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ZMIANA PLANÓW
Zgodnie z przyjêtym przez Radê Gminy, w grudniu
ubieg³ego roku bud¿etem na 2005 r., najwa¿niejszym
zadaniem realizowanym w br. mia³a byæ budowa kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni œcieków. Wynika³o to z faktu
z³o¿enia przez nasz¹ gminê wniosku o dofinansowanie ze
œrodków Unii Europejskiej. W trakcie roku, kiedy okaza³o siê,
¿e gmina nie otrzyma dofinansowania, Rada Gminy
zmuszona by³a do zmiany bud¿etu i przeznaczenia œrodków
inwestycyjnych na realizacjê innych zadañ.
Spowodowa³o to pewne opóŸnienie w realizacji
zadañ, jednak bior¹c pod uwagê warunki pogodowe,
opóŸnienie to okaza³o siê korzystne. Najwiêkszym
tegorocznym
z a d a n i e m
inwestycyjnym
jest wykonanie
pierwszego etapu
b u d o w y
g m i n n e g o
wodoci¹gu.
Zakres prac tego
etapu obejmuje:
wykonanie ujêcia
wody, stacji pomp,
800 metrów
3
ruroci¹gu t³ocznego i zbiornika na 200 m w os. Dzielec.
Zadanie to jest obecnie realizowane, a zaawansowanie prac
wynosi ok. 70%. Wszystko wskazuje na to, ¿e prace zostan¹
ukoñczone jeszcze w miesi¹cu listopadzie.
Kolejnym du¿ym zadaniem inwestycyjnym jest
budowa zbiornika monolitycznego na wodê pitn¹ na
Zaœwierczu, który zgodnie z porozumieniem podpisanym ze
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Spó³k¹ Wodoci¹gow¹ "S³opniczanka",
zostanie przekazany w u¿ytkowanie tej¿e
spó³ce w zamian za dostarczenie wody

drog¹ Zar¹bki w S³opnicach Górnych, ³¹cznie
ok. 2,3 km drogi.
Wykonano równie¿ nawierzchnie
asfaltowe na drogach gminnych: Markowo

wszystkim osobom z terenu, gdzie spó³ka
posiada w³asne instalacje wodoci¹gowe.
Realizacja tego zadania rozpoczê³a siê przed
tygodniem i zostanie ukoñczona w tym roku.
Do chwili obecnej uda³o siê
zrealizowaæ kilka wa¿nych inwestycji
drogowych. Jako najwa¿niejsz¹ mo¿na

wymieniæ, zrealizowana wspólnie ze
Starostwem Powiatowym, remont drogi
powiatowej na dwóch odcinkach: w osiedlu
Markówka w S³opnicach Dolnych oraz na
odcinku od osiedla Liski do skrzy¿owania z

(poszerzenie drogi) na odcinku o d³ugoœci 862
mb, Górki-G³êbiec - 257 mb, Zaprza³y - 115
mb, Brodki - 205 mb, Rola-Konickie - 455mb,

Zagroda - 255 mb, Garcarzówka - 27 mb,
Trybulcówka - 160 mb i Pañskie - 243 mb. W
najbli¿szym czasie zostan¹ wykonane
nawierzchnie asfaltowe na kolejnych drogach:
Bia³onoga, Kwaœniakówka, Porêbówka,
Srokówka, Kowalówka-Garcarzówka i
Dzielec.
ci¹g dalszy na str. 4
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Wœród inwestycji drogowych
wykonano tak¿e poszerzenie parkingu obok

Trwaj¹ równie¿ prace projektowe pod
budowê sieci wodoci¹gowej oraz oœwietlenia
ulicznego. W bie¿¹cym roku zakoñczono
tak¿e inwestycje oœwiatowe:
- malowanie dachu i elewacji Szko³y
Podstawowej na Granicach oraz budowa boisk
sportowych

koœcio³a parafialnego w S³opnicach Górnych.
Wspólnie ze Starostwem
Powiatowym realizowana jest równie¿
budowa chodnika przy drodze powiatowej na
odcinku ok. 300 mb w osiedlu Markówka i ok.
200 mb miêdzy budynkiem urzêdu gminy, a
cmentarzem parafialnym.

- malowanie dachu na Szkole Podstawowej Nr
1 i Gimnazjum

Na bie¿¹co wykonywane s¹ remonty
nawierzchni asfaltowych, czyli popularnie
zwane "³atanie dziur". Wykonano równie¿
nawierzchnie ¿wirowe na 11 odcinkach dróg.

- remont Szko³y Podstawowej Nr 4 pod
Mogielic¹.

Dotychczas wykopano ok. 2,5 km rowów
odwadniaj¹cych przy drogach gminnych i
powiatowych, a w miarê potrzeb bêd¹
czyszczone kolejne odcinki fos.

4

Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e rok ten
pod wzglêdem inwestycyjnym bêdzie mo¿na
zaliczyæ do udanych. Szczegó³owe
sprawozdanie wraz z rozliczeniem zostanie
Pañstwu przedstawione po zakoñczeniu
wszystkich tegorocznych prac, ju¿ w kolejnym
biuletynie.
Józef Wikar

Nasze S£OPNICE - Nr 30 - listopad 2005

WYCI¥G NARCIARSKI W S£OPNICACH?
PLAN ZAGOSPODAROWANIA MOGIELICY
Starania Gminy S³opnice o uzyskanie
zgody na lokalizacjê oœrodka narciarskiego na
pó³nocnym stoku Mogielicy trwa³y wiele lat.
Pomys³ ten pojawi³ siê ponad siedem lat temu i
wtedy ju¿ zosta³ umieszczony w strategii
rozwoju gminy. W œlad za tym rozpoczê³y siê
starania o jego realizacjê. Na pocz¹tku
pojawi³y siê pytania: czy istniej¹ odpowiednie
warunki na urz¹dzenie wyci¹gu i czy pomys³
ten ma szansê na realizacjê? W¹tpliwoœci
zwi¹zane z lokalizacj¹ oœrodka zosta³y szybko
rozwiane przez fachowców z austriackiej
firmy Girak-Garawenta zajmuj¹cej siê
budow¹ wyci¹gów narciarskich w zachodniej
Europie. Grupa specialistów, po wizji lokalnej
w terenie, potwierdzi³a, ¿e warunki na
urz¹dzenie oœrodka narciarskiego s¹ bardzo
dobre. By³ to impuls do dalszego dzia³ania.
Przez kolejne lata w³adze gminy próbowa³y
uzyskaæ zgodê Ministra Œrodowiska na
wylesienie ok. 10 h lasu, aby przygotowaæ
teren pod planowan¹
inwestycjê. I tak z
up³ywem czasu zmieniali
siê kolejni ministrowie,
jednak zgody na
wylesienie nie uzyskano.
W ci¹gu tego
okresu w na terenie
S³opnic podjêto akcjê
zalesiania, aby
zrekompensowaæ
przyrodzie braki,
s p o w o d o w a n e
e w e n t u a l n y m
wylesieniem terenu pod
wyci¹g. Na dzieñ
dzisiejszy powierzchnia
zasadzonego lasu jest
wiêksza od tej

