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WSZYSCY
WSZYSTKIM
ŒL¥ ¯YCZENIA
Ju¿ w czasach rzymskich powszechnym
zwyczajem by³o, by w dni Œwi¹t i Nowego Roku sk³adaæ
¿yczenia szczêœcia urzêdnikom i znakomitym
osobistoœciom. Zwyczaj ten przetrwa³ po dziœ dzieñ, z tym
jednym wyj¹tkiem, ¿e ¿yczenia sk³adamy sobie wszyscy i
bez ograniczeñ. Natomiast stare prawdy g³osz¹, ¿e w
¿yczeniach tkwi magiczna moc, która mo¿e odmieniæ ¿ycie
innych. SprawdŸmy wiêc czego, w nadchodz¹cym roku,
¿ycz¹ sobie nawzajem nasi mieszkañcy.
Józef Bednarczyk
- wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy
S³opnice
- W okresie oczekiwania na te
wspania³e œwiêta, chcia³bym w
aspekcie osobistym ¿yczyæ sobie i
wszystkim mieszkañcom S³opnic
dobrego, radosnego i szczêœliwego
czasu, by omija³y nas nieszczêœcia i
choroby, byœmy umieli radowaæ siê z rzeczy ma³ych. ¯yczê
wszystkim wszelkiej pomyœlnoœci, w tym pomyœlnoœci
finansowej, pozwalaj¹cej na godne ¿ycie. W aspekcie
spo³ecznym, ¿yczy³bym sobie i ca³ej gminie S³opnice, aby
tempo rozwoju naszej miejscowoœci nieustannie ros³o, aby
w krajobrazie S³opnic nigdy nie by³o widaæ zniszczonych
przystanków, po³amanych drzewek, pogiêtych znaków
drogowych, bezmyœlnie zniszczonych elementów
wyposa¿enia szkó³. Niech atmosfera dyskotek, zabaw
m³odzie¿owych i meczów bêdzie przyjazna cz³owiekowi.
Niech w nasze katolickie spo³eczeñstwo nigdy nie wkrocz¹
wzorce kreuj¹ce k³amstwo i przemoc. ¯yczê tak¿e, by w
naszej gminie cz³owiek cz³owiekowi nie stawia³
absurdalnych barier, abyœmy zachowali tak podziwian¹ w
innych gminach nasz¹ jednoœæ i zgodê. Chyba to za du¿o
ci¹g dalszy na str. 4
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Wszyscy wszystkim... c.d.

¿yczeñ jak na jedne œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Moje ¿yczenia wykroczy³y w
sferê marzeñ, lecz marzenia daj¹ nadziejê, a
nadzieja to wiara i motor napêdowy postêpu
normalnie rozwijaj¹cych siê spo³eczeñstw.
W Bo¿e Narodzenie, tak jak w s³owach
kolêdy "Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje" niemo¿liwe stajê siê mo¿liwym, czego
jeszcze raz sobie i wszystkim mieszkañcom
naszej ma³ej Ojczyzny ¿yczê.
Maria Nowak
- Sekretarz Gminy
W
t y c h
wyj¹tkowych,
radosnych dniach,
¿yczê Pañstwu aby
ten czas Bo¿ego
Narodzenia by³ dla
Was i waszych
najbli¿szych czasem spokoju i radoœci
prze¿ywanej w gronie najbli¿szych. ¯yczê
Pañstwu du¿o zdrowia, pogody ducha i wielu
³ask Bo¿ych w nowym nadchodz¹cym 2005
roku.
Dariusz Ociepka
- dzielnicowy
Gminy S³opnice
- W imieniu
Komendanta i
w s z y s t k i c h
pracowników
Komisariatu Policji
w Tymbarku pragnê
przekazaæ mieszkañcom Gminy S³opnice
¿yczenia spokojnych, zdrowych i radosnych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e wspania³ej
zabawy Sylwestrowej. Niech nadchodz¹cy
rok bêdzie spe³nieniem wszystkich
zamierzeñ i d¹¿eñ osobistych. Jako
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dzielnicowy gminy ¿yczê Pañstwu du¿o
bezpieczeñstwa, a tak¿e opanowania i
rozwagi na drodze.
Anna Szczecina
- z a s t ê p c a
dyrektora Szko³y
Podstawowej Nr 1
- Zbli¿aj¹ siê radosne
i bogate w tradycje
œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i
Nowego Roku.
Niech radoœæ tych Œwi¹t otworzy nasze serca
na siebie wzajemnie, byœmy nape³nieni
pokojem, ¿yczliwoœci¹ szli do innych z
otwartymi d³oñmi. Z Nowym Rokiem ka¿dy
wi¹¿e oczekiwania i obawy. Cieszmy siê z
tego co mamy. ¯yczê wszystkim powodzenia
w realizacji dobrych planów i zamierzeñ.
Starajmy siê obdarzaæ nawzajem czyst¹,
bezinteresown¹ mi³oœci¹, szacunkiem i
wdziêcznoœci¹. Najm³odszym ¿yczê
spe³nienia marzeñ, radosnych chwil
spêdzonych w szkole i by w przysz³oœci brali
wzór z pracowitoœci i zaradnoœci swoich
rodziców i mieszkañców S³opnic.
Andrzej Lis - prezes
Klubu Sportowego
"Sokó³”
- Zbli¿aj¹ce siê
œwiêta Bo¿ego
Narodzenia s¹ okazj¹
do sk³adania sobie
ró¿nych ¿yczeñ. Jako
mieszkaniec S³opnic
¿yczê wszystkim mieszkañcom du¿o
zdrowia, mi³oœci, pogody ducha oraz w
mo¿liwie jak najbli¿szej przysz³oœci
normalnego ¿ycia w normalnym "zdrowym"
pañstwie.
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Maria Œlazyk
- kierownik Szko³y
Podstawowej na
Granicach
- Grudzieñ, to
m i e s i ¹ c
przepe³niony
s z c z e g ó l n ¹
atmosfer¹. Godzi pok³óconych, skrusza
sk¹pców, otwiera serca egoistów, a przede
wszystkim zbli¿a do siebie rodziny. Tak¹
w³aœnie moc maj¹ w sobie œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Na czas œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowy Rok ¿yczê wszystkim
mieszkañcom i goœciom gminy S³opnice
zdrowia, wzajemnej wspó³pracy,
¿yczliwoœci, przyjaŸni i du¿ej satysfakcji z
pracy. Niech œwi¹teczna radoœæ przyniesie
nowe inwestycje i remonty nie tylko w naszej
szkole i gminie, ale równie¿ w naszych
sercach. Niech stanie siê Ÿród³em si³y i
radoœci na ka¿dy dzieñ Nowego 2005 Roku.
Marek Goryczka
- listonosz
- W pierwszej
k o l e j n o œ c i
chcia³bym do³¹czyæ
siê do wszystkich
œwi¹tecznych i
noworocznych
¿yczeñ jakie
otrzymacie Pañstwo od swoich najbli¿szych,
w szczególnoœci do tych otrzymanych za
moim poœrednictwem tj. drog¹ pocztow¹.
¯yczê wszystkim mieszkañcom S³opnic by
w nadchodz¹cym Nowym Roku dociera³y do
Pañstwa same radosne wiadomoœci. Niech
kontakt z pracownikami naszej poczty,
sprawi wszystkim jak najwiêcej satysfakcji.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Monika Banach
- kwiaciarka
- Z o k a z j i
zbli¿aj¹cych siê
œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz
Nowego Roku
sk³adam wszystkim
mieszkañcom S³opnic najserdeczniejsze
¿yczenia b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, du¿o
zdrowia, szczêœcia, spe³nienia marzeñ,
pogody ducha i aby ka¿dy nastêpny dzieñ by³
lepszy od poprzedniego. Wszystkim, którzy
wybieraj¹ siê na zabawê Sylwestrow¹ ¿yczê
szampañskiej zabawy i tañców do samego
rana.
Kamil Kêska,
Wioleta Kêska
- cz³onkowie
S a m o r z ¹ d u
Uczniowskiego
Gimnazjum.
- Z o k a z j i
zbli¿aj¹cych siê
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, w
imieniu samorz¹du uczniowskiego
pragniemy z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej: dyrekcji i gronu
pedagogicznemu oraz pracownikom szko³y,
spokojnych, radosnych, ciep³ych Œwi¹t,
sukcesów w dalszej pracy oraz szczêœliwego
Nowego Roku, a wszystkim kolegom i
kole¿ankom wysokich stopni i sukcesów w
konkursach, natomiast trzecioklasistom
dobrych wyników w zbli¿aj¹cym siê badaniu
kompetencji oraz kontynuacji nauki w
upragnionych szko³ach œrednich. Ca³ej
spo³ecznoœci S³opnic ¿yczymy
bezpiecznych, weso³ych i ciep³ych Œwi¹t
oraz by nadchodz¹cy Nowy Rok przyniós³
wiele radoœci i sukcesów.
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KUMULACJA ŒRODKÓW
NA NOWE INWESTYCJE
Rozmowa z Wójtem Gminy S³opnice
ö Dobiega koñca kolejny rok pracy w³adz
samorz¹dowych, kolejny rok bud¿etowy.
Wiele burmistrzów, wójtów ma niestety do
rozwi¹zania jeszcze szereg problemów:
niedobór œrodków finansowych, koniecznoœæ
zad³u¿enia gminy, niedokoñczone inwestycje
itp. A jak przedstawia siê sytuacja w naszej
gminie?
- O mijaj¹cym roku 2004 mo¿emy powiedzieæ,
¿e by³ to dobry, spokojny rok. Nie mamy na
szczêœcie problemów z niezakoñczonymi
inwestycjami, poniewa¿ ju¿ dawno temu
wprowadziliœmy w naszym
samorz¹dzie zasadê, ¿e
kumulujemy œrodki na
rozpoczynanych
inwestycjach i
koñczymy je, je¿eli
to mo¿liwe, w ci¹gu
jednego roku
bud¿etowego. A
je¿eli nas na coœ nie
staæ, to nie
rozpoczynamy
inwestycji. Zbyt dobrze jeszcze mam w
pamiêci obraz jaki zastaliœmy w 1990 r., kiedy
wybrano nas na radnych, najwiêkszym
problemem by³y wówczas rozpoczête,
ci¹gn¹ce siê latami inwestycje; budowa
Szko³y Podstawowej Nr 1, remizy w
S³opnicach Dolnych, gdzie te rozpoczête
wczeœniej budowy zd¹¿y³y ju¿ obrosn¹æ
mchem. Rok 2004 zakoñczymy znaczn¹
nadwy¿k¹ bud¿etow¹, zad³u¿enie gminy jest
symboliczne, a wiêc sytuacja finansowa
gminy jest dobra i stabilna. Jak ju¿
wielokrotnie mówi³em ca³y limit zad³u¿enia tj.
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do 60% bud¿etu, zatrzymujemy do momentu
rozpoczêcia du¿ych inwestycji, których nie
bêdziemy w stanie sfinansowaæ z bie¿¹cych
dochodów. Inwestycje te to kanalizacja,
oczyszczalnia œcieków i wodoci¹g.
ö Czy uda³o siê zrealizowaæ wszystkie
za³o¿enia tegorocznego planu finansowego,
czy te¿ s¹ sprawy, których realizacja nie
powiod³a siê?
- Bardzo rzadko jest tak, ¿e uda siê wykonaæ
wszystko co siê zaplanuje. W bie¿¹cy roku
równie¿ nie wszystko siê uda³o, tym
bardziej, ¿e do bud¿etu by³y wpisane
zadania, których realizacja nie
do koñca zale¿a³a tylko od
naszego samorz¹du.
Jednym z takich
zadañ by³o
rozpoczêcie
kanalizacji, co
by³o uzale¿nione
od uzyskania
dofinansowania z
funduszy europejskich w ramach programu
ZPORR. Niestety nasz wniosek, pomimo ¿e
by³ bardzo wysoko oceniony /79,23 punktów
na 100 mo¿liwych/ nie znalaz³ siê na liœcie
dofinansowania. Znalaz³y siê tam tylko
projekty kanalizacji miast: Nowego S¹cza,
Miechowa, Krzeszowic. Nie dofinansowano
¿adnej inwestycji na terenach wiejskich.
Zreszt¹ ju¿ na pocz¹tku roku sygnalizowa³em,
¿e zadanie to wpisujemy do bud¿etu po to, aby
móc z³o¿yæ wniosek, poniewa¿ wymagany jest
udzia³ w³asny gminy. Drugim zadaniem, które
nie w pe³ni uda³o siê zrealizowaæ to inwestycje
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na drogach powiatowych. Zadanie to nale¿y do
samorz¹du powiatowego, ale poniewa¿ od
pocz¹tku istnienia powiatu w S³opnicach nic
nie da siê zrobiæ bez udzia³u finansowego
gminy, równie¿ w tym roku przeznaczyliœmy
ogromn¹ jak na nasze mo¿liwoœci kwotê 400
tys. z³ na modernizacjê drogi powiatowej.
Nasilenie ruchu na tej drodze jest bardzo du¿e,
a stan nawierzchni zagra¿a bezpieczeñstwu
u¿ytkowników. Wnioskowaliœmy o
wykonanie brakuj¹cego odcinka w S³opnicach
Dolnych, na odcinku od Papie¿a do os.
Markówka /ok. 800 m/ i
najbardziej zniszczonego
odcinka w S³opnicach
Górnych od os. Sroki do
skrzy¿owania ko³o
koœcio³a / ok. 1800 m/
oraz o dokoñczenie
wykonanego w ub.
roku (zreszt¹ w
ca³oœci za pieni¹dze
Gminy S³opnice)
chodnika na odcinku
od centrum do
Szko³y Podst. Nr 1 i
Gimnazjum. Kwota
deklarowana przez
gminê S³opnice
zabezpiecza³a
pokrycie 50% kosztów tych zadañ. Niestety
samorz¹d powiatowy, po wielu naciskach i
interwencjach z naszej strony, zgodzi³ siê tylko
na wspólne wykonanie chodnika, natomiast
300 metrów drogi wykonano bez uzgodnienia
z gmin¹ i w miejscu, w którym moim zdaniem
stan drogi nie by³ najgorszy. To w³aœnie drugie
zadanie, którego realizacja nie do koñca siê
powiod³a, ale nie mia³em na to do koñca
decyduj¹cego wp³ywu. W zwi¹zku z tym, na
koniec roku œci¹gamy z bud¿etu kwotê ok.
320..tys. z³ dotacji do dróg powiatowych
niewykorzystanej przez samorz¹d powiatowy,
pomimo katastrofalnego stanu drogi,
szczególnie w S³opnicach Górnych. To jest

