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W czerwcu minê³o 15 lat od wdro¿enia reformy
samorz¹dowej, która uznawana jest za sukces odrodzonej
polskiej demokracji. Historyczny ju¿ czas tworzenia
samorz¹du obfitowa³ w mnóstwo faktów i wydarzeñ
odnosz¹cych siê równie¿ do naszej m³odej gminy. O
przypomnienie pocz¹tków i przebieg formowania siê
"samorz¹dnoœci" na naszym terenie, poprosiliœmy dwóch
samorz¹dowców z du¿ym sta¿em Panów Tadeusza
Parchañskiego - obecnie pos³a na Sejm RP i Adama So³tysa sprawuj¹cego funkcjê Wójta Gminy S³opnice.
- Piêtnaœcie lat temu odby³y siê pierwsze w pe³ni
demokratyczne wybory do samorz¹dów gmin i miast. Ale
droga do prawdziwie wolnych wyborów by³a d³uga i
wyboista….
Adam So³tys: - Szukaj¹c Ÿróde³ odrodzenia samorz¹dów
musimy cofn¹æ siê co najmniej do 1980 roku, do
fenomenalnego zrywu spo³ecznego i powstania
Solidarnoœci. Wtedy to, zdecydowana wiêkszoœæ Polaków
upomnia³a siê o swoje prawa i wyrazi³a swój sprzeciw
pañstwu totalitarnemu. Niestety wtedy jeszcze nieskuteczny,
poniewa¿ wprowadzony 13 XII 1981 r. stan wojenny,
pogrzeba³ marzenia o wolnoœci na kolejne 10 lat. Jednak
ziarno wolnoœci raz zasiane kie³kowa³o i w 1989 r. napór
spo³eczny by³ tak du¿y, a sytuacja gospodarcza w Polsce tak
tragiczna, ¿e ówczesne w³adze komunistyczne musia³y
szukaæ porozumienia. Przy okr¹g³ym stole uzgodniono, ¿e
odbêd¹ siê czêœciowo demokratyczne wybory do sejmu
kontraktowego, a w 1990 r. zostan¹ przeprowadzone
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pierwsze demokratyczne wybory, do 18 reprezentowa³o Komitet Obywatelski
odrodzonych po przesz³o 50 latach, Solidarnoœæ i tylko dziêki temu mo¿liwy by³
samorz¹dów. W S³opnicach tego czasu, wybór pierwszego wójta - Tadeusza
równie¿ nie zaprzepaszczono i bardzo Parchañskiego i odsuniêcie od w³adzy
aktywnie w³¹czono siê; najpierw w tworzenie komunistów.
struktur Solidarnoœci, a po wprowadzeniu
s t a n u w o j e n n e g o , w w a l k ê z - Z jakimi problemami spotka³ siê Pan jako
k o m u n i s t y c z n y m r e ¿ i m e m . L u d z i e pierwszy wójt odrodzonego w 1990 roku
oczekiwali zmian. Do Solidarnoœci Rolników samorz¹du?
Indywidualnych w S³opnicach zapisa³o siê w
1981 r. ok. 150 cz³onków. Podczas stanu Tadeusz Parchañski: - Problemy te mo¿na
wojennego w S³opnicach drukowano ulotki, zasadniczo podzieliæ na dwie grupy:
rozprowadzano podziemn¹ prasê i ksi¹¿ki, problemy natury formalnej i organizacyjnej,
zbierano i przekazywano pieni¹dze oraz oraz problemy finansowe, w tym g³ównie
¿ y w n o œ æ d l a r e p r e s j o n o w a n y c h , dotycz¹ce finansowania inwestycji. Te
internowanych i ich
pierwsze wynika³y z
r o d z i n ,
t e g o ,
¿ e
przechowywano
rozpoczyna³em
ludzi, którzy musieli
pe³nienie funkcji
ukrywaæ siê przed
wójta po okresie 50komunistycznym
letniej przerwy w
re¿imem. W te akcje
funkcjonowaniu
w³¹cza³a siê doœæ
s a m o r z ¹ d u
liczna grupa
terytorialnego. Liczne
dzia³aczy, którzy
zupe³nie nowe
przez ten czas byli w
przepisy prawne,
tym budynku odbywa³y siê lekcje
ci¹g³ym kontakcie. W
samodzielnoœæ
jeszcze w 2000 r.
Kiedy wiêc w 1989 r.
f i n a n s o w a i
zaczê³y odradzaæ siê
gospodarcza gmin,
struktury Solidarnoœci w postaci Komitetów brak wzorów do naœladowania powodowa³y,
Obywatelskich nie zabrak³o ludzi, którzy ¿e czu³em, podobnie, jak inni samorz¹dowcy,
w³¹czyli siê do dzia³ania. Wtedy g³ównym ¿e uczestniczê w budowaniu nowej polskiej
celem by³o doprowadzenie do obalenia rzeczywistoœci. Sprawia³o to oczywiœcie
komuny i przeprowadzenie po raz pierwszy wiele trudnoœci, jak wszystko, co nowe, co
autentycznie wolnych wyborów. Komitet robi siê po raz pierwszy. Wiêkszym jednak
Obywatelski wy³oni³ i zarekomendowa³ problemem by³ fatalny stan dróg, brak wielu
kandydatów, którzy w zdecydowanej niezbêdnych mostów, rozpoczêta przez
wiêkszoœci zostali wybrani na cz³onków poprzedników i przekazana w stanie
Rady Gminy Tymbark. 27 maja 1990 r. kompletnego chaosu gazyfikacja gminy, a
odby³y siê pierwsze wolne wybory do ponadto dwie stare, drewniane i zagra¿aj¹ce
samorz¹dów. Wyborcy, szczególnie w bezpieczeñstwu dzieci i nauczycieli szko³y
S³opnicach byli na tyle œwiadomi i roztropni, podstawowe w S³opnicach, ledwo rozpoczête
¿e to g³ównie dziêki nim nast¹pi³y zasadnicze i wstrzymane budowy Szko³y Podstawowej nr
zmiany. Ogó³em na 25 wybranych radnych, 1 i remizy OSP w S³opnicach.
ci¹g dalszy na str. 4
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¿ycie nowemu samorz¹dowi. Ju¿ po
dwóch miesi¹cach mojego urzêdowania
osoby zwi¹zane z poprzedni¹,
komunistyczn¹ w³adz¹ skierowa³y do
wojewody nowos¹deckiego wniosek o
odwo³anie mnie z funkcji wójta za
rzekome ³amanie prawa, jak równie¿
zajmowa³y siê podsycaniem niepokoju
spo³ecznego zwi¹zanego z niedokoñczon¹
gazyfikacj¹. Polega³o to g³ównie na tym,
¿e to ja by³em oskar¿any o ca³y ba³agan i
zaniedbania poprzedniej w³adzy.
W 1992 r. ruszy³a budowa Szko³y Podstawowej Nr 1
15 lat minê³o... cd.

- Co pomog³o a co przeszkadza³o w
pocz¹tkowym okresie tworzenia samorz¹du?
Tadeusz Parchañski: - Pomogli dobrzy
ludzie, w tym przede wszystkim radni i
cz³onkowie zarz¹du gminy, ale najcenniejsz¹
okaza³a siê pomoc ówczesnego senatora
Krzysztofa Paw³owskiego (obecnie rektora
Wy¿szej Szko³y Biznesu w Nowym S¹czu),
dziêki któremu uzyskaliœmy olbrzymie, jak
na tamte warunki pieni¹dze na dokoñczenie
gazyfikacji z amerykañskiego funduszu
pomocowego. Otrzymane pod koniec 1990
roku 500 mln z³. pozwoli³y na zdecydowane
przyspieszenie robót, rezygnacjê z wp³at
mieszkañców i uspokojenie bardzo
wzburzonych nastrojów spo³ecznych.
Kolejne 350 mln z³ z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi w 1991 roku
pozwoli³o zakoñczyæ ca³¹ inwestycjê.
Równie cenna by³a pomoc Lecha
Kaczyñskiego w uzyskaniu z rezerwy
rz¹dowej znacznej dotacji, dziêki której
ruszy³a budowa Szko³y Podstawowej nr 1 w
S³opnicach.
Niestety, nie wszyscy pomagali, byli
te¿ tacy, którzy przeszkadzali i utrudniali
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- Czy przekazanie "w³adzy w dó³" mia³o
wymierne skutki dla samorz¹du?

Adam So³tys: - Najwiêkszym osi¹gniêciem
wprowadzonych samorz¹dów by³o to, ¿e
zosta³y one upodmiotowione, uzyska³y
osobowoœæ prawn¹ i pe³n¹ niezale¿noœæ,
otrzymywa³y ustalone prawem œrodki
finansowe i same mog³y decydowaæ, na co te
pieni¹dze wydaæ. Bardzo szybko okaza³o siê,
¿e ludzi nie trzeba prowadziæ za rêkê,
wystarczy tylko daæ im samodzielnoœæ i
œrodki finansowe, a oni potrafi¹ nimi m¹drze
gospodarowaæ. W gminach rozpocz¹³ siê
boom inwestycyjny, zaczê³y rosn¹æ budynki
szkó³, sal gimnastyczne, kilometry dróg,
ruszy³y wodoci¹gi, remizy i inne potrzebne
obiekty. Równie¿ w S³opnicach skoñczy³ siê
okres wielkiej niemocy i ruszy³y inwestycje.
Wszystkie podejmowane, zarówno
przez wójta jak i Radê Gminy, dzia³ania s¹
jawne, a ich efekt corocznie podlega ocenie
mieszkañców, poprzez udostêpnienie przez
wójta obszernego sprawozdania z
dzia³alnoœci za dany rok bud¿etowy. Pe³na
kontrola spo³eczna oraz dobór ludzi
powoduje, ¿e pieni¹dze w samorz¹dach s¹
znacznie lepiej wydawane i uzyskuje siê
konkretne efekty.
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- Zupe³nie niezale¿nie poczuliœmy siê w
utworzonej Gminie S³opnice. Jaka by³a
droga do samodzielnoœci?
Tadeusz Parchañski: - Przed z³o¿eniem
wniosku o samodzielnoœæ gminy konieczne
by³o zrealizowanie licznych inwestycji, w
tym przede wszystkim ca³kowite zakoñczenie
budowy remizy OSP w S³opnicach wraz z
czêœci¹ przeznaczon¹ na siedzibê Urzêdu
Gminy. Konieczne by³y te¿ uzgodnienia z
radnymi Gminy Tymbark, Sejmikiem
województwa nowos¹deckiego, wojewod¹
nowos¹deckim, oraz Urzêdem Rady