przeznaczonej do wylesienia. Po wielu latach
starañ wspieranych przez wicepremiera
Jerzego Hausnera i pos³a Tadeusza
Parchañskiego, ostatecznie w maju 2005 roku
Gmina S³opnice otrzyma³a zgodê na
wylesienie 10 hektarów lasów na pó³nocnowschodnim stoku Mogielicy. Niezw³ocznie
wójt gminy zleci³ opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego dla
oœrodka Mogielica. Po wype³nieniu
skomplikowanej i d³ugotrwa³ej procedury w
dniu 16 wrzeœnia 2005 r., na XXVI sesji, Rada
Gminy S³opnice jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê
o uchwaleniu planu zagospodarowania
przestrzennego oœrodka narciarskiego
"Mogielica". Plan ten dopuszcza budowê
kolejki linowej i trasy zjazdowej o d³ugoœci 2,5
km. Górna stacja kolejki krzese³kowej
zlokalizowana jest na wysokoœci 1100 m
n.p.m., ró¿nica poziomu pomiêdzy
ci¹g dalszy na str. 6
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po³o¿eniem górnej i dolnej stacji wyci¹gu
wynosi ok. 490 metrów. Plan zespo³u
narciarskiego okreœla tak¿e teren us³ug
gastronomicznych, hotelarstwa, handlu itp.
Na tym problemy siê jednak nie
koñcz¹. Barier¹, która zniechêca do
inwestowania jest horendalna op³ata za
wylesienie terenu pod inwestycjê, siêgaj¹ca
nawet do 700 tys. za 1 hektar. Wójtowie
Ma³opolski wielokrotnie poruszali problem na
Forum Wójtów i Burmistrzów i przygotowali
projekt rozwi¹zania tego problemu. Na razie

nie ma jednak ¿adnej odpowiedzi ze strony
Ministerstwa Œrodowiska. Po drugie
potrzebny jest inwestor, który przyst¹pi do
budowy oœrodka. Gmina nie mo¿e realizowaæ
inwestycji komercyjnych, poniewa¿ powo³ana
jest do innych celów. Miejmy nadziejê, ¿e
znajdzie siê biznesmen, chc¹cy ulokowaæ
œrodki w³aœnie na naszym terenie, poniewa¿ ze
wzglêdu na wysokoœæ n.p.m, warunki
œniegowe i topograficzne, mo¿e powstaæ w
tym miejscu jeden z atrakcyjniejszych
oœrodków narciarskich w Ma³opolsce.
Adam So³tys

LATO W S£OPNICACH
PODSUMOWANIE ARTYSTYCZNEGO LATA
FESTYN MISYJNY - 13.07.2005 r.
Celem festynu misyjnego zorganizowanego z
inicjatywy misjonarza ks. Bogdana Trzópka, by³o wsparcie misji
w Marco po³o¿onej w centralnych Andach. Wspó³organizatorem
festynu by³a równie¿ Gmina S³opnice. Inauguracj¹ imprezy by³
widowiskowy mecz: misjonarze kontra dru¿yna wójta gminy.
Druga czêœæ imprezy odby³a siê przy budynku urzêdu gminy,
gdzie wyst¹pi³ m.in. zespó³ Kleryków Redemptorystów z
Tuchowa i zespó³ "No Name". Wy³oniono tak¿e zwyciêzców
loterii fantowej i przeprowadzono licytacjê pami¹tek misyjnych.
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e mieszkañcy S³opnic s¹ wra¿liwi
na potrzeby innych
i chêtnie w³¹czaj¹
siê w akcje pomocy
dla potrzebuj¹cych.
Dziêki ofiarnoœci
mieszkañców i
goœci, na wsparcie
placówki misyjnej,
przekazano ok. 12
tys z³.
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ŒWIÊTO DO¯YNEK - 15.08.2005 r.
Gospodarzami tegorocznych do¿ynek byli mieszkañcy
osiedli od Brodki po osiedle Dyl¹gówka. Tradycyjnie rolnicy
przygotowali wieniec do¿ynkowy i uczestniczyli we mszy œw.
dziêkczynnej za tegoroczne
zbiory. Po raz pierwszy w
historii gminnych do¿ynek
zosta³ rozegrany Turniej
So³ectw, w którym
zmierzy³y siê dru¿yny
gospodarzy piêciu
przysió³ków. Dyscypliny
turnieju przysporzy³y
widzom mnóstwo zabawy, z
kolei uczestnikom - sporo
trudnoœci. Niedorównani w
obieraniu ziemniaków,
rzucie gumowcem,
manewrowaniu taczkami, parkowaniu ci¹gnikiem rolniczym i
przecinaniu drzewa s¹ rolnicy So³ectwa S³opnice Dolne
Szlacheckie. Zwyciêstwo so³ectwa zapewni³a dru¿yna w
sk³adzie: Antonina Kaim, Anna Madoñ, Jan Pa³ubiak, Marek
Goryczka i Józef Kwiatkowski.
Z£AZ TURYSTYCZNY
MOGIELICA
- 21.08.2005 r.
Na siódme ju¿ spotkanie na
Mogielicy przyby³o blisko pó³tora
tysi¹ca turystów, jedni pieszo,
drudzy konno, jeszcze inni na
rowerach. Ju¿ drugi raz w historii,

z³az rozpocz¹³ siê msz¹ œw. w intencji turystów, któr¹
odprawi³ ks. Stanis³aw Wojcieszak. Po mszy przyszed³ czas
ci¹g dalszy na str. 8
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na zabawê i konkursy. Najm³odsz¹
uczestniczk¹ z³azu zosta³a 2,5 miesiêczna
Karolina Lisek ze S³opnic, puchar najstarszego
uczestnika z³azu powêdrowa³ w rêce 81letniego Stanis³awa Kulpy tak¿e ze S³opnic.
Tytu³ Miss Mogielicy otrzyma³a 17- letnia
Ilona Wikar ze S³opnic. O kolejnym
zwyciêstwie zdecydowa³y bicepsy i tu tytu³
Strongmana Mogielicy otrzyma³ Kazimierz
Kêska z osiedla Plebañskie.