w³aœnie ta nadwy¿ka, o której wczeœniej
wspomnia³em. Muszê przyznaæ, ¿e bardziej
bym siê cieszy³ gdyby pieni¹dze te zosta³y
wydane i gdyby wykonano remont drogi
powiatowej. Uda³o siê natomiast wykonaæ
wszystkie pozosta³e zadania i myœlê, ¿e pod
wzglêdem inwestycji by³ to dobry rok.
Wykonano ok. 7 km dróg asfaltowych,
parkingi przy Remizie OSP i koœciele w
S³opnicach Górnych, gruntowny remont
Szko³y Podstawowej pod Mogielic¹,
poprawiono wiele dróg osiedlowych,
doinwestowano wyposa¿enie szkó³.
Szczególnie cieszy mnie
wykonanie chodnika i
kompleksu boisk
sportowych przy
Gimnazjum i
S z k o l e
Podstawowej.
Chodnik w
zdecydowany
sposób poprawi³
bezpieczeñstwo
dzieci, których
przesz³o 800
u c z ê s z c z a
codziennie do
szko³y i choæ
spotka³em siê z
krytyk¹ niektórych osób, uwa¿am to zadanie za
bardzo wa¿ne. Natomiast kompleks sportowy
przy szkole pozwala na bezpieczne i
komfortowe prowadzenie zajêæ z wychowania
fizycznego w warunkach jakich mog¹ nam
pozazdroœciæ uczniowie szkó³ miejskich.
Ponadto jest on udostêpniony dla wszystkich
mieszkañców S³opnic.
ö Rok 2004 to pierwszy rok w historii
administracji publicznej gdzie do bud¿etów
urzêdów wp³ywa³y pieni¹dze pochodz¹ce z
bud¿etu Unii Europejskiej? Czy œrodki te
ci¹g dalszy na str. 8
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zasili³y tak¿e nasz bud¿et?
- Rok 2004 to historyczna data wejœcia do Uni
Europejskiej, natomiast z funduszy
europejskich korzystaliœmy ju¿ od kilku lat.
Faktem jest, ¿e teraz pojawiaj¹ siê wiêksze
œrodki, ale nie jest tak jak niektórzy to
przedstawiali, ¿e Polska nie bêdzie w stanie
wykorzystaæ góry pieniêdzy, które siê nagle
pojawi¹. Dobrych wniosków z³o¿onych przez
samorz¹dy jest tyle, ¿e na razie starczy³o na
pokrycie 15 - 20% zapotrzebowania. W
bie¿¹cym roku uda³o siê nam pozyskaæ
dofinansowanie do czterech zadañ:
- z programu Sapard - budowa dróg: MarkowoPrzylaski, kwota dofinansowania 217 335 z³,
Dzio³owka - kwota dofinansowania 121 454 z³
- budowa kompleksu boisk sportowych przy

Gimnazjum i Szkole Nr 1 w S³opnicach kwota dofinansowania 123 644 z³ / równie¿ z
programu Sapard /
- remont Szko³y Podstawowej Nr 4 pod
Mogielic¹ - kwota dofinansowania 46 397 z³ z
funduszy Banku Œwiatowego.
ö Bud¿et na rok nastêpny prawdopodobnie
zostanie uchwalony przez radnych jeszcze w
grudniu. Jak Pan ocenia rokowania
finansowe na 2005 rok?
- Planujemy uchwalenie bud¿etu jeszcze w
tym roku. Jak wynika z projektu nie bêdzie to
z³y bud¿et, po pokryciu bie¿¹cych wydatków
na poziomie 3% wy¿szym ni¿ w roku
bie¿¹cym, mo¿emy przeznaczyæ ok. 1,5
miliona z³ na inwestycje. Do tego dojdzie
jeszcze nadwy¿ka z roku 2004.
Rozmawia³a Anna Franczak

GRUBA
KASA
czyli projekt bud¿etu Gminy na 2005 rok
Projekt Bud¿etu Gminy S³opnice na
2005 rok zosta³ ustalony zarz¹dzeniem Wójta
Gminy 10 listopada 2004 roku. Dochody i
wydatki bud¿etowe s¹ równe i wynosz¹
9.050.000 z³otych. Wynika z tego, ¿e projekt
bud¿etu jest zbilansowany, czyli nie jest
zak³adany deficyt bud¿etowy.
Na dochody bud¿etowe w kwocie 9.050.000
z³ sk³adaj¹ siê:
1. Dochody w³asne w kwocie 1.060.000 z³.
obejmuj¹:
Dochody uzyskiwane: z podatków i op³at
lokalnych (podatku leœnego, rolnego, od
nieruchomoœci, od œrodków transportowych),
udzia³u w podatku dochodowym od osób
fizycznych, wp³ywy z op³aty skarbowej,
wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych, op³aty za wywóz
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odpadów komunalnych, odsetki od œrodków
na rachunku bankowym, wp³ywy z czynszów
za lokale mieszkalne i u¿ytkowe oraz
pozosta³e dochody.
2. Dochody z tytu³u dotacji na realizacjê zadañ
zleconych kwota 1.419.980 z³.
Wiêksz¹ czêœæ dotacji stanowi dotacja na
realizacjê zadañ z zakresu opieki spo³ecznej
kwota 1.383.430 z³. (w tym kwota 1.200.000 z³
przeznaczona na wyp³atê œwiadczeñ
rodzinnych, które od 1 maja 2004 roku s¹
realizowane przez gminê).
3. Dotacja celowa na zadania w³asne kwota
106.470 z³otych.
4. Subwencja oœwiatowa kwota 3.927.841 z³.
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Subwencja oœwiatowa jest przeznaczona na
pokrycie wszystkich kosztów zwi¹zanych z
oœwiat¹ na terenie Gminy S³opnice w tym
wszystkie wydatki dotycz¹ce utrzymania
szkó³.
5. Subwencja wyrównawcza kwota 2.535.679
z³otych
Subwencjê wyrównawcz¹ otrzymuj¹ gminy o
niskich dochodach w³asnych.
Wydatki bud¿etowe w kwocie 9.050.000
z³otych obejmuj¹:
1. Wydatki bie¿¹ce kwota 7.550.000 z³otych
Najwiêksz¹ pozycjê stanowi¹ wydatki na
oœwiatê i wychowanie kwota 4.263.950 z³ w
tym:
- utrzymanie szkó³ podstawowych: 2.608.450 z³
- utrzymanie klas "O" i przedszkola: 356.500 z³
- utrzymanie Gimnazjum: 1.055.000 z³
- dowo¿enie uczniów do szkó³: 90.000 z³
- pozosta³¹ dzia³alnoœæ (sport w szkole, olimpiady,
konkursy itp.) ogó³em z³otych: 40.000 z³
- pozosta³a dzia³alnoœæ (w tym ZFŒS): 34.000 z³
- wydatki na dokszta³canie nauczycieli: 20.000 z³

2. Wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne) w
kwocie 1.500.000 z³otych obejmuj¹:
- Budowê oczyszczalni œcieków (I etap):
kwota 700.000 z³
- Budowê wodoci¹gu (dokumentacja
i rozpoczêcie prac): kwota 200.000 z³
- Przebudowa dróg:
kwota 500.000 z³
- Inwestycje oœwiatowe: kwota 100.000 z³

Wydatki inwestycyjne stanowi¹ 17 %
wydatków ogó³em bud¿etu, co stanowi jeden z
wy¿szych wskaŸników wydatków na
inwestycje w gminach.
Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono
rezerwy:
ö oœwiatow¹ kwota 120.000 z³otych
ö ogóln¹ w kwocie 80.000 z³otych
Podane powy¿ej kwoty nie s¹ kwotami
ostatecznymi i czynione s¹ starania, aby
pozyskaæ œrodki zewnêtrzne g³ównie na
zadania inwestycyjne.
Projekt bud¿etu na 2005 rok zawiera
tak¿e planowane œrodki na zadania publiczne
Gminy S³opnice, których realizacjê bêdzie
wspiera³a Gmina S³opnice na zasadach
uregulowanych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz.U. 2003 r., Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.). Gmina S³opnice przeznaczy
œrodki na zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i
sportu oraz turystyki. Otwarty konkurs na
realizacjê w/w zadañ zostanie og³oszony przez
Wójta Gminy S³opnice po przyjêciu bud¿etu
na 2005 rok przez Radê Gminy S³opnice
(najprawdopodobniej nast¹pi to jeszcze w
grudniu). Planowany termin og³oszenia
konkursu to I kwarta³ 2005 roku. Informacji
mo¿na szukaæ na tablicy og³oszeñ urzêdu
gminy i stronie internetowej S³opnic pod
adresem www.slopnice.pl w dziale
"Przetargi".
Jan Wiêcek

Wszystkich zainteresowanych (stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje),
spe³niaj¹cych warunki przedstawione w wy¿ej wymienionej ustawie zapraszamy
do wspó³pracy z Gmin¹ S³opnice i sk³adania ofert na realizacjê w/w zadañ.
Bud¿et na 2005 rok, tu¿ po przyjêciu go przez Radê Gminy, zostanie
opublikowany na stronie internetowej Gminy S³opnice.
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WZROST CZY SPADEK?
STAWKI PODATKOWE W 2005 ROKU
W roku 2005 stawki podatku rolnego,
leœnego, od nieruchomoœci oraz podatek od
œrodków transportowych pozostaj¹ bez
zmian w porównaniu z 2004r. Dla
przypomnienia stawka podatku od
nieruchomoœci od:
- gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej wynosi 0,40 z³ od 1
2
m pow. u¿ytkowej.
- budynków mieszkalnych i ich czêœci - 0,35
z³/1 m2 pow. u¿ytkowej
- budynków zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej - 14 z³/1 m2 pow.
- od budowli - 2% ich wartoœci
Informujemy, ¿e zwolnione od
podatku od nieruchomoœci s¹ m.in. grunty i
budynki zajête na cele ochrony
przeciwpo¿arowej, jak równie¿ grunty
sklasyfikowane jako drogi.
Op³ata za wywóz odpadów komunalnych
pozostaje niezmienna od 2000 roku i wynosi
miesiêcznie 0,40 z³ od jednej osoby
zameldowanej pod danym numerem domu.
Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
zgodnie z ustaw¹ Ordynacja Podatkowa
zobowi¹zane s¹ do wp³at podatku na nasz

r a c h u n e k
bankowy w BS
Rzemios³a
K r a k ó w
O/Tymbark nr:
10858900060190
000960320004. Przypominamy, ¿e na
powy¿szy rachunek mo¿na równie¿ wp³acaæ
podatek rolny, leœny, od nieruchomoœci,
op³atê za wywóz odpadów komunalnych,
op³atê za czynsz, op³atê za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Przypominamy równie¿ o
obowi¹zku sk³adania deklaracji
podatkowych. W³aœciciele gruntów rolnych,
leœnych i nieruchomoœci, którzy w bie¿¹cym
roku nie z³o¿yli jeszcze deklaracji, proszeni s¹
o dope³nienie tego obowi¹zku. Natomiast
w³aœciciele œrodków transportowych
zobowi¹zani s¹ do corocznego sk³adania
deklaracji na podatek w terminie do 15 lutego
ka¿dego roku.
Ka¿da zmiana dotycz¹ca ww.
podatków nak³ada na w³aœcicieli obowi¹zek
z³o¿enia deklaracji koryguj¹cej w terminie 14
dni od daty zaistnienia zmiany.
Joanna Be³¿ek

SPRAWA KANALIZACJI
I WODOCI¥GU
W zwi¹zku z szybkim rozwojem
cywilizacyjnym oraz du¿ymi opóŸnieniami
naszej gminy z zakresie rozwoju infrastruktury
komunalnej, w ostatnich latach du¿y nacisk
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k³adzie siê na realizacjê trwa³ych inwestycji.
Jako najwa¿niejsze zadania uznano poprawê
bazy oœwiatowej oraz modernizacjê sieci
drogowej. Zadania te do obecnej chwili uda³o

Nasze S£OPNICE - Nr 27 - grudzieñ 2004

siê w znacznym stopniu zrealizowaæ. Nadszed³
wiêc czas na podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do realizacji dwóch du¿ych zadañ
inwestycyjnych jakimi s¹: budowa
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
œcieków oraz budowa wodoci¹gu gminnego.
W sprawie budowy kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni, maj¹c na uwadze
wysoki koszt przedsiêwziêcia oraz zapowiedzi
podzia³u du¿ych œrodków pochodz¹cych z
Unii Europejskiej, przygotowaliœmy pe³n¹
dokumentacjê oraz pozwolenia budowlane na
realizacjê I etapu budowy. Etap ten ma
obejmowaæ budowê oczyszczalni œcieków dla
ca³ej gminy oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
pod³¹czeniem 242 posesji. Koszt zadania
zgodnie z kosztorysem inwestorskim zosta³
wyceniony na 10,5 miliona z³otych.
Niezw³ocznie po og³oszeniu pierwszego
naboru wniosków o dofinansowanie ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, z³o¿yliœmy nasz
wniosek. Przy podziale œrodków okaza³o siê,
¿e pieniêdzy do podzia³u jest niewiele i starczy
tylko na co dziesi¹te zadanie. Nasz wniosek
pomimo wysokiej oceny ekspertów nie
uzyska³ dofinansowania. Przegraliœmy
konkurencjê g³ównie z du¿ymi miastami. O
zaistnia³ej sytuacji wójt gminy poinformowa³
radnych na ostatnich posiedzeniach komisji
oraz podda³ pod konsultacjê dwa nastêpuj¹ce
rozwi¹zania :
1. Wnioskowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska o udzielenie
preferencyjnej po¿yczki i po jej otrzymaniu
realizacjê zadania przy udziale w³asnych
œrodków, przy czym rozwi¹zanie to spowoduje
sp³aty zad³u¿enia przez najbli¿sze 10 lat i
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ odst¹pienia od
realizacji, na terenie gminy, innych
koniecznych zadañ inwestycyjnych.
2. Wstrzymanie siê z realizacj¹ zadania i
sk³adanie ponownego wniosku o
dofinansowanie podczas drugiego naboru

wniosków do ZPORR przy równoczesnych
staraniach o ewentualne dofinansowanie jako
czêœæ zadania realizowanego przez Zwi¹zek
Gmin Dorzecza Rzeki £ososina.
Po przeprowadzonej dyskusji radni przyjêli
drugie z proponowanych rozwi¹zañ.
W sprawie budowy wodoci¹gu
gminnego wstêpne dzia³ania zosta³y ju¿
poczynione. Posiadamy pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z potoku "Mogielica",
wykupion¹ dzia³kê pod zbiornik
wyrównawczy oraz projekt techniczny ujêcia
wody, linii zasilaj¹cej i zbiornika
wyrównawczego. Kolejnym etapem bêdzie
opracowanie projektu technicznego sieci
wodoci¹gowej. W zwi¹zku z tym, aby
rozpoznaæ potrzeby mieszkañców, w miesi¹cu
paŸdzierniku br., zwróciliœmy siê do
w³aœcicieli posesji o jednoznaczn¹ deklaracjê
w tej sprawie. Sonda¿em objêto 634 posesji
po³o¿onych w osiedlach:
- po stronie S³opnic Królewskich: od osiedla
Giemziki Górne wzd³u¿ drogi powiatowej do
osiedla Staniszówka oraz osiedla Podmigielic¹
po³o¿one wzd³u¿ drogi gminnej od Putówki do
Szko³y,
- po stronie S³opnic Szlacheckich od osiedla
Piechoty w S³opnicach Górnych a¿ do granicy
z Zamieœciem i Limanow¹ wszystkie osiedla z
wy³¹czeniem czêœci osiedli od Markówki do
granicy z Zamieœciem po³o¿one pod drog¹
powiatow¹.
Z przeprowadzonego sonda¿u wynika, ¿e
zainteresowanie wykonaniem wodoci¹gu w
osiedlach po³o¿onych w S³opnicach Górnych,
Podmogielic¹ oraz osiedli w S³opnicach
Dolnych, gdzie funkcjonuje wodoci¹g Spó³ki
Wodoci¹gowej S³opniczanka, jest niewielkie.
Wiêksze zapotrzebowanie pojawia siê
od osiedla Szczêchy, a¿ do osiedla Staniszówka
i od osiedla Garcarzówka do osiedla Pachuty.
Najwiêksze zainteresowanie wystêpuje w
osiedlach Œlazyki, Górki, Przylaski oraz w
wiêkszoœci osiedli so³ectwa Granice.
ci¹g dalszy na str. 12
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Sprawa kanalizacji... c.d.

Wyniki powy¿szej ankiety bêd¹ brane
pod uwagê przy podejmowaniu decyzji
dotycz¹cej zakresu projektowania sieci
wodoci¹gowej. W zleconym do opracowania
projekcie technicznym bêdziemy staraæ siê o
zaopatrzenie w wodê osiedli, w których
mieszkañcy w wiêkszoœci s¹ zainteresowani
pod³¹czeniem do wodoci¹gu. Dla uspokojenia
pozosta³ych mieszkañców informujê, ¿e
istniej¹ca koncepcja zaopatrzenia
mieszkañców wsi w wodê zak³ada mo¿liwoœæ
pod³¹czenia do wodoci¹gu wszystkich
mieszkañców wsi, którzy dotychczas nie s¹
objêci zbiorowym zaopatrzeniem w wodê.
Zlecany projekt techniczny w swych
rozwi¹zaniach bêdzie tak¿e umo¿liwia³
pod³¹czenie do g³ównej magistrali, osiedli,
których mieszkañcy obecnie nie wykazuj¹
zainteresowania. Ze wzglêdu na du¿y zasiêg
inwestycji, przewiduje siê, ¿e prace
projektowe bêd¹ trwa³y ca³y przysz³y rok.

Mo¿liwoœæ szybkiego zakoñczenia prac
projektowych bêdzie uzale¿niona od zgody
w³aœcicieli gruntów, przez które bêdzie
poprowadzony wodoci¹g. Zadanie to bêdzie
realizowane dla dobra wszystkich
mieszkañców gminy, dlatego ju¿ dziœ prosimy
o ¿yczliwe podejœcie do sprawy i daleko id¹c¹
wspó³pracê. Wodoci¹g nie jest inwestycj¹
dochodow¹, a korzyœæ z jego realizacji
odnosz¹ wy³¹cznie mieszkañcy z niego
korzystaj¹cy. Koszt prac projektowych bêdzie
finansowany z bud¿etu gminy, tak wiêc brak
zgody na przeprowadzenie wodoci¹gu oddali
inwestycje w czasie i bêdzie dzia³aniem
przeciwko wszystkim mieszkañcom gminy.
Mamy nadziejê na szybkie i sprawne
przeprowadzenie prac projektowych. Fakt ten,
daje mo¿liwoœæ wnioskowania o
dofinansowanie projektu przez zagraniczne
instytucje i mo¿liwie szybk¹ realizacjê
inwestycji, która jest oczekiwana przez
wiêkszoœæ mieszkañców gminy.
Józef Wikar

PIASKARKI
W
RUCH
Zasady zimowego utrzymania dróg
W okresie zbli¿aj¹cej siê zimy, w
naszej gminie odœnie¿aniem zostanie objête
13,5 km dróg powiatowych, 19,8 km dróg
gminnych oraz 27,7 km dróg wewnêtrznych
(osiedlowych).
Za zimowe utrzymanie dróg
powiatowych którymi, przypomnê s¹: droga
Zamieœcie - Zalesie i droga S³opniceChyszówki odpowiada Powiatowy Zarz¹d
Dróg w Limanowej (tel. 3372 478).
Wykonawc¹ robót jest firma "Drogbud" tel.
33-48-003, kom. 697690313.
Za zimowe utrzymanie dróg
gminnych i wewnêtrznych, odpowiada
natomiast wójt gminy. Iloœæ oraz d³ugoœæ dróg,
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które podlegaj¹ odœnie¿aniu, w porównaniu z
rokiem ubieg³ym, nieznacznie
wzros³a.Wykonawcy robót zostali wy³onieni
w drodze przetargu i tak:
1. Za utrzymanie dróg gminnych: Markowo,
Granice, Mogielica, Zar¹bki oraz odœnie¿anie
dróg: Talaski-Sasy, Kulpówka, Folwark,
Œliwówka, Dzio³ówka, Rola, Garcarzówka,
Kowalówka, Zapowiednica, Putówka, UbikiSaryse, Bieniówka, Za Wod¹ oraz placów:
ko³o koœcio³a w S³opnicach Gónych, ko³o
kaplicy Pod Mogielic¹, Szko³y Podstawowej
Nr 2 i Nr 4 odpowiedzialna jest firma
"Drogbud" telefon kontaktowy jak wy¿ej.
2. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych:
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Miêdzydwory i Mi³kowskie oraz odœnie¿anie
dróg: Grabkówka, S¹czki, Hajdówka,
Zamieœcie-Hajdówka, Rola Dolna, Po¿ogi,
Liœniówka, Pogorzelisko-Podweso³a,
Zadziele, Zapotocze, Folwark, Bace,
Przylaski, Dzio³ odpowiedzialna jest Firma
Us³ugowo-Transportowa Janusz Ryz tel. kom.
504592550.
3. Za odœnie¿anie dróg: Wikarówka,
Marciszówka, Wójtostwo, Plebañskie,
Kwaœniakówka, Zieleñskówka,
Z¹bczykówka, Udzielówka, Bia³onogi,
Papie¿e, Staniszówka oraz chodników, placów
w centrum gminy, przy Szkole Podstawowej
Nr 1 i Gimnazjum odpowiedzialna jest
firma Us³ugi Transportowe i Rolnicze
Irena Pa³ubiak tel. kom. 889377724.
Drogi powiatowe i gminne,
tak jak w ubieg³ych latach,
utrzymywane bêd¹ wed³ug V
standardu. Pozosta³e drogi bêd¹
odœnie¿ane tylko w
przypadkach wyst¹pienia
o p a d ó w œ n i e g u
uniemo¿liwiaj¹cych ich
p r z e j e z d n o œ æ
samochodami
wyposa¿onymi w
opony zimowe. Na
drogach tych nie bêdzie
zwalczana œliskoœæ.
Mieszkañcy osiedli korzystaj¹cy z tych dróg
powinni we w³asnym zakresie zorganizowaæ
posypywanie niebezpiecznych odcinków.
Materia³ do posypywania dróg mo¿na zabraæ
bezp³atnie ze sk³adu usytuowanego poni¿ej
cmentarza w S³opnicach Górnych oraz ko³o
stadionu w S³opnicach Dolnych.
Przyjête wy¿ej rozwi¹zania nie
wynikaj¹ z braku pieniêdzy, lecz z
racjonalnego podejœcia do sprawy.
Wydatkowanie du¿ej iloœci œrodków na
zimowe utrzymanie dróg spowodowa³oby
mniejsze mo¿liwoœci inwestycyjne w roku
przysz³ym. Prosimy wiêc o wspó³pracê i

wyrozumia³oœæ oraz nie wymuszanie
podejmowania decyzji zbyt kosztownych,
których przy dobrej woli, mo¿na ³atwo
unikn¹æ. Tak jak poprzedniej zimy, drogi
nara¿one na zawiewanie, przebiegaj¹ce przez
tereny odkryte, w czasie wystêpowania
silnych zawiei œnie¿nych nie bêd¹ odœnie¿ane
(poza nag³ymi przypadkami). Odœnie¿anie
nast¹pi dopiero po ustaniu w/w zjawisk i
wed³ug odpowiedniej kolejnoœci. Proszê wiêc
o wyposa¿enie w³asnych samochodów w
odpowiednie opony zimowe, a osoby
zamieszka³e przy drogach nara¿onych na
zawiewanie, w przypadkach silnych zawiei
œnie¿nych, o pozostawienie samochodu w
miejscu daj¹cym mo¿liwoœæ ci¹g³ego z
niego korzystania.
Mieszkañców osiedli,
których drogi nie s¹ objête
odœnie¿aniem oraz
niezadowolonych z
realizowanego sposobu
odœnie¿ania informujê, ¿e
nadal istnieje mo¿liwoœæ
odœnie¿ania we w³asnym
zakresie, w zamian za
zwrot kosztów oleju
napêdowego zu¿ytego
podczas odœnie¿ania.
Ustalony limit zu¿ycia
oleju napêdowego przy
odœnie¿aniu 1 km drogi wynosi 120 litrów za
ca³y sezon zimowy. Osoby zainteresowane
winny zg³osiæ siê do Urzêdu Gminy w celu
sporz¹dzenia stosownej umowy.
Wszelkie uwagi i propozycje
zwi¹zane z zimowym utrzymaniem dróg
gminnych i wewnêtrznych (osiedlowych)
proszê kierowaæ do Kierownika Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Józefa
Wikar, który jest odpowiedzialny za zimowe
odœnie¿anie dróg tel. 33-26-200, wew. 32.
Józef Wikar
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JAKI BÊDZIE BUD¯ET PAÑSTWA
NA ROK 2005?
W dniu 23 listopada, w trakcie debaty nad kszta³tem przysz³orocznego
bud¿etu pañstwa zabra³em g³os w imieniu Klubu Poselskiego Platforma
Obywatelska. By³o to moje 85 wyst¹pienie w trakcie obecnej kadencji. W tym
miejscu nale¿y siê Pañstwu wyjaœnienie, i¿ w czasie debaty czas wyst¹pieñ poszczególnych
pos³ów jest proporcjonalny do wielkoœci klubu poselskiego. Poniewa¿ klub PO jest jednym z
wiêkszych, przyznany mu czas wyniós³ 15 min, a ja wyg³asza³em sw¹ wypowiedŸ jako trzeci, po
Zycie Gilowskiej oraz Zbigniewie Chlebowskim. Poni¿ej przedstawiam Pañstwu obszerne jej
fragmenty:
Panie Marsza³ku! Wysoki Sejmie!
Panie Ministrze! Pan pose³ sprawozdawca w
swoim wyst¹pieniu powiedzia³ m.in.: Spadek
deficytu i potrzeb po¿yczkowych powoduje
poprawê stabilnoœci makroekonomicznej.
Chcia³bym siê odnieœæ do tego stwierdzenia i
porównaæ kilka liczb, które s¹ zwi¹zane z
takimi pojêciami, jak deficyt, potrzeby
po¿yczkowe i d³ug publiczny. Otó¿ je¿eli
przeanalizujemy pewne wielkoœci na
przestrzeni ostatnich lat, to okazuje siê, ¿e ten
optymizm ju¿ nie jest taki bardzo uzasadniony.
Czêsto eksponuje siê obecnie w wyst¹pieniach
rz¹du, jak równie¿ przedstawicieli koalicji
rz¹dz¹cej SLD - Unii Pracy pojêcie deficytu
bud¿etu pañstwa i wokó³ tego siê ca³a
propaganda koncentruje. On rzeczywiœcie jest
mniejszy ni¿ w ubieg³ych latach. Ale
porównajmy inne wielkoœci, przede wszystkim
takie jak d³ug publiczny. Przy czym tu mo¿e
byæ trochê niejasnoœci, poniewa¿ jest kilka
kategorii: pañstwowy d³ug publiczny ogó³em,
d³ug Skarbu Pañstwa z uwzglêdnieniem
udzielonych gwarancji i porêczeñ i bez.
Porównajmy d³ug Skarbu Pañstwa bez
porêczeñ i gwarancji, poniewa¿ to jest ta czêœæ,
za któr¹ odpowiada rz¹d, i nie mo¿e tej
odpowiedzialnoœci przenieœæ na inne
podmioty, takie jak np. samorz¹dy. Otó¿ w
poprzedniej kadencji w latach 1998-2001 d³ug
Skarbu Pañstwa kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
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1998 r. - 237 mld, 1999 r. - 263 mld, 2000 r. 265 mld, 2001 r. - 282 mld z³. Rok 2002, czyli
pierwszy rok obecnej koalicji - 326 mld, 2003 r.
- 378 mld, 2004 r. - 425 mld i 2005 r. - 483 mld
z³. Wszystko w zaokr¹gleniu do pe³nych
miliardów. Otó¿ jak popatrzeæ na te liczby, to z
tego wynika, ¿e d³ug publiczny w ci¹gu 4 lat
rz¹dów obecnej koalicji wzrós³ o ponad 200
mld. W poszczególnych latach to wygl¹da³o
tak: za czasów poprzedniej koalicji w
pierwszym roku przyrost d³ugu - 15,7 mld, w
drugim roku - 26, w trzecim - 2,4, w czwartym,
czyli 2001 r. - 16,7 mld z³. Za rz¹dów obecnej
koalicji w pierwszym roku, 2002 r., przyrost
d³ugu - 44 mld z³, w 2003 r. - 51 mld z³, w 2004
r. - 49 mld z³ i na 2005 r. planowany przyrost
d³ugu Skarbu Pañstwa to 56,4 mld z³. Je¿eli
wiêc na te liczby popatrzymy, to trudno mówiæ
o optymizmie i o wielkim sukcesie.
Je¿eli chodzi o koszty obs³ugi d³ugu
publicznego, one równie¿ wzrastaj¹ w bardzo
znacznym stopniu. Za czasów poprzedniej
koalicji to by³o w granicach 18-20,9 mld z³. Za
czasów obecnej koalicji w pierwszym roku 24,2 i dosz³o, na 2005 r. mamy planowany
koszty obs³ugi d³ugu publicznego w wysokoœci
27,4 mld z³.
Kolejna sprawa, o której chcia³bym
powiedzieæ, to jest kwestia œci¹galnoœci
niektórych dochodów bud¿etowych. Mówi³em
ju¿ o tym w czasie prac w komisji finansów i
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tutaj chcê ponownie ten temat poruszyæ. Pan
minister Gronicki nie uczestniczy³ osobiœcie w
posiedzeniach komisji. Chcia³bym pana
ministra zainteresowaæ tym tematem, bo
wydaje mi siê, ¿e tu jest spora kwota do
wyegzekwowania. Otó¿ chodzi o czêœæ 15
bud¿etu: S¹dy powszechne, paragraf 057,
pozycjê: Grzywny, mandaty i inne kary
pieniê¿ne od ludnoœci. Z protoko³u NIK za
2003 r., który mam przed sob¹, wynika, ¿e z
nale¿nych kwot w wysokoœci 477 mln.
wyegzekwowano zaledwie 164, to jest ok. 34%
kwot nale¿nych. Przy czym problem polega na
tym, ¿e bud¿et pañstwa planuje siê w tej czêœci,
zak³adaj¹c z góry, ¿e œci¹galnoœæ bêdzie na
poziomie trzydziestu paru procent. Z góry
zak³ada siê, ¿e s¹dy nie œci¹gn¹ na³o¿onych kar
i grzywien w kwocie ok. 300 mln z³. Przyznam
siê, ¿e nie potrafiê zrozumieæ dlaczego. W
czasie prac komisji pani minister Suchocka
powiedzia³a tylko, ¿e rz¹d jest przeciwny
poprawce, któr¹ zg³osi³em, a poprawka
dotyczy³a zwiêkszenia, nieznacznego
chocia¿by zwiêkszenia dochodów z tego
tytu³u. Przy czym niestety nie us³yszeliœmy
¿adnego sensownego uzasadnienia ani od
Ministerstwa Finansów, ani od Ministerstwa
Sprawiedliwoœci. Po prostu wygl¹da na to, ¿e
tak jest komuœ wygodnie.(...).
Nastêpna sprawa, któr¹ chcia³bym
poruszyæ, to jest problem inwestycji

wieloletnich. Otó¿ za³¹cznik nr 6 do ustawy
bud¿etowej, w którym s¹ ujête inwestycje
wieloletnie, jest w tym roku znacznie, ale to
znacznie krótszy, zawiera o wiele mniej
pozycji ni¿ w latach ubieg³ych. Sta³o siê tak
dlatego, ¿e wiêkszoœæ inwestycji drogowych
finansowanych bêdzie w tej chwili z
Krajowego Funduszu Drogowego, który po
prostu jest funduszem gromadz¹cym œrodki
publiczne z op³aty paliwowej i dysponuj¹cym
nimi. Te œrodki nie s¹ ujête w bud¿ecie pañstwa
i s¹ wydawane ca³kowicie poza bud¿etem, a
wiêc poza kontrol¹ parlamentu. Tak¹ ustawê
g³osami wiêkszoœci rz¹dz¹cej przyjêliœmy,
wy³¹czyliœmy z pod nadzoru Sejmu ogromne
pieni¹dze. S¹ one œrodkami publicznymi, ale
poniewa¿ nie s¹ œrodkami bud¿etu pañstwa, w
zwi¹zku z tym inwestycje finansowane z tych
pieniêdzy nie s¹ umieszczane w za³¹czniku do
bud¿etu pañstwa. Chodzi wiêc o sposób
wydatkowania ogromnych sum, przez wiele lat
bardzo mocno krytykowany oraz piêtnowany
przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, która
stwierdzi³a tam wiele nieprawid³owoœci i
niegospodarnoœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e teraz
generalna dyrekcja zapewni³a sobie tzw.
"œwiêty spokój", poniewa¿ Parlament nie
bêdzie ju¿ mia³ prawa siê do tego wtr¹caæ."
Tadeusz Parchañski

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta pragnê z³o¿yæ wszystkim
mieszkañcom gminy S³opnice ¿yczenia prze¿ywania
Bo¿ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej rodzinnej
atmosferze. Kolejny zaœ Rok 2005 niech bêdzie dla Pañstwa
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ.
Tadeusz Parchañski
Pose³ na Sejm RP
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ZMIANY W USTAWIE
O ŒWIADCZENIACH RODZINNYCH
1 paŸdziernika wprowadzone zosta³y
zmiany w ustawie o œwiadczeniach
rodzinnych. W zwi¹zku z t¹ zmian¹ osobom
otrzymuj¹cym do dnia 30 kwietnia br.
œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego
przys³uguje dodatek z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka w nowej wysokoœci 70% przys³uguj¹cego w kwietniu œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Dodatek w tej
wysokoœci przys³ugiwa³ bêdzie w okresie od
1.maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ przeprowadzenia
wywiadu œrodowiskowego w celu wyjaœnienia
sytuacji osoby samotnie
wychowuj¹cej dziecko.
D o p u s z c z o n o
jednoczeœnie mo¿liwoœæ
wykorzystania
rodzinnego wywiadu
przeprowadzonego
przez pomoc spo³eczn¹,
w sytuacji kiedy osoba
ubiegaj¹ca siê o zasi³ek
rodzinny i dodatek z
tytu³u samotnego
wychowywania dziecka,
korzysta ju¿ ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej. Zmieniona zosta³a
definicja rodziny - rozszerzono pojêcie
rodziny o dziecko legitymuj¹ce siê
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci, które ukoñczy³o 25 rok
¿ycia, je¿eli rodzic ubiega siê lub otrzymuje na
to dziecko œwiadczenie pielêgnacyjne.
Oznacza to, ¿e do sk³adu rodziny nale¿y
zaliczyæ dziecko, którego niepe³nosprawnoœæ
jest podstaw¹ przyznania œwiadczenia, a do
dochodów rodziny nale¿y wliczyæ tak¿e
dochody tego dziecka. Art. 15 ust.1 pkt 1
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otrzyma³ now¹ treœæ, zgodnie z któr¹ dodatek
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u podjêcia nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania
przys³uguje równie¿ na dzieci ucz¹ce siê w
gimnazjum, je¿eli legitymuj¹ siê orzeczeniem
o niepe³nosprawnoœci lub stopniu
niepe³nosprawnoœci. Oznacza to, ¿e je¿eli
dziecko niepe³nosprawne, uczêszcza do
gimnazjum, podejmuje naukê w innej
miejscowoœci i tam zamieszka (w internacie,
bursie, na stancji) rodzinie przys³uguje z tego
tytu³u dodatek w wysokoœci 80 z³.
Przy ustaleniu prawa o przyznanie
dodatku do zasi³ku
rodzinnego z tytu³u opieki
nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego,
oprócz dotychczas
w y m a g a n y c h
d o k u m e n t ó w
wymagane jest
zaœwiadczenie organu
emerytalno-rentowego
stwierdzaj¹ce, ze osoba
ubiegaj¹ca siê by³a
zg³oszona do ubezpieczeñspo³ecznych.
Z pocz¹tkiem nadchodz¹cego roku czekaj¹ nas
kolejne zmiany w ustawie. Je¿eli propozycje
rz¹du wejd¹ w ¿ycie najwiêcej strac¹ osoby
samotnie wychowuj¹ce dzieci, a zyskaj¹
rodziny wielodzietne, zostan¹ tym samym
zmniejszone dysproporcje miêdzy rodzinami
pe³nymi i osobami samotnie wychowuj¹cymi
dziecko.
O zmianach, które zostan¹ uchwalone
bêdziemy informowaæ w nastêpnym numerze.
Maria Pachut
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HISTORIA TAMTYCH DNI
W dniu 3 grudnia 2004 mija 90-rocznica oswobodzenia S³opnic przez I Brygadê Legionów,
dowodzon¹ przez marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, zajêtych wówczas przez wojsko rosyjskie. Mija równie¿
90-rocznica piêciokrotnego pobytu marsza³ka Józefa Pi³sudskiego u "proboszcza w S³opnicy
Królewskiej"- Jana Bubuli. Grudzieñ to równie¿ miesi¹c obchodów 90 - rocznicy Bitwy pod Limanow¹.

Po wybuchu I wojny œwiatowej wojska
rosyjskie uderzy³y m.in. na Galicjê- zajê³y Lwów,
okr¹¿y³y twierdzê Przemyœl i dosz³y na liniê:
S³opnice - Tymbark - £apanów - Wieliczka
tworz¹c front. Wojska austro - wêgierskie
schroni³y siê za masywy Mogielicy, £opienia i
dalej, na wzniesieniach biegn¹cych w stronê
Wieliczki. Brygadier Józef Pi³sudski (stopieñ
otrzyma³ 15 listopada 1914 rozkazem naczelnego
wodza arcyksiêcia Fryderyka) uda³ siê z Krakowa
do Dobrej wraz ze swoimi Legionami.
Zakwaterowa³ siê w Jurkowie, a dwa jego
bataliony mia³y nocowaæ w Chyuszówkach
(Chyszówki), które by³y zajête przez szwadron
kawalerii rosyjskiej. Dziêki sprytnemu atakowi
uda³o siê wzi¹æ do niewoli ca³y szwadron. Na
terenie S³opnic prawdopodobnie stacjonowa³
wówczas jeden do dwóch pu³ków Kawalerii;
g³ównie w rejonie osiedli: Marciszówka i
Zieleñskówka. W dniu 4 grudnia 1914 r. Józef
Pi³sudski by³ ze swoimi legionami w Limanowej.
Dalej walczy³ w rejonie Marcinkowic cofaj¹c siê
do Limanowej. 8 grudnia 1914 r. nad ranem
wymaszerowa³ przez S³opnice do Kamienicy by
blokowaæ 10-t¹ dywizjê Kawalerii rosyjskiej gen.
Kellera. Po bitwie pod Jab³oñcem i Golcowem (od
8 -11 grudnia 1914 r.) gdzie spieszone oddzia³y
huzarów wêgierskich szturmem na bagnety
prze³ama³y front wojsk rosyjskich, w dniu 12
grudnia 1914 r. J. Pi³sudski wkroczy³ do Nowego
S¹cza.

PAMIÊTAMY...
Choæ od tego okresu up³ynê³o sporo
czasu, nie zapomnieliœmy, o wydarzeniach
tamtych dni. W dniu 11 listopada, w rocznicê
odzyskania niepodleg³oœci obchodziliœmy
równie¿ 90 rocznicê wspomnianej potyczki, jaka
mia³a miejsce w dniu 14 listopada 1914 r. na
Chyszówkach. Do wydarzeñ tych nawi¹zali w
swoich wyst¹pieniach: Wójt Gminy S³opnice i
Pose³ Tadeusz Parchañski, wspominaj¹c tych,
którzy na przestrzeni wieków walczyli o woln¹
Polskê. Wymieniono m. in.: walcz¹cych na
frontach I i II wojny œwiatowej, bohaterów
powstañ, zamordowanych w Katyniu, Miednoje,
Charkowie, Ostaszkowie, Starobielsku i innych
³agrach sowieckich, ¿o³nierzy AK i tych, którzy
w imiê prawdy i sprawiedliwoœci walczyli z
komunistycznym zniewoleniem. Wszystkich,
dziêki którym dziœ mo¿emy cieszyæ siê
wolnoœci¹.
- Dziœ ma³o mówi siê o patriotyzmie, o
bohaterach walcz¹cych o woln¹ i niepodleg³¹
Polskê. Zajêci bie¿¹cymi sprawami czêsto o tym
zapominamy - podkreœli³ Wójt Gminy S³opnice
jednoczeœnie apeluj¹c: - Ale to na nas ¿yj¹cych
ci¹¿y obowi¹zek pamiêci i przekazania tej
wiedzy m³odemu pokoleniu Trzeba o tym
pamiêtaæ i mówiæ g³oœno, aby zag³uszyæ tych,
którzy chc¹ zmieniaæ historyczne fakty czy
wybiórczo je interpretowaæ".

W obchody uoczystoœci „Bitwy pod Limanow¹" w³¹czy³¹ siê tak¿e m³odzie¿ Gimnazjum i
Szko³y Podst. Nr 1 w S³opnicach. 11 grudnia, z tej okazji, Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum
zorganizowa³ uroczyst¹ akademiê. Ponadto uczniowie uczestniczyli w konkursach og³oszonych przez
Limanowski Dom Kultury i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Limanowej. W IV Powiatowym
Konkursie Poezji i Pieœni Patiotycznej w kategorii poezji Agnieszka Podgórna zajê³a 3 miejsce, a w
kategori pieœni Anna Grucel zajê³a 2 miejsce. Marcin Kêska ze Szko³y Podst. Nr 1 otrzyma³
wyró¿nienie prezentuj¹c pieœni patriotyczno legionowe.
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S³opnice po³o¿one s¹ u podnó¿a
Beskidu Wyspowego; gór: £opienia,
Mogielicy i Cichonia. Konfiguracja terenu i
brak dróg bitych i linii kolejowych sprzyja³y
organizowaniu siê tu ruchu oporu: Zwi¹zku
Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Batalionów
Ch³opskich, w którym uczestniczyli zarówno
¿o³nierze kampanii wrzeœniowej, jak i ludnoœæ
cywilna. Na terenie S³opnic dzia³a³a m.in.
placówka "KuŸnia" (AK), której za³o¿ycielem
by³ Jan Po³omski pseudonim "D¹b". W rejonie
S³opnic Górnych w 1944/45 kwaterowa³o
dowództwo Inspektoratu Nowy S¹cz, póŸniej
1 Pu³k Strzelców Podhalañskich (PSP) w
osiedlu "U Proroka" i "Na Ma³gorzycy". Jak
groŸny by³ to teren dla okupanta œwiadczy³a
tablica umieszczona przy drodze ZamieœcieS³opnice "Achtung"! Bondengebiet! (Uwaga!
Teren zajêty przez bandy!).
Prawdziwym gniazdem dzia³alnoœci
konspiracyjnej by³a Mogielica. Na polanie

Odprawa komendantów placówek
przed Akcj¹ "Burza" (lipiec 1944 r.)

"stumorgowej" odbywa³y siê æwiczenia
partyzantów: dowódców oddzia³ów i
zgrupowañ partyzanckich. Na terenie S³opnic
Górnych ju¿ na prze³omie lat 1939/40
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powsta³a zwi¹zkowa grupa ZWZ w sk³adzie
Stanis³w Kurnyta, Franciszek Nowak i Wiktor
WoŸniak (wiciowcy). Placówka mia³a siedzibê
u Stanis³awa Kurnyty w "Groniu", póŸniej
zosta³a przeniesiona do potoku w Mogielicy.
Jednym z zadañ, jakie wziêli na siebie
cz³onkowie ruchu oporu, by³o
przeciwstawienie siê k³amliwej propagandzie
hitlerowskiej przez przekazywanie ludnoœci
naszego terenu w³aœciwej informacji o sytuacji
w kraju i na froncie wojennym. W tym celu
zorganizowali i prowadzili nas³uchy radiowe z
Moskwy, Londynu, Tuluzy. W podziale pracy
wewn¹trz trójki za sprawy szkoleniowo wojskowe odpowiedzialny by³ Franciszek
Nowak. Pochodzi³ ze S³opnic Górnych; bra³
udzia³ w kampanii wrzeœniowej. Zosta³ póŸniej
ujêty przez Niemców, gdy przenosi³ prasê
konspiracyjn¹. Rannego przewieziono do
wiêzienia gestapo w Nowym S¹czu, gdzie
przypuszczalnie zosta³ zamordowany; na
œcianach celi 15 zosta³o napisane przez
wspó³wiêŸniów jego nazwisko i imiê oraz data
œmierci.
Obs³uga techniczna aparatury radiowo nas³uchowej nale¿a³a do Stanis³awa Kurnyty.
Mieszka³ on wraz z rodzin¹ tj. ojcem,
matk¹ Katarzyn¹ i wujkiem
Wincentym Liskiem. W ich domu
odbywa³y siê narady, spotkania z
cz³onkami ruchu oporu
przebywaj¹cymi na terenie S³opnic;
ustalano tam m.in. bie¿¹ce plany
dzia³ania. Dom Kurnytów by³ te¿
otwarty dla cz³onków Batalionów
Ch³opskich, Armii Krajowej oraz dla
osób ukrywaj¹cych siê przed
okupantem. Przez d³u¿szy czas
przebywa³ tam m.in. zbieg³y z obozu w
Sowlinach jeniec radziecki "Janek".
Matka Stanis³awa Kurnyty Katarzyna by³a osob¹ pe³n¹ odwagi; oddana w
pe³ni sprawie partyzanckiej. Troszczy³a siê o
¿ywnoœæ, poœciel, ostrzega³a i chroni³a.
Mówiono o niej "nasza mama".
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Stanis³aw Kurnyta
ch³opak: inteligentny,
b y s t r y , o d w a ¿ n y,
za³atwia³ ró¿ne sprawy
organizacyjne. By³ m.in.
³¹cznikiem Jana
Po³omskiego miedzy
S³opnicami, a
d o w ó d z t w e m
Stanis³aw Kurnyta Inspektoratu ZWZ w
Rabce, kilkakrotnie te¿
wyje¿d¿a³ do Surówki - palacza w Tymbarku,
celem za³atwienia akumulatorów potrzebnych
do nas³uchañ.
W sierpniu 1942 r. do "Gronia" przyby³a grupa
konnych niemieckich zwiadowców ze
specjaln¹ aparatur¹ do wykrywania nas³uchañ
radiowych. Odjechali bez skutku, bo
cz³onkowie ruchu oporu zostali uprzedzeni o
planowanej "wizycie". Jednak w kilka
miesiêcy póŸniej Kurnytowie wykazali ju¿
mniej ostro¿noœci przyjmuj¹c goœcinnie
agenta gestapo. W wyniku nawi¹zanej
wówczas "przyjaŸni" dwa dni póŸniej 2
listopada 1942 r. o godz. 6 rano do potoku
"Bystroñ" w Mogielicy - przyby³o dwóch
gestapowców po cywilnemu i zabrali
zamaskowan¹ w lesie aparaturê, nastêpnie
podeszli pod dom Kurnytów od strony lasu i
aresztowali Stanis³awa Kurnytê oraz
Wincentego Liska. Skuli ich razem, a na
plecach Wincentego Liska umieœcili w
workach uprzednio zabran¹ aparaturê. W
drodze do samochodu gestapowskiego
Kurnyta stawi³ opór na moœcie "U Piechoty",
wykorzystuj¹c fakt, ¿e jeden z gestapowców
poszed³ po furmankê do Jana Klimka (osiedle

"Brzózki"). W czasie szamotaniny rozerwa³y
siê kajdanki. Jeden z gestapowców, który
pilnowa³ ujêtych, zosta³ uderzony kajdankami
w twarz i wywróci³ siê. Lisek skoczy³ pod
most, Kurnyta pobieg³ drog¹ zamierzaj¹c
skoczyæ do drugiego potoku. Niestety drugi z
gestapowców wybieg³ od Klimka i zacz¹³
strzelaæ, trzecia kula by³a celna, trafi³a w
Kurnytê. W poœpiechu zbito z desek trumnê
(bez wieka) i pochowano go na cmentarzu w
S³opnicach. Miejsce na jego cia³o kopa³ na
cmentarzu jego bliski kolega Król B³a¿ej, który
wykona³ prowizoryczn¹ trumnê i by³ przy jego
pochówku. Katarzyna Kurnytowa - matka
Stanis³awa - nie wiedzia³a o jego œmierci.
Posz³a na gestapo, chc¹c wyprosiæ zwolnienie
syna. Ju¿ jej nie wypuszczono. Gestapo w
Tymbarku mia³o wiele informacji o niej i jej
kontaktach z partyzantk¹. Zes³ano j¹ do
Oœwiêcimia. Razem z ni¹ przebywa³a w
Oœwiêcimiu, druga mieszkanka S³opnic
Dolnych - Aniela Stelmach. W ostatnich
chwilach swojego ¿ycia Katarzyna Kurnyta
prosi³a, aby rodaczka przekaza³a pozdrowienia
rodzinie, która pozosta³a w Groniu (osobiœcie
te wiadomoœci przekaza³a Aniela Stelmach autorce artyku³u). Wiadomoœæ o œmierci
Katarzyny, wraz z popio³em w kopercie,
otrzyma³a Stanis³awa Dawiec z Ma³gorzycy.
Pomnik ku czci: Stanis³awa Kurnyty,
Katarzyny Kurnyty i Franciszka Nowaka
znajduje siê w S³opnicach Górnych (obok
budynku remizy OSP), w miejscu gdzie zosta³
rozstrzelany Stanis³aw Kurnyta.
Maria Król