Budowa SP Nr 1 - stan budowy, rok 2001

Ministrów. Wszystko to uda³o siê pomyœlnie
zrealizowaæ, co pozwoli³o na utworzenie
samodzielnej gminy od 1 stycznia 1997 roku.
- A jak ocenia Pan reformê samorz¹dow¹ z
perspektywy pos³a?
Tadeusz Parchañski: - Reformê gminn¹ z
1990 roku bardzo dobrze, powiatow¹ i
wojewódzk¹ z 1998 roku nieco gorzej.
Samorz¹dy znacznie lepiej, ni¿ administracja
rz¹dowa gospodaruj¹ pieniêdzmi
publicznymi. W tej kadencji pos³owie
Platformy Obywatelskiej doprowadzili do

uchwalenia przez Sejm ustawy o
bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza.
Uwa¿am, ¿e w nastêpnej kadencji nale¿y w
wiêkszym stopniu decentralizowaæ w³adzê i
finanse publiczne, wprowadziæ
jednomandatowe okrêgi wyborcze we
wszystkich gminach, powiatach i sejmikach
wojewódzkich, oraz bezpoœrednie wybory
starosty, a samorz¹dom przekazywaæ zadania
wraz z odpowiednimi œrodkami
finansowymi.
- Co przez okres tych 15 lat zmieni³o siê w
funkcjonowaniu samorz¹du?
Adam So³tys: - Reforma
samorz¹dowa to chyba jedna z
nielicznych udanych reform w III
Rzeczpospolitej. Uzyskanie
samodzielnoœci spowodowa³o
wyzwolenie wielkiej aktywnoœci
spo³ecznej i kszta³towanie siê
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Dobrym rozwi¹zaniem jest
wprowadzony ostatnio bezpoœredni
wybór wójta, burmistrza. Niestety, w
miarê up³ywu czasu, coraz czêœciej
obserwujemy tendencje ograniczania
samodzielnoœci samorz¹dów,
tendencje do tworzenia pañstwa
scentralizowanego, zrzucania na samorz¹dy
dodatkowych zadañ bez zabezpieczenia
odpowiedniej wielkoœci œrodków
finansowych. Jest to ingerencja z³ego prawa
w wewnêtrzne sprawy samorz¹dów.
Wyra¿am jednak nadziejê, ¿e po najbli¿szych
wyborach te tendencje zostan¹ odwrócone i
zwyciê¿¹ ugrupowania, które maj¹ w swoim
programie decentralizacjê pañstwa i
wzmacnianie samorz¹dnoœci, z po¿ytkiem
dla lokalnych spo³ecznoœci w tym naszej
ma³ej ojczyzny - Gminy S³opnice.
Rozmawia³a Anna Franczak
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WÊGIERSKIE BALKANY NOWYM PARTNEREM S£OPNIC
Do grona miast partnerskich S³opnic wpisane zosta³o kolejne miasto - Balkány (czyt.
Bolkañ), po³o¿one w pó³nocno-zachodniej czêœci Wêgier. Ojcem chrzestnym podjêtej wspó³pracy
jest przewodnicz¹cy tamtejszej Rady Miasta dr Torõk
Laszlo. Ju¿ w marcu, tu¿ po jego wizycie w powiecie
limanowskim, Wójt Gminy S³opnice otrzyma³
zaproszenie do Balkány na majowe obchody rocznicy
wejœcia do Unii Europejskiej. By³ to pierwszy krok w
kierunku nawi¹zania wspó³pracy partnerskiej miêdzy
samorz¹dami i spo³ecznoœciami obydwu miejscowoœci.
Najwa¿niejszym punktem pobytu na Wêgrzech by³
wystêp dzieci z zespo³u "Mali S³opniczanie" podczas
uroczystego unijnego festynu. Ciep³e i ¿yczliwe
przyjêcie naszej delegacji przez tamtejsz¹ Burmistrz
Ilonê Marjánné Rinyu rozwia³o wszelkie obawy i
w¹tpliwoœci na temat przysz³ego partnerstwa. Niespe³na dwa tygodnie póŸniej 12 maja br.,
przyjaŸñ wêgierskiego Miasta Balkány i Gminy S³opnice
zosta³a na dobre sformalizowana poprzez podpisanie w
Urzêdzie Gminy w S³opnicach partnerskiego
porozumienia o wspó³pracy. W ten sposób S³opnice
zyska³y drugiego po s³owackich Chlebnicach
zagranicznego partnera. W przysz³oœci samorz¹dy
podejm¹ wspó³pracê m.in. na p³aszczyznach:
oœwiatowej, spo³eczno-kulturalnej, sportowej
gospodarczej, rozwoju i wymiany turystycznej. Podczas
pobytu w S³opnicach delegacja z Wêgier odwiedzi³a
dyrekcjê i m³odzie¿ Szko³y Podstawowej Nr 1 i
Gimnazjum w S³opnicach. Delegaci obejrzeli sale
lekcyjne, komputerowe, salê gimnastyczn¹ i Gminne
Centrum Informacji. Najwiêksze wra¿enie wywo³a³a jednak sztuczna trawa pokrywaj¹ca
kompleks sportowy przy gimnazjum. Pani Burmistrz Balkány nie opar³a siê pokusie i razem z
gimnazjalistkami wykona³a kilka serwów w meczu siatkówki. Mo¿e ktoœ stwierdzi poogl¹dali i
wyjechali. Wprost przeciwnie, pierwszym owocem
porozumienia jest wymiana m³odzie¿y szkolnej (ju¿ w
lipcu), natomiast dyrektorzy szkó³ poczyni¹ wspólne
kroki w ramach programu Sokrates Comenius.
A wiêc wybór S³opnic jako gminy partnerskiej, nowe kontakty,
pierwsza wizyta goœci, serdecznoœæ, goœcinnoœæ i otwartoœæ
przyjació³ z Balkány - to wydarzenia które zapisuj¹ siê w nowym
rozdziale kontaktów zagranicznych S³opnic. Mamy nadziejê, ¿e
rozdzia³ów tych bêdzie o wiele wiêcej.
Anna Franczak
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Z ¯YCIA GMINY
NASZE GOSPODYNIE
W CZARNYM DUNAJCU
Zaszczytn¹ Z³ot¹ Maskê otrzyma³
Zespó³ KGW ze S³opnic za zajêcie II miejsca
w XXX jubileuszowych Przepatrzowinach
Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu,
w kategorii zespo³ów obrzêdowych. W
tegorocznym œwiêcie uczestniczy³o ponad 20
amatorskich teatrów regionalnych z ca³ego
województwa ma³opolskiego. Nasz zespó³ w
sk³adzie: Maria Kaim, Maria Pachut,
Michalina ¯yraldo, Maria Papie¿, Krystyna
Lisek, Irena Gros, Józefa i W³adys³aw
Piechnik
o raz dzieci Dorota, Bo¿ena,
Monika i Anna Kaim, zaprezentowa³ jurorom
widowisko pod tytu³em "Obiad wigilijny". To
dla zespo³u du¿e wyró¿nienie, tym bardziej,
¿e praca nad spektaklem trwa³a tylko kilka

dni. Uroczyste przekazanie nagrody na rêce
KGW nast¹pi w sierpniu podczas gminnych
do¿ynek. Serdecznie gratulujemy!
WIOLIN ZE S£OPNIC
- II MIEJSCE W PRZEGL¥DZIE
Sukcesem zakoñczy³ siê tak¿e udzia³
naszej Orkiestry Dêtej OSP "Wiolin" w VII

Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych,
który odby³ siê w Laskowej. Zespó³ zdoby³
równorzêdne II miejsce w grupie orkiestr
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. O krok

wyprzedzi³a ich jedynie Orkiestra Dêta z
Mszany Dolnej. W przegl¹dzie wyst¹pi³y
tak¿e orkiestry parafialne i m³odzie¿owe,
³¹cznie blisko 400 muzyków. Wystêp naszej
orkiestry prowadzonej przez pana
Wincentego Curzyd³o oraz pozosta³ych
dziewiêciu zespo³ów ocenia³a komisja, której
przewodniczy³ Zenon Drabiñski kapelmistrz Orkiestry Dêtej w Nowym S¹czu.
Orkiestrze gratulujemy i liczymy na kolejne
sukcesy.
PRZEDSMAK WAKACJI
Ju¿ po raz pi¹ty dzieci
niepe³nosprawne z terenu gminy spotka³y siê
na imprezie integracyjnej przygotowanej z
okazji Dnia Dziecka. Stawili siê prawie
wszyscy zaproszeni. Dzieci i opiekunowie
obejrzeli wystêp artystyczno - taneczny
uczniów Szko³y Podstawowej Nr 1, zespo³u
Humoreska dzia³aj¹cego przy SP Nr 4 pod
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Z ¯YCIA GMINY
Mogielic¹ oraz góralski pokaz tañca i œpiewu
w wykonaniu zespo³u Mali S³opniczanie.
Impreza ta zosta³a po raz pierwszy
zorganizowana dwa lata temu z inicjatywy