Wójt Gminy S³opnice sk³ada podziêkowanie wszystkim, którzy
w³¹czyli siê w organizacjê tegorocznych imprez kulturalnych
i rozrywkowych, w szczególnoœci:
- Pañstwu Piaskowym i Piekarni "Pod Brzegiem"
- Panu Piotrowi Gruca i Cukierni "PTYŒ"
- Pani Janinie Lis i Firmie Handlowo - Gastronomicznej
- Panu Adamowi Matrasowi i GOPR w Limanowej.
Dziêkujemy równie¿ mieszkañcom Gminy S³opnice za liczny
udzia³ w imprezach i mi³¹ atmosferê zabawy.
Do zobaczenia za rok!
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UROCZYSTOŒÆ PATRIOTYCZNA
I Z£O¯ENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM
MARSZA£KA RYDZA ŒMIG£EGO
NA CHYSZÓWKACH
Wójtowie Gmin Dobra i S³opnice zapraszaj¹
na uroczystoœæ patriotyczn¹
z okazji 87-rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci,
która odbêdzie siê na Prze³êczy Rydza Œmig³ego
we wsi Chyszówki, 11 listopada o godz. 1200
Program uroczystoœci:
- Msza œw.
- Z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
- Czêœæ patriotyczno-artyst yczna
- Koncert Orkiestr Dêtych

AKCJA NA SKRAJU LASU
Wspó³praca partnerska Gminy S³opnice i Gminy Chlebnice na s³owackiej Orawie trwa
ju¿ cztery lata. PrzyjaŸñ zapocz¹tkowan¹ przez tamtejszego Starostê i Wójta Gminy S³opnice
rozrasta siê na kolejne p³aszczyzny. Tym razem goœcie przybyli na zaproszenie jednostek OSP,
aby wzi¹æ udzia³ we wspólnej akcji ratowniczej.
Por¹ jesienn¹ grupa
nieodpowiedzialnych turystów rozpali³a na
skraju lasu ognisko. Wskutek nieostro¿noœci

zaczê³a siê paliæ sucha trawa na skraju lasu i
œció³ka leœna - tak wygl¹da³ scenariusz
epizodu wspólnych æwiczeñ stra¿ackich,
przygotowanych w³aœnie z tej okazji. Akcja
druhów z Chlebnic i S³opnic zakoñczy³a siê
powodzeniem, a po¿ar zosta³ opanowany i
ugaszony. Deszczowa aura przygotowa³a dla
druhów jeszcze jedn¹ niespodziankê: mokra i
b³otnista droga dojazdowa by³a powodem
osuniêcia siê samochodu stra¿ackiego do
rowu. Jak siê okaza³o stra¿acy w mig uporali
siê z problemem. Æwiczenia obserwowali i
oceniali: ze strony s³owackiej Anton Stas Starosta gminy Chlebnice oraz st. kap. Janusz
Kurzeja - zastêpca Komendanta Powiatowego
ci¹g dalszy na str. 10
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PSP w Limanowej, Bronis³aw Smoleñ - Prezes
Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP, Józef
Filipiak - Przewodnicz¹cy Rady Gminy
S³opnice, Antoni Wêc - Ksi¹dz Proboszcz
Parafii Rzymsko-Katolickiej S³opnice Górne

oraz Adam So³tys - Wójt Gminy S³opnice. Po
raz drugi stra¿acy ze S³opnic i Chlebnic stanêli
do zawodów, w niedzielê 18 wrzeœnia, tym
razem pojedynek stoczony zosta³ na murawie
w meczu pi³ki no¿nej. Koñcowy wynik meczu
to 3:2 dla druhów ze S³opnic.

Zwyciêzc¹ tegorocznych IV Gminnych
Zawodów Sportowo - Po¿arniczych, które
odby³y siê 07 sierpnia 2005 r. zosta³a
jednostka OSP S³opnice Dolne w sk³adzie:
Wojciech Banach, Andrzej K¹dzio³ka,
Pawe³ Palacz, W³adys³aw Palacz,
Bart³omiej Œlazyk, Henryk Œlazyk i
S³awomir Wikar, Grzegorz Zborowski.

W grupie M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych zwyciêstwo zapewnili sobie
druhowie równie¿ ze S³opnic Dolnych:
Tomasz Bieñ, Damian Dro¿d¿ak, Sylwester
Gaik, Grzegorz Grucel, Kamil Kêska, Kamil
Piaskowy, Krzysztof Szczecina i Daniel
Wojcieszak.
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KTO ZASI¥DZIE W SEJMOWEJ £AWIE?
WYBORY DO SEJMU I SENATU
Wybory parlamentarne w S³opnicach wygra³a PO przed PiS. Dalej znalaz³y siê LPR i
Samoobrona RP. W wyborach do Sejmu i Senatu udzia³ wziê³o 49,13 % mieszkañców Gminy.
Spoœród 4028 osób uprawnionych do g³osowania, karty do urn wrzuci³o 1979 wyborców.
Najliczniej g³osowali mieszkañcy Obwodu Nr 4 - S³opnice Granice - 53,8 % uprawnionych,
zbli¿ony wynik osi¹gn¹³ Obwód Nr 3 - S³opnice Górne - 51,7 % uprawnionych. Najmniej osób
skreœli³o swoich kandydatów w Obwodzie Nr V - S³opnice Dolne Szlacheckie, komisja
odnotowa³a tam frekwencjê na poziomie 43,6 %. Najwiêksze poparcie spoœród kandydatów na
pos³ów uzyska³ obecny pose³ PO - Tadeusz Parchañski z wynikiem 1151 skreœleñ, co stanowi
60,23% wszystkich g³osów. Drugi wynik uzyska³ Stanis³aw Dêbski z Limanowej (LPR) - 160
g³osów. Z PiS najwiêcej g³osów zebra³ Jan Pucha³a z Tymbarku- 126. Czwart¹ pozycjê pod
wzglêdem iloœci uzyskanych g³osów zaj¹³ pose³ PSL Bronis³aw Dutka - 70 g³osów. Jedyn¹
kobiet¹ w czo³ówce by³a El¿bieta Wiœniowska kandydatka Samoobrony RP z wynikiem 34
g³osów. Wyborcze fiasko odnotowa³y Polska Partia Narodowa - 0 g³osów, SdP - 2 g³osy, Ruch
Patriotyczny - 4 g³osy, Platforma JKM - 5 g³osów, Polska Partia Pracy-7 g³osów, PD-6 g³osów,
SLD - 19 g³osów.
Poni¿ej prezentujemy Pañstwu listê pos³ów, którzy w nowym sejmie bêd¹ reprezentowaæ nasz
region.

Opracowano na podstawie danych Pañstwowej Komisji Wyborczej
ci¹g dalszy na str. 12
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G³osowanie na senatorów przedstawia siê nastêpuj¹co: najwiêksz¹ liczbê 576 g³osów
uzyska³ Stanis³aw Kogut zg³oszony przez PiS, tu¿ za nim znalaz³ siê kandydat PO Franciszek
Adamczyk - 497 g³osów. Trzecie miejsce w wyœcigu o fotel senatora zdoby³ z liczb¹ 440 g³osów
Tadeusz Patalita, kandydat Wspólnoty Ma³opolskiej 2005.

Opracowano na podstawie danych Pañstwowej Komisji Wyborczej

PIERWSZA RUNDA DLA KACZYÑSKIEGO
I TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH
Mieszkañcy S³opnic chc¹ natomiast by na fotelu prezydenckim zasiad³ Lech Kaczyñski,
kandydat PiS na prezydenta otrzyma³ 1 262 g³osy (61%), co da³o mu zdecydowan¹ przewagê nad
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pozosta³ymi kandydatami. Drugie miejsce zaj¹³ kandydat PO - Donald Tusk otrzymuj¹c 21%
g³osów (433 g³osy), 15% poparcie otrzyma³ Andrzej Lepper z Samoobrony (303 g³osy).
Zainteresowanie wyborami prezydenckimi by³o wiêksze w porównaniu z wyborami
parlamentarnymi, do urn wrzuci³o karty 52,2 % wyborców (spoœród 4002 osób uprawnionych
g³osowa³o 2091 wyborców). Najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano w Obwodzie Nr 3 - S³opnice
Górne - 58%, progu 50 % nie przekroczono tylko w Obwodzie Nr 5 - S³opnice Dolne Szlacheckie.
Tu g³osowa³o tylko 46 % uprawnionych. Siêgaj¹c poza œcis³¹ czo³ówkê wyniki g³osowania I tury
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Jaros³aw Kalinowski - 29 g³osów, Marek Borowski - 24 g³osy,
Henryka Bochniarz - 10 g³osów, Pyszko Jan - 4 g³osy, Janusz Korwin-Mikke - 2 g³osy, po 1 g³osie
otrzymali Adam S³omka i Stanis³aw Tymiñski, Leszek Bubel - 0 g³osów.
Anna Franczak

PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujê wszystkim mieszkañcom S³opnic, którzy oddali na
mnie swój glos w ostatnich wyborach parlamentarnych. Uzyskany wynik 1151
g³osów (tj. ok. 60 % g³osów wa¿nych) jest dla mnie bardzo satysfakcjonuj¹cy i za
ten wynik jestem niezmiernie wdziêczny. Mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ jeszcze
mo¿liwoœæ dzia³ania dla dobra naszej Gminy w przysz³oœci.
Tadeusz Parchañski
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ZESPÓ£ SZKO£Y PODSTAWOWEJ
I PRZEDSZKOLA
im. Jana Paw³a II w S³opnicach
e -mail: sp2-slopnice@oswiata.org.pl

Pod now¹ nazw¹, od wrzeœnia 2003 r.
w budynku szko³y w S³opnicach Górnych,
dzia³aj¹ wspólnie dwie placówki, tj. Szko³a
Podstawowa nr 2 im. Jana Paw³a II i
Przedszkole. Nowy budynek dydaktyczny
wraz sal¹ gimnastyczn¹ oraz placem zabaw dla
przedszkolaków zapewnia bardzo dobre
warunki do pracy. Nauczyciele, uczniowie
oraz przedszkolaki mog¹ korzystaæ z nowych
ci¹g dalszy na str. 14
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
Sesja XXV
24 sierpnia2005 r.
G³ównym przedmiotem
debaty by³y przesuniêcia
œrodków w zwi¹zku z
p l a n o w a n y m i
inwestycjami. Radni
przeznaczyli dodatkow¹
kwotê 50 tys. z³. na
budowê zbiornika
wyrównawczego dla
w o d o c i ¹ g u
"S³opniczanka". Zbiornik
bêdzie stanowiæ w³asnoœæ
gminy i po jego wykonaniu
zostanie oddany w
u¿ytkowanie spó³ce
wodoci¹gowej.
Szczegó³owe warunki
porozumienia okreœla
umowa zawarta miêdzy
Gmin¹ S³opnice a Spó³k¹
W o d o c i ¹ g o w ¹
"S³opniczanka". Decyzja
ta pozwoli na rozbudowê
sieci istniej¹cego ju¿
wodoci¹gu i przy³¹czenie
nowych u¿ytkowników.
Kwota 100 tys. z³ zosta³a
zabezpieczona na
sfinansowanie wydatków
na odœnie¿anie dróg
osiedlowych w I pó³roczu
2006 r. W tym roku do
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przestrzennych sal
dydaktycznych, biblioteki,
sali komputerowej,
wyposa¿onej w 12 stanowisk
z ³¹czem internetowym.
W szkole pracuje
obecnie 11 nauczycieli oraz 4
pracowników obs³ugi, którzy
zapewniaj¹ 124 uczniom
mo¿liwoœæ rozwijania swoich
umiejêtnoœci i zainteresowañ
poprzez prowadzone zajêcia
dydaktyczne i zajêcia w
ko³ach zainteresowañ:
polonistycznym,
matematycznym, wokalno tanecznym itp.
Szko³a, maj¹c na celu aktywne i twórcze rozwijanie siê,
zg³osi³a swój udzia³ w Ogólnopolskiej Akcji "Szko³a z klas¹"
zorganizowanej pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra
Kwaœniewskiego, Gazety Wyborczej i Fundacjê Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Program ten to dziesi¹tki tysiêcy
uczniów, nauczycieli i dyrektorów, którzy chc¹, aby ich szko³y
uczy³y twórczego i krytycznego myœlenia, sprawiedliwie
ocenia³y, tworzy³y przyjazny klimat, rozwija³y w m³odych
wra¿liwoœæ i przygotowywa³y uczniów do doros³oœci w
nowoczesnym i szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie. Nasza szko³a
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spe³ni³a wszystkie zadania jakie nak³ada³ regulamin programu i
uzyska³a Certyfikat oraz tytu³ "Szko³y z klas¹".
W roku szkolnym 2004/05 szko³a wziê³a udzia³ w
drugiej edycji programu pod has³em "Szko³a z klas¹ - Czytam,
Myœlê, Dzia³am /Lego, Cogito, Ago/. Zadaniem szkó³
uczestnicz¹cych w programie by³o zrealizowanie zadañ
rozwijaj¹cych czytanie ze zrozumieniem (lego), myœlenie
twórcze, krytyczne, naukowe (cogito) oraz dzia³anie
obywatelskie (ago). Nasza szko³a uzyska³a sprawnoœæ
"Szko³y, która uczy czytaæ" oraz "Szko³y, która uczy
myœleæ".
Dyrektor ZSPiP
Marek Mrózek
"Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy (...)
Nie b¹dŸ pewny, ¿e czas masz bo pewnoœæ niepewna
zabiera nam wra¿liwoœæ tak jak ka¿de szczêœcie (...)
wiêkszym ryzykiem rodziæ siê ni¿ umrzeæ
kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸno"

OBRADOWA£A
RADA GMINY
wykorzystania zosta³o 40
tys. z³. £¹cznie bud¿et
zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2005/2006
wynosi 140 tys. z³. Jest to
znaczny bud¿et. Dla
porównania mo¿emy
podaæ, ¿e za t¹ kwotê
mo¿na by wykonaæ ok.
1,2 km asfaltowej drogi.
Bud¿et przekracza
równie¿ kwotê rocznych
wp³ywów podatkowych
od osób fizycznych o
prawie 50 tys. z³.

/Jan Twardowski "Œpieszmy siê"/

CI W BIA£YCH SZATACH
- KIM S¥?
Pierwszego Listopada zabiegany "dzisiejszy" cz³owiek
zwalnia, przystaje. Zabiera wczeœniej zakupione chryzantemy,
znicze i swoje kroki kieruje na cmentarz. Czego szuka on- ¿ywy
wœród umar³ych?
Nie umie na to pytanie odpowiedzieæ. Przyszed³, bo tak robi¹
tego dnia wszyscy. Bo go tak nauczono, taka jest tradycja. Tutaj
ma swoich najbli¿szych, przyjació³, znajomych, osoby, które
zna³, którym du¿o zawdziêcza. Po co przychodzi do tych,
których ju¿ nie ma? - Jak to po co?- oburzy siê- ¿eby ich
powspominaæ, mo¿e jeszcze raz zap³akaæ, mo¿e przeprosiæ albo
podziêkowaæ, bo nie zd¹¿y³ tego zrobiæ za ich ¿ycia. Skoro
przyszed³, to znaczy, ¿e wierzy, i¿ ci których odwiedza ¿yj¹. ¯yj¹
innym ¿yciem- wiecznym ¿yciem.
Wœród tylu cmentarnych mogi³ znajdzie najró¿niejsze,
te piêknie zadbane, wyczyszczone, lœni¹ce i te ubo¿sze, mo¿e

Radni wyrazili zgodê na
z a c i ¹ g n i ê c i e
zobowi¹zania do kwoty
30 tys. z³ na pokrycie
kosztów dowozu uczniów
do Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej Nr 1. W
chwili obecnej do szkó³ na
terenie S³opnic
dowo¿onych jest 201
uczniów: z Zaœwiercza,
Granic, Przylasek i
Putówki. Koszt dowozu
uczniów kszta³tuje siê na
poziomie 50 tys. z³ i jest
realizowany przez dwóch
przewoŸników: PKS
Pasyk-Gawron i Us³ugi
Transportowe Pana
Janusza Ryza oraz

ci¹g dalszy na str. 16
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OBRADOWA£A
RADA GMINY
w³asnym Gimbusem (ok.
300 dzieci).
Sesja XXVI
16 wrzeœnia 2005 r.
Fina³ dyskusji na temat
budowy zespo³u
narciarsko-rekreacyjnego
Mogielica zakoñczy³o
g³osowanie w sprawie
uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
S³opnice. O tym jakie
skutki poci¹ga za sob¹
z m i a n a p l a n u
zagospodarowania mog¹
Pañstwo przeczytaæ na
stronie 5.
Radni zaakceptowali tak¿e
zmiany w bud¿ecie gminy
na rok bie¿¹cy. Tym razem
zwiêkszono œrodki na
remont sanitariatów w
budynku Oœrodka
Zdrowia, wykonanie
boiska asfaltowego przy
Szkole Podstawowej na
Granicach oraz zakup
sprzêtu sportowego.
Uszczuplono natomiast
œrodki przeznaczone na
bie¿¹ce remonty budynku
urzêdu gminy.
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zaroœniête traw¹, mo¿e z przekrzywionym krzy¿em. S¹ te¿
mogi³y nietypowe, mogi³y zbiorowe, grobowce poleg³ych za
wolnoœæ, ojczyznê i wiarê. Pamiêæ ka¿e przywo³aæ
najwa¿niejsze chwile z przesz³oœci, by "dzisiejszy", zabiegany
cz³owiek nie zapomnia³ o tych, którzy kiedy trzeba by³o "na
œmieræ szli po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na
szaniec".
P o w i e w
historii ka¿e
przywo³aæ naszej
pamiêci wydarzenia
zwi¹zane z pobytem
na naszych terenach
Legionów Polskich
wraz z Józefem
Pi³sudskim. I rozpaliæ
pierwsze œwiat³o w
ho³dzie poleg³ym ¿o³nierzom.
Drugie œwiat³o, które
historia naszej
miejscowoœci rozpali
oœwietli wiêŸnia
wychodz¹cego z ruin
murów i trzymaj¹cego
na ramieniu or³a, który
rozerwa³ jego kajdany.
Nie wolno nam
zapominaæ o 32 ofiarach
h i t l e r y z m u
zamordowanych 17
lipca 1944 r. Oprawcy
dopilnowali wtedy, by mogi³a pomordowanych zosta³a
zrównana z ziemi¹. Trawa, która uros³a na miejscu zbrodni,
zatar³a po niej œlady. Jednak wœród mieszkañców pozosta³a
pamiêæ o tragedii. W przed dzieñ Wszystkich Œwiêtych usypuj¹
mogi³ê wielkoœci pojedynczego grobu i stawiaj¹ brzozowy
krzy¿.
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cz³owiek "dzisiejszy" musi pamiêtaæ.
Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych to œwiêto
radosnej zadumy. Wszyscy Œwiêci w tym
dniu, jak mówi¹ s³owa piosenki "baluj¹ w
niebie". Ucztuj¹ przyodziani w "bia³e szaty".
Œmieræ to pocz¹tek ¿ycia, a nie jego koniec.
Matka Teresa z Kalkuty mówi³a: "œmieræ, to
powrót do domu, do Boga". Czy jesteœmy na to
spotkanie gotowi?

Stoj¹c przy grobach bliskich na
cmentarzu w S³opnicach Dolnych pomyœlmy
o poleg³ych w walce z hitlerowskim
okupantem i zapalmy trzecie œwiat³o na dwóch
mogi³ach znajduj¹cych siê przy dawnej
kostnicy.
Czwarte œwiat³o zap³onie na pomniku
(znajduj¹cym siê w S³opnicach Górnych),
upamiêtniaj¹cym tragiczn¹ œmieræ trzech
wielkich bohaterów: Katarzyny Kurnyty, jej
syna Stanis³awa i Franciszka Nowaka.
Nale¿eli oni do ruchu oporu. Za dzia³alnoœæ,
któr¹ prowadzili, a która polega³a na
przeciwstawianiu siê hitlerowskiej
propagandzie, dosiêg³y ich (Stanis³awa i
Franciszka) kule gestapowca, Kurnytowa
natomiast wywieziona zasta³a do Oœwiêcimia,
sk¹d ju¿ nie wróci³a.
Wydarzenia te, chocia¿ tragiczne,
tworz¹ kartê naszej s³opnickiej historii.
Trzeba, by cz³owiek "dzisiejszy", mieszkaniec
tej¿e miejscowoœci, staj¹c zadumany przy
mogi³ach swych najbli¿szych, pomyœla³ tak¿e
i o tych wydarzeniach.
W ciszy 1-listopadowego dnia
szeleszcz¹cej pal¹cymi siê œwiecami, liœæmi
oraz modlitw¹ ¿ywych o jeszcze jednej rzeczy

Wspólnie z uczniami s³opnickich szkó³, którzy
sprawuj¹ opiekê nad pomnikami i grobami
poleg³ych za Ojczyznê, zadbajmy o to by na
tych miejscach, w tych szczególnych dniach
nie zabrak³o œwiat³a.
- Opiekê nad Pomnikiem Poleg³ego
Legionisty przy sklepie "Centrum" sprawuj¹
uczniowie filii Szko³y Podstawowej Nr 1
(Granice).
- Pomnikiem 32 ofiar hitleryzmu, przy drodze
na Zaœwiercze, opiekuj¹ siê uczniowie Szko³y
Podstawowej Nr 1.
Dwie mogi³y poleg³ych w walce z
okupantem w latach 1939 - 1945 na cmentarzu
w S³opnicach Dolnych objêli
opiek¹
uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 4.
- O znajduj¹cy siê w S³opnicach Górnych
(obok Remizy) pomnik dbaj¹ uczniowie
Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola.
Renata M³ynarczyk-Pach
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DOBRA WIADOMOŒÆ DLA OSÓB CHC¥CYCH OTWORZYÆ W£ASNY BIZNES

NOWA FIRMA - NI¯SZY ZUS
Przedsiêbiorcy, którzy rozpoczêli prowadzenie dzia³alnoœci po 25 sierpnia 2005 r. bêd¹ przez 2
lata op³acaæ o wiele ni¿sze sk³adki ZUS ni¿ pozostali przedsiêbiorcy. Natomiast rolnicy prowadz¹cy
w³asne firmy bêd¹ mogli wróciæ do KRUS. Nowe regulacje zawarte zosta³y w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz.
1248).
Zgodnie z nowym art. 18a, przez pierwsze 24 miesi¹ce od dnia rozpoczêcia wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej sk³adkê emerytaln¹ i rentow¹ obliczaæ siê bêdzie od podstawy stanowi¹cej 30
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (254,70 z³), a nie jak obecnie - 60 proc. przeciêtnego
wynagrodzenia (1449,27 z³). Obni¿ka dotyczy tak¿e pozosta³ych sk³adek, nie obejmuje jednak sk³adki
zdrowotnej. Ze zni¿ki na ZUS bêd¹ mog³y skorzystaæ te osoby, które w momencie uruchomienia nowej
firmy oraz w okresie 5ciu lat wstecz nie prowadzi³y innej dzia³alnoœci gospodarczej. Nowych przepisów
nie zastosuj¹ przedsiêbiorcy, którzy wykonywaæ bêd¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na rzecz by³ego
pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej w bie¿¹cym lub w
poprzednim roku kalendarzowym wykonywa³y w ramach stosunku pracy lub spó³dzielczego stosunku
pracy czynnoœci wchodz¹ce w zakres wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej.
PORÓWNAJMY:

Tym samym kwota wszystkich sk³adek odprowadzanych co miesi¹c do ZUS spadnie z 724,91 z³ do 254,84
z³.
Na skutek zmiany przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póŸn. zm.) rolnicy zak³adaj¹cy w³asne firmy bêd¹ mogli pozostaæ
w KRUS. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5a rolnik lub domownik (ubezpieczony w KRUS
nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata), który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej lub rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci - podlegaæ bêdzie nadal pod
KRUS, je¿eli spe³ni jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
- z³o¿y w Kasie oœwiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczêcia
wykonywania pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub wspó³pracy przy tej dzia³alnoœci
- jednoczeœnie nadal prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym,
obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym
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- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku s³u¿bowym
- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych
- kwota nale¿nego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej nie przekracza kwoty 2 528 z³.
Dobr¹ wiadomoœæ mamy równie¿ dla tych osób, które zosta³y wykluczone z KRUS na mocy
nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 91, poz.
873). Rolnicy-przedsiêbiorcy oraz domownicy, którzy z uwagi na formê opodatkowania pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej (zasady ogólne), zostali wykluczeniu z KRUS - mog¹ wróciæ do Kasy je¿eli
nale¿ny podatek dochodowy od pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej za 2004 r. nie przekroczy³ u nich
kwoty 2 528 z³.
Osoby zainteresowane powrotem do KRUS musz¹ z³o¿yæ w Kasie stosowny wniosek w terminie
do 31 grudnia 2005 roku. Ponowne objêcie ubezpieczeniem rolniczym nast¹pi z pierwszym dniem
kwarta³u po kwartale, w którym z³o¿ono wniosek.
Opracowano na podstawie Monej.pl
portalu dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw

CZY DROGI GMINNE BÊD¥ PRZEJEZDNE?

DEPESZA DO MIESZKAÑCÓW
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê zim¹,
chcia³em przedstawiæ krótk¹ informacjê na temat
zimowego utrzymania dróg. Zgodnie z dyskusj¹
przeprowadzon¹ na posiedzeniach Komisji i Rady
Gminy S³opnice, radni opowiedzieli siê za
kontynuacj¹ przyjêtego dotychczas sposobu
odœnie¿ania i zatwierdzili zakres dróg do
zimowego utrzymania. Obecnie trwa przetarg, w
wyniku którego zostan¹ wy³onieni wykonawcy.
Zaplanowane œrodki i si³y powinny zapewniæ
przejezdnoœæ dróg przy umiarkowanych opadach
œniegu. Trzeba jednak liczyæ siê z tym, ¿e w
przypadku wyst¹pienia obfitych opadów lub zawiei
œnie¿nych dojazd do gospodarstw nara¿onych na
zawiewanie lub nie znajduj¹cych siê w gêstej
zabudowie, mo¿e byæ utrudniony. Jak wskazuje
kilkuletnie doœwiadczenie najbardziej utrudnione i
kosztowne jest utrzymanie dróg na tzw. "dzia³ach",
gdzie wiêksz¹ czêœæ zimy wystêpuj¹ zawieje
œnie¿ne. Prosimy wiêc w³aœcicieli domów
po³o¿onych w takich miejscach o pozostawianie
swoich samochodów, na czas obfitych opadów, w
miejscach, które umo¿liwi¹ korzystanie z pojazdu.
Przypominam równie¿ o potrzebie posiadania opon
zimowych, a w przypadkach dróg o du¿ym