Historia tragicznej œmierci Stanis³awa Kurnyty zosta³a spisana na podstawie wywiadu
z.sierpnia 1978 roku z Wiktorem WoŸniakiem, pos³em Ziemi Limanowskiej w latach 1952-56.
Wiktor WoŸniak - najbli¿szy wspó³pracownik Stanis³awa Kurnyty - 20 kwietnia 1943 r., zosta³ podstêpnie
ujêty w w³asnym domu przez dwóch gestapowców i dwóch granatowych policjantów z Tymbarku: Hnatka
i Lechowicza. Po bestialskich przes³uchaniach w wiêzieniu gestapo w Nowym S¹czu (przes³uchiwa³ go
osobiœcie znany z okrucieñstwa szef gestapo - Hamann), zosta³ wys³any do obozu w Pustkowie, potem do
Oœwiêcimia.
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Z ¯YCIA GMINY
PAMIÊTAJ¥C O POLEG£YCH
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e ka¿dego roku 11
listopada w samo po³udnie przy pomniku
Rydza Œmig³ego we wsi Chyszówki gromadzi
siê t³um osób. Celem spotkania jest uczczenie

kolejnej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.
Tak by³o równie¿ i w tym roku. Tegoroczne
obchody œwiêta 11 listopada zosta³y po³¹czone
z obchodami 90 - rocznicy bitwy pod

przemówieñ i z³o¿enia kwiatów pod
pomnikiem. Mszê œw. celebrowa³ ks. Stanis³aw
Wojcieszak oraz ksiê¿a z parafii Jurków i
S³opnice. W spotkaniu na Chyszówkach
uczestniczyli: pose³ Tadeusz Parchañski,
wójtowie gmin: S³opnice - Adam So³tys i
Dobra - Benedykt Wêgrzyn, przedstawiciele
w³adz powiatowych, radni gminy Dobra i
S³opnice, jednostki OSP, m³odzie¿ szkolna z
nauczycielami, kombatanci oraz inni goœcie.
Podczas spotkania, swój wystêp
zaprezentowa³y tak¿e Orkiestry Dête ze
S³opnic i Dobrej, a wydarzenia listopada
1918 . r. zosta³y przedstawione w czêœci
artystycznej przygotowanej przez m³odzie¿
Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola ze
S³opnic. W tym roku, obok pomnika
upamiêtniaj¹cego wydarzenia z I wojny
Œwiatowej, staraniem ks. J. Pucha³y z Jurkowa
stan¹³ o³tarz, na którym widnieje napis "Pokój i
Mi³oœæ". Ka¿dy kto w ci¹gu roku odwiedzi to
miejsce mo¿e w ho³dzie poleg³ym za ojczyznê
z³o¿yæ na nim kwiaty.
POLICJA W SZKOLE
W ostatnim miesi¹cu w szko³ach
podstawowych i gimnazjum w S³opnicach

Limanow¹ i przemarszu Legionów Józefa
Pi³sudskiego przez Chyszówki. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê od okolicznoœciowych
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policja przeprowadzi³a prelekcje na temat
bezpieczeñstwa na drodze. Lekcje mia³y na
celu przedstawienie naszym najm³odszym i
m³odzie¿y bezpiecznych zasad poruszania siê
pieszych na jezdni - w drodze do szko³y (i nie
tylko), jak równie¿ przestrzec przed
ewentualnymi niebezpieczeñstwami, które
mog¹ byæ konsekwencj¹ nieprawid³owego i
nieodpowiedzialnego zachowania siê na
drodze. S³uchacze zadawali najczêœciej
pytania dotycz¹ce bezpiecznego poruszania
siê po drodze rowerem oraz warunków
uzyskania karty rowerowej. Lekcje prowadzi³
dzielnicowy Dariusz Ociepka. Po zakoñczeniu
prelekcji najm³odsi otrzymali elementy
odblaskowe, które z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê
do zwiêkszenia ich widocznoœci na drodze.

dzieci z klasy "O" Zespo³u Szko³y
Podstawowej i Przedszkola oraz uczniowie
gimnazjum. Po otrzymaniu œwi¹tecznych

ŒWIEÆ GWIAZDECZKO
Prawdziwie œwi¹teczn¹ atmosferê
da³o siê odczuæ podczas œwi¹tecznego
spotkania dzieci niepe³nosprawnych, ich
rodziców i w³adz Gminy, które odby³o siê 14
grudnia br. By³o to ju¿ drugie w tym roku
spotkanie integracyjne dzieci i m³odzie¿y,
które zosta³o zorganizowane przez Urz¹d
Gminy przy wspó³pracy nauczycieli
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej Nr 2.
Dzieci wraz z rodzicami spêdzi³y wtorkowe
spotkanie na wspólnej zabawie, a specjalny
œwi¹teczny program zaprezentowa³y dla nich

prezentów wszyscy goœcie wziêli udzia³ w mini
dyskotece, któr¹ prowadzi³a bajkowa Marysia i
krasnoludki.

ŒWIÊTA ZDANIEM NAJM£ODSZYCH EKSPERTÓW
Spójrzmy jak œwiêta i tradycje z nimi zwi¹zane
widz¹ nasi najm³odsi mieszkañcy.
Miko³aj:
ö Przychodzi o pó³nocy.. w³azi przez komin... ???
ö ...nieprawda bo w domu przecie¿ nie jest brudno...
ö Miko³aj jest za gruby i siê nie mieœci w kominie tylko
przenika przez œciany, albo wchodzi oknem.
ö ...g³upi to nie by³ prawdziwy Miko³aj, to by³ przecie¿ Pan
Roman, taki przebrany.
ci¹g dalszy na str. 22
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ö Na ziemiê przychodz¹ jego pomocniki, ale do
niegrzecznych dzieci nie.
ö Miko³aj przynosi czekolady, zabawki i cukierki, i
jeŸdzi Fordem jak mój tata.
ö Miko³aj to taki cz³owiek co jeŸdzi reniferami i
wpycha siê do kominów.
ö Nosz¹ go anio³ki.
ö ...A w³aœnie, ¿e nie bo one s¹ za lekkie.

ö A mój brat znalaz³ kija i p³aka³, ale mama
mówi³a, ¿e to kij dla taty.
Wigilia:
ö Jemy dopiero wtedy gdy zaœwieci pierwsza
lampka.
ö Potem idziemy na roraty...
ö Najczêœciej w wigiliê jemy kapustê i grzyby,
sa³atkê jarzynow¹ i uszka z barszczem, miêso...
czasem œliwki.
ö Karpia kupuje siê z wody i potem siê go t³ucze.
ö ...nie karpia tylko fileta.
Kolêdy:
ö Ja œpiewam kolêdy z mam¹ i babci¹, a tata
ogl¹da telewizor…supermena czy coœ???
ö Tata œpiewa kolêdy najg³oœniej, tak, ¿e... nawet
s¹siedzi siê zlatuj¹...
ö Ja tylko znam kolêdê "Siê rodzi" i "Pasterze w
Betlejem"- babcia te¿ j¹ zna
ö A ja znam kolêdy po angielsku..., ale nie
zaœpiewam.
Sylwester:
ö W sylwestra siê tañczy... no i jeszcze przychodz¹
goœcie znani albo nie...
ö A ja ogl¹dam telewizor do wieczora... nie, nie,
a¿ do rana.
ö Wtedy idzie siê do koœcio³a na tak¹ d³uuuuug¹
godzinê.
ö Stroimy w³osy, malujemy siê i idziemy na bal.
ö ...a moja mama zawsze siê maluje!
ö Nowy Rok jest weso³y i strasznie ma³y.

Choinka:
ö U nas w domu jest prawdziwa choinka, stoi przy
oknie w tym no... no..., jak to siê nazywa...w
garnku..., nie, nie w doniczce.
ö U mnie te¿ jest prawdziwa, tata j¹ przynosi z
lasu..., tylko ciup, ciup siekierk¹.
ö A moja mama wyci¹ga choinkê z worka.
ö A nam kupi³ tata choinkê na jarmarku tak¹
sztuczn¹ razem ze œniegiem.
ö Na choince wiesza siê ³añcuchy, jab³ka,
bombki... i ciastka.
ö E... ciastek siê nie wiesza ino cukierki w
papierkach, a potem siê je je.
ö Cukierków siê nie je bo to grzech... i mama
mówi, ¿e trzeba czekaæ jak ksi¹dz przejdzie po
kolêdzie.
ö Pod choink¹ szuka siê prezenty, ma³e albo du¿e,
ja wolê du¿e.
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Kolêdnicy:
ö Raz to moja siostra siê tak przestraszy³a, ze
schowa³a siê do szafy
ö A jak ja siê ba³am kolêdników to mama mi
mówi³a, ¿e ten turoñ to jest podobny do naszego
wujka Krzyœka.
Odpowiedzi chêtnie udzieli³y przedszkolaki z
Przedszkola Samorz¹dowego w S³opnicach: Emilka,
Szymon, Filip, Iza, Wojtek, Marcel, Kinga, Karol,
Karolinka, Krystian, Bartek, Micha³, Mateusz, Olka,
Adriana, Dominika i Julka oraz uczniowie klasy "O" (a)
ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w S³opnicach: Andrzej,
Weronika, Klara, Basia, Asia, Kinga, Agnieszka,
Patryk, Sylwek, Lidzia, Nina, Danusia, Tomek,
Angelika, Krzyœ, Nikodem, Kamil, Marcin, Wiola,
Piotrek i Arek.

Zanotowa³y
Anna Œlazyk i Anna Franczak