Urzêdu Gminy i Œwietlicy Œrodowiskowej, w
tej chwili spotkania przygotowuj¹ ró¿ne
instytucje. Inicjatorem tegorocznego by³a
dyrekcja szkó³: "Jedynki" i "Czwórki".
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom, którzy w³¹czyli siê w
przygotowanie spotkania, a w szczególnoœci:
1. Delikatesom "Centrum" w S³opnicach
2. Piekarni "Pod Brzegiem"
3. Firmie Tymbark S.A.
GASILI S£OWACKI LAS
Na pocz¹tku czerwca dru¿yna OSP ze
S³opnic uczestniczy³a w zawodach
stra¿ackich, w zaprzyjaŸnionych z gmin¹
Chlebnicach na S³owacji. Wraz z prezesami i
naczelnikami jednostek OSP w S³opnicach
Górnych i Dolnych udali siê tam, aby
nawi¹zaæ wspó³pracê pomiêdzy jednostkami
OSP ze S³opnic i Chlebnic. Nasi druhowie
zmierzyli siê z 19 mêskimi i trzema ¿eñskimi
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dru¿ynami powiatu Dolny Kubin. Na program
zawodów z³o¿y³y siê identyczne konkurencje
jak w kraju tj. sztafeta po¿arnicza na czas,
æwiczenia bojowe zakoñczone trafieniami
pr¹dem wody do tarcz oraz konkurs z zakresu
wiedzy po¿arniczej. Dru¿yna OSP S³opnice

zaprezentowa³a tak¿e swoim kompanom
mo¿liwoœci gaœnicze nowego samochodu i
wspólnie z kolegami z Chlebnic ugasi³a
symulowany po¿ar lasu. W ramach rewan¿u
stra¿acy z Chlebnic zostali zaproszeni do
z³o¿enia wizyty w S³opnicach podczas
sierpniowych æwiczeñ po¿arniczych.
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ODKRÊCONY KUREK
BUDOWA GMINNEGO WODOCI¥GU
Od wielu lat w naszej gminie
prowadzona by³a dyskusja dotycz¹ca potrzeby
budowy wodoci¹gu. Dyskusja ta prowadzona
by³a na Komisjach Rady Gminy, sesjach Rady
Gminy oraz przy okazji spotkañ z
mieszkañcami. Zasadniczo potrzeby tej nikt
nie kwestionowa³. Problemem by³o - jaka jest
waga tej inwestycji i kiedy zadanie powinno
byæ wykonane. Ostatecznie waga problemu
braku wodoci¹gu uwidoczni³a siê podczas
suszy w 2003 r. Wówczas zapad³y wi¹¿¹ce
decyzje w tej kwestii zezwalaj¹ce Wójtowi
Gminy na rozpoczêcie procesu budowlanego.
Do chwili obecnej opracowano
koncepcjê ujêcia wody dla ca³ej gminy oraz
uzyskano zgodê na pobór wody z potoku
Mogielica. Opracowano dokumentacjê
techniczn¹, uzyskano pozwolenie budowlane i
og³oszono przetarg na realizacjê I etapu.
Rozstrzygniêto równie¿ przetarg i podpisano
umowê na wykonanie projektu technicznego
sieci wodoci¹gowej. Pierwszy etap budowy
wodoci¹gu obejmie budowê: drena¿owego
ujêcia wody, komory czerpalnej pomp,
ruroci¹gu wody surowej, zbiornika
wyrównawczego, chlorowni i hydroforni oraz
przy³¹czy energetycznych. Gmina posiada
œrodki w³asne zabezpieczone w bud¿ecie na
realizacjê tego zadania i zadanie to powinno
byæ ukoñczone przed zim¹ bie¿¹cego roku.
Wykonawca projektu sieci
wodoci¹gowej zosta³ wybrany w drodze
przetargu nieograniczonego, jest nim firma
EKO-PROJEKT z Przeworska. Projekt bêdzie
obejmowa³ budowê magistrali wodoci¹gowej
na odcinku: od zbiorników wyrównawczych w
kierunku cmentarza w S³opnicach Dolnych, z
odga³êzieniem na stronê szlacheck¹ w osiedlu

"Micha³ki" oraz budowê sieci magistralnorozdzielczej po stronie szlacheckiej: od
osiedla "Garcarzówka" po osiedle "Bace", z
wy³¹czeniem osiedli zaopatrywanych w wodê
z w o d o c i ¹ g u S p ó ³ k i Wo d o c i ¹ g o w e j
S³opniczanka. Przy ustalaniu zakresu
projektowania brano pod uwagê oœwiadczenia
mieszkañców zebrane w paŸdzierniku
ubieg³ego roku, które w przejrzysty sposób
zobrazowa³y potrzeby mieszkañców w tym
zakresie. Magistralê wodoci¹gow¹ na
odcinku: od osiedla "Karczówka" do
cmentarza w S³opnicach Dolnych, w
wiêkszoœci planuje siê przeprowadziæ obok
istniej¹cego gazoci¹gu wysokoprê¿nego.
Rozwi¹zanie to jest najmniej kolizyjne, a
ponadto nie ogranicza w³aœcicieli dzia³ek,
przez które bêdzie przebiega³ wodoci¹g w
przysz³ej zabudowie. Teren ten w odleg³oœci
20m od istniej¹cego gazoci¹gu jest ju¿
wy³¹czony z zabudowy mieszkaniowej.
Na powy¿szym odcinku zostanie
zaprojektowanych kilkanaœcie miejsc do
w³¹czenia sieci rozdzielczej, co umo¿liwi w
przysz³oœci pod³¹czenie do wodoci¹gu osiedli,
których mieszkañcy wyra¿¹ chêæ pod³¹czenia
do wodoci¹gu. Po stronie szlacheckiej, na
dzieñ dzisiejszy, projektowana bêdzie jedynie
sieæ wodoci¹gowa ujmuj¹ca domy, których
w³aœciciele wyrazili zainteresowanie.
Zastosowane rozwi¹zania projektowe
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ pod³¹czenia wszystkich
posesji znajduj¹cych siê w jego obrêbie. W
chwili obecnej istnieje jeszcze mo¿liwoœæ
zaprojektowania pod³¹czenia kolejnych
chêtnych, którzy niezw³ocznie powinni
zg³osiæ siê do Urzêdu Gminy.
ci¹g dalszy na str. 10
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W bud¿ecie gminy zabezpieczone s¹
œrodki finansowe na zap³acenie kosztów
projektu, jednak w tym przypadku posiadanie
œrodków pieniê¿nych nie gwarantuje
powodzenia zadania. Dlaczego? Otó¿
wszystko zale¿y od mieszkañców. Wodoci¹g
bêdzie bowiem prowadzony po prywatnych
dzia³kach, których w³aœciciele s¹ proszeni o
podpisanie zgody na jego budowê. O zgodê
bêd¹ wystêpowaæ przedstawiciele firmy
projektuj¹cej Eko - Projekt. W zwi¹zku z
powy¿szym prosimy o rzeczowe i m¹dre
podejœcie do sprawy, a w przypadku braku
zgody na przejœcie z wodoci¹giem, u¿ywania
m¹drych argumentów i nie stwarzania sytuacji
b l o k u j ¹ c y c h i n w e s t y c j ê . Wo d o c i ¹ g
projektowany jest w taki sposób, aby
maksymalnie ograniczyæ szkody
spowodowane przeciêciem dzia³ki, jednak
przy tego rodzaju inwestycjach wystêpuj¹
miejsca, w których ze wzglêdu na
ukszta³towanie terenu lub istniej¹ce
uzbrojenie nie jest mo¿liwa zmiana przebiegu
linii wodoci¹gowej. W tych szczególnych
przypadkach brak zgody mo¿e spowodowaæ
powa¿ne trudnoœci w realizacji inwestycji.
Projekt jest wykonywany w ten sposób, ¿e w
pierwszej kolejnoœci projektanci ustal¹ w
terenie najdogodniejszy, mo¿liwy pod
wzglêdem technicznym przebieg wodoci¹gu,
a nastêpnie ustal¹ w³aœcicieli dzia³ek, przez
które planowany jest przebieg wodoci¹gu.
Prosimy wiêc, o nie dopatrywanie siê
jakiejkolwiek stronniczoœci w tej sprawie,
gdy¿ w chwili projektowania linii
wodoci¹gowej w³aœciciele dzia³ek, przez które
bêdzie prowadzi³ wodoci¹g nie s¹ znani.
Ze swej strony chcemy podkreœliæ, ¿e
wodoci¹g nie jest inwestycj¹ dochodow¹ i
wykonywany jest z myœl¹ zaspokojenia
potrzeb mieszkañców gminy. Nieuzasadniony
brak zgody na przejœcie z wodoci¹giem lub
domaganie siê odszkodowania bêdzie
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dzia³aniem przeciwko przysz³ym
u¿ytkownikom wodoci¹gu, którzy
partycypuj¹ w kosztach jego budowy. Do
osób, które obecnie nie s¹ zainteresowane
pod³¹czeniem do wodoci¹g, apelujemy o
zrozumienie osób, które corocznie borykaj¹
siê z problemem braku wody. Poziom wód
gruntowych stale siê obni¿a i jak twierdz¹
specjaliœci, deficyt wody w najbli¿szych latach
bêdzie siê potêgowa³. Mo¿e siê wiêc okazaæ,
¿e problem braku wody mo¿e dotkn¹æ ka¿dego
z nas. Ponadto rzadko kto zwraca uwagê na
jakoœæ wody pitnej. Otó¿ czêsto odbiega ona
od norm i mo¿e byæ powodem wielu schorzeñ.
Prosimy równie¿, aby przed podpisaniem
zgody zapoznaæ siê z projektem, oszczêdzi to
ewentualnych nieporozumieñ przy realizacji
inwestycji. Projektowanie wodoci¹gu
powinno zakoñczyæ siê w grudniu bie¿¹cego
roku. W okresie zimy bêdziemy staraæ siê
uzyskaæ pozwolenie budowlane, co umo¿liwi
realizacjê inwestycji.
W ostatnich kilku latach uda³o siê w
naszej gminie zrealizowaæ du¿¹ iloœæ
inwestycji zmieniaj¹cych obraz gminy. By³o
to w du¿ej mierze mo¿liwe dziêki zgodzie,
wzajemnemu zaufaniu oraz
bezinteresownoœci mieszkañców gminy.
Pozwoli³o to na zajêcie siê konkretn¹ prac¹ i
nie tracenie czasu oraz pieniêdzy na procesy
s¹dowe. Mamy nadziejê, ¿e równie¿ w tym
przypadku bêdzie podobnie. Gmina nie
zaplanowa³a œrodków pieniê¿nych na wyp³atê
odszkodowañ. Z pewnoœci¹ wkopanie rury
wodoci¹gowej spowoduje przejœciowe
obni¿enie plonu w miejscu wykopu, ale z
pewnoœci¹ bêdzie rekompensowane osobist¹
satysfakcj¹ z dobrego uczynku, a materialnie
wzrostem wartoœci rynkowej dzia³ki
uzbrojonej w sieæ wodoci¹gow¹. Dodatkowe
informacje w powy¿szej sprawie mo¿na
uzyskaæ bezpoœrednio w Referacie Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej Urzêdu Gminy.
Józef Wikar
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PRZETARGI GMINNE
DROGI, SZKO£Y I WODOCI¥G
Przetargi wykonane
Remont bie¿¹cy na drogach gminnych
Wykonawc¹ robót by³a Firma "Drogbud" s.c. S³opnice 871.
Wartoœæ wykonanych robót: 41 150,60 z³

Przetargi w trakcie realizacji
Opracowanie projektu techniczno-wykonawczego sieci wodoci¹gowej
Wykonawc¹ prac projektowych jest
Zak³ad Us³ugowy Projektowanie i Nadzory "EKO-PROJEKT" z Przeworska.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 120 353,00 z³
Odbudowa drogi Giemziki - Górne - Dzielec
Wykonawc¹ robót jest Podkarpacki Holding Budowy Dróg ze Strzy¿owa.
Wartoœæ robót objêtych umow¹ wynosi 107 675,59 z³
Roboty remontowe w SP Nr 4 - remont korytarza
Wykonawc¹ robót jest
Firma Us³ugi Ogólno-Budowlane Wojtas Jan, Siekierczyna 122
Wartoœæ robót wynosi 36 767, 59 z³
Malowanie dachu i elewacji budynku Filii SP Nr 1 S³opnice - Granice
Wykonawc¹ robót zosta³a Firma Us³ugi Ogólno-Budowlane Wojtas Jan, Siekierczyna 122
Wartoœæ robót 36 533,51 z³
Malowanie dachu SP nr 1 i Gimnazjum
Wykonawc¹ robót jest
Firma Us³ugi Remontowo-Budowlane ze S³opnic
Wartoœæ przewidzianych robót wynosi 16 889,88 z³

Przetargi tu¿ przed realizacj¹
Budowa wodoci¹gu gminnego I etap
Przebudowa dróg wewnêtrznych - "Brodki", "Rola-Konickie", "Zagroda", "Garcarzówka",
“Zapsza³y", "Trybulcówka", ''Pañskie", "Górki-G³êbiec", "Markowo" w S³opnicach.
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Pomoc materialna dla uczniów…
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
podatku dochodowym od osób fizycznych - wprowadzony zosta³ nowy system pomocy materialnej
dla uczniów. Pomoc udzielana jest w celu zmniejszenia ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿liwienia
pokonywania barier dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a tak¿e
wspierania uczniów zdolnych. Ma charakter socjalny i motywacyjny. Œwiadczeniami pomocy
materialnej o charakterze socjalnym s¹: stypendia szkolne i zasi³ki szkolne, a œwiadczeniami pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym s¹ stypendia za wyniki w nauce.
Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem gminy, natomiast udzielanie
œwiadczeñ o charakterze motywacyjnym jest zadaniem w³aœciwej placówki oœwiatowej.
Kto mo¿e otrzymaæ pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym ?
1) stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej
wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w rodzinie /316,00 z³ netto/, w szczególnoœci gdy w
rodzinie tej wystêpuje; bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba,
wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na,
2) zasi³ek szkolny przys³uguje uczniowi znajduj¹cemu siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego np. wypadek, œmieræ najbli¿szej osoby itp.
Na co mo¿e byæ udzielone stypendium szkolne?
1) na ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a
tak¿e na udzia³ w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) na pomoc rzeczow¹ o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnoœci na zakup podrêczników,
3) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych,
4) œwiadczenia pieniê¿ne, je¿eli wójt uzna, ¿e udzielanie stypendiów w formach o których mowa w pkt
1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych tak¿e w formie, o której mowa w pkt 3,
nie jest mo¿liwe, natomiast w przypadku s³uchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie
stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 jest niecelowe.
Na Radê Gminy ustawodawca na³o¿y³ obowi¹zek opracowania gminnego regulaminu
udzielania pomocy materialnej. Regulamin przyjêty przez Radê Gminy powinien zawieraæ
mechanizmy udzielania pomocy edukacyjnej dla uczniów, które zosta³y zapisane w ustawie o
systemie oœwiaty, a tym samym powinien umo¿liwiæ optymalne wykorzystanie œrodków finansowych
przekazanych na ten cel przez bud¿et pañstwa. Jednym z tych mechanizmów jest wysokoœæ kwoty
dochodu na osobê ucznia w rodzinie, nastêpnym jest wartoœæ pomocy (wahaj¹ca siê od 44,48 do 112
z³otych).
Rada Gminy S³opnice kieruj¹c siê powy¿szymi kryteriami okreœlonymi w ustawie oraz wysokoœci¹
dotacji otrzymanej z bud¿etu pañstwa przyjê³a zasady ustalania wysokoœci stypendium okreœlone w
poni¿szych tabelach.
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Tabela Nr 1
Zasady ustalania wysokoœci stypendium w czêœci zale¿nej od kryterium dochodowego.
/max. miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie wynosi 316,00 z³otych,
najni¿sza ustawowa miesiêczna stawka stypendium szkolnego wynosi 44,80 z³./

Miesiêczn¹ kwotê dla ustalenia wysokoœci stypendium szkolnego przy uwzglêdnieniu
kryterium zaistnienia okolicznoœci takich jak; bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a
choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo - wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe ustala
siê w sposób okreœlony w tabeli nr 2.
Tabela Nr 2
Zasady ustalania wysokoœci stypendium w czêœci zale¿nej od kryterium okolicznoœci,
O których mowa wy¿ej;
/najni¿sza ustawowa miesiêczna stawka stypendium szkolnego wynosi 44,80 z³/

ci¹g dalszy na str. 14
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Ustalona na podstawie powy¿szych tabel wysokoœæ miesiêcznego stypendium zosta³a
zsumowana i zaokr¹glona do pe³nych z³otych.
Kolejnym kryterium ustawowym jest czas, na jaki mo¿na przyznaæ pomoc i wynosi od
jednego miesi¹ca do dziesiêciu miesiêcy w danym roku szkolnym, w zale¿noœci od kwoty otrzymanej
dotacji z bud¿etu pañstwa. W przypadku Gminy S³opnice przyznana na 2005 rok dotacja wystarcza na
pokrycie wyp³aty œwiadczeñ przez okres 5 miesiêcy, z tym ¿e obecnie zosta³y wyp³acone stypendia za
trzy miesi¹ce, natomiast za kolejne dwa miesi¹ce wyp³ata nast¹pi na podstawie nowo z³o¿onych
wniosków. Ustawodawca dopuszcza tak¿e mo¿liwoœæ zró¿nicowania czêstotliwoœci udzielania
pomocy - mo¿e ona byæ realizowana w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo. W naszej
Gminie pomoc materialna zosta³a wyp³acona jednorazowo za okres od stycznia do czerwca 2005 roku
w kwocie ustalonej na podstawie powy¿szych tabel i pomno¿ona przez 3.
Przyk³ad obliczeñ:
1. Dochód na osobê w rodzinie wynosi 148,00 z³otych, czyli mieœci siê w granicach od 10% do 50%
miesiêcznej maksymalnej wysokoœci dochodu na osobê wynosz¹cej 316,00 z³. - zgodnie z tabel¹ nr 1
wysokoœæ stypendium zale¿na od kryterium dochodowego w tym przypadku wynosi 110% najni¿szej
ustawowej stawki stypendium / 44,80 z³./ - czyli 44.80 x 110% = 49,20 z³.
2. W rodzinie wystêpuj¹ takie okolicznoœci jak: bezrobocie, wielodzietnoœæ i d³ugotrwa³a choroba
/razem 3 okolicznoœci /. Zgodnie z tabel¹ nr 2 w zwi¹zku z zaistnieniem tych okolicznoœci przyznaje
siê 30% najni¿szej ustawowej stawki stypendium / 44,80z³./ - czyli 44,80 x 30% = 13,44 z³.
3. Sumuje siê kwoty z tabeli nr 1 i nr 2 oraz zaokr¹gla do pe³nych z³otych, co daje kwotê 49,20 + 13,44
= 62,64 / po zaokr¹gleniu 63 z³ote.
4. Tak wyliczona kwota pomno¿ona zosta³a przez 3 miesi¹ce co da³o ostateczn¹ kwotê - 189,00
z³otych.
Kolejny wymóg ustawowy to przestrzeganie celowego i edukacyjnego charakteru stypendiów
szkolnych, które winny byæ przeznaczone tylko i wy³¹cznie na zaspakajanie potrzeb edukacyjnych
uczniów. Stypendium szkolne nie mo¿e zostaæ przeznaczone na wsparcie materialne rodzin
znajduj¹cych siê w ciê¿kiej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale musi byæ przeznaczone na
pomoc uczniowi w dostêpie do edukacji, wyrównywania jego szans edukacyjnych - pomimo
niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.
W I turze naboru w S³opnicach z³o¿onych zosta³o 706 wniosków o stypendium szkolne, na
które wyp³acono ³¹cznie kwotê 112 080,00 z³otych. Natomiast o zasi³ek szkolny / losowy / z³o¿onych
zosta³o 12 wniosków. Wysokoœæ zasi³ku szkolnego wynosi 280,00 z³otych. Powy¿sze œwiadczenia
wyp³acane by³y w kasie Urzêdu Gminy w dniach od 20 do 29 czerwca br.
Termin sk³adania nowych wniosków o pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym
up³ywa z dniem 15 wrzeœnia 2005 roku i bêdzie obejmowa³ okres nowego roku szkolnego. Wzór
nowych wniosków zosta³ okreœlony w regulaminie przyznawania pomocy materialnej i bêdzie
dostêpny w sekretariacie Urzêdu Gminy w II po³owie sierpnia br.
Do wniosku nale¿a³o bêdzie do³¹czyæ zaœwiadczenia o uzyskanych dochodach za miesi¹c
sierpieñ 2005 roku.
Opracowa³a: Maria Nowak
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DOBIEGAJ¥ KOÑCA STARANIA
O DOP£ATY OBSZAROWE
Powoli dobiegaj¹ koñca starania
rolników o dop³aty obszarowe. Analizuj¹c dane
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, z terenu powiatu limanowskiego w
2004 roku wp³ynê³o do biura 10 078 wniosków,
na ³¹czn¹ kwotê 15000000 z³. Z tych samych
danych wynika równie¿, ¿e w br. w naszym
powiecie liczba wniosków, jakie wp³ynê³y do
biura ARiMR, znacznie wzros³a. A jak
przedstawia siê sytuacja w Gminie S³opnice?
Jak siê okazuje zainteresowanie
rolników dop³atami obszarowymi wzros³o tak¿e
na terenie Gminy S³opnice. W bie¿¹cym roku
wielu w³aœcicieli gospodarstw ju¿ samodzielnie
wype³ni³o wnioski, byli jednak rolnicy, którym
trzeba by³o pomóc. W naszej gminie pomoc tak¹
mo¿na by³o uzyskaæ w Gminnym Centrum
Informacji, gdzie pracownik MODR Irena
Wielowska oraz sta¿yœci Urzêdu Gminy Anna
Œlazyk i Waldemar So³tys w sumie wype³nili 440
wniosków, z czego 28 gospodarstw stara³o siê o
dop³aty obszarowe po raz pierwszy. Oprócz
dop³at bezpoœrednich rolnicy starali siê uzyskaæ
fundusze z innych programów Wspólnej Polityki

