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Rozmowa z ksiêdzem Janem Gniewkiem z parafii œw.
Andrzeja Aposto³a, przysz³ym budowniczym nowego koœcio³a
parafialnego.
- Kiedy po raz pierwszy zosta³ ksi¹dz przedstawiony
tutejszym parafianom, nikt nie spodziewa³ siê, ¿e jeszcze w
tym roku zostan¹ poczynione kroki w kierunku budowy
koœcio³a parafialnego. Czy budowa nowego koœcio³a jest
rzeczywistym celem przybycia ksiêdza do parafii œw.
Andrzeja Aposto³a w S³opnicach?
- Tak. Na pocz¹tku wakacji 2005 roku, Ksi¹dz Biskup Wiktor
Skworc przez ks. Kanclerza zapyta³ mnie, czy podejmê siê
dzie³a budowy nowego koœcio³a. Kiedy wyrazi³em zgodê,
wezwa³ mnie na osobist¹ rozmowê. Wtedy dopiero
dowiedzia³em siê, ¿e ma to byæ koœció³ w S³opnicach. Oficjalnie
zosta³em przedstawiony przez ks. Proboszcza Stanis³awa
Krzywonosa w ostatni¹ niedzielê sierpnia 2005 r., jako nowy
w i k a r i u s z .
Pocz¹tkowo bez
rozg³osu czyni³em
starania dotycz¹ce
lokalizacji nowego
koœcio³a, jak równie¿
znalezienia koncepcji
projektu.
- Sceptycy twierdz¹,
¿e decyzja o
rozpoczêciu budowy
W tym miejscu powstanie nowy koœció³…

ci¹g dalszy na str. 4
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Bêdziemy budowaæ koœció³ cd.

koœcio³a powinna zapaœæ ju¿ dawno temu.
Nie obawia siê ksi¹dz, czy tysi¹c rodzin staæ
bêdzie na sfinansowanie tak wielkiej
inwestycji parafialnej? Sk¹d wezm¹ siê
œrodki na budowê?
- Na pewno nowy, wiêkszy koœció³ powinien tu
ju¿ dawno staæ. Skoro wyczekano a¿ do tego
czasu, to nie mo¿emy zbyt pochopnie budowaæ
byle czego. Musi to byæ wspania³e dzie³o sztuki,
stanowi¹ce pami¹tkê dla nastêpnych pokoleñ.
Nie tylko pod wzglêdem architektonicznym, ale
i funkcjonalnym, jak przysta³o na prawdziwy
Dom Bo¿y. Owoce festynu zarówno finansowe,
jak i duchowe pokaza³y jak bardzo
mieszkañcom zale¿y na nowej œwi¹tyni. Oprócz
regularnych sk³adek na budowê wyznaczonych
przez radê, bêdziemy szukaæ innych œrodków.
Ks. Biskup obieca³, ¿e wyznaczy mi kilkanaœcie
parafii do pomocy, które raz w roku ofiaruj¹ na
ten cel sk³adkê. Gdy rozpocznie siê budowa,
zostaniemy zwolnieni ze sk³adki, która jest
odprowadzana z ka¿dej pierwszej niedzieli
miesi¹ca do Kurii Diecezjalnej.
- Realizacja inwestycji z pewnoœci¹ wymagaæ
bêdzie zaanga¿owania grupy osób. Czy w
zwi¹zku z tym zostanie powo³any specjalny
komitet budowy, czy mo¿e cia³em
doradczym bêdzie Rada Parafialna?
- Myœlê ¿e wystarczy prê¿na rada,
zasilona przez odpowiednich
fachowców, znaj¹cych siê na
budownictwie i przedsiêbiorczoœci.
- Na jakim etapie skupia siê obecnie
proces budowy nowej œwi¹tyni? Czy
zatwierdzono ju¿ projekt nowego
koœcio³a?
- Nowy projekt jeszcze nie zosta³
zatwierdzony. Do konkursu zg³oszono
siedem propozycji. Ks. Biskup wraz z
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Komisj¹ Sztuki Koœcielnej ju¿ wkrótce
wybierze najlepszy projekt.
- W jakim terminie mo¿emy spodziewaæ siê
rozpoczêcia prac budowlanych?
- Bêdzie to zale¿a³o od tempa prac przy
projekcie technicznym i dalszych uzgodnieñ.
W chwili obecnej prowadzone s¹ roboty
porz¹dkuj¹ce plac budowy tj. wycinka drzew
oraz wykonanie dojazdu.
- Jakie refleksje nasuwaj¹ siê ksiêdzu na
kilka dni po festynie parafialnym? Czy
pomys³ publicznej zbiórki funduszy na
budowê œwi¹tyni okaza³ siê trafiony?
Na pewno tak. Przesz³o to moje najœmielsze
oczekiwania, zebraliœmy 43 tys. z³. Wspania³a
atmosfera, ¿yczliwoœæ wielu parafian oraz
zaanga¿owanie w organizacjê i wsparcie
finansowe festynu podnios³o mnie bardzo na
duchu. Myœlê, ¿e przy takim zapale i
wspó³pracy z instytucjami, z Urzêdem Gminy
na czele, jak równie¿ osobami prywatnymi,
nowa i piêkna œwi¹tynia szybko powstanie.
Dziêkujê za rozmowê
Anna Franczak
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PIERWSZA PUBLICZNA WYSTAWA PRAC MIEJSCOWYCH ARTYSTÓW

Galeria Sztuki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, na prze³omie kwietnia i
maja prezentowa³a dorobek s³opniczan, którzy uprawiaj¹ sztukê. Wernisa¿ twórców ze S³opnic
stworzy³ wspania³¹ atmosferê, a artyœci mile zaskoczyli odwiedzaj¹cych ró¿norodnoœci¹
prezentowanych przez siebie form sztuki.
Wystawa zatytu³owana "Spotkanie ze
sztuk¹" by³a pierwszym w historii
miejscowoœci publicznym przegl¹dem
twórczoœci artystów pochodz¹cych ze S³opnic.
Zosta³a zorganizowana dziêki ¿yczliwoœci i
pomocy Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Limanowej - Haliny Matras i i
Wójta Gminy S³opnice - Adama So³tysa.
Sale wystawowe wype³ni³y prace
dziesiêciu artystów: zarówno profesjonalistów,
jak i amatorów. Szczególne miejsce zajê³o
malarstwo m³odej artystki Barbary Wardêgi,
która wystawi³a malarsk¹ opowieœæ o
cierpieniu i ostatnich godzinach ¿ycia
Chrystusa, inspirowan¹ filmem "Pasja" Mela
Gibsona. Historia przedstawiona na 38
obrazach zape³ni³a jedn¹ z trzech sal
wystawowych. Z ciep³ym przyjêciem spotka³y
siê równie¿ obrazy i ceramika Stanis³awa
Bugajskiego - absolwenta Akademii Sztuk
Piêknych we Wroc³awiu oraz prace
absolwentek Liceum Sztuk Plastycznych w
Nowym Wiœniczu: pejza¿e i abstrakcje Moniki
Smagi oraz portrety i kompozycje kwiatowe
Ma³gorzaty Œliwy. Bogactwem tematyki i
ró¿norodnoœci¹ barw przyci¹ga³y tak¿e
malowane na szkle obrazy ks. Stanis³awa
Wojcieszaka. Próbkê fotografii artystycznej
zaprezentowa³ Waldemar So³tys, który dziêki
swoim wêdrówkom po górach uchwyci³ w
niecodzienny sposób piêkno gór i
wystêpuj¹cych tam zjawisk atmosferycznych.
Sztukê u¿ytkow¹ zaprezentowa³y Janina
Bugajska - haft krzy¿ykowy oraz Zofia Kulpa
- szyde³kowanie. Oryginaln¹ formê sztuki

zaprezentowa³ Stanis³aw Bolsêga,
specjalizuj¹cy siê w wyrobach z siana.
Zwiedzaj¹cy mogli tak¿e obejrzeæ portrety
oraz szkice znanych obiektów architektury
autorstwa Izabeli Podgórnej.
Ca³oœæ wernisa¿u by³a okraszona
góralsk¹ muzyk¹ w wykonaniu kapeli "Mali
S³opniczanie". Na zakoñczenie wernisa¿u
panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
S³opnicach przygotowa³y degustacjê
regionalnych potraw.
A oto, co powiedzieli o sobie i swojej pasji nasi
artyœci:
Bolsêga Stanis³aw - student turystyki
"Pomys³ na produkt z siana zrodzi³ siê, aby
wyjœæ na przeciwko oczekiwaniom, tych
którzy chc¹ nabyæ wyj¹tkow¹ pami¹tkê z
pobytu w naszej miejscowoœci, a tak¿e tych
którzy ceni¹ rêkodzie³o i chc¹ posiadaæ coœ

Artyœci ze S³opnic podczas wernisa¿u
ci¹g dalszy na str. 6
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Dziesiêæ œwiatów cd.

niepowtarzalnego w dekoracji swojego domu."
Bugajska Janina - emerytowana
nauczycielka
"Zaczê³o siê bardzo niewinnie…, bardziej dla
zabawy i wype³nienia czasu ni¿ dla rozwijania
talentu. Haftowanie to dla mnie odprê¿enie i
forma relaksu, sprawia wiele przyjemnoœci i
dostarcza wielu wra¿eñ. Im trudniejszy wzór,
tym wiêksza satysfakcja z efektów w³asnej
pracy".
Bugajski Stanis³aw - instruktor
ceramiki, grafik komputerowy, mieszka i
pracuje we Wroc³awiu
"Mia³em to szczêœcie, ¿e trudniê siê tym co
kocham - malujê i rzeŸbiê w ceramice. Praca z
glin¹ to satysfakcja i szczególny antystres w
dzisiejszym skomplikowanym œwiecie.
Najlepszym tego dowodem s¹ moi s³uchacze,
którzy licznie przychodz¹ na warsztaty z
ceramiki."
Kulpa Zofia - gospodyni domowa
"Szyde³kowanie… to "zabawa" wymagaj¹ca
cierpliwoœci i dok³adnoœci, ale co ciekawe jak
nic innego uspakaja i relaksuje oraz wype³nia
wolny czas. Wzory do swoich prac czerpiê z
miejscowej tradycji, w³asnych pomys³ów oraz
wydawnictw".

Jedna z ekspozycji wystawy - wyroby z siana

Podgórna Izabela - obecnie pracuje w
Austrii
"Rysujê i szkicujê od dawna, i choæ nie ma w
tym profesjonalizmu to robiê to z du¿ym
zaanga¿owaniem. (…) Zasadniczo malujê
wszystko, ale najchêtniej portrety i zjawiska
przyrody".
Smaga Monika - studentka architektury
krajobrazu
"...zami³owanie do rysunku, malarstwa
towarzyszy³o mi od dzieciñstwa. Fachow¹
wiedzê w zakresie malarstwa naby³am bêd¹c
uczennic¹ Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Nowym Wiœniczu. Lubiê
tworzyæ w domowym zaciszu, (…) rzadko
wyruszam ze sztalug¹ w plener. To jest moje
hobby, lubiê malowaæ."
So³tys Waldemar - student informatyki i
ekonometrii
"To zapewne za spraw¹ genów, (..) swoje
zainteresowanie fotografowaniem
odziedziczy³em po ojcu. Fotografia to hobby,
które doskonale da siê po³¹czyæ z innymi
zainteresowaniami,…nie wyobra¿am siebie
wyjazdu w góry bez aparatu. Zdjêcia wykonujê
sprzêtem cyfrowym, sprawia to znacznie mniej
k³opotu ni¿ w przypadku aparatów
analogowych. Ju¿ od dobrych paru lat

Otwarcie wystawy 20 kwiecieñ 2006 r.
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fotografuje tatrzañsk¹ przyrodê, Beskidy,
Pieniny, staram siê, aby moje zdjêcia by³y coraz
lepsze, a ich ocenê pozostawiam ogl¹daj¹cym".
Œliwa Ma³gorzata - mieszka i pracuje w
Limanowej
"Malowanie to moja pasja. Ju¿ jako dziecko
obrywa³am za rysowanie karykatur po gazecie.
(...) Kiedy malujê zawsze ponosi mnie
wyobraŸnia i w efekcie gotowy obraz zupe³nie
odbiega od jego pierwotnej wizji. (..) Maluj¹c
obrazy robiê to, na co naprawdê mam ochotê."
Wardêga Barbara - zajmuje siê
malowaniem
"..malowanie to mój ¿ywio³, pasja. Bez
wahania mówiê, ¿e najlepiej czujê siê przy
sztaludze.(…) To co robiê jest dla mnie form¹

ucieczki od dra¿ni¹cego mnie tempa
wspó³czesnego œwiata. Przez to staram siê by
moje malunki emanowa³y spokojem, radoœci¹ i
ciep³em".
ks. Wojcieszak Stanis³aw - kap³an,
proboszcz Ochotnicy Dolnej
"Malowanie tak jak codzienne ¿ycie; wymaga
przemyœleñ, wyobraŸni, precyzji…Uczy
cierpliwoœci, skupienia i pokory. Trudno
naprawiæ raz Ÿle poci¹gniêt¹ kreskê, tak, jak
trudno naprawiæ z³o wyrz¹dzone bliŸniemu.
Tak jak ¿ycie kryje w sobie tajemnice, bo nigdy
nie wiadomo jaki przyniesie efekt i czy
osi¹gnie siê zamierzony cel. Bywa i tak, ¿e
wystarczy chwila nieuwagi i wszystko zostaje
rozbite".

ARTYSTYCZNE LATO 2006

JAK BAWI¥ siê MIESZKAÑCY S£OPNIC

POJEDYNEK NA MIECZE
Na pocz¹tku maja mieszkañców S³opnic odwiedzili stra¿nicy Orawskiego Zamku. Nie,
nie ……wcale nie przybyli z zamiarem szukania ksiê¿niczek, choæ pewno nie jedna panna ze
S³opnic chcia³by mieæ przy boku takiego rycerza. Goœcie przybyli, by wspólnie z nami uczciæ
Œwiêto Konstytucji 3 Maja i tutejsze obchody
Dnia Stra¿aka. Zaprezentowali siê
mieszkañcom gminy od dosyæ nietypowej
strony, daj¹c pokaz walk rycerskich oraz
strzelaj¹c z broni u¿ywanej w minionej
epoce. Na placu przy amfiteatrze odby³ siê
równie¿ polsko - s³owacki pojedynek. Za
miecze chwycili Starosta Chlebnic - Anton
Stasz oraz Wójt Gminy S³opnice - Adam
So³tys. Proszê otrzeæ pot z czo³a, to wcale nie
oznacza zaostrzenia stosunków z partnerami
ze S³owacji. To by³a tylko przyjacielska
walka pokazowa.
ci¹g dalszy na str. 8
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ROZŒPIEWANY DZIEÑ DZIECKA
Ju¿ po raz trzeci, podczas obchodów Dnia
Dziecka, odby³ siê Festiwal Piosenki Dzieciêcej. W
tym, jedynym w swoim rodzaju, koncercie talentów
wziê³a udzia³ rekordowa czterdziestoosobowa
liczba wykonawców. Jury mia³o powa¿ny problem z
przypisaniem miejsc na podium. Po owocnej
nagrodzono wystêp solistek: Natalii Lisek (z
Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola),
Karoliny Curzyd³o z SP Nr 1, Estery Kaim z ZSPiP
w S³opnicach Górnych oraz duety: Karoliny
Dêbskiej i Joanny Florek (ze Szko³y Podstawowej
Nr 1), Zuzanny i Katarzyny Kaim z ZSPiP,
Aleksandry Goliñskiej i Alicji Wiêcek z SP Nr 1.
Kto wie, mo¿e spoœród tych m³odych
wykonawczyñ, za kilka lat wy³oni siê krajowa
idolka?
Swoje œwiêto obchodzi³y równie¿ dzieci
niepe³nosprawne, które 14 czerwca w towarzystwie
rodziców bawi³y siê na spotkaniu integracyjnym.
Prócz teatrzyków zaprezentowanych przez swoich
rówieœników z Zespo³u Szko³y Podstawowej i
Przedszkola, dzieciaki wziê³y udzia³ w zabawie z
haftowan¹ chusteczk¹.

WAKACYJNA TARYFA
Tegoroczna inauguracja wakacji w
Gminie S³opnice obfitowa³a w wiele
atrakcji. W klimat festynu wprowadzi³
zebranych przy amfiteatrze, koncert
zespo³u "Taryfa Nocna" z Nowego
Targu, a repertuar w wykonaniu laureatki
"Idola" rozgrza³ publicznoœæ równie
gor¹co jak s³oñce, które patronowa³o
imprezie. Nad g³owami festynowiczów
pojawi³y siê równie¿ Zlin, Tulak i RWD 5R; samoloty Aeroklubu
Podhalañskiego w £ososinie Dolnej. Z
nieba posypa³ siê deszcz kolorowych
ulotek z nagrodami. Do tañca zachêca³a
orkiestra "Rengers".
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Wspó³praca Gminy S³opnice z samorz¹dami zagranicznych miejscowoœci uk³ada siê wyœmienicie
i z miesi¹ca na miesi¹c przybiera nowe kszta³ty. Myli siê ten, kto s¹dzi, ¿e partnerstwo to jedynie
wyjazdy w³adz gminy i spotkania gospodarcze. Otó¿ na gminnych kontaktach korzystaj¹ g³ównie
dzieci i m³odzie¿, którzy ju¿ od dwóch lat mog¹ udaæ siê na wypoczynek za granicê.
Z pierwsz¹ tegoroczn¹ zagraniczn¹
wizyt¹ na Wêgry uda³a siê m³odzie¿ z Zespo³u
Szko³y Podstawowej i Przedszkola. Majowy
weekend spêdzony w zaprzyjaŸnionej szkole
Szaboles Vezér Altalános Iskola es Diakotthon w
Balkany wype³niony by³ wieloma atrakcjami, które
przygotowa³a sama dyrektor Retine Aniko. Zaczê³o
siê od wspó³zawodnictwa w biegach ulicznych.
Nasi sportowcy wywalczyli srebrne i br¹zowe
medale. To zas³uga: Konrada Porêby, Piotr
Bednarczyka, Piotra Ubika, Barbary Wardêgi i
Janusza Ry¿a. Uczestnicy wêgierskiej majówki
zostali tak¿e przyjêci w tamtejszym magistracie
przez sam¹ Burmistrz Marjanne Rinyu Ilona.
Kolejne dni up³ynê³y na zwiedzaniu miasta
Nyiregyhaza, spacerach po zoo, zabawie w
aquaparku oraz pl¹sach pod chmurk¹. Godziny
wieczorne to czas nauki czardasza. ¯al by³o
wyje¿d¿aæ, choæ uœmiechniête twarze dzieci,
wymiana adresów e-mail i obietnica
korespondencji w jêzyku angielskim, œwiadcz¹ o
udanej integracji w europejskim stylu. Pobyt na
Wêgrzech odby³ siê dziêki g³ównemu sponsorowi
ks. proboszczowi Antoniemu Wêcowi i dyrekcji
szko³y. Za co wszyscy uczestnicy wycieczki gor¹co
dziêkuj¹, oczywiœcie polecaj¹c siê na przysz³oœæ :-)

Kilka tygodni póŸniej na zaproszenie
starosty Chlebnic Antona Stasza, na S³owacjê uda³a
siê m³odzie¿ i dzieci Szko³y Podstawowej Nr 1.
Celem odwiedzin by³ udzia³ w tamtejszym
Festiwalu Sztuki Ludowej. Mi³ym akcentem
imprezy by³ udzia³ w wystawie naszej m³odej
artystki Barbary Wardêgi, która zaprezentowa³a
przed s³owack¹ publicznoœci¹ cykl obrazów
"Pasja". Równie istotnym punktem pobytu w
Chlebnicach by³ wystêp zespo³u dzieciêcego "Mali
S³opniczanie", którzy pojawili siê na scenie
wspólnie z zespo³em "Orawa". Podczas festynu by³
oczywiœcie czas na relaks. Zarówno doroœli jak i
m³odzie¿ mieli okazjê m.in. postrzelaæ z ³uku oraz
podziwiaæ kunszt kowalstwa artystycznego. Dziêki
tej wizycie partnerstwo S³opnic i Chlebnic zosta³o
poszerzone o kolejn¹, tym razem kulturaln¹,
p³aszczyznê wspó³pracy.
Anna Franczak
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UCZNIOWIE "CZWÓRKI" W PODCZELU NAD MORZEM

Z MOLO NA ALEJÊ GWIAZD
Bardzo sympatycznie spêdzili czas uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 4, którzy
wyjechali na zielon¹ szko³ê do nadmorskiej miejscowoœci Podczele, na pó³nocy kraju. Pobyt
nad Ba³tykiem, to jak siê okaza³o, doskona³y sposób na po³¹czenie lekcji historii i przyrody z
aktywnym wypoczynkiem.
Uczniowie "zakotwiczyli siê" w
oœrodku charytatywnym w Podczelu, który
stanowi³ bazê wypadow¹ niepowtarzalnych

Na molo

wycieczek i morskich wypraw. Tygodniowy
obóz nad morzem pozwoli³ na zwiedzanie
Ko³obrzegu, a tam m.in. Baszty Prochowej,
Ratusza, Kontrkatedry, Latarni Morskiej i
Pomnika Milenijnego. S³opniczanie udali
siê równie¿ w rejs po morzu. Najwiêksz¹
atrakcj¹ by³a wizyta w Muzeum Orê¿a
Polskiego. W drodze do Woliñskiego
Parku Narodowego uczniowie obejrzeli
ruiny koœcio³a w Trzêsaczu, podziwiali te¿
wybrze¿e klifowe. W Miêdzyzdrojach
spacerowali Alej¹ Gwiazd, gdzie
dopasowywali swoje d³onie do odcisków
r¹k znanych aktorów. Z molo trafili do
Muzeum Figur Woskowych, gdzie mogli
stan¹æ u boku swoich ulubionych
bohaterów bajek i filmów. Kolejne atrakcje
to wyjazd nad Jezioro Turkusowe oraz do
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katedry w Kamieniu Pomorskim.
Prócz ca³odziennych "wypadów" w
okolicê, dzieci spacerowa³y po pla¿y, a kiedy
tylko pojawi³o siê s³oñce za¿ywa³y k¹pieli
w morskich falach.
- Organizacja obozu by³a mo¿liwa dziêki
z³o¿onemu przez Urz¹d Gminy wspólnie z
dyrektorami szkó³ wniosku do wojewody
ma³opolskiego w ramach programu
"Aktywizacja i wspieranie jednostek
samorz¹du terytorialnego i organizacji
pozarz¹dowych w zakresie udzielania
uczniom pomocy o charakterze
edukacyjnym" - potwierdza Renata
M³ynarczyk - Pach Dyrektor Szko³y Program pod has³em "Edukacja bez
barier" zdoby³ uznanie, dziêki czemu
samorz¹d i szko³y pozyska³y œrodki
finansowe. Oczywiœcie nie zawiedli tak¿e nasi
sponsorzy, którym serdecznie dziêkujemy!
Anna Franczak
W muzeum lotnictwa
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RUSZA WODOCI¥G
W miesi¹cu lipcu ruszy³y prace przy
budowie drugiego etapu wodoci¹gu gminnego.
Wykonawc¹ robót jest firma Hydrogaz z
Nowego S¹cza, wy³oniona w drodze przetargu
nieograniczonego. Koszt wykonania ok. 22
kilometrowego odcinka wraz infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ wyniesie 2.580.000 z³. Po blisko
rocznych staraniach uda³o siê wykonaæ projekt
techniczny inwestycji i uzyskano stosowne
pozwolenie budowlane na wykonanie przesz³o
30 km linii wodoci¹gowej. Przedsiêwziêcie to
by³o bardzo skomplikowane, poniewa¿ trzeba
by³o uzyskaæ zgodê na przejœcie z lini¹
wodoci¹gow¹ ok. 2 000 w³aœcicieli dzia³ek.
Zrozumienie wiêkszoœci mieszkañców dla
inwestycji by³o wielkie i niemal w 95 %
w³aœciciele dzia³ek wyra¿ali zgodê od razu. By³y
jednak przypadki, gdzie zmuszeni byliœmy
przeprojektowaæ przebieg linii. Niestety
wyst¹pi³y tak¿e, nieliczne (na szczêœcie)
przypadki, w których ¿adne negocjacje nie
wchodzi³y w grê. By³a to ewidentna oznaka
z³oœliwego blokowania inwestycji. Dziêki
zrozumieniu w³aœcicieli s¹siednich dzia³ek,
tak¿e i te przypadki znalaz³y swój pozytywny
fina³. Tylko w jednym przypadku musieliœmy
wycofaæ siê z realizacji koñcowego odcinka
wodoci¹gu, z powodu kategorycznej odmowy
przejœcia przez teren prywatnej dzia³ki.
Projekt wodoci¹gu okreœla koncepcje
zaopatrzenia w czyst¹ i zdrow¹ wodê wszystkich
mieszkañców S³opnic. Oczywiœcie, ¿e wzglêdu
na wysokie koszty, nie jest mo¿liwe wykonanie
kompleksowej sieci w ci¹gu jednego roku.
Inwestycja bêdzie realizowana etapami,
podzielonymi na kolejne lata. W ubieg³ym roku
wykonaliœmy ujecie wody, ruroci¹g t³oczy i
zbiorniki. W ramach rozpoczynanego obecnie
etapu planowane jest wykonanie ok. 22
kilometrów sieci wodoci¹gowej na terenie
S³opnic Szlacheckich, którego mieszkañcy
najbardziej dotkliwie odczuwaj¹ brak wody.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê z 2001 roku precyzuje warunki, na jakich
ma byæ wykonany wodoci¹g. Gmina ma
obowi¹zek wykonania g³ównych i
rozprowadzaj¹cych ci¹gów, natomiast odbiorca
we w³asnym zakresie ma wykonaæ przy³¹cz do
wodoci¹gu ³¹cznie ze studzienk¹
przy³¹czeniow¹.
G³ówne sieci wodoci¹gu gmina
wykonuje ze œrodków w³asnych, bez udzia³u
mieszkañców. Natomiast obowi¹zkiem odbiorcy
bêdzie wykonanie przy³¹cza od granicy dzia³ki
do budynku, oraz udzia³ finansowy w wykonaniu
studzienki przy³¹czeniowej wraz z uzbrojeniem.
Koszt wykonania studzienki przy³¹czeniowej
skalkulowany jest na 1.500 z³ i taka bêdzie
równie¿ odp³atnoœæ odbiorcy za przy³¹czenie do
sieci.
Osoby, które zadeklarowa³y chêæ
przyst¹pienia do wodoci¹gu, w najbli¿szym
czasie otrzymaj¹ stosowne umowy, które
reguluj¹ prawne i finansowe warunki przy³¹cza.
Termin wykonania prac zosta³ tak
zaplanowany, aby ograniczyæ do minimum
szkody w uprawach rolnych. Firma Hydrogaz
przed rozpoczêciem robót, zosta³a
poinformowana o koniecznoœci pozostawienia
terenu w jak najlepszym stanie. Niemniej jednak
na pewno jakieœ szkody powstan¹, dlatego
zwracam siê do mieszkañców (w³aœcicieli
dzia³ek) o wyrozumia³oœæ, poniewa¿ wodoci¹g
jest niezbêdny i pewno ka¿demu z nas, wczeœniej
czy póŸniej bêdzie potrzebny.
Zakoñczenie prac jest planowane na
koniec 2006 roku. Myœlê, ¿e jeszcze w tym roku
mieszkañcy so³ectwa Granice bêd¹ mogli
korzystaæ z wodoci¹gu. Szczegó³owych
informacji na temat inwestycji udzielaj¹
pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej UG S³opnice.
Adam So³tys
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W EKSPRESOWYM SKRÓCIE
M Zakoñczy³a siê rozbudowa parkingu obok
Oœrodka Zdrowia w S³opnicach. Prace zlecone
przez wójta gminy - Adama So³tysa mia³y na
celu zwiêkszenie iloœci miejsc parkingowych.
Wykonawc¹
remontu by³a
firma "Drogbud"
s.c ze S³opnic.
Wydatek rzêdu
26 tys. z³ zapewni
powstanie ponad
15 miejsc
parkingowych.
M Urz¹d Gminy
w S³opnicach zakoñczy³ d³ugotrwa³¹ procedurê
uzyskania pozwolenia na rozpoczêcie budowy
wodoci¹gu gminnego. Wykonawca robót zosta³
wy³oniony w drodze przetargu
nieograniczonego. Wykonawc¹ bêdzie firma
Hydrogaz z Nowego S¹cza. Lada moment na
terenie S³opnic Górnych pojawi¹ siê wiec
pierwsze koparki i ciê¿arówki.
M Jeszcze w miesi¹cu lipcu zostan¹ wy³onieni
wykonawcy prac przewidzianych w planie
inwestycyjnym Gminy S³opnice na 2006 rok. W
dzienniku Urzêdu Zamówieñ Publicznych
zamieszczono og³oszenie o przetargu na
asfaltowanie dróg: "Leœniówka", "Mastalerze",
"Jachymy", "Œlazykówka", "Piaski", "Ry¿e",
"Piechoty" i "Kowalówka", remont i malowanie
klas w Szkole Podstawowej Nr 1. Ruszy³y ju¿
prace zwi¹zane z remontem nawierzchni
¿wirowych dróg osiedlowych. Og³oszony
zosta³ równie¿ przetarg na adaptacjê kuchni i
remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej na
Granicach oraz wykonanie czêœciowego
oœwietlenia ulicznego.
M 6 lipca br. S³opnice otrzyma³y ministraln¹
promesê na odbudowê dróg po powodzi.
Dokument opiewa na kwotê 70 tys. z³. Ju¿
wkrótce zostan¹ ustalone drogi do odbudowy
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oraz zostanie og³oszony przetarg na prace z tym
zwi¹zane.
M Wniosek z³o¿ony przez urz¹d i dyrekcje
szkó³ w ramach rz¹dowego programu maj¹cego
na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y, uzyska³ aprobatê
ministerstwa. Dotacja w wysokoœci 29 tys. z³
zostanie przeznaczona na dodatkowe zajêcia
sportowe i artystyczne dla uczniów, wyjazdy do
stolicy, S³owacjê i Wêgry oraz na naukê
jêzyków obcych.
Szko³y siêgnê³y
tak¿e po œrodki z
Ministerstwa
Sportu, za które
zorganizowano
wyjazdy uczniów
na basen do
Nowego S¹cza.
M Scenka obrazuj¹ca zwyczaj zbierania zbo¿a i
po³udniowego posi³ku w polu podczas ¿niw
zaprezentowana przez nasze Ko³o Gospodyñ
Wiejskich, zosta³a nagrodzona Br¹zow¹ Mask¹
przez jury XXXI Przepatrzowin Teatrów
Regionalnych Ma³opolski. To ju¿ kolejne
trofeum zdobyte w
Czarnym Dunajcu
przez nasze
gospodynie.
Gratulujemy i
¿ y c z y m y
k o l e j n y c h
sukcesów!
M Sukcesem mo¿e poszczyciæ siê równie¿
orkiestra "Wiolin". P³ynnoœæ
dŸwiêku
wydobywaj¹cego siê ³¹cznie z ponad
czterdziestu instrumentów zosta³a nagrodzona
II miejscem podczas VIII Powiatowego
Przegl¹du Orkiestr Dêtych, który odby³ siê 11
czerwca w Laskowej.
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WÓJT I URZÊDNICY SKONTROLOWANI
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa, dzia³alnoœæ gminy jako jednostki
samorz¹du terytorialnego podlega œcis³emu
nadzorowi. Jednym z najbardziej bezwzglêdnych
organów kontroli dzia³alnoœci gminy jest
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie,
która na prze³omie dwóch pierwszych miesiêcy
tego roku zawita³a tak¿e do Urzêdu Gminy w
S³opnicach. Kontrola kompleksowa
przeprowadzona przez inspektorów RIO,
wszczêta zosta³a w ramach obowi¹zku kontroli
ka¿dej gminy przynajmniej raz na cztery lata.
Kontrola trwa³a od 10 stycznia do 28 lutego br.
Pod lup¹ znalaz³y siê wszystkie poczynania wójta
i urzêdu gminy za okres ostatnich dwóch lat.
Praca inspektorów dobieg³a ju¿ koñca, a w
miesi¹cu kwietniu podpisano protokó³
pokontrolny. Dzia³aj¹c zgodnie z zasad¹
jawnoœci dzia³alnoœci gminy, chcia³bym
poinformowaæ Pañstwa o zakresie i wynikach
przeprowadzonej kontroli.
Zakres kontroli obejmowa³:
1. Ustalenia ogólno-organizacyjne
(kontrolowano m.in.: instrukcje obiegu
dokumentów ksiêgowych, statuty itp.).
2. Ksiêgowoœæ i sprawozdawczoœæ bud¿etow¹
(czyli kontrolê ksi¹g rachunkowych i
sprawozdañ przesy³anych do ró¿nych instytucji).
3. Gospodarkê kasow¹ (czyli wp³aty i wyp³aty
œrodków w kasie).
4. Wykonanie bud¿etu (tzn. realizacjê dochodów
i wydatków zgodnie z za³o¿eniami bud¿etu).
5. Gospodarowanie mieniem gminy (np.
naliczanie i pobieranie czynszów za u¿ytkowanie
lokali gminnych).
6. Realizacjê zadañ zleconych przez wojewodê
oraz porozumieñ zawartych z Powiatem
Limanowskim (np. w sprawie dofinansowania
nawierzchni asfaltowej na drodze S³opniceZamieœcie).
7. Rozliczenia finansowe pomiêdzy jednostkami
organizacyjnymi gminy (czyli kontrola
przep³ywu œrodków miêdzy urzêdem gminy i
szko³ami).

8. Prawid³owoœæ przeprowadzania przetargów
(np. przetarg na budowê wodoci¹gu i remont
Szko³y Podstawowej nr 4).
9. Naliczanie i windykacjê podatków gminnych
(podatku od œrodków transportowych, rolnego,
od nieruchomoœci itd.)
Powy¿szy zakres tematyczny kontroli œwiadczy o
du¿ej szczegó³owoœci kontroli. Nasza gmina jest
gmin¹ stosunkowo niewielk¹, dlatego
kontroluj¹cy, w ci¹gu dwóch miesiêcy, byli w
stanie skontrolowaæ wszystkie dowody
ksiêgowe. Dla przyk³adu mogê poinformowaæ,
¿e kontrolowane by³y m.in.: wydatki dotycz¹ce
wyjazdów s³u¿bowych wójta gminy, wydatki na
wynagrodzenia pracowników, prawid³owoœæ
naliczania sk³adek ZUS oraz prawid³owoœæ
poboru podatków lokalnych. Przeœwietlono
równie¿ prawid³owoœæ wydatkowania œrodków
na modernizacjê dróg gminnych oraz
prawid³owoœæ wydatkowania œrodków na
utrzymanie np. orkiestry dêtej. Efekty i wnioski
dociekliwoœci i profesjonalizmu kontroluj¹cych
zosta³y zawarte w szeœædziesiêciostronicowym
protokole pokontrolnym. Najbardziej istotnym
wskazaniem protoko³u jest fakt, ¿e gospodarka
finansowa w Gminie S³opnice prowadzona jest
bardo dobrze. Wypunktowano tylko dwie
nieprawid³owoœci tj.: zawy¿enie dochodów w
skutek b³êdnego zaksiêgowania kwoty 196,16 z³
oraz nieterminowe rozliczenie i zwrot
niewykorzystanej dotacji na wybory w kwocie
319 z³. Dla porównania mogê poinformowaæ, ¿e
œrednia liczba nieprawid³owoœci wykazana przez
RIO w innych gminach, kszta³tuje siê pomiêdzy
10 a 20, a nawet koñczy siê zawiadomieniem
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Je¿eli Pañstwo s¹ zainteresowani zaleceniami
pokontrolnymi Gminy S³opnice lub wynikami
kontroli gmin s¹siednich podajê adres strony
internetowej: www.krakow.rio.bip.net.pl, gdzie
publikowane s¹ wszystkie informacje i zalecenia
pokontrolne.
Jan Wiêcek
Skarbnik Gminy S³opnice
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W miesi¹cu maju br. odby³ siê Zjazd Gminny Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w S³opnicach. Na zjeŸdzie
podsumowano miniony piêcioletni okres funkcjonowania
ochotniczych stra¿y po¿arnych w gminie S³opnice.
O funkcjonowaniu i planach na przysz³oœæ jednostek OSP
rozmawiamy z Prezesem Zarz¹du Gminnego - Adamem
So³tysem.
Jak Pan jako poprzedni i obecny Prezes Zarz¹du
mundury, rêkawice, buty itp./ - bo przecie¿
Gminnego ocenia ten okres?
bezpieczeñstwo ludzi jest najwa¿niejsze.
- W roku 2001 powsta³ w S³opnicach oddzia³ Zwi¹zku
W ci¹gu tych piêciu lat zakupiono dwa samochody
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
po¿arnicze i uzupe³niono sprzêt ochrony osobistej. W
Polskiej - Zarz¹d Gminny. Do tego roku pomimo
zwi¹zku z tym okres minionej kadencji oceniam jako
powstania gminy S³opnice Ochotnicze Stra¿e Po¿arne ze
dobry. Praca w Zarz¹dzie przebiega³a bardzo sprawnie
S³opnic podlega³y pod Zarz¹d Gminny w Tymbarku. dziêki doœwiadczeniu i pomocy poszczególnych jego
Usamodzielnienie siê jednostek i powstanie Zarz¹du
cz³onków.
Gminnego by³o mo¿liwe dziêki zmianie przepisów. Na
Jak ocenia Pan obecn¹ kondycjê ochotniczych stra¿y
pierwszym ZjeŸdzie Gminnym w roku 2001 zg³oszono
po¿arnych.? Czy przy masowych wyjazdach
moj¹ kandydaturê na Prezesa Zarz¹du Gminnego ZOSP.
mieszkañców S³opnic do pracy za granic¹ i braku
Pocz¹tkowo podszed³em
motywacji dla m³odych do
do tej propozycji bez
wstêpowania w szeregi
entuzjazmu, z uwagi na
stra¿ackie - w sytuacji dnia
brak doœwiadczenia w tej
powszedniego jest na
dziedzinie. Poniewa¿
t e r e n i e g m i n y
zosta³em wybrany nie
wystarczaj¹ca iloœæ
pozosta³o mi nic innego jak
stra¿aków, aby mogli oni
zabraæ siê do roboty.
prowadziæ skuteczne
Na pocz¹tku ustaliliœmy z
dzia³ania ratownicze? Czy
jednostkami OSP jasne
zapewnione jest
zasady finansowania.
bezpieczeñstwo po¿arowe?
Gmina przeznacza co roku
- Obecnie nasze jednostki
okreœlon¹ sumê œrodków
posiadaj¹ nowe remizy,
pieniê¿nych na utrzymanie
dysponuj¹ nowoczesnymi
gotowoœci bojowej ka¿dej
samochodami, posiadaj¹
ze stra¿y po¿arnych. O ich
niezbêdny sprzêt, œrodki
Samochód poœwiêci³ ks. Antoni Wêc
wydatkowaniu decyduj¹
³¹cznoœci, œrodki ochrony
zarz¹dy poszczególnych
osobistej. Na razie nie ma
jednostek OSP. Dotychczas nie zdarzy³o siê, ¿eby
jeszcze wielkich problemów z kadr¹, ale tu sytuacja siê z
pieni¹dze wydano na niepotrzebne zakupy a brak³o np.
roku na rok pogarsza, poniewa¿ wielu mê¿czyzn
na paliwo.
wyje¿d¿a za prac¹ za granicê. Ale i z t¹ sytuacj¹ trzeba
Powa¿ne problemy wystêpowa³y z wyposa¿eniem w
bêdzie sobie poradziæ. Apelujê do m³odzie¿y o
sprzêt, samochody itp. Samochody jakimi dysponowa³y
wstêpowanie szeregi OSP. S³u¿ba ta jest ciekawa,
nasze jednostki by³y przestarza³e technicznie i ulega³y
mo¿na siê wiele nauczyæ i poprawiæ sprawnoœæ fizyczn¹,
czêstym awariom. Ponadto obecnie obowi¹zuj¹ nowe
a przy okazji zrobiæ coœ dobrego na rzecz mieszkañców
przepisy i standardy. Jako wójt jestem odpowiedzialny za
S³opnic. Ostatnio nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze
ochronê przeciwpo¿arow¹ i aby wymagaæ od stra¿aków
stra¿akami ze S³owacji gdzie bardzo powszechne s¹
ochotników pracuj¹cych spo³ecznie, skutecznoœci,
¿eñskie dru¿yny po¿arnicze, a wiêc mo¿e i nasze panie
trzeba ich przede wszystkim wyposa¿yæ w odpowiedni
uda siê zachêciæ do wstêpowania w szeregi stra¿aków.
sprzêt techniczny i sprzêt ochrony osobistej /he³my,
Wspomnia³ Pan, ¿e w tym roku zakupiono nowy
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samochód ratowniczo-gaœniczy dla jednostki OSP
S³opnice Górne. Czym podyktowany by³ wybór marki
Mercedes-Benz. Ogólnie wiadomo, ¿e samochody tej
marki s¹ bardzo drogie, a na samochód osobowy marki
Mercedes staæ tylko najbogatszych. Czy gminê na to
staæ?
- Staraliœmy siê zakupiæ samochody nowoczesne, w
dobrym stanie technicznym oraz dobrze wyposa¿one. To,
¿e s¹ to samochody marki Mercedes to chyba dobrze
poniewa¿ jest to sprzêt najlepszej jakoœci. Posiadane
obecnie pojazdy s³u¿y³y poprzednio w stra¿y w Holandii
i Szwajcarii. Oba posiadaj¹ napêdy na obydwie osie,
zbiorniki na wodê, autopompy oraz szczególnie
przydatne tzw. "szybkie natarcie" pozwalaj¹ce w kilka
sekund po dojechaniu do po¿aru rozpocz¹æ akcjê
gaœnicz¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wœród jednostek
ochotniczych posiadamy jedne z najlepszych
samochodów po¿arniczych w powiecie .
Czy wymiana sprzêtu, pojazdów w jednostkach OSP na
nowsze typy jest ekonomicznie uzasadniona? Wszak
siedziba Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest w miarê blisko.
W ci¹gu roku zdarzaj¹ siê w S³opnicach 1-2 po¿ary,
najczêœciej stodó³. Ogieñ w stodo³ach rozwija siê na tyle
szybko, ¿e pomimo przyjazdu kilku wozów stra¿ackich,
budynku takiego nie mo¿na ju¿ uratowaæ?
- Co prawda siedziba Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nie
jest daleko ale si³y tej formacji w przypadku du¿ych
po¿arów s¹ zbyt ma³e i niezbêdna jest pomoc stra¿aków
ochotników. Ponadto s¹ oni bli¿ej zdarzenia i czêsto to
oni s¹ pierwsi na miejscu po¿aru i rozpoczynaj¹ akcjê
gaszenia. A czas w tym przypadku odgrywa zasadnicz¹
rolê.
Jakie zadania, plany i kierunki dzia³ania Zjazd Gminny
ustali³ na kolejne 5 lat? Czy planowane jest w³¹czenie
OSP S³opnice Górne do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego? Czy planuje siê rozbudowê
systemu selektywnego wywo³ywania o S³opnice Górne?

- Jednostki posiadaj¹ ju¿
remizy, samochody i
podstawowy sprzêt. W zwi¹zku z tym nacisk nale¿y k³aœæ
na pozyskiwanie nowych cz³onków do OSP oraz ich
odpowiednie szkolenie. Jednostka OSP S³opnice Dolne
wesz³a do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaœniczego
i w zwi¹zku z tym mobilnoœæ musi byæ bardzo wysoka.
Jest równie¿ potrzeba zakupu sprzêtu do ratownictwa
technicznego.
Bardzo wa¿ny jest równie¿ system ³¹cznoœci i
alarmowania. W OSP S³opnice Dolne funkcjonuje ju¿
system selektywnego wywo³ywania, natomiast w OSP
S³opnice Górne jest on w trakcie monta¿u. System ten
pozwala dy¿urnemu z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
bardzo szybko w³¹czyæ syrenê alarmow¹ w dowolnej
remizie na terenie powiatu. Dlatego w przypadku po¿aru
lub innego zdarzenia proszê dzwoniæ bezpoœrednio do
Limanowej na numer 998 gdzie ca³¹ dobê pe³ni s³u¿bê
stra¿ak dy¿urny i to on w³¹cza system alarmowania.
Docelowo ma byæ uruchomiony numer alarmowy 112 .W
ten sposób mo¿na szybciej zaalarmowaæ stra¿ ni¿ jad¹c
do remizy i w³¹czaj¹c syrenê. Ale ¿yczmy sobie aby
takich przypadków by³o jak najmniej.
- A podsumowuj¹c …
Podsumowuj¹c twierdzê, z nasze jednostki s¹ na
wysokim poziomie. O wszystkim decyduj¹ ludzie i jest
to mo¿liwe dziêki ich zaanga¿owaniu. Sam jako prezes
niewiele móg³bym zrobiæ dlatego chcia³bym przekazaæ
podziêkowania dla wszystkich stra¿aków ochotników
na rêce komendanta gminnego Mieczys³awa Banacha,
prezesów jednostek - Jana Kaima i Józefa Curzyd³o,
naczelników - Mieczys³awa Banacha i Juliana
Papie¿a. Dziêkujê za udzia³ w akcjach, utrzymywanie
gotowoœci bojowej, prace na rzecz naszej spo³ecznoœci
jak równie¿ za udzia³ w ¿yciu naszej s³opnickiej
wspólnoty, udzia³ w uroczystoœciach parafialnych,
gminnych, œwiêtach pañstwowych, prowadzenie
orkiestry, prace z m³odzie¿¹.
Rozmawia³ Tadeusz Florek

Ostatnim nabytkiem OSP jest samochód
po¿arniczy Mercedes-Benz 1226 AF,
zakupiony dla stra¿y w S³opnicach Górnych.
Wartoœæ wozu to 146.522 z³. Samochód posiada
silnik o mocy 260 KM i napêd na wszystkie
osie. Wyposa¿ony jest w zbiornik na wodê o
pojemnoœci 3000 litrów, autopompê, dwa
"szybkie natarcia", instalacjê do podawania
piany gaœniczej i agregat pr¹dotwórczy w
wysuwanym masztem oœwietleniowym.
Samochód zosta³ poœwiêcony i oddany do
u¿ytku 3 maja br. podczas uroczystoœci Dnia
Stra¿aka.
15
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sk³adanie wniosków na nowy okres zasi³kowy 2006/2007
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê koñcem okresu zasi³kowego 2005/2006 Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w S³opnicach informuje, ¿e od 20 lipca 2006 roku mo¿na sk³adaæ wnioski o
œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy 2006/2007. Wnioski przyjmowane bêd¹ od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 2.
* Co nale¿y zabraæ ze sob¹ ? *
Do wniosku o zasi³ek rodzinny nale¿y
do³¹czyæ miêdzy innymi: odpisy skrócone aktów
urodzenia dzieci - je¿eli nie by³y wczeœniej
sk³adane, zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o
dochodach za 2005r. lub o formie opodatkowania
(w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej), nakaz p³atniczy lub zaœwiadczenie
o wielkoœci gospodarstwa rolnego za 2005r. oraz
oœwiadczenie o innych nieopodatkowanych
dochodach za 2005r. ka¿dego cz³onka rodziny od
18 do 25 roku ¿ycia.
Dochody nieopodatkowane, które nale¿y
wykazaæ to miêdzy innymi:
- dochód z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granic¹
(pomniejszone o zap³acony tam podatek
dochodowy oraz obowi¹zkowe sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne)
- otrzymywane alimenty na rzecz dzieci
- stypendia
Prosimy o dok³adne czytanie pouczeñ na
wniosku jak równie¿ na oœwiadczeniach przed
podpisaniem tych dokumentów.
Zgodnie z art. 26 ust 3 i 4 ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych, je¿eli osoby ubiegaj¹ce siê o
œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy
z³o¿¹ wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
do dnia 31 VII 2006 roku - œwiadczenia rodzinne
przys³uguj¹ce im za miesi¹c IX 2006 roku
wyp³acone zostan¹ do dnia 30 IX 2006 roku. W
przypadku z³o¿enia przez osoby ubiegaj¹ce siê o
œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy
wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w
okresie od dnia 1 VIII 2006 roku do dnia 30 IX
2006 roku - wyp³ata œwiadczeñ rodzinnych
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przys³uguj¹ce im za miesi¹c IX 2006 roku nast¹pi
do dnia 31 X 2006 roku.
* Œwiadczenia rodzinne a praca za granic¹ *
Od maja 2004 r. w zwi¹zku z wejœciem
Polski do UE Polacy uzyskali prawo do
korzystania z systemów zabezpieczenia
spo³ecznego krajów UE. Zatem w przypadku, gdy
jeden z ma³¿onków pracuje w krajach Unii
Europejskiej a nie jest pracownikiem
delegowanym, (jest zatrudniony w zagranicznej
firmie) lub prowadzi tam dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, ma prawo na mocy umów
miêdzynarodowych do korzystania ze œwiadczeñ
tak¿e na terenie tego pañstwa, w którym pracuje.
Wnioski sk³ada siê wówczas w dwóch
instytucjach:
- wspó³ma³¿onek pracuj¹cy za granic¹ sk³ada
wniosek o œwiadczenia przys³uguj¹ce na
podstawie prawa danego kraju w tamtejszej
instytucji (instytucje w³aœciwe w danych
pañstwach mo¿na znaleŸæ m.in. pod tym adresem
internetowym:
http://www.rops.krakow.pl/?sid=26&sub=6). Po
z³o¿eniu wniosku kraj miejsca wykonywania
pracy wysy³a drog¹ urzêdow¹ formularze z serii E
400 do instytucji w³aœciwej miejsca zamieszkania
pozosta³ych cz³onków rodziny, celem ustalenia
ich sytuacji rodzinnej i bytowej. Np. Child Benefit
Office z Wielkiej Brytanii wyœle dokumenty do
ROPS w Krakowie.
- osoba pozostaj¹ca w kraju sk³ada wniosek o
œwiadczenia przys³uguj¹ce na podstawie prawa
polskiego w Regionalnym Oœroku Polityki
Spo³ecznej w Krakowie (ul. Radziwi³³owska 1,
31-026 Kraków, tel. (012) 4261035).
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Dzieje siê tak dlatego, ¿e istnieje koniecznoœæ
koordynacji œwiadczeñ nale¿nych za granic¹ i w
Polsce. Na podstawie Art. 21, ust. 1 ustawy o
œwiadczeniach rodzinnych, instytucj¹ w³aœciw¹,
tak do sk³adania wniosku, jak równie¿ do wydania
decyzji o œwiadczeniach rodzinnych w Polsce w
przypadku koniecznoœci koordynacji wyp³acania
œwiadczeñ z zagranic¹ jest Marsza³ek
Województwa a konkretnie jedna z instytucji
Marsza³ka. Jest ni¹ w naszym województwie
Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej
(ROPS). Tam wiêc nale¿y sk³adaæ wnioski o
przyznanie œwiadczeñ rodzinnych, w przypadku
pracy jednego ze wspó³ma³¿onków w krajach
Unii Europejskiej. W przypadku z³o¿enia
wniosku przez tak¹ osobê w Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w S³opnicach, bêdzie on
przekazany w drodze postanowienia do ROPS w
Krakowie. ROPS ¿¹da ró¿nych dokumentów w
zale¿noœci od kraju, w którym wspó³ma³¿onek
pracuje i dlatego najlepiej kontaktowaæ siê
osobiœcie a tak¿e sk³adaæ dokumenty w ROPS
osobiœcie. Dziêki temu postêpowanie bêdzie
trwa³o krócej.
Ustalaj¹c prawo do œwiadczeñ
rodzinnych w Polsce ROPS kieruje
siê dwiema zasadami:
• zasada pierwszeñstwa
u s t a w o d a w s t w a
wykonywania pracy
(pañstwem w³aœciwym do
wyp³aty jest pañstwo
wykonywania pracy)
• zasada pierwszeñstwa
u s t a w o d a w s t w a
zamieszkania cz³onków
rodziny (w przypadku gdy
aktywnoœæ zawodowa jest
wykonywana w dwóch
pañstwach).
Trzeba tu wyjaœniæ,
¿e w myœl przepisów UE
aktywnoœæ zawodowa to m.in.
wykonywanie dzia³alnoœci
zawodowej wynagradzanej
lub na w³asny rachunek, okres
czasowego wstrzymania tej dzia³alnoœci na
skutek choroby, macierzyñstwa, wypadku przy

pracy, choroby zawodowej lub bezrobocia z
utrzymaniem wynagrodzenia lub przyznaniem
odpowiednich œwiadczeñ (z wy³¹czeniem rent i
emerytur lub jeszcze z racji urlopu, strajku) tak
wiêc aktywnoœci¹ jest równie¿ okres pobierania
zasi³ku dla bezrobotnych jak te¿ praca w
rolnictwie (zarejestrowana w KRUS).
Czêsto wydaje siê, ¿e osoby maj¹ce tak¹ sam¹
sytuacjê rodzinn¹ s¹ inaczej za³atwiane, jednak po
zbadaniu okazuje siê, ¿e ich sytuacja siê ró¿ni np.
aktywnoœci¹ zawodow¹ ¿ony.
Dodatkowe informacje wraz z przyk³adami
obliczeñ mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
ROPS w Krakowie pod adresem:
http://www.rops.krakow.pl/?sid=17&sub=6
* Inne wa¿ne informacje ! *
Przypominamy, ¿e o ka¿dej zmianie maj¹cej
wp³yw na prawo do œwiadczeñ rodzinnych osoba
pobieraj¹ca œwiadczenie jest zobowiazana
niezw³ocznie powiadomiæ organ wyp³acaj¹cy te
œwiadczenia tj. GOPS w
S³opnicach.
Tak¹ zmian¹ jest na przyk³ad:
- uzyskanie dochodu po
zakoñczeniu roku, który
stanowi podstawê do
naliczania œwiadczeñ (np.
ktoœ by³ bezrobotnym w 2005
r. a w marcu 2006 r. podj¹³
pracê),
- zmiana liczby cz³onków
rodziny,
- podjêcie pracy za granic¹.
Prosimy nie zatajaæ
informacji maj¹cych wp³yw
na wyp³acane œwiadczenia
rodzinne, poniewa¿
nienale¿nie pobrane
œwiadczenia podlegaj¹
zwrotowi wraz z odsetkami do
10 lat wstecz.
Edward Sroka
Kierownik GOPS
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SESJA XXXI
27 kwietnia 2006r.
G³osowanie radnych
zakoñczy³o procedurê w
sprawie przyjêcia zasad
usuwania wyrobów
zawieraj¹cych azbest w
bie¿¹cym roku z terenu
Gminy S³opnice.
Rozstrzygniêcia programu
zosta³y szczegó³owo
opisane w poprzednim
wydaniu "Naszych
S³opnic". Przypomnijmy
tylko, ¿e osoby
zainteresowane
dofinansowaniem kosztów
unieszkodliwienia
odpadów azbestowych
(dachówki, p³yt itp.) winny
wyst¹piæ z wnioskiem do
wójta gminy. Na ten cel
zabezpieczono w bud¿ecie
10 tys. z³.
Gmina S³opnice to nie to
samo co Urz¹d Gminy w
S³opnicach, choæ w
przekonaniu czêœci
mieszkañców s¹ to pojêcia
to¿same. Nic w tym
dziwnego, czasami trudno
jest siê w tym po³apaæ,
g d y ¿ z a r ó w n o
funkcjonowanie gminy jak
i urzêdu regulowana jest
przez statut. ¯eby by³o
trudniej inny statut
reguluje funkcjonowanie
gminy, a inny okreœla
dzia³anie urzêdu. Statut
Gminy S³opnice istnieje
ju¿ od 1997 roku,
natomiast statut urzêdu jest
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Skarby z naszych strychów
REAKTYWACJA IZBY REGIONALNEJ
Kto z Pañstwa wie, do czego s³u¿y³y "rakwoce" lub "cierlica"?
A mo¿e wiedz¹ Pañstwo, co to znaczy nosiæ "zgrzebne portki"?
Je¿eli nie znaleŸli Pañstwo odpowiedzi, proszê zwróciæ siê do
najstarszych wiekiem cz³onków rodziny lub przeczytaæ niniejszy
artyku³. Otó¿ wszystkie te przedmioty mia³y szerokie zastosowanie w
codziennym ¿yciu jeszcze przed kilkunastoma laty. Obecnie mo¿na je
obejrzeæ jedynie w Izbie Regionalnej, która od czerwca br. zosta³a
reaktywowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w S³opnicach.
Wystawa liczy kilkadziesi¹t eksponatów pochodz¹cych nawet sprzed
dwustu lat. Izbê reaktywowano dziêki wspó³pracy Dyrekcji Szko³y
Podstawowej Nr 1, która wypo¿yczy³a du¿¹ czêœæ pradawnych
przedmiotów oraz dziêki zaanga¿owaniu pani Marii Król - mieszkanki
S³opnic.
W zbiorach biblioteki mo¿na obejrzeæ eksponaty
sklasyfikowane wed³ug kilku dzia³ów, wœród których najbogatszy zbiór
stanowi¹ przedmioty u¿ytku domowego i gospodarczego. Znajdziemy
tu: moŸdzierze i stêpki - do t³uczenia jêczmienia na krupy, niecki do
wyrabiania ciasta np. na kluski, ³y¿niki, ocedzarki i inne przedmioty
s³u¿¹ce do przygotowania posi³ków. Kategoria przedmiotów s³u¿¹cych
naszym pradziadkom do obróbki lnu zawiera wszystkie rekwizyty
prócz warsztatu tkackiego, który ze wzglêdu na swoje doœæ obszerne
gabaryty, nie zosta³ wyeksponowany. Dowiemy siê równie¿, ¿e wyrób
p³ótna lnianego: zgrzebnego (czyli grubego) oraz w³ókiennego
(cienkiego) by³ mo¿liwy dziêki wspominanym rakwocom - s³u¿¹cym
do zbierania nasion lub torebek lnu oraz cierlicy wykorzystywanej do
mia¿d¿enia ³odyg lnu. Uwagê przykuwaj¹ równie¿ wiekowe
p³askorzeŸby Madonny i Piety Matki Bo¿ej wyryte w drewnie oraz stare
obrazy œcienne. Prawdziwym unikatem jest zachowana w prawie
idealnym stanie spódnica ze szczotkami, noszona przez zamo¿niejsze
kobiety. Zbiory izby bêd¹ sukcesywnie uzupe³niane, a te zebrane
wczeœniej stanowi¹ œwietny materia³ edukacyjny (zw³aszcza w zakresie
historii i edukacji regionalnej). Je¿eli Pañstwo chc¹ zobaczyæ tê jedyn¹
w swoim rodzaju
e k s p o z y c j ê ,
zapraszamy do
b i b l i o t e k i .
Informujemy równie¿,
¿e mini Izba
Regionalna znajduje siê
równie¿ w szkole
"Czwórce" pod
Mogielic¹.
Anna Franczak

Czêœæ rekwizytów regionalnej ekspozycji
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Urz¹d Gminy w S³opnicach
informuje, ¿e do dnia 15 wrzeœnia br.
bêd¹ przyjmowane wnioski na pomoc
materialn¹ o charakterze socjalnym tj.
stypendium szkolne. Wnioski bêd¹
wydawane po 20 sierpnia br. w pok. nr 4
Urzêdu Gminy w S³opnicach.
Przypomina siê, ¿e podstawowym
kryterium decyduj¹cym o przyznaniu
stypendium na ucznia jest miesiêczna
wysokoœæ dochodu netto na osobê w
rodzinie ucznia, która nie mo¿e
przekroczyæ 316,00 z³.

PO¯EGNANIE
Z KSI¥¯KAMI
Pani Zofia Sroka, wieloletnia kierownik naszej
ksi¹¿nicy, z up³ywem lipca odejdzie na zas³u¿on¹ emeryturê.
Fenomenem sytuacji jest fakt, ¿e ca³y okres swojej pracy
zawodowej, poœwiêci³a ksi¹¿kom i wszystkiemu co z nimi jest
zwi¹zane. Pos³uchajmy co na temat swojej pracy powiedzia³a
nam sama kierownik.
Blisko czterdzieœci lat pracy na stanowisku kierownika
biblioteki, to wed³ug Pani du¿o czy ma³o?
- 39 lat pracy to dla mnie i du¿o i ma³o. Du¿o dlatego, ¿e w pracy
spêdzi³am wiêksz¹ po³owê swojego ¿ycia. Ma³o zaœ dlatego, ¿e
bardzo lubi³am pracowaæ z m³odzie¿¹ i dzieæmi. To w³aœnie oni
przychodz¹c do biblioteki po ksi¹¿ki, zatrzymywali siê, aby
chwilkê porozmawiaæ i po¿artowaæ. Bêdzie mi tego brakowa³o.
Jak ocenia Pani pracê na rzecz upowszechnienia kultury i
pracê z m³odzie¿¹?
- Obie oceniam bardzo dobrze. Bez zarzutów uk³ada³a mi siê
wspó³praca ze szko³ami. Najm³odsi czytelnicy odwiedzali
ci¹g dalszy na str. 20

œwie¿ym dokumentem,
który radni przyjêli
podczas trzydziestego
pierwszego posiedzenia
rady.
W ostatnim czasie swoj¹
dzia³alnoœæ rozwin¹³ tak¿e
Zwi¹zek Dorzecza Rzeki
£ososina. Do zwi¹zku
gmin przyst¹pi³ nowy
cz³onek - gmina Iwkowa.
W zwi¹zku z powy¿szym
nast¹pi³a koniecznoœæ
przyjêcia poprawek statutu
zwi¹zku, które zosta³y
jednog³oœnie przyjête
przez Radê Gminy w
S³opnicach.
Ju¿ siê wyjaœni³o, gdzie
gmina bêdzie lokowaæ
swoje pieni¹dze przez trzy
nastêpne kalendarzowe
lata. Nasze pieni¹dze
bêdzie pomna¿a³ Bank
Spó³dzielczy Rzemios³a w
Krakowie oddzia³ w
Tymbarku, maj¹cy
siedzibê w S³opnicach.
Oferta banku by³a
najatrakcyjniejsza; koszty
obs³ugi finansowej s¹
zerowe, a œrodki na koncie
bêd¹ korzystnie
oprocentowane. S¹dzimy,
¿e lokalizacja banku
bêdzie równie¿
udogodnieniem dla
mieszkañców, których
wizyta w urzêdzie wi¹¿e
siê z koniecznoœci¹
uiszczenia b¹dŸ pobrania
œrodków pieniê¿nych.
Punktem kulminacyjnym
posiedzenia by³o
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g³osowanie w sprawie
przyjêcia sprawozdania z
wykonania bud¿etu oraz
udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Adamowi
So³tysowi za 2005 rok. Po
raz kolejny radni
jednomyœlnie podnieœli
d³onie w g³osowaniu za
udzieleniem absolutorium.
Pieczo³owicie prowadzona
m.in.: przez Komisjê
Rewizyjn¹, Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹ oraz
radnych Gminy S³opnice
kontrola dzia³alnoœci
finansowej wójta gminy,
po raz kolejny wykaza³a
r a c j o n a l n o œ æ
podejmowanych decyzji i
gospodarnoœæ w
zarz¹dzaniu œrodkami
bud¿etu Gminy S³opnice.
SESJA XXXII
25 maja 2006 r.
Obrady przynios³y fina³
trwaj¹cej od paŸdziernika
ubieg³ego roku, procedury
uchwalenia zmian
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
S³opnice. Uchwa³a
przyjêta przez radnych
mia³a na celu punktow¹
zmianê przeznaczenia
zagospodarowania szeœciu
dzia³ek, któr¹ zg³osili ich
w³aœciciele. Wœród nich
zmieniono plan
zagospodarowania dzia³ki
pod budowê nowego
koœcio³a parafialnego.
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Po¿egnanie z ksi¹¿kami cd.

bibliotek¹ wspólnie z wychowawcami. Czu³am siê bardzo
zaszczycona mog¹c czytaæ im bajki w mojej bibliotece lub na
zaproszenie, w szkole podczas lekcji. Dzieci malowa³y do
zas³yszanych opowiadañ obrazki, z których powstawa³y piêkne
wystawy, zdobi¹ce œciany wypo¿yczalni. Z myœl¹ o starszych
czytelnikach organizowa³am spotkania autorskie ze znanymi
pisarzami m.in. z Ew¹ Stadmüller, Andrzejem Grabowskim czy
Dorot¹ Terakowsk¹. Popularnoœci¹ wœród m³odzie¿y szkolnej
cieszy³ siê równie¿ k¹cik regionalny.
Codzienne spotkania z ksi¹¿kami pozwoli³y zdobyæ Pani du¿e
doœwiadczenie. Jakimi uwagami chcia³aby siê Pani podzieliæ z
czytelnikami?
- D³ugi okres pracy bibliotekarza budzi we mnie tylko jedn¹
refleksjê, któr¹ chcia³abym równie¿ przekazaæ mojej
nastêpczyni: "Chc¹c przyci¹gn¹æ jak najwiêcej czytelników,
trzeba dostosowaæ siê do ich potrzeb". Czytelnicy potrzebuj¹
nowoœci, dlatego trzeba ci¹gle dbaæ o rozbudowê ksiêgozbioru.
Po drugie trzeba do³o¿yæ wszelkich starañ, by nawet najbardziej
wybredny czytelnik nie wyszed³ z biblioteki bez ksi¹¿ki. Czasem
trzeba pomóc w wyborze ksi¹¿ek, lektur, czy te¿ publikacji
pomocnych w napisaniu zadania domowego czy te¿ pracy
semestralnej. Wiem, ¿e w obecnej dobie Internetu i odtwarzaczy
DVD, zamiast siêgn¹æ po ksi¹¿kê, mo¿na siedz¹c w domu
obejrzeæ adaptacje filmowe wielu lektur i ksi¹¿ek. Jednak chcê
raz jeszcze zachêciæ wszystkich do czytania ksi¹¿ek, zarówno
tych ma³ych jak i du¿ych, ciebie uczniu i ciebie rodzicu. Wierzcie
mi: ksi¹¿ka uczy, pomaga i stanowi wyj¹tkowe "okno na œwiat".
Jak wykorzysta Pani swój wolny czas? Czy znajdzie Pani czas na
czytanie ksi¹¿ek?
- Wolny czas wykorzystam na pracê w domu. Planujê równie¿
odwiedziny swoich dzieci i ich rodzin. A na czytanie ksi¹¿ek na
pewno znajdê czas, bo kocham ksi¹¿ki. Najchêtniej bêdê siêgaæ
p o k s i ¹ ¿ k i
Pani Zofia spêdzi³a z ksi¹¿kami 39 lat
katolickie.
Dziêkujê za
rozmowê i ¿yczê
mile spêdzonego
czasu
Rozmawia³a
Anna Franczak
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Szanowna Pani ZOFIA SROKA
Kierownik Gminnej Bibliotek Publicznej
w S³opnicach

W zwi¹zku z zakoñczeniem pracy zawodowej i przejœciem na emeryturê sk³adam
w imieniu w³asnym jak równie¿ samorz¹du i wszystkich czytelników Gminnej Biblioteki
serdeczne podziêkowania i gratulacje.
Podczas 39 letniego okresu Pani pracy na stanowisku Kierownika Gminnej
Biblioteki Publicznej w S³opnicach zawsze pracowa³a Pani dla dobra S³opnic
przyczyniaj¹c siê jednoczeœnie do przekazywania wiedzy i doœwiadczenia czytelnikom
biblioteki.
Chcia³bym równie¿ podkreœliæ styl Pani pracy, odpowiedzialne i rzetelne podejœcie do
obowi¹zków s³u¿bowych oraz dobr¹ wspó³pracê z samorz¹dem i mieszkañcami Gminy
S³opnice. Pani zaanga¿owanie i dba³oœæ o ¿ycie i rozwój kulturalny naszej miejscowoœci
przynios³y wiele po¿ytku.
Pragnê podziêkowaæ za dotychczasow¹ wspó³pracê ¿ycz¹c, aby czas, kiedy
bêdzie Pani mia³a mniej obowi¹zków, wykorzystaæ do realizacji swoich licznych
zainteresowañ oraz by cieszy³a siê Pani dobrym zdrowiem.
Z wyrazami szacunku
Adam So³tys
Wójt Gminy S³opnice

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w drodze publicznego konkursu na stanowisko nowego
kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w S³opnicach zosta³a powo³ana Pani Anna
Katarzyna Zawada ze S³opnic, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie
(kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo). Rozmowê na temat tej osoby
i objêcia funkcji opublikujemy w nastêpnym numerze biuletynu.

21

Nasze S£OPNICE - Nr 33 - lipiec 2006

DOP£ATY PALIWOWE
DLA POSIADACZY GOSPODARSTW ROLNYCH
W marcu br. wesz³a w ¿ycie ustawa z
dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego wykorzystywanego do produkcji
rolniczej.
Dop³ata do paliwa dla rolników
zorganizowana jest teraz na odmiennych
zasadach ni¿ poprzednio, tzn. nie ma ju¿
bonów paliwowych. Nowa dop³ata
obejmowaæ bêdzie zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie faktycznie
zakupionego oleju napêdowego. Zwrot ten
przys³uguje producentowi rolnemