæ lat
funkcji radnego. Pan Grzegorz jest osob¹, która lubi aktywnie
spêdzaæ swój wolny czas najlepiej w górach w im wy¿szych tym
lepiej. Najwiêkszym zaskoczeniem, by³ fakt, i¿ obejmuj¹c
stanowisko dyrektora w 1999 r. przejmuje w³aœciwie gotowy
obiekt, ¿e czeka go spokojna i niemal¿e nudna praca. Okaza³o
siê, ¿e ju¿ na starcie rozpoczê³a siê reforma edukacji, która
przynios³a zmiany organizacyjne, a aktywnoœæ samorz¹du
sprawi³a, ¿e praktycznie co roku w szkole s¹ realizowane
powa¿ne inwestycje.
BUD¯ET I INWESTYCJE
Podczas ostatnich kilku lat dziêki przychylnoœci i
wsparciu finansowym w³adz gminy, na terenie szko³y zosta³y
zrealizowane nastêpuj¹ce inwestycje:
! kot³ownia gazowa (ekologiczne i stosunkowo tanie
ogrzewanie)
! budowa asfaltowego boiska sportowego

OBRADOWA£A
RADA GMINY
! komisji Rady Gminy,
! kierowników jednostek
organizacyjnych gminy
(dyrektorów szkó³,
kierownika GOPS)
! so³tysów,
! i zorganizowanych
grup mieszkañców
S³opnic.
Zmianie uleg³y
tak¿e zasady zwrotu
wydatków poniesionych
na œwiadczenia
przyznawane w ramach
zadañ w³asnych gminy,
w odniesieniu do
¿ywienia dzieci. W myœl
nowej uchwa³y mo¿na
odst¹piæ od ¿¹dania
zwrotu wydatków
poniesionych na
do¿ywianie je¿eli
dochód rodziny nie
przekracza 316 z³ netto
na jednego cz³onka
rodziny.
P u n k t e m
zamykaj¹cym porz¹dek
obrad by³o przyjêcie
zmian do Statutu
Zwi¹zku Gmin Dorzecza
Rzeki £ososina, którego
Gmina S³opnice jest
cz³onkiem od 1999 roku.

ci¹g dalszy na str. 16
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! termomodernizacja budynku szko³y
po³¹czona z popraw¹ estetyki otoczenia szko³y
! budowa hali sportowej
! przebudowa i modernizacja otoczenia szko³y,
dróg dojazdowych, parkingów
! budowa zespo³u boisk sportowych z
nawierzchni¹ ze sztucznej trawy
! instalacja i modernizacja pracowni
komputerowej i pracowni jêzykowej
Szko³a stara siê oszczêdnie
gospodarowaæ œrodkami. Na energiê
elektryczn¹ i gaz (na dwa budynki) planowana
jest kwota 51 500 z³ co oznacza, ¿e na jednego
ucznia szko³y podstawowej i klasy "0"
przypada kwota ok. 100 z³. Jest to bardzo niski
poziom w porównaniu z innymi placówkami o
tej samej wielkoœci lub nawet mniejszymi.
Dziêki takiej konstrukcji bud¿etu mo¿emy
wiêcej ni¿ szko³y w innych gminach
przeznaczyæ na zakupy komputerów, œrodków
dydaktycznych i wszelkiego rodzaju pomocy
naukowych.
SZKOLNE KO£A ZAINTERESOWAÑ
Uczniowie szko³y mog¹ uczêszczaæ
na dodatkowe ko³a zainteresowañ i zajêcia
pozalekcyjne takie jak: "Mali S³opniczanie",
które odbywa siê 2 x w tygodniu i prowadzone
jest przez Jadwigê Kwiatkowsk¹, Annê
Szczecina i Wincentego Curzyd³o, Kó³ko
Polonistyczne odbywa siê 2 godz. tygodniowo
i prowadzone jest przez Annê Kumórkiewicz,
Kó³ko j. niemieckiego prowadzone przez
Andrzeja Grzegorzek (2 godz. w tygodniu),
SKKT, UKS spotkania odbywaj¹ siê 1 x w
tygodniu i prowadzone s¹ przez Józefa
Szczecinê, SKS dziewczynki (1 x w tygodniu)
prowadz¹cym jest Maria Bugajska,
Dziewczêca S³u¿ba Maryjna (2 x w tygodniu)
prowadzona przez Siostrê Krystynê, Ko³o
Mi³oœników Ziemi Limanowskiej (1 x w
tygodniu) prowadzone przez Danutê Turek
oraz gra na flecie (1 x w tygodniu) prowadzona

przez Mariê So³tys. Oprócz planowej pracy
dydaktycznej dzieci uczestnicz¹ w licznych
konkursach przygotowanych dla nich i
s³u¿¹cych ich rozwojowi. Szko³y organizuj¹
takie konkursy jak: konkursy przedmiotowe,
biblijne, plastyczne, konkursy recytatorskie,
konkursy wiedzy o Unii Europejskiej oraz
Turnieje wiedzy po¿arniczej, a tak¿e
bezpieczeñstwa w ruch drogowym.
Przeprowadzane by³y równie¿ zawody
powiatowe szkó³ podstawowych w pi³ce
no¿nej ch³opców oraz pi³ce siatkowej

Wizyta wychowanków
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej

dziewcz¹t. Dla dzieci z problemami odbywaj¹
siê zajêcia kompensacyjno-wyrównawcze.
Przed i po lekcjach opiekê dzieciom zapewnia
œwietlica, która jest prowadzona przez Beatê
Biernat. W ramach zajêæ œwietlicowych
dzia³aj¹ ró¿ne k¹ciki zainteresowañ. Tutaj
dzieci mog¹ zarówno poszerzaæ swoje
zainteresowania, bawiæ siê jak i otrzymywaæ
pomoc w nauce.
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WSPÓ£PRACA
Szko³y równie¿ uczestnicz¹ w
przedsiêwziêciach charytatywnych takich jak:
Fundacja "Serce", "Wszystko dla dzieci",
"Wyspy Szczêœliwe", "Góra Grosza", Pomoc
Misjom Katolickim. Szko³a wspó³pracuje z
Fundacj¹ na Rzecz Osób Niewidomych i
Niepe³nosprawnych "Pomó¿ i Ty". Wdra¿any
jest tak¿e program "Zielona Butelka", który
dotyczy dzia³alnoœci ekologicznej.
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PLANY NA PRZYSZ£OŒÆ
W XXI wieku nie sposób
funkcjonowaæ bez znajomoœci obcego jêzyka,
dlatego nasi uczniowie ju¿ od pierwszej klasy
maj¹ zagwarantowane bezp³atne zajêcia z
jêzyka angielskiego. W przysz³oœci szko³a
zamierza korzystaæ z programów unijnych

Zespó³ Mali S³opnicznie

takich jak: SOCRATES COMMENIUS. W
ramach tego programu nowym partnerem
"Jedynki" bêdzie jedna ze szkó³ francuskich.
Szko³a wykorzystuje kontakty nawi¹zane
przez w³adze gminy - z mieszkañcami
s³owackich Chlebnic, która jest po³o¿ona na
Orawie. Tradycj¹ sta³y siê ju¿ coroczne
czerwcowe wycieczki uczniów klas szóstych
do swoich s³owackich rówieœników.
Wszyscy nauczyciele i wychowawcy
wk³adaj¹ du¿o pracy, aby nasza szko³a
zapewnia³a:
! mi³¹ i ¿yczliw¹ atmosferê
! wysoki poziom nauczania
! fachow¹ pomoc i radê
! naukê j. angielskiego od kl. I
! dobrze przygotowan¹ kadrê pedagogiczn¹
! mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ
uczniów.
Materia³ zebra³a i przygotowa³a
Beata Biernat
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Na koniec prezentujemy wywiad z dyrektorem "Jedynki"
Panem Grzegorzem Biedroniem
Jak ocenia Pan swoj¹ szko³ê?
- Nasz szko³a pomimo tego, ¿e jest szko³¹ du¿¹
stara siê byæ przyjazna dla dzieci. Stwarza
atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce i rozwijaniu
zainteresowañ. Jesteœmy szko³¹, która nie boi
siê nowoczesnoœci. Nasza baza sportowa i
warunki nauki jêzyków obcych s¹ co najmniej
na poziomie europejskim. Uczniowie s¹
wychowywani w szacunku dla historii, tradycji
i wartoœci chrzeœcijañskich.
Jak ocenia Pan pracê z tutejsz¹ m³odzie¿¹?
Z jakimi problemami wychowawczymi
styka siê Pan w codziennej pracy?
- Nie nale¿y zapominaæ, ¿e dzisiejsza szko³a
podstawowa to przede wszystkim ma³e dzieci.
Najstarsze koñcz¹c szko³ê maj¹ 13 lat,
najm³odsze rozpoczynaj¹ce przedszkole s¹ w
wieku 5 lat. Problemem w naszej pracy jest

zatem jak zapewniæ w³aœciw¹ opiekê i pomoc
tym dzieciom, równoczeœnie uczyæ je
samodzielnoœci i przygotowywaæ do wejœcia w
bardziej "doros³e" ¿ycie. Problemy
wychowawcze to zw³aszcza nadmierna
agresywnoœæ i nadpobudliwoœæ maj¹ca swe
Ÿród³o poza szko³¹. Wystarczy chocia¿by
wymieniæ pe³ne przemocy gry komputerowe,
filmy dla dzieci czy nawet z pozoru niewinne
wiadomoœci w telewizji, w której o dowolnej
porze dnia "krew leje siê wiadrami".
Dzieci s¹ natomiast na ogó³ zaradne i
chêtne do nauki. Poza najbardziej ulubionym
wychowaniem fizycznym, lubi¹ uczyæ siê
jêzyka angielskiego, niemieckiego i spêdzaæ
czas w pracowni komputerowej.

ci¹g dalszy na str. 18
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Ka¿da szko³a odnotowuje na swoim koncie
sukcesy? Jakimi osi¹gniêciami mo¿e
poszczyciæ siê "Jedynka"?
- Jesteœmy jedn¹ z kilkudziesiêciu szkó³ w
powiecie limanowskim. Na pewno znacz¹cym
osi¹gniêciem jest to, ¿e od kilku lat regularnie
zajmujemy miejsca w pierwszej trójce w grach
zespo³owych takich jak pi³ka no¿na, pi³ka
rêczna, czy koszykówka. Nasi uczniowie, a
zw³aszcza uczennice
s¹ najlepsze w
p o w i e c i e w
konkurencjach
b i e g o w y c h .
Uczennica Ewelina
Sroka na zawodach
wojewódzkich w
Krakowie, które
odby³y siê na
p o c z ¹ t k u
paŸdziernika, zdoby³a
wysokie 5 miejsce w
biegu na 800 metrów.
Sta³o siê równie¿
tradycj¹, ¿e nasz
zespó³ Mali
S³opniczanie regularnie zwyciê¿a w
festiwalach folklorystycznych zarówno
szczebla powiatowego jak i wojewódzkiego. W
ostatnim roku szkolnym uczeñ Jacek Stanisz
zosta³ laureatem etapu wojewódzkiego w
konkursie "Losy ¿o³nierza polskiego". Nasi
uczniowie odnosz¹ sukcesy w konkursach
plastycznych i o tematyce ekologicznej,
poprawiaj¹ swoje osi¹gniêcia w konkursach
humanistycznych.
W 2003 roku, decyzj¹ Rady Gminy
nast¹pi³o przekszta³cenie Szko³y
Podstawowej Nr 3 na Granicach w filiê
Szko³y Podstawowej Nr 1. Jak ocenia Pan te
zmiany?

18

- Ta decyzja oczywiœcie budzi³a emocje. Jednak
ju¿ pierwszy rok funkcjonowania Szko³y
Podstawowej Nr 3 jako filii naszej szko³y
pokaza³, ze by³a to m¹dra decyzja. Wyniki i
jakoœæ pracy szko³y uleg³y poprawie, polepsza
siê baza dydaktyczna, wyposa¿enie i stan
budynku, a nad nauczycielami nie wisi ju¿
widmo redukcji etatów czy wrêcz utraty pracy.
Sytuacja szko³y sta³a siê bardziej stabilna, a
nauczyciele, uczniowie i rodzice zamiast
dyskutowaæ nad przysz³oœci¹ szko³y mog¹
spokojnie pracowaæ.
Ju¿ drug¹ kadencjê
b ê d z i e P a n
"dyrektorowa³"
Szkole Podstawowej
Nr 1. Jak wygl¹da
Pana wizja szko³y
na kolejne lata?
-W pierwszej
kolejnoœci chcia³bym
wykorzystaæ to, co
nam dyrektorom szkó³
w S³opnicach
najbardziej sprzyja,
czyli m¹dr¹ politykê
Rady i Wójta gminy.
Œrodki przekazywane przez gminê
chcielibyœmy m¹drze inwestowaæ w
nowoczesne wyposa¿enie i pomoce
dydaktyczne, tak by nasi uczniowie bez
kompleksów mogli kontynuowaæ naukê w
innych szko³ach. Pragniemy rozwijaæ
wspó³pracê miêdzynarodow¹ z innymi
szko³ami, by jeszcze bardziej zachêciæ dzieci
do nauki jêzyków obcych. O wynikach pracy
szko³y decyduj¹ w du¿ej mierze nauczyciele,
dlatego bêdê stara³ siê kontynuowaæ podjête w
latach ubieg³ych dzia³ania zmierzaj¹ce do
poprawy poziomu wykszta³cenia, umiejêtnoœci
i aktywnoœci nauczycieli.
Rozmawia³a
Anna Franczak
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WA¯NIEJSZE INFORMACJE
DLA PRODUCENTÓW MLEKA
System kwot mlecznych w krajach
Unii Europejskiej bêdzie obowi¹zywa³ do roku
kwotowego 2014/2015. Obecnie okreœlenie
"kwota mleczna" zosta³a zast¹pione
pojêciem "indywidualna iloœæ referencyjna"
(IIR). W³aœcicielami IIR dostawcy
bezpoœredniego z terenu gminy S³opnice jest
3 3 9 g o s p o d a r s t w . D o s t a w c a bezpoœ
redni od dnia 01.04.2004 r. z o b
owi¹zany jest zgodnie z art.18 ustawy z
dnia 06 wrzeœnia 2001 r. o regulacji
rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. Nr 129,
poz. 1446 z póŸn. zm.) do
prowadzenia dziennych
rejestrów, w których
nale¿y wpisaæ
nastêpuj¹ce dane:
1. iloœæ mleka
wyprodukowanego
/ u d o j o n e g o / w
gospodarstwie,
2. iloœæ mleka sprzedawanego podmiotom
skupuj¹cym, je¿eli dostawca jest
jednoczeœnie dostawc¹ hurtowym,
3. iloœæ mleka zu¿ytego w gospodarstwie na
w³asne potrzeby,
4. iloœæ mleka wprowadzonego do obrotu.
Rejestry te sporz¹dza siê na drukach
otrzymanych z Agencji Rynku Rolnego.
W³aœciciel IIR zobowi¹zany jest tak¿e do
sporz¹dzania informacji rocznej i
przekazywania jej do 15 maja ka¿dego roku do
w³aœciwego Oddzia³u Terenowego Agencji
Rynku Rolnego. Powy¿sza informacja
powinna zawieraæ identyczne dane jak w
dziennym rejestrze, tylko ujête w skali roku.
Wzory rejestrów s¹ dostêpne w

Oddziale TerenowymARR w Krakowie lub na
stronie internetowej www.arr.gov.pl. Rolnicy,
którzy nie prowadz¹ rejestru mleka i nie
rozliczaj¹ siê z iloœci mleka wprowadzonego
do obrotu zobowi¹zani s¹ napisaæ i wys³aæ do
ARR oœwiadczenie o rezygnacji z IIR do dnia
15 maja po zakoñczeniu roku kwotowego.
Je¿eli w³aœciciele gospodarstw nie przeœl¹
roczn ej informacji o iloœci wykorzystanego
ml ek a lub oœwiadczenia o rezygnacji z IIR
ponios¹ karê w wysokoœci min.
100 EURO. Istnieje
mo¿liwoœæ zbycia lub nabycia
IIR w postaci:
1. umowy kupna/
sprzeda¿y/darowizny
(umowa pisemna),
2. umowa dzier¿awy
kwoty (pisemna),
3. dziedziczenia
(postanowienie o stwierdzeniu
nabycia /spadku).
W przypadku umowy
dzier¿awy oraz umowy
kupna/sprzeda¿y 5% przedmiotu
umowy zostaje potr¹cone w celu
z a s i lenia rezerwy krajowej. Na koniec roku
kwotowego umowa dzier¿awy wygasa
samoistnie. Nale¿y odnawiaæ j¹ co rok.
Informujemy, ¿e w najbli¿szym czasie
przewidywane s¹ szkolenia dla dostawców
bezpoœrednich IIR. Aktualnie informacje
mo¿na uzyskaæ u pracownika Ma³opolskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego, który ma
swoj¹ siedzibê w Gminnym Centrum
Informacji w S³opnicach.
Irena Wielowska
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ZWRÓCIÆ VAT ROLNIKOM ORAZ GMINOM
W dniu 23 wrzeœnia bie¿¹cego roku na rêce ministra finansów, Pana Miros³awa Gronickiego
z³o¿y³em interpelacje poselsk¹ dotycz¹ca odmowy zwrotu podatku VAT rolnikom indywidualnym i
samorz¹dom gminnym , które inwestowa³y z udzia³em funduszy SAPARD. Dzia³ania te podj¹³em w
wyniku alarmuj¹cych informacji nap³ywaj¹cych z Urzêdu Gminy S³opnice, oraz rolników
indywidualnych naszej oraz okolicznych miejscowoœci. Poni¿ej przedstawiam Pañstwu jej treœæ.

INTERPELACJA
w sprawie odmowy zwrotu podatku VAT rolnikom
indywidualnym i samorz¹dom gminnym, które
inwestowa³y z udzia³em funduszy SAPARD.
"Szanowny Panie Ministrze! Samorz¹dy
terytorialne i rolnicy indywidualni w maju
bie¿¹cego roku podpisali umowy z Agencj¹
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
dofinansowanie zadañ z programu
przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD.
Kosztami kwalifikowanymi by³
t a k ¿ e p o d a t e k VAT , w i ê c
dofinansowanie dotyczy³o
wartoœci zadania brutto.
Samorz¹dy oraz rolnicy wykonali
zadania zgodnie z umow¹,
dokonali p³atnoœci na rzecz
wykonawców i wyst¹pili do
ARiMR o refundacjê
poniesionych kosztów. Kilka dni
temu Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wyst¹pi³a
z pismem informuj¹cym o braku
mo¿liwoœci refundacji podatku VAT
oraz o koniecznoœci podpisania aneksu do umowy o
dotacjê, z którego wynika, ¿e VAT nie jest kosztem
kwalifikowanym. (W 2003 roku podatek VAT by³
refundowany przez ARiMR). Agencja t³umaczy
swoje postêpowanie now¹ wyk³adni¹ Ministra
Finansów. Samorz¹dy i rolnicy ponieœli koszty

finansowane g³ównie z kredytu wierz¹c, ¿e
otrzymaj¹ zgodnie z umow¹ pe³ny zwrot
poniesionych wydatków. Teraz nie posiadaj¹
odpowiednich œrodków, aby te kredyty sp³aciæ.
Wed³ug posiadanych informacji z urzêdów
skarbowych samorz¹dy i rolnicy w wiêkszoœci nie
bêd¹ mogli odzyskaæ podatku VAT w ¿aden inny
sposób, poniewa¿ wykonuj¹ zadania nie s³u¿¹ce
sprzeda¿y opodatkowanej. Jakie to prawo pozwala
dwa tysi¹ce samorz¹dów gminnych
oraz licznych rolników
indywidualnych zmuszaæ do zmiany
warunków umowy ju¿ po jej
wykonaniu? Jak mo¿e wójt gminy
podpisaæ aneks, skoro w bud¿ecie
gminy nie by³y planowane wydatki na
podatek VAT, który zgodnie z umow¹
mia³ byæ zwracany? Podpisanie
aneksu by³oby z³amaniem dyscypliny
bud¿etowej, a wiêc naruszeniem
prawa. Co siê stanie z odebranymi
beneficjentom pieniêdzmi - czy
prawd¹ jest, ¿e zostan¹ zwrócone do
Brukseli? Panie Ministrze! Zwracam siê z proœb¹ o
ponowne przeanalizowanie problemu i powrót do
rozwi¹zañ stosowanych do tej pory, czyli uznanie
podatku VAT w inwestycjach wspó³finansowanych
w ramach programu SAPARD za koszt
kwalifikowany.”

Zapraszam Pañstwa do mojego Biura Poselskiego, które mieœci siê w Limanowej przy ulicy Jana
Paw³a II 5, czynnego codziennie od godziny 9:00 do 16:00. Pe³niê w nim dy¿ur poselski w ka¿dy
poniedzia³ek od godz. 9:00 do 12:00, a w dni kiedy nie ma obrad Sejmu istniej mo¿liwoœæ
umówienia siê ze mn¹ na spotkanie telefonicznie.
Telefon do Biura: 3370015, fax. 3370016
Na temat mojej dzia³alnoœci w Sejmie oraz poza nim mo¿ecie Pañstwo dowiedzieæ
z mojej strony internetowej www.parchanski.pl
Tadeusz Parchañski
Pose³ na Sejm RP
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KOÑ Z PASZPORTEM
Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Koni w Krakowie informuje,
¿e w ni¿ej podanych terminach
i miejscach bêdzie prowadzony opis s³owny i graficzny koni.

W wy¿ej wymienione miejsca nale¿y
doprowadziæ wszystkie konie, które jeszcze nie
zosta³y opisane i nie posiadaj¹ wydanego paszportu
(równie¿ Ÿrebiêta urodzone w 2004 roku).
Wszyscy w³aœciciele koni proszeni s¹ o
posiadanie przy sobie dowodu osobistego.
Koszt paszportu wynosi 50,99 z³, plus
koszty przesy³ki listu poleconego (3,65 z³).
Wykonanie opisu s³ownego i graficznego
konia jest niezbêdne do jego zarejestrowania i
wystawienia przez Polski Zwi¹zek Hodowców
Koni paszportu dla konia. Od przysz³ego roku
posiadanie przez konia paszportu bêdzie
warunkiem niezbêdnym do wprowadzenia konia do

obrotu - sprzeda¿y (podobnie jak obecnie przy
bydle). Równie¿ wszystkie Ÿrebiêta urodzone po 1
stycznia 2005 r., aby mog³y otrzymaæ paszport,
rodzice Ÿrebiêcia musz¹ posiadaæ numery
identyfikacyjne (czyli musz¹ posiadaæ paszporty).
W przypadku braku numerów identyfikacyjnych
rodziców, Ÿrebiêta urodzone po tym terminie
najprawdopodobniej nie otrzymaj¹ paszportu.
Polski Zwi¹zek Hodowców Koni zwraca równie¿
uwagê na krycie klaczy ogierem uznanym z
wa¿nymi œwiadectwem wpisu do ksi¹g oraz
aktualn¹ decyzj¹ o dopuszczeniu ogiera do rozrodu
naturalnego.
Tadeusz Florek

KRZY¯
NA MOGIELICY
"Wobec piêkna gór czujê, ¿e On jest,
i zaczynam siê modliæ”
Cytat ten, zaczerpniêty z wypowiedzi Jana Paw³a
II widnieje na p³ycie tablicy pami¹tkowej umieszczonej u
podnó¿a krzy¿a, który stan¹³ na szlaku papieskim na
szczycie Mogielicy. Krzy¿ ten wbudowano 18 sierpnia br., a
kilka dni póŸniej 22 sierpnia, podczas VI ju¿ Z³azu
Turystycznego nast¹pi³ akt jego poœwiêcenia. Trzy i pó³
metrowy krzy¿ nawi¹zuj¹cy do papieskiego pastora³u
ci¹g dalszy na str. 22
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zosta³ umieszczony na po³udniowej polanie
Mogielicy, nieco powy¿ej miejsca, gdzie ks.

Wojty³a 50. lat temu sprawowa³ ofiarê Mszy Œw.
Fakt ten opisuje dr Wanda Pó³tawska w artykule pt.
£¹ka szczytowa na Mogielicy, opublikowanym w
•ródle z dnia 18 lipca 2004 r.: "Kiedyœ w tym
miejscu, gdzie teraz jestem i piszê te s³owa, sta³ na
skraju wielkiej ³¹ki namiot. Wczesnym rankiem,
kiedy s³oñce z³oci³o rosê na trawie, ks. Karol
Wojty³a odprawia³ Mszê œw. na ³¹ce podszczytowej
ze wspania³ym widokiem na góry" oraz " Po Mszy
œw. w lesie echo nieraz nios³o daleko wzruszaj¹ce
treœci - Witaj, Jezu Synu Maryi, Tyœ jest Bóg
prawdziwy w Œwiêtej Hostii". Zgodnie z zamys³em

krzy¿ ten bêdzie trwa³ym znakiem
upamiêtniaj¹cym wielokrotne wêdrówki ks. Karola
Wojty³y na Mogielicê i sprawowan¹ tam przez
niego Eucharystiê. Krzy¿ wbudowano staraniem
ksiêdza Stanis³awa Wojcieszaka, oraz Samorz¹du
Gminy S³opnice.

Jan Pawe³ II jest bez w¹tpienia
najwiêkszym Polakiem XX i XXI stulecia,
najwy¿szym autorytetem w kraju i na œwiecie. Bez
wzglêdu na to gdzie przebywa jest odbierany z
wielkim szacunkiem i ¿yczliwoœci¹. My te¿
chciejmy taki szacunek okazaæ, a jego wyrazem
niech bêdzie w³aœnie ten krzy¿ na Mogielicy,
upamiêtniaj¹cy Jego wêdrówki po Beskidzie.
Pamiêtajmy o istnieniu tego miejsca i chciejmy
odwiedzaæ je chocia¿by w dniu urodzin Papie¿a czy
te¿ w rocznicê Jego pontyfikatu.

BO WOLNOŒÆ
KRZY¯AMI SIÊ ŒCIELI
Rok bie¿¹cy obfituje w wielkie rocznice i wydarzenia historyczne.
Niew¹tpliwie jedn¹ z najwa¿niejszych jest 60. rocznica bitwy o Monte
Cassino. Tak¿e w lipcu tego roku minê³a 60. rocznica œmierci zak³adników
rozstrzelanych przez hitlerowców, których pomnik znajduje siê na terenie
gminy, tu¿ obok starego cmentarza przy drodze na Zaœwiercze.

MONTE CASSINO 1944- 2004
Bitwa o Monte Cassino, zwana te¿
bitw¹ o Rzym, rozegra³a siê w 1944 roku.W
dniach 17-25 stycznia, 15- 18 lutego i 15-25
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marca Niemcy odparli trzy ataki wojsk
alianckich.W czasie walk nie zdobyto ani
ufortyfikowanych wzgórz, ani znajduj¹cego
siê u ich podnó¿a. Bior¹ce udzia³ w atakach na
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pozycje niemieckie oddzia³y amerykañskie,
angielskie, chinduskie oraz nowozelandzkie
straci³y ³¹cznie 54 tys. ¿o³nierzy. Po
nieudanym trzecim natarciu dowódca 8.Armii
Brytyjskiej genera³ Leese zwróci³ siê do
dowódcy 2. Korpusu Polskiego, genera³a
dywizji W³adys³awa Andersa, z propozycj¹
zdobycia wzgórza Monte Cassino przez 2.
Korpus Polski. Pierwsze natarcie 2.Korpusu
(11-12 maja), odparte przez Niemców,
przynios³o du¿e straty. Umo¿liwi³o jednak

Brytyjczykom, nacieraj¹cym równoczeœnie
dolin¹ Liri, prze³amanie niemieckiej obrony.
17 maja II. Korpus wznowi³ natarcie, które

zakoñczy³o siê zdobyciem ³añcucha wzgórz i
nawi¹zaniem przez polskie patrole stycznoœci
z Brytyjczykami. 18 maja rano patrol 12.Pu³ku
U³anów Podolskich dotar³ do opuszczonego
noc¹ przez Niemców klasztoru. W bitwie pod
Monte Cassino straty 2. Korpusu wynosi³y 924
zabitych, 2930 rannych i 345 zaginionych.
Dziœ na stoku Monte Cassino znajduje
siê polski cmentarz wojskowy, na którym
pochowany jest równie¿, pochodz¹cy ze
S³opnic Jan Kulpa, który zgin¹³ w walce 11
maja 1944 roku. Mali S³opniczanie bêd¹c w
2003 roku z wizyt¹ w Watykanie udali siê na
wzgórze Monte Cassino by w ho³dzie
poleg³ym za niepodleg³oœæ z³o¿yæ kwiaty i
zapaliæ znicze.
S£OPNICE 1944 - 2004
17 lipca 1944 roku w okolicy Starego
Cmentarza Niemcy zastrzelili 32 zak³adników
przywiezionych tu m. in. z wiêzienia w
Nowym S¹czu oraz w Krakowie. Egzekucja ta
by³a prawdopodobnie odwetem w³adz
niemieckich za uprowadzenie szefa Prasy przy
Rz¹dzie Generalnego Gubernatora - Doktora
Kulczewskiego. Rok póŸniej cia³a
zastrzelonych ekshumowano i przewieziono
na cmentarze do Limanowej i Tymbarku. 7
ci¹g dalszy na str. 24

Na terenie S³opnic znajduje siê
jeszcze kilka innych miejsc Pamiêci
Narodowej owianych tragiczn¹ histori¹.
Niestety tylko nieliczni mieszkañcy S³opnic
znaj¹ bieg wydarzeñ tamtych czasów.
Redakcja biuletynu "Nasze S³opnice"
podjê³a inicjatywê utrwalenia na kartach
papieru relacji œwiadków na temat
wydarzeñ, które rozgrywa³y siê na terenie
S³opnic podczas drugiej wojny œwiatowej.
Dziœ przedstawiamy zapowiedŸ jednej z
nich.

Dnia 8 paŸdziernika 1942
roku dwóch szpiclów
gestapowskich ujê³o
Stanis³awa Kurtynê za³o¿yciela zbrojnej
organizacji ch³opskiego
ruchu oporu oraz jego
wuja Wincentego Liska w
ich domu w Groniu pod
Mogielic¹….
Opis tego tragicznego
wydarzenia zaprezentujemy w grudniowym
numerze "Naszych S³opnic". Autork¹ artyku³u
jest Pani Maria Król. Zapraszamy do lektury.
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paŸdziernika 1971 roku, z inicjatywy
spo³ecznoœci S³opnic, w miejscu tym

postawiono kamienny pomnik. Jego
projektantem i wykonawc¹ by³ miejscowy
rzeŸbiarz Andrzej Kwiatkowski. Pomnik
przedstawia postaæ wiêŸnia wychodz¹cego z
ruin murów i trzymaj¹cego na ramieniu or³a
rozrywaj¹cego kajdany. Postaæ ta usytuowana
jest na du¿ej w kszta³cie strza³y postawie. Na
koñcu strza³y na trzech masztach umieszczony
jest napis:
"32 ofiarom Hitleryzmu zamordowanym
17 lipca 1944 r. pokoleniom ku pamiêci
i zadumie nad krwawymi nocami
okupacji 1939-1945."
Dziœ patronat nad tym pomnikiem
sprawuje Szko³a Podstawowa nr 1 w
S³opnicach z fili¹ S³opnice - Granice.

PODWÓJNA WYGRANA ANI
rozstrzygniêcie wakacyjnego konkursu
Anna Bugajska zdoby³a g³ówn¹ nagrodê w konkursie "Wakacyjna pocztówka z koñca œwiata", og³oszonego w lipcu przez
redakcjê Naszych S³opnic. Ania spêdzi³a swoje wakacje na
Wêgrzech, w miejscowoœci wypoczynkowej Hajduszoboszlo.
Jak d³ugo trwa³y twoje wakacje na
Wêgrzech?
- Mój pobyt trwa³ 11 dni. Na wycieczkê do
najbardziej znanego wêgierskiego uzdrowiska
pojecha³am z krakowskim biurem podró¿y. Tak
siê sk³ada, ¿e by³a to g³ówna nagroda w
konkursie na has³o reklamowe og³oszone przez
sieæ kin Cinema City. Moje has³o spodoba³o siê
najbardziej, a mi spodoba³y siê Wêgry.
To zaskakuj¹ca historia. Podziel siê z
naszymi czytelnikami wra¿eniami z pobytu
w Hajduszoboszlo.
- Pobyt w kraju s³yn¹cym przede wszystkim z
wspania³ych k¹pielisk, ciep³ego klimatu i
historycznych miast by³ prawdziw¹
przyjemnoœci¹. Pobyt w najwiêkszym
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kompleksie k¹pieliskowym œwiata up³yn¹³
oczywiœcie na wodnych szaleñstwach, w
kurorcie tym mieœci siê bowiem 11 ró¿nego
rodzaju basenów k¹pielowych i zje¿d¿alni
wodnych. Chêtnie korzysta³am tak¿e z ca³ej
gamy zabiegów leczniczych i regeneracyjnych.
Wyj¹tkow¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie
historycznych miast: pe³nego wspania³ych
zabytków Budapesztu, s³yn¹cego z
wspania³ych piwnic winnych Egeru i
historycznego Debreczynu. Odbyliœmy tak¿e
rejs statkiem po Dunaju, zwiedziliœmy zabytki
stolicy Wêgier m.in. Cytadelê, Pa³ac
Królewski, odwiedziliœmy jeden z
najwiêkszych ogrodów zoologicznych tzw.
Park Wilczy oraz odbyliœmy przeja¿d¿kê
bryczk¹ po puszcie w Debreczynie. Podczas
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pobytu w Dolinie Piêknych Pañ (Eger) uda³am
siê na degustacjê wêgierskiego tokaju i wina o
tajemniczej nazwie Egir Bikaver - Bycza Krew.
Krótko mówi¹c polecam wczasy na Wêgrzech.
Gdzie planujesz spêdziæ nastêpne wakacje?
-W ubieg³ym roku odwiedzi³am Tunezje, teraz
Wêgry…prawdê mówi¹c nie zastanawia³am
siê jeszcze nad tym. Kiedyœ bardzo chcia³am
pojechaæ do W³och, kto wie, mo¿e nastêpne
bêd¹ w³aœnie: Rzym, Wenecja, Watykan…
Czy na zakoñczenie mog³abyœ po wêgiersku
pozdrowiæ naszych czytelników?
- Ooo.. to bardzo trudne zadanie, jêzyk
wêgierski nie nale¿y chyba do naj³atwiejszych.
Powiem krótko "Ûdvõzlet".
Rozmawia³a
Anna Franczak

- moja pasja

SPORT
SPORT

ci¹g dalszy na str. 26

SPORT

Od kilku miesiêcy na terenie S³opnic
dzia³a grupa m³odych ch³opaków zajmuj¹ca siê
promowaniem tzw. "kultury ulicy". Ci m³odzi
indywidualiœci du¿y nacisk k³ad¹ przede
wszystkim na break dance - taniec uznawany
przez wielu za zwyk³¹ stratê czasu. Oni
natomiast swoje zainteresowanie traktuj¹ jako
sztukê, która wymaga niezwyk³ej sprawnoœci
fizycznej i wiele czasu przeznaczonego na liczne
treningi. "Wysokie napiêcie" bo tak¹ nazwê
obra³a sobie grupa, w sk³ad której wchodz¹
Krystian, Wojtek, Irek, Kamil i Mirek, ju¿
kilkakrotnie zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci
podczas gminnych i szkolnych imprez: m.in.
"Powitanie lata", "Dzieñ Sportu" i otwarcie
kompleksu boisk sportowych. Wystêpy
wielokrotnie przerywane by³y oklaskami
publicznoœci. Przez ostatnich kilka tygodni

"Wysokie napiêcie" pracowa³o równie¿ nad
filmem "Break dance - moja pasja", który
wzi¹³ udzia³ w przegl¹dzie filmów
krótkometra¿owych w Skrzyszowie k.
Tarnowa. Film zdoby³ wyró¿nienie
konkursu, ale wed³ug opinii wielu
tamtejszych krytyków powinien zdobyæ
g³ówn¹ nagrodê festiwalu. W
przygotowaniu filmu pomaga³y ch³opakom

SPORT

BREAK DANCE

Ania Bugajska - zwyciê¿czyni konkursu

25

Nasze S£OPNICE - Nr 26 - paŸdziernik 2004

nauczycielki miejscowego gimnazjum Panie:
Joanna Hebda i Joanna Jaworz - Dutka,
które towarzysz¹ zespo³owi od chwili jego
powstania. M³odzi breakdance'owcy wziêli
równie¿ udzia³ w programie Polskiej

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Break dance... cd.
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Fundacji Dzieci i M³odzie¿y oraz firmy Nokia
ph."Make a connection - przy³¹cz siê". Ma on na
celu wspieranie inicjatyw lokalnych tworzonych
przez m³odych ludzi w miejscu swojego
zamieszkania. Spoœród oko³o czterystu
projektów akceptacjê uzyska³o tylko
siedemdziesi¹t, w tym tak¿e projekt naszych
ch³opaków. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e jest to
jedyny zakwalifikowany projekt z terenu
dawnego województwa nowos¹deckiego. W
swoim projekcie Krystian, Wojtek, Irek, Kamil i
Mirek proponuj¹ poszerzenie swojej dzia³alnoœci
o nowe aspekty takie jak np. grafitti. Podczas
szkolenia, które odby³o siê w Konstancinie k.
Warszawy, mieli okazjê poznaæ rówieœników z
ca³ej Polski, którzy podobnie jak oni wysuwaj¹
ciekawe sposoby dzia³ania w grupie.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e
"Wysokie napiêcie" jest zespo³em, który dziêki
w³asnej determinacji i silnej woli odniós³ sukces.
Mo¿e byæ tak¿e przyk³adem dla swoich
rówieœników, którzy nosz¹ siê z zamiarem
realizacji w³asnych pomys³ów i marzeñ.
Tomasz Kêska

BOISKA DOSTÊPNE
DLA KA¯DEGO
Prawie 800 uczniów, Szko³y Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum,
korzysta w nowym roku szkolnym z okaza³ego kompleksu boisk
sportowych. Imponuj¹ca jest powierzchnia - 2400 m2 oraz
zagospodarowanie otoczenia boisk w tym nowe ogrodzenia ca³ego obiektu i asfalt wzd³u¿
boiska. Najwiêksz¹ niespodziank¹ i zaskoczeniem jest jednak nawierzchnia boisk
wykonana ze sztucznej trawy. To rozwi¹zanie techniczne stosowane dotychczas prawie
wy³¹cznie na Zachodzie Europy wyd³u¿a w ci¹gu roku o kilka miesiêcy okres eksploatacji i
u³atwia prowadzenie intensywnych i czêstych zajêæ, bez obawy zniszczenia trawy.
Najwiêksz¹ radoœæ nowe obiekty sprawiaj¹ uczniom s³opnickich szkó³. W godzinach
popo³udniowych ca³y kompleks (umo¿liwiaj¹cy m. in. grê w siatkówkê i tenis ziemny) jest
dostêpny bezp³atnie dla wszystkich mieszkañców S³opnic. Klucze do boiska s¹ dostêpne w
Gminnym Centrum Informacyjnym mieszcz¹cym siê przy wejœciu na halê sportow¹.
Zachêcamy do korzystania.
Grzegorz Biedroñ
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W tegorocznych rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy
sukces odnios³y dru¿yny
Dream-Team, FC Cicha Koza, Galaktyczni.

SPORT

Na pocz¹tku sierpnia na stadionie KS. “Sokó³” w S³opnicach odby³y siê rozgrywki
w pi³ce no¿nej "O Puchar Wójta Gminy S³opnice". Dyscyplina zosta³a rozegrana w trzech
konkurencjach wiekowych, a w rozgrywkach udzia³ wziê³y w sumie 22 dru¿yny. Trwaj¹ce
dwa dni rozgrywki wy³oni³y najlepszych:

SPORT

VII EDYCJA ROZGRYWEK
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Puchary oraz nagrody najlepszym dru¿ynom wrêczy³ Wójt Gminy S³opnice Adam
So³tys oraz pose³ na Sejm RP Bronis³aw Dutka podczas uroczystoœci gminnych do¿ynek.
Tadeusz Wiêcek
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