Rolnej, przede wszystkim z Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Nasi rolnicy z³o¿yli wnioski
w ramach nastêpuj¹cych dzia³añ:
1. Renty strukturalne - 2 rolników
2.Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - 43
rolników, razem wnioski na ³¹czn¹ kwotê
1.262.050 z³
3. Wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrobytu zwierz¹t 34 gospodarstwa - wnioski na kwotê 85 000 z³
4. Dostosowanie gospodarstw rolnych do
Standardów Unii Europejskiej - 8 gospodarstw wnioski na ³¹czn¹ kwotê ok. 280 000 z³.
W sumie rolnicy z terenu Gminy
S³opnice z³o¿yli wnioski w ramach PROW na
kwotê ok. 1 . 627 . 050 z³. Podsumowuj¹c
tegoroczne starania rolników z terenu gminy,
mo¿na powiedzieæ, ¿e zainteresowanie rolników
œrodkami by³o doœæ du¿e, niestety nie ka¿dy
rolnik móg³ z tych dop³at skorzystaæ. Otó¿ g³ówn¹
przeszkod¹ by³o du¿e rozdrobnienie
gospodarstw oraz brak dzia³alnoœci rolniczej u
rolników ubiegaj¹cych siê o œrodki.
Irena Wielowska

WŒRÓD INDYJSKICH WIERNYCH
WYWIAD Z MISJONARZEM KS. BOGDANEM TRZÓPKIEM
Od ostatniej rozmowy z ks. Bogdanem minê³o dobre dwa lata. Wówczas mieliœmy
okazjê poznaæ kulisy pracy misyjnej, w oddalonej od nas o setki tysiêcy
kilometrów, placówce Marco. Dziœ powracamy do tej rozmowy.
- Co od tego czasu wydarzy³o siê w ¿yciu ksiêdza misjonarza?
- Dwa lata to du¿o i ma³o. To czasami ma³e radoœci, czasami niezrealizowane przedsiêwziêcia. W
sumie wydarzy³o siê wiele, ale najbardziej utkwi³y mi w pamiêci wydarzenia zwi¹zane z moj¹ prac¹.
Bardzo wa¿ny przyjazd do mojej diecezji Huancayo dwóch nowych kolegów-misjonarzy, pierwsze
prymicje ksiêdza pochodz¹cego z wioski Marco, odejœcie z diecezji Biskupa Jose Rios, który
przyjmowa³ nas do pracy w diecezji. Od niedawna podobnie jak pani trudniê siê wydawaniem
biuletynu, z tym wyj¹tkiem ¿e jest to biuletyn parafialny "Chaski de Cristo" ( t³u. "Pos³aniec
Chrystusa"). Ten kwartalnik informacyjno - formacyjny, dociera do wszystkich naszych wiosek, tak¿e
do Limy. Du¿ym sukcesem by³o tak¿e otwarcie domu "Tinkuy Wasi" (t³u. " Dom Spotkañ") gdzie
ci¹g dalszy na str. 16
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Wœród indyjskich wiernych... cd.

prowadzone s¹ rekolekcje ewangelizacyjne dla
m³odzie¿y, konkursy biblijne itp. Ktoœ sobie
pomyœli, przecie¿ w tym nie ma nic
nadzwyczajnego?! Otó¿ z punktu widzenia
tamtejszych indyjskich wiernych oraz naszego:
mojego i towarzysz¹cego mi ks. Mariusza
Madziarki, s¹ to wydarzenia wielkiej wagi;
szczególnie dla naszej pracy misyjnej.

nieufnoœæ i zamkniêcie w sobie. Dlatego istnieje
ogromna potrzeba odbudowy moralnej i
religijnej. Przez okres paru lat ju¿ coœ drgnê³o w
ludziach; nabieraj¹ do nas wiêcej zaufania,
obserwujemy wiêcej m³odzie¿y na modlitwie,

- Jak wygl¹da obecna sytuacja placówki
misyjnej w Marco?
- Dla pos³ugi misyjnej w Marco, w diecezji
Huancayo, pozostaje 14 wiosek rozsianych po
górzystym p³askowy¿u zaczynaj¹c od 3500 do
3800 m n.p.m. Tu w tych górach ¿yje kilkanaœcie
tysiêcy ludzi. Do najbli¿szych wiosek pozostaje
oko³o 2 godzin jazdy (co równie¿ zale¿y od pory
roku). Czêste, regularne wizyty w wioskach
wyznaczaj¹ rytm naszej pos³ugi. Dla przyk³adu
w Wielkim Poœcie organizujemy w ka¿dej
wiosce Drogê Krzy¿ow¹, w maju urz¹dzamy
modlitwê i katechezê w 10 kaplicach w samym
Marco. Nieraz mimo usilnego zaproszenia
mieszkañcy nie przychodz¹ na mszê lub kaplica

Kuchnia s³oneczna

formuj¹ siê grupy ministrantów i katechistów.
Wiele do zrobienia zostaje jeszcze od strony
materialnej, chocia¿by podstawowe
wyposa¿enie zakrystii, malowanie dachu na
koœciele w Marco (rdza z¿era blachê) czy
ukoñczenie budowy sanktuarium "Jezusa
Konaj¹cego". Gmina oraz tamtejsi ludzie
wspomagaj¹ nasze inwestycje, ale ich œrodki
materialne s¹ niewystarczaj¹ce.
- Praca duchowa z ludŸmi amerykañskiego
kontynentu trwa ju¿ od 5 lat. Czy w takim razie
ksiêdza prawdziwym domem s¹ S³opnice czy
placówka w Marco?

Procesja odpustowa w Marco

jest ca³kowicie zamkniêta. Pracê misjonarzy
utrudnia pijañstwo, tak¿e przy okazji
uroczystoœci religijnych. Nie trzeba mówiæ, ¿e
takie postêpowanie prowadzi do rozk³adu
rodziny (samotne matki wychowuj¹ce dzieci),
ca³kowitej dominacji mê¿czyzny, terroryzm i
wynikaj¹ca z tego wzajemna nienawiœæ,
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- Dom rodzinny to miejsce szczególne i jedyne.
Zawsze siê do niego wraca, nawet z najdalszego
zak¹tka. Dziêkujê Bogu za moich rodziców,
rodzinê, przyjació³. Przebywaj¹c na misjach w
Peru ³¹cze siê z nimi poprzez modlitwê. Tak¿e
Marco to miejsce szczególnie bliskie memu
sercu. To nowe doœwiadczenie, które uczy, ¿e
nasza Ojczyzna nie jest "st¹d", ¿e prawda
Ewangelii zakorzenia cz³owieka w wartoœciach,
znacznie wa¿niejszych ni¿ szerokoœæ
geograficzna. To daje poczucie, ¿e Koœció³ jest
powszechny i wszêdzie mo¿na byæ u siebie.
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- Jakie s¹ ksiêdza plany na najbli¿sze lata - misje
w Peru czy pos³uga kap³añska na terenie Polski.
- Z Bo¿¹ pomoc¹ chcê pracowaæ w dalekim i
zarazem bliskim mi Peru. Motyw wiary i s³u¿by
ludziom jest dla mnie najwy¿szy, to g³ówna misja
która wzywa mnie do dalszej pracy na misjach.
Inne powody by³yby niewystarczaj¹ce - zostaæ

Budowa domu z ziemi i gliny

tam z innych powodów to wprost
niewyobra¿alne. Oœmielony zaproszeniem
Chrystusa: "IdŸcie na ca³y œwiat…" staram siê
byæ i pracowaæ dla powierzonych mi "owieczek".
Staram siê, bo jak ka¿dy z nas, napotykam wiele
przeciwnoœci losu.
- W lipcu zostanie zorganizowany ju¿ po raz
drugi festyn misyjny. Jaki jest cel tej imprezy?
- Ró¿ne s¹ rodzaje i formy pomocy misjom.
Pierwsze miejsce zajmuje modlitwa. S³opnice

jako Parafia, Gmina i tak¿e konkretni ludzie
chêtnie anga¿uj¹ siê w dzie³o pomocy placówce
w Marco, czego doœwiadczy³em podczas
ostatniego pobytu w S³opnicach. Bêd¹c
klerykiem, póŸniej ksiêdzem i obecnie
misjonarzem kilkakrotnie podkreœlano mi , ¿e
pomagaj¹c innym pomagamy sobie. I w³aœnie w
tê inicjatywê wpisuje siê tegoroczny II Festyn
Misyjny "Inti Raymi" organizowany wspólnymi
si³ami parafii i urzêdu gminy. Dla mnie jest to
okazja, by przybli¿yæ rodakom (i nie tylko) ideê
misyjnej wspó³pracy i otwarcia siê na inn¹
kulturê. Celem organizowanej imprezy jest
rozwój ducha misyjnego, podjêcie
wspó³odpowiedzialnoœci duchowej, a tak¿e
pomoc materialna dla placówek w Marco. Ka¿dy
z nas mo¿e do³o¿yæ ma³¹ cegie³kê w budowie
Koœcio³a, który tak naprawdê wszyscy
stanowimy. Zebrane fundusze pos³u¿¹ na bie¿¹ce
utrzymanie i prowadzenie placówek w Marco.
Œrodki te pozwol¹ na pomalowanie dachu
Koœcio³a, zakup mebli do zakrystii, byæ mo¿e uda
siê dokoñczyæ budowê sanktuarium Jezusa
Konaj¹cego, na zbli¿aj¹c¹ siê 100 rocznicê
ustanowienia Marco. Tak wiêc, w te konkretne
troski mo¿e w³¹czyæ siê ka¿dy TY i JA. Za ka¿dy
gest dobroci, zrozumienia, z³o¿ony grosz, pragnê
wyraziæ, w imieniu wiernych z Marco i moim
osobistym szczególne podziêkowanie.
Jednoczeœnie gor¹co zachêcam do wziêcia
udzia³u w festynie, na wszystkich czeka wiele
atrakcji.
Rozmawia³a Anna Franczak

ZAPROSZENIE
W imieniu organizatorów chcia³bym serdecznie zaprosiæ mieszkañców Gminy oraz osoby
przebywaj¹ce na wakacjach w S³opnicach, do wziêcia udzia³u w II Misyjnym Festynie "INTI-RAYMI",
który odbêdzie siê 10 lipca 2005 r. Niech udzia³ w spotkaniu bêdzie œwiadectwem naszej ¿yczliwoœci
i otwartoœci na potrzeby innych. Apelujê o wsparcie dzie³a misyjnego, w którym ma udzia³ nasz rodak
ks. Bogdan Trzópek. Pamiêtajmy, ¿e ka¿da ofiarowana z³otówka nie bêdzie zmarnowana i zostanie
przeznaczona na cele misyjne oraz pomoc mieszkañcom Marco.
Wspomó¿my razem misje!
Adam So³tys
Wójt Gminy S³opnice
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RADA GMINY
Sesja XXI
04 kwietnia 2005 r.
Posiedzenie przynios³o
fina³ dyskusji na temat
stypendium socjalnego dla
uczniów. Rada Gminy
jednog³oœnie przyjê³a
regulamin udzielania
pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na
terenie Gminy S³opnice.
Dokument ten okreœla
kryteria przyznawania
nowego œwiadczenia, jak
równie¿ sposób
przekazywania œrodków,
ubiegaj¹cym siê o ten
rodzaj pomocy. (Wiêcej na
ten temat mo¿na przeczytaæ
na stronie 12)
Sesja XXII
25 kwietnia 2005 r.
Diagnozê problemów
spo³ecznych mieszkañców
S³opnic oraz narzêdzia
zmian spo³ecznych
okreœlaæ bêdzie przyjêta
przez radnych Gminna
Strategia Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych.
Wed³ug badañ autora
programu pana Edwarda
Sroki, g³ównymi
powodami przyznawania
pomocy rodzinom z terenu
gminy jest ubóstwo,
bezrobocie, bezradnoœæ w
sprawach opiekuñczowychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
oraz niepe³nosprawnoœæ. Z
badañ wynika, ¿e grupami
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Koniec IV kadencji Parlamentu
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê zakoñczeniem IV
kadencji Sejmu chcia³bym wszystkich mieszkañców S³opnic
poinformowaæ o mojej pracy i podejmowanych dzia³aniach
podczas ubieg³ych 4 lat, w czasie których z woli wyborców
pe³ni³em funkcjê pos³a na Sejm RP. W czasie ca³ej kadencji
wyg³osi³em na posiedzeniach plenarnych Sejmu 94 wypowiedzi,
w tym kilkanaœcie w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej. Wiele z tych wyst¹pieñ dotyczy³o ró¿nych spraw
mieszkañców naszego powiatu i regionu. Pracowa³em nad
wieloma ustawami w kilku komisjach oraz podkomisjach
sejmowych. Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na znaleŸæ
na stronach internetowych Sejmu, lub na mojej w³asnej www.parchanski.pl. Informacje te s¹ zbyt obszerne, by je tu
przytaczaæ, tu chcia³bym jedynie podkreœliæ, zreszt¹ nie pierwszy
raz, ¿e praca w komisjach i podkomisjach to oko³o 90%
poselskich obowi¹zków, o których wyborcy bardzo niewiele
wiedz¹, poniewa¿ telewizja i prasa zupe³nie o tym nie informuje.
Telewizja najchêtniej pokazuje pust¹ salê plenarn¹, lub informuje
o ró¿nych skandalach, co stwarza wra¿enie, ¿e pos³owie albo nic
nie robi¹, albo s¹ aferzystami. Zapewniam Pañstwa, ¿e taka
sytuacja dotyczy niewielkiej grupy pos³ów, wiêkszoœæ po prostu
solidnie pracuje. Ale tymi telewizja siê nie interesuje.
W ró¿nych sprawach dotycz¹cych g³ównie
mieszkañców naszego powiatu z³o¿y³em na piœmie 18
interpelacji oraz 4 zapytania poselskie. Na wniosek wyborców
podejmowa³em te¿ wiele interwencji w ró¿nych urzêdach
samorz¹dowych oraz administracji pañstwowej.
Dla S³opnic skutecznie wspiera³em starania Pana Wójta
Adama So³tysa o
œrodki finansowe
na budowê hali
sportowej w
S z k o l e
Podstawowej nr1 i
Gimnazjum oraz
wieloletnie
starania o zgodê
M i n i s t r a
Œrodowiska na
z m i a n ê
przeznaczenia
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gruntów leœnych na
Mogielicy w zwi¹zku
z
p l a n a m i
turystycznego
rozwoju gminy
S³opnice. Starania w
obu przypadkach
zakoñczy³y siê
sukcesem.
Zorganizowa
³em kilka spotkañ ze
znanymi politykami
P l a t f o r m y
Obywatelskiej, aby umo¿liwiæ kontakt bezpoœredni naszych
mieszkañców z osobami znanymi z telewizji lub pierwszych
stron gazet. W obecnej kadencji w S³opnicach odby³y siê
spotkania z Bogdanem Klichem - obecnie pos³em PO w
Parlamencie Europejskim, z Krystyn¹ Szumilas pos³ank¹ PO z
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y, a tak¿e z
przedstawicielem rz¹du, wicepremierem, ministrem gospodarki
Jerzym Hausnerem (SLD). Ponadto w Limanowej odby³y siê
spotkania z Donaldem Tuskiem- przewodnicz¹cym PO, Janem
Rokit¹ - szefem Klubu Parlamentarnego PO, Bogus³awem
Sonikiem. Bogus³aw Sonik drugi pose³ PO w Parlamencie
Europejskim wzi¹³ te¿ udzia³ w spotkaniach w Laskowej i w
Jod³owniku, a Bogdan Klich w Dobrej i w Tymbarku.
W czasie ca³ej kadencji informowa³em te¿ wyborców za
pomoc¹ artyku³ów w lokalnych gminnych gazetach lub
biuletynach o bie¿¹cych tematach zwi¹zanych z moj¹ prac¹ w
Sejmie oraz o wa¿niejszych wydarzeniach w Sejmie,
wielokrotnie spotyka³em siê te¿ z wyborcami osobiœcie na
spotkaniach, lub np. na sesjach rad gminnych lub powiatowych,
bra³em udzia³ w licznych uroczystoœciach i imprezach
kulturalnych na terenie ca³ego powiatu limanowskiego, a
ostatnio raz na dwa tygodnie spotykam siê ze wszystkimi
chêtnymi do udzia³u za poœrednictwem internetu na czacie w
œrodê o godzinie 19-tej. Informacja o czacie jest umieszczona na
mojej stronie internetowej. Regularnie biorê równie¿ udzia³ w
audycjach radiowych na antenie RDN Tarnów, w programie
"Punkt widzenia", w którym lokalni politycy komentuj¹ bie¿¹ce
wydarzenia.
Na zakoñczenie pragnê Pañstwa poinformowaæ, ¿e
zamierzam ponownie kandydowaæ w wyborach do Sejmu V
kadencji, które odbêd¹ siê 25 wrzeœnia 2005 roku.
Tadeusz Parchañski

OBRADOWA£A
RADA GMINY
s p o ³ e c z n y m i
w y m a g a j ¹ c y m i
najwiêkszego wsparcia s¹
osoby bezrobotne i rodziny
wielodzietne.
Jednoczeœnie Radni przyjêli
uchwa³ê w sprawie
Systemu Profilaktyki i
Opieki nad Dzieckiem i
Rodzin¹. System porusza
kwestie bezpieczeñstwa i
opieki nad ofiarami
przemocy w rodzinie.
Uchwa³a powo³uje do ¿ycia
Zespó³ Interdyscyplinarny
do spraw oceny sytuacji
problemowych w takich
rodzinach. To w³aœnie ta
komisja zdecyduje czy
poszkodowan¹ osobê
nale¿y skierowaæ do
poradni specjalistycznej,
psychologa, czy te¿
wymaga ona pomocy
finansowej, prawnej,
³¹cznie ze skierowaniem
wniosku do prokuratury.
Od 30 - 20 z³ za 1 godzinê
u¿ytkowania bêd¹ musia³y
zap³aciæ grupy
wynajmuj¹ce obiekty
sportowe znajduj¹ce siê na
terenie S³opnic. Najwiêcej
trzeba zap³aciæ za wynajem
hali sportowej znajduj¹cej
siê przy SP Nr 1 i
Gimnazjum, nieco mniej za
wynajem boisk kompleksu
ze sztucznej trawy. Z op³aty
zwolnieni s¹ uczniowie
wszystkich szkó³
podstawowych,
gimnazjum, szkó³ œrednich
oraz studenci mieszkaj¹cy
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na terenie Gminy S³opnice.
Na wniosek kierownika
GOPS radni przyjêli zasady
zwrotu kosztów œwiadczeñ
udzielonych przez GOPS,
które podlegaj¹ zwrotowi. I
tak do grupy tej zaliczane s¹
wydatki na zasi³ki celowe i
opiekuñcze, zasi³ki
okresowe, wydatki
poniesione z tytu³u
sprawienia pogrzebu oraz
œrodki na tzw. ekonomiczne
usamodzielnienie siê.
Po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania
bud¿etu Gminy za 2004 rok,
uwzglêdniaj¹c pozytywn¹
opiniê Regionalnej Izby
Obrachunkowej w
Krakowie oraz opiniê
Komisji Rewizyjnej, Rada
Gminy jednog³oœnie
udzieli³a absolutorium
Wójtowi Gminy. Fakt ten
jest potwierdzeniem
rzetelnej i zgodnej z
prawem gospodarki
finansowej prowadzonej
przez wójta gminy.
Prawie 11 tys. z³ Rada
Gminy S³opnice
przeznaczy³a na pomoc
finansow¹ dla Starostwa
Powiatowego w Limanowej
- 5 tys. z³ na dofinansowanie
zakupu wyposa¿enia
karetki pogotowia dla
Szpitala Powiatowego oraz
6 tys. z³ na dofinansowanie
zakupu platformy
ratowniczej dla Komendy
Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w Limanowej.
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Koalicja przeciw przemocy
W miesi¹cu maju Powiat Limanowski przeprowadzi³
cykl szkoleñ w ramach budowania koalicji przeciw przemocy. W
spotkaniach wziêli udzia³ pracownicy pomocy spo³ecznej,
pielêgniarki œrodowiskowe, pedagodzy szkolni, policjanci oraz
pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych. Celem
tych szkoleñ by³a koalicja przeciw przemocy w gminach.
Tak¿e Gmina S³opnice wziê³a udzia³ w tych spotkaniach.
W naszym przypadku powstanie tej koalicji wi¹¿e siê z
uchwaleniem przez Radê Gminy Gminnej Strategii
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych a tak¿e Gminnego
Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin¹.
Dokumenty te maj¹ na celu zabezpieczenie podstawowych
potrzeb rozwojowych dzieci oraz zapobieganie patologiom w
rodzinach i przeprowadzanie interwencji w przypadku istnienia
takich patologii.
W sk³ad koalicji w naszej gminie wchodz¹ pracownicy
pomocy spo³ecznej, pielêgniarki œrodowiskowe, pedagodzy
szkolni oraz dzielnicowy. Zespól ten podejmuje dzia³ania w
przypadku powiadomienia przez osobê pokrzywdzon¹ lub z
w³asnej inicjatywy, szczególnie gdy zagro¿one jest dobro
dziecka.
Istnienie takiego zespo³u jest bardzo
wa¿ne - istnia³ on zreszt¹ tak¿e wczeœniej,
choæ nieformalnie. Wa¿ne dlatego, ¿e
przemoc - zw³aszcza przemoc w rodzinie
jest zjawiskiem bardzo z³o¿onym i trudnym
do opanowania.
Bardzo czêsto ofiara przemocy nie ma
mo¿liwoœci szukania pomocy nawet u
najbli¿szej rodziny. Dlatego wa¿ne
jest, by byli ludzie, do
których mo¿e siê
udaæ.
Trzeba jednak
z ca³¹ stanowczoœci¹
podkreœliæ, ¿e w
przypadkach
przemocy w rodzinie
praktycznie nic nie da
siê zrobiæ bez aktywnego udzia³u osoby
pokrzywdzonej.
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¯adna komisja, ¿adna koalicja, prokuratura, policja, czy
wreszcie ¿aden s¹d - nie zrobi nic bez aktywnego udzia³u osoby
pokrzywdzonej i zmiany jej postêpowania.
Najczêœciej ofiary przemocy domowej oczekuj¹, ¿e po
zg³oszeniu faktu przemocy odpowiednie s³u¿by same i bez ich
udzia³u spowoduj¹, i¿ sytuacja siê poprawi. Niestety nie jest to
mo¿liwe i trzeba mieæ tego œwiadomoœæ.
W ka¿dym przypadku potrzebne s¹ dowody, œwiadkowie
i gotowoœæ osoby pokrzywdzonej do podtrzymania zeznañ.
Skoro rozwi¹zywanie sytuacji przemocy jest tak trudne,
to trzeba i warto zadaæ pytanie, jak to siê dzieje, ¿e dochodzi do
przemocy w rodzinie, pomiêdzy osobami, które przyrzeka³y
sobie mi³oœæ a¿ do œmierci?
Okazuje siê, ¿e agresja jest jednym ze sposobów
reagowania na frustracjê, która pojawia siê w przypadku
niezaspokojenia potrzeb. Je¿eli osoba sfrustrowana nie umie
podejmowaæ dzia³añ konstruktywnych, to najczêœciej ucieka siê
do agresji, wpada w na³ogi lub próbuje manipulowaæ
otoczeniem. Zachowania agresywne maj¹ typowy przebieg. Po
pierwszym epizodzie przemocy obie strony, ofiara i sprawca s¹
przera¿eni i przygnêbieni. D¹¿¹ do ugody i poprawy sytuacji.
Dochodzi do poprawy sytuacji - tak zwanego miodowego
miesi¹ca, gdy jest wrêcz anielsko i obie strony s¹dz¹, ¿e teraz ju¿
wszystko bêdzie dobrze. Niestety problemy, które by³y
przyczyn¹ frustracji pozostaj¹ nierozwi¹zane i mechanizm siê
powtarza. Znów
dochodzi do
agresji, ale teraz jej
poziom jest
w i ê k s z y .
Nastêpuje kolejna
faza miodowego
miesi¹ca i kolejne
przejawy agresji.
Na rysunku
przedstawiaj¹cym przebieg zachowania agresywnego widaæ, ¿e
kolejne akty agresji s¹ na coraz wy¿szym poziomie a podczas
miodowych miesiêcy agresja co prawda spada ale pozostaje
wci¹¿ na wysokim poziomie. Ten spadek agresji podczas
miodowego miesi¹ca robi wra¿enie poprawy i dlatego tak trudno
jest przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e wszystko siê znów powtórzy.
Ofiary chc¹ bowiem wierzyæ i wierz¹, ¿e sytuacja siê poprawi.
Ale to wymaga dzia³ania, bo nic nie rozwi¹¿e siê samo. Wtedy
ofiary czêsto oczekuj¹, ¿e ktoœ zmieni ich partnera i ju¿ wszystko
ci¹g dalszy na str. 22

OBRADOWA£A
RADA GMINY
“Wysoka jakoœæ œrodowiska
w a r u n k i e m
zrównowa¿onego i
dynamicznego rozwoju” to
nadrzêdny cel Gminnego
Programu Ochrony
Œrodowiska, przyjêtego na
XXII posiedzeniu Rady
Gminy. G³ówne kierunki
programu to dba³oœæ o
jakoœæ powietrza, wody
u¿ytkowej, gleby oraz
budowa kanalizacji i
wodoci¹gu.
Jeszcze przed formalnym
podpisaniem porozumienia
o wspó³pracy partnerskiej,
Rada Gminy S³opnice w
uchwale Nr XXII/141/05
postanowi³a o nawi¹zaniu
kontaktów z wêgierskim
Miastem Balkány. W ten
sposób Gmina zyska³a
drugiego po s³owackich
Chlebnicach zagranicznego
partnera. (Czytaj wiêcej na
stronie 6)
Sesja XXIII
16 maja 2005 r.
Po raz kolejny Rada Gminy
S³opnice postanowi³a
udzieliæ pomocy finansowej
dla Starostwa Powiatowego
w Limanowej. Tym razem
kwota 300 tys. z³ zosta³a
przeznaczona na
dofinansowanie
przebudowy drogi
powiatowej Zamieœcie S³opnice (na odcinku
S³opnice Górne - od os.
Sroki do skrzy¿owania przy
koœciele).
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bêdzie dobrze. Niestety najczêœciej jest to
zadanie bardzo trudne. Dlatego ofiara
przemocy musi dokonaæ jeszcze jednego
wysi³ku i sama zmieniæ sposób swojego
postêpowania. Przede wszystkim nie mo¿e
ukrywaæ przemocy domowej. Ukrywanie
przemocy daje si³ê sprawcy. On zrobi
wszystko, ¿eby nikt nic nie wiedzia³. Ale gdy
ludzie dowiaduj¹ siê co on robi, to zaczyna
traciæ pewnoœæ siebie. Nastêpnie trzeba podj¹æ
szereg kroków na drodze prawnej. Do tego
trzeba siê przygotowaæ. Postêpowanie karne
rozpoczête - koniecznie trzeba zakoñczyæ.
Wycofanie oskar¿enia tylko dodaje si³y
sprawcy.
Bardzo czêsto ¿ony sprawców
przemocy staraj¹ siê "jakoœ wytrzymaæ".
Trzeba jednak tutaj powiedzieæ, ¿e ofiarami
takiego ¿ycia rodzinnego s¹ tak¿e dzieci. I ich
dobro nale¿y mieæ na uwadze - nie tylko
w³asne i opiniê rodziny. ¯ona sprawcy
przemocy najczêœciej nie myœli o tym, ¿e
dzieci dorastaj¹ce w atmosferze przemocy
bêd¹ mia³y ogromne trudnoœci z za³o¿eniem i
funkcjonowaniem w³asnych rodzin. I nie
podejmuj¹ ¿adnych dzia³añ, funduj¹c swoim
dzieciom piek³o za ¿ycia.
Czasami jedynym wyjœciem jest
separacja i zmiana miejsca zamieszkania.

Pozostaj¹ jednak problemy ekonomiczne, bo
przecie¿ za coœ trzeba utrzymaæ rodzinê.
Czêsto kobiety, które rozsta³y siê z
mê¿em i pozostaj¹ bez œrodków do ¿ycia
pytaj¹: jak to mo¿e byæ, ¿e ani gmina, ani
policja, ani s¹d - nic nie mo¿e zrobiæ, ¿eby on
³o¿y³ na utrzymanie rodziny? Có¿ - mo¿e tak
byæ i czêsto tak jest. Trzeba zrobiæ wszystko co
mo¿liwe, ¿eby zapewniæ dzieciom w³aœciwy
rozwój i u³o¿yæ ¿ycie na nowo.
Ale w tym miejscu koniecznie trzeba
dodaæ jeszcze jeden akapit na temat
odpowiedzialnoœci.
Niedawno ¿egnaliœmy Jana Paw³a II.
Dawno temu napisa³ on ksi¹¿kê "Mi³oœæ i
odpowiedzialnoœæ". W ca³ym jego nauczaniu
przewija siê prawda, ¿e nie ma mi³oœci bez
odpowiedzialnoœci. Czêsto ludzie m³odzi
zakochuj¹ siê i pobieraj¹ z mi³oœci lub z
koniecznoœci bez refleksji, bez poznania
partnera, bez odpowiedzialnoœci. Tymczasem
nikt dziœ nie daje ubezpieczenia od
nieszczêœliwej mi³oœci lub od braku
odpowiedzialnoœci. Trzeba myœleæ zanim
podejmie siê tak wa¿n¹ ¿yciow¹ decyzjê, jak
wybór partnera na ca³e ¿ycie. Trzeba myœleæ,
aby tego ¿ycia nie przegraæ.
Edward Sroka

LAUREACI KONKURSÓW
Okres dwóch przedwakacyjnych miesiêcy obfitowa³ w liczne konkursy i mini
olimpiady organizowane zarówno na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym
jak i wojewódzkim. Rozstrzygniêto ³¹cznie 8 konkursów, w którym wziê³o udzia³
grubo ponad 300 uczniów naszych szkó³. Poni¿ej publikujemy listy finalistów
wybranych konkursów.
UNIKANIE ZAGRO¯EÑ
Sukcesem naszych uczniów
zakoñczy³y siê powiatowy konkurs wiedzy
na temat zagro¿eñ. W gronie uczniów klas
m³odszych szkó³ podstawowych najlepiej
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poradzi³ sobie Stanis³aw Twaróg z SP Nr 1,
zajmuj¹c drugie miejsce. Wœród
reprezentantów klas od IV do VI wygra³
Micha³ Bugajski z ZSPiP, drugie miejsce
zaj¹³ jego kolega Kamil Piaskowy z SP Nr 1
w S³opnicach.
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Z EKOLOGI¥ ZA PAN BRAT

natomiast w drodze dogrywki trzecie
miejsce przyznano Jolancie Ry¿.

W IV edycji Gminnego Konkursu
Ekologicznego, w kategorii szkó³
podstawowych zwyciê¿y³y: Jolanta Porêba
(SP Nr 4), Justyna Florek (SP Nr 1), Urszula

DYPLOM Z R¥K PANI KURATOR

Bulanda (ZSPiP). W kategorii gimnazjum
najlepiej wypadli Artur Czepiel i Sylwester
Gaik, z dziewczyn najlepsza by³a Justyna
Kaim.
EGZAMIN Z GMINY
W pierwszej edycji Gminnego
Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie pod
has³em "Gmina to My" og³oszonego przez
Wójta i Radê Gminy S³opnice najlepiej
poradzi³a sobie Ma³gorzata Wikar, tu¿ za
ni¹ uplasowa³a siê Katarzyna Abram,

W po³owie czerwca w Limanowskim
Domu Kultury odby³o siê spotkanie
podsumowuj¹ce osi¹gniêcia uczniów w
konkursach przedmiotowych z terenu
Powiatu Limanowskiego. Wœród laureatów,
którzy odebrali dyplom z r¹k pani El¿biety
Lêcznarowicz - Ma³opolskiego Kuratora
znaleŸli siê finaliœci etapu wojewódzkiego
konkursu historycznego "Losy ¿o³nierza…":
Piotr Micha³ka (SP Nr 1), Justyna Florek
(SP Nr 1), Kamil Piaskowy (SP Nr 1),
Sylwester Gaik (Gimnazjum), Kamil
Wiêcek (Gimnazjum) i Sylwester Œlazyk
(Gimnazjum) oraz finalistka etapu
wojewódzkiego konkursu biologicznego
Joanna Pach (Gimnazjum).

Wszystkim laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy!

Organizacja pracy szkó³
w roku szkolnym 2005/06

Do koñca maja trwa³y prace
zwi¹zane z zatwierdzaniem
arkuszy organizacji pracy szkó³ na
nowy rok szkolny. Zgodne z
procedur¹ dyrektorzy placówek
oœwiatowych do koñca kwietnia z³o¿yli Wójtowi Gminy projekty arkuszy do zatwierdzenia.
Wczeœniej projekty zosta³y uzgodnione z nadzorem pedagogicznym oraz zaopiniowane
przez Rady Pedagogiczne i Zwi¹zek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego.
ci¹g dalszy na str. 24
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Organizacja pracy szkó³... cd.

Poni¿sza tabela przedstawia ile uczniów uczêszczaæ bêdzie do danej szko³y. Jaka bêdzie
liczebnoœæ klas. Ile godzin w wymiarze tygodniowym zatwierdzono dla ka¿dej ze szkó³, jaka
bêdzie obsada etatowa pracowników administracyjnych i obs³ugi. Przedstawiono równie¿
tygodniow¹ liczbê godzin realizowan¹ w wymiarze obowi¹zkowym - zgodnie z ramowy planem
nauczania, jak równie¿ tygodniow¹ liczbê godzin przeznaczonych na realizacjê innych zajêæ. Z
tabeli wynika, ¿e tygodniowo realizowanych bêdzie1465 godzin w wymiarze obowi¹zkowym, z
tego 1178 wynikaj¹cych z planu nauczania, 78 godzin wynikaj¹cych z podzia³u na grupy oraz 209
godzin innych zajêæ takich jak: biblioteka, zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie
indywidualne, zajêcia rewalidacyjne, kó³ka przedmiotowe i wokalno-artystyczne, godziny
realizowane przez pedagogów , logopedê i nauczycieli œwietlic szkolnych.
Od 1 wrzeœnia br., do szkó³ na terenie Gminy S³opnice uczêszczaæ bêdzie 964 uczniów +
127 uczniów klas "O" i przedszkola, w sumie 1091 dzieci i m³odzie¿y. Z tak liczn¹ grup¹
pracowaæ bêdzie oko³o 95 nauczycieli i 19 pracowników obs³ugi.
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Poni¿sze diagramy ko³owe obrazuj¹ przebieg awansu zawodowego nauczycieli w
poszczególnych placówkach oœwiatowych.

Materia³y zebra³a i opracowa³a:
Maria Nowak

Z ZAJÊÆ NA BOISKO
DZIEÑ SPORTU W GIMNAZJUM
Po zakoñczeniu emocjonuj¹cej klasyfikacji koñcowej, gimnazjaliœci ze
S³opnic mogli z ulg¹ odetchn¹æ œwiêtuj¹c Dzieñ Sportu, przygotowany przez
swoich nauczycieli. W tym dniu tj. 13 czerwca, z planów lekcyjnych usuniêto
wszystkie zajêcia, a jedynym
obowi¹zkiem uczniów by³ strój
sportowy. Ca³y dzieñ trwa³y
zawody, zabawy oraz zajêcia
ruchowe na œwie¿ym powietrzu.
Wœród dyscyplin sportowych
rozegrano fina³ pi³ki no¿nej i
siatkowej oraz konkurs rzutów
osobistych. Pi³karsk¹ dru¿yn¹
roku zostali "Skazañcy",
mistrzostwo ligi szkolnej w pi³ce
siatkowej wywalczy³a dru¿yna
ci¹g dalszy na str. 26
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Z zajêæ na boisko... cd.

"Fighter". W rzutach
osobistych nie mieli sobie
równych Weronika Postro¿na i
Jaros³aw Macko. Wy³oniono
równie¿ zwyciêzców w innych
dyscyplinach sportowych. I tak
w przeci¹ganiu liny
zwyciê¿y³y dru¿yny klasy IIc
w sk³adzie: Dominik Porêba,
Andrzej WoŸniak oraz Maria
Seku³a i Agnieszka
Zespó³ "Wysokie napiêcie" w pokazie break dance
Kwiatkowska. Mistrzyni¹
skakanki zosta³a Paulina
Florek (II b), mistrzem ¿onglerki Pawe³ Talaska (III d), a najlepszymi w skoku w dal
byli Paulina Burdek i Jacek Lisek. Fina³ szkolnego Idola wygra³a Anna Grucel z III
a. Emocjonuj¹cy przebieg mia³ tak¿e konkurs wiedzy o sporcie, który wygrali Jacek
Œliwa i Damian Strug z I c. Czêœci¹ fina³ow¹ programu by³ program taneczno muzyczny, na który z³o¿y³y siê pokazy: taneczny, gimnastyczny oraz wystêp
zespo³u break - dance. Podczas Dnia Sportu nast¹pi³o podsumowanie plebiscytu na
najlepszych sportowców 2005 r. Z³oty laur w tej kategorii otrzyma³a Magdalena
Zborowska i Pawe³ Opoka. Emocjonuj¹cy mecz pomiêdzy uczniami gimnazjum i
pracownikami Urzêdu Gminy w S³opnicach zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny
wójta. Wszyscy bawili siê znakomicie, a dla wiêkszoœci uczniów œwiêto by³o
przedsmakiem zbli¿aj¹cych siê wakacji.
Pomys³odawcy i organizatorzy imprezy: Joanna Hebda, Joanna Jaworz-Dutka,

SPORT

SPORT

Rafa³ Jêdrzejek, Agnieszka Golonka sk³adaj¹ podziêkowania sponsorom nagród,
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w szczególnoœci: Lucynie Sroka - Dyrektor Gimnazjum,
Panu Adamowi So³tysowi - Wójtowi Gminy S³opnice,
Radzie Rodziców Gimnazjum oraz Tomaszowi Stankiewiczowi
w³aœcicielowi sklepu sportowego STAN-SPORT z Limanowej.
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JAK ZAGRAÆ W WAKACJE

HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKO£Y PODSTAWOWEJ
I PRZEDSZKOLA W S£OPNICACH GÓRNYCH

ZACHÊCAMY DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW!

SPORT

Kontakt i termin: jak wy¿ej
Op³ata: 20 z³/godz. (uczniowie, m³odzie¿ i studenci z terenu gminy - bezp³atnie)
Uwagi: mo¿liwoœæ wynajmu boiska do pi³ki siatkowej, pi³ki rêcznej i no¿nej, kort do
gry w tenisa ziemnego.

SPORT

KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W S£OPNICACH DOLNYCH (SZTUCZNE BOISKO)

SPORT

Kontakt: Pan Grzegorz Biedroñ
tel. (0-18) 33-40-450 (poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 9.00 - 12.00)
lub Pani Wanda Pach
tel. (0-18) 3326-079
Op³ata: 30 z³/godz. (uczniowie, m³odzie¿ i studenci z terenu gminy - bezp³atnie)
Termin wynajmu: codziennie w godz. 9.00 - 21.00
Uwagi: m³odzie¿ i dzieci do lat 18 wstêp z doros³ym opiekunem, w³asny sprzêt
sportowy, obuwie sportowe.

SPORT

HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W S£OPNICACH DOLNYCH

SPORT

Kontakt: Pan Marek Mrózek
tel. (0-18) 33-48-020 (poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 8.00- 12.00)
lub kom. 0 887 136 626
Op³ata: 25 z³/godz. (uczniowie, m³odzie¿ i studenci z terenu gminy - bezp³atnie)
Termin wynajmu: codziennie w godz. 8.00 - 20.00
Uwagi: m³odzie¿ i dzieci do lat 18 wraz z doros³ym opiekunem, w³asny sprzêt sportowy,
obuwie sportowe.

SPORT

Warunki wynajmu sal gimnastycznych w sezonie wakacyjnym:

SPORT

SPOSÓB NA NUDÊ
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