nachyleniu terenu ³añcuchów przeciwœniegowych.
Ograniczy to koszty odœnie¿ania, zaoszczêdzi wiele
nerwów, nie wspominaj¹c o bezpieczeñstwie jazdy.
Najwiêcej interwencji w sprawie z³ej jakoœci
odœnie¿ania, pochodzi w³aœnie od w³aœcicieli
samochodów z ogumieniem, które nie gwarantuje
bezpieczeñstwa jazdy nawet w okresie letnim. W
du¿o bogatszych krajach istnieje bezwzglêdny
obowi¹zek posiadania opon zimowych, a w
terenach górzystych ³añcuchów
przeciwœniegowych. Tymczasem w naszym kraju
ciê¿ar odpowiedzialnoœci w zakresie bezpiecznego
korzystania z dróg spoczywa na s³u¿bach
drogowych, które przy anomaliach pogodowych
oraz ograniczonych œrodkach finansowych nie s¹ w
stanie
zapewniæ oczekiwanych warunków.
Zapewniamy, ¿e z naszej strony bêd¹ czynione
wszelkie starania, aby zapewniæ w mo¿liwie
maksymalny sposób bezpieczne korzystanie z dróg.
Prosimy jednak o wyobraŸniê, wyrozumia³oœæ i nie
wymaganie podejmowania decyzji w swych
skutkach bardzo kosztownych lub wrêcz
niemo¿liwych do wykonania.
Józef Wikar
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WZOROWA POSTAWA
Prezentowane zdjêcie to namacalny dowód na to, ¿e mo¿na jeszcze spotkaæ ludzi
wra¿liwych na potrzeby innych. W³aœciciel tego oto gruntu Pan Jan Biernat z Lipowego przekaza³
nieodp³atnie oko³o 2 arów ziemi na
poszerzenie drogi Markowo, co w gruncie
rzeczy przys³u¿y siê wszystkim mieszkañcom
S³opnic skracaj¹cym sobie drogê do
Limanowej. Podkreœliæ nale¿y, ¿e Pan Jan
raczej rzadko korzysta z tej drogi, a na pytanie:
"Czy mo¿na poszerzyæ drogê" odpowiedzia³
"Bierzcie ile
tylko potrzeba". Pomyœl¹
Pañstwo: z czego tu robiæ sensacjê? Otó¿
doœwiadczenie zdobyte w codziennej pracy
nauczy³o nas, ¿e o tak¹ postawê coraz trudniej
wœród ludzi. Rozgl¹dnijmy siê dooko³a:
blokowanie asfaltowania dróg, zaorywanie
dróg, brak zgody na wykopanie fos,
niszczenie przystanków, zieleni itp. Miejmy
nadziejê, ¿e powy¿szy przyk³ad prze³amie œwiadomoœæ naszych "niektórych" mieszkañców i
bêdzie wzorem do naœladowania, natomiast Panu Janowi Biernatowi serdecznie dziêkujemy.

SZANSA DLA AMBITNYCH KOBIET
S¹decka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkie bezrobotne kobiety do
wziêcia udzia³u w projekcie: "S¹decko Gorlicko Limanowskie Grupy Wsparcia dla
Bezrobotnych Kobiet" wspó³finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt
obejmuje cykl bezp³atnych szkoleñ, indywidualne doradztwo, a tak¿e wsparcie psychologa i
doradcy zawodowego. Uczestnictwo w projekcie umo¿liwi zdobycie nowych umiejêtnoœci i
podniesienie kwalifikacji w nastêpuj¹cych dziedzinach: opiekunki do dzieci, opiekunki do
osób starszych, komputerowe przepisywanie tekstów, organizacja przyjêæ. Wszystkie
uczestniczki projektu, bêd¹ mia³y szansê zrealizowaæ w³asn¹ kampaniê promuj¹c¹ ich
osi¹gniêcia i zdobyte kwalifikacje. Jednoczeœnie, najaktywniejsze uczestniczki otrzymaj¹
wsparcie finansowe w wysokoœci 11 tys z³. na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Do projektu mog¹ przyst¹piæ zainteresowane kobiety, które:
- nie ukoñczy³y 35 roku ¿ycia
- posiadaj¹ status osoby bezrobotnej (osoby zarejestrowane w Urzêdzie Pracy)
- pochodz¹ z obszaru: limanowskiego, nowos¹deckiego i gorlickiego
- posiadaj¹ wykszta³cenie: podstawowe lub zasadnicze zawodowe
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Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ:
Pod numerem telefonu (0-18) 440 74 83, kom. 0 501 00 72 35
w siedzibie S¹eckiej Agencji Rozwoju Reginalnego
lub w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Limanowej tel . 3373 - 894.

Zachêcamy do udzia³u w szkoleniach.
Matki samotnie wychowuj¹ce dzieci otrzymaj¹ dodatkowe wsparcie: opiekê nad
dzieæmi do 7 lat przez ca³y okres trwania szkoleñ.
ZG£OSZENIA NALE¯Y SK£ADAÆ DO 31 PA•DZIERNIKA 2005 r.
(w uzasadnionych przypadkach zg³oszenia bêd¹ przyjmowane po tym
terminie)
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

WÊGIERSCY NAUCZYCIELE
W „JEDYNCE"
Pod koniec paŸdziernika Szko³a Podstawowa
Nr.1 goœci³a trzydziestoosobow¹ delegacjê nauczycieli i
pracowników Departamentu ds. Unii Europejskiej z
wêgierskiego miasta Bálkany. To efekt podpisanego w
maju porozumienia o wzajemnym partnerstwie obu
samorz¹dów zawarte przez Burmistrz Miasta Bálkany
Ilonê Marjánné Rinyu i Wójta Gminy S³opnice - Adama
So³tysa. Delegaci zostali przyjêci przez Grzegorza Biedronia i grono pedagogiczne „Jedynki".
Celem wizyty by³o podpisanie porozumienia o wspó³pracy szkó³ i wspólnych dzia³aniach w
ramach europejskiego programu Sokrates Comenius. Do udzia³u w programie zosta³y tak¿e
zaproszone placówki z Chlebnic na S³owacji oraz
miasteczka Plerin we Francji. Umowa zawarta
przez dyrektorów Anikê Reti Gaborne i Grzegorza
Biedronia zaowocuje w przysz³oœci
opracowywaniem wspólnych programów
dydaktycznych, wymian¹ doœwiadczeñ z zakresu
edukacji i oœwiaty. Pozwoli te¿ na dalsz¹
kontynuacjê wymiany m³odzie¿y. Wêgierscy
pedagodzy goœcili równie¿ u wójta gminy i
wspólnie z gospodarzem odwiedzili Szko³ê
Podstawow¹ Nr 4 i Zespó³ Szko³y Podstawowej i
Przedszkola.
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PTASIA GRYPA
Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15 paŸdziernik 2005r.
w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z zagro¿eniem wyst¹pienia wysoce zjadliwe grypy
ptaków d. pomoru drobiu.
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. Nr 69 poz. 625 oraz z 2005r. Nr 23 poz. 188 i Nr 33 poz. 289)
zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1. W zwi¹zku z zagro¿eniem wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza siê zakaz:
1.) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia³em ¿ywych kur, kaczek,
gêsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, go³êbi, ba¿antów i
kuropatw;
2.) przechowywania i prezentacji w celu sprzeda¿y, oferowania do sprzeda¿y, sprzeda¿y,
dostarczania oraz ka¿dego innego sposobu zbycia zwierz¹t o których mowa w pkt. 1 na
targowiskach;
3.) utrzymywania zwierz¹t, o których mowa w pkt. 1 na otwartej przestrzeni.
§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
podpisa³ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KILKA S£ÓW WYJAŒNIENIA
Zakaz utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni nale¿y rozumieæ jako koniecznoœæ jego
przetrzymywania w pomieszczeniach zamkniêtych - przez ca³y czas.
W przypadku, gdy nie ma takiej mo¿liwoœci dopuszcza siê przetrzymywanie drobiu na ograniczonej,
odgrodzonej, niewielkiej przestrzeni np. podwórzu ogrodzonym siatk¹ z wolier¹, ale pod sta³ym nadzorem w³aœciciela
i przy spe³nieniu warunku:
- zadawanie paszy i wody musi odbywaæ siê w pomieszczeniach zamkniêtych, wewn¹trz budynków (chodzi o to, aby
uniemo¿liwiæ zanieczyszczenie paszy odchodami przez dzikie ptaki). Woda do pojenia drobiu nie mo¿e pochodziæ z
rzeki czy potoku, a tylko z wodoci¹gu lub studni. Studnia winna te¿ byæ zabezpieczona przez mo¿liwoœci¹
zanieczyszczenia w niej wody przez dzikie ptactwo. Osoby hoduj¹ce strusie, nie maj¹ce mo¿liwoœci utrzymywania ich
w zamkniêciu, musz¹ ograniczyæ obszar ich wybiegu i nadzorowaæ, aby dzikie ptactwo nie mia³o do nich dostêpu.

ŒWIADCZENIA PIENIÊ¯NE NA KONTO
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
S³opnicach informuje, ¿e wyp³ata zasi³ków
rodzinnych i œwiadczeñ opiekuñczych w kasie Urzêdu
Gminy w S³opnicach nastêpuje w dniach od 20 do 25
ka¿dego miesi¹ca. Po odbiór gotówki proszê zg³aszaæ
siê OSOBIŒCIE z dowodem potwierdzaj¹cym
to¿samoœæ. W wyj¹tkowych sytuacjach istnieje
mo¿liwoœæ upowa¿nienia innej osoby, jednak takie
upowa¿nienie zatwierdza Wójt Gminy S³opnice po
uiszczeniu przez œwiadczeniobiorcê op³aty skarbowej.
Zachêcamy do za³o¿enia konta
bankowego. W niektórych bankach istnieje
mo¿liwoœæ za³o¿enia bezp³atnego rachunku
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bankowego, (nie ma ani op³aty za prowadzenie konta
ani prowizji za wyp³atê œrodków z rachunku).
Osoby, które maj¹ ju¿ konto mog¹ zg³osiæ to
pracownikom GOPS - pokój nr 2.
Od paŸdziernika br. wp³aty na konta
poszczególnych œwiadczeniobiorców dokonywane s¹ z
jedno- lub dwudniowym wyprzedzeniem. Oznacza
to, ¿e te osoby, które poda³y konta bankowe bêd¹ mieæ
pieni¹dze na koncie wczeœniej ni¿ osoby, które zasi³ek
rodzinny pobieraj¹ gotówk¹ w kasie urzêdu.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce konta
bankowego mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 2 lub
telefonicznie pod nr 3326 018 wew. 31 lub 51.
Joanna Be³¿ek
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W drug¹ sobotê paŸdziernika goœciliœmy w S³opnicach najlepszych polskich
kierowców rajdowych rywalizuj¹cych na trasach 1 Rajdu Wawelskiego. Rajd ten by³
ostatni¹ 6 Eliminacj¹ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i zarazem 10
Eliminacj¹ Pucharu PZM. Na liœcie startowej odnotowano 132 za³ogi z Leszkiem
Kuzajem, Micha³em So³owowem,
Micha³em Bêbenkiem, Tomaszem
Kuchrem, Grzegorzem Grzybem na
czele. Od samego pocz¹tku rajdu
najwiêksza rywalizacja toczy³a siê
miedzy Leszkiem Kuzajem broni¹cym
tytu³u Mistrza Polski, Micha³em
Bêbenkiem, Zbigniewem Gabrysiem i
Micha³em So³owowem, którego
awaria skrzyni biegów wykluczy³a z
walki o pierwsze miejsce w rajdzie. W
klasie S1600 najwiêkszych emocji
dostarczali Micha³ Koœciuszko,
Mariusz Pelikañski i Grzegorz Grzyb.
W S³opnicach zosta³y rozegrane dwa odcinki specjalne: OS 8 i OS 11 o d³ugoœci
14,19 km. Najszybszy czas uzyska³ Micha³ So³owow jad¹cy Mitsubishi Lancer Evo
VIII przemierzaj¹c obydwa odcinki w niemal identycznym czasie 7:08,3 i 7:08,1 ze
œredni¹ prêdkoœci¹ 119,3 km/h. Na
bardzo technicznych i
wymagaj¹cych trasach Rajdu
Wawelskiego, najszybszy po dwóch
etapach okaza³ siê Zbigniew Gabryœ
jad¹cy Mitsubishi Lancer Evo VIII,
dojecha³ na metê ostatniego odcinka
z przewag¹ 1,3 sekundy do Leszka
Kuzaja. By³o to jego pierwsze
zwyciêstwo w RSMP. Natomiast
Leszek Kuzaj zapewni³ sobie tytu³
Mistrza Polski 2005, doje¿d¿aj¹c
przed Micha³em Bêbenkiem.
Czwarty na metê dojecha³ Tomasz
Kuchar, pi¹ty Micha³ Koœciuszko zwyciê¿aj¹c w klasie S 1600. Szósty by³ Tomasz
Czopik, za nim finiszowa³ Micha³ So³owow. Rajd przebiega³ bezpiecznie przy
mocnym dopingu kibiców i piêknej jesiennej pogodzie.
Waldemar So³tys
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MISTRZOWIE KIEROWNICY W AKCJI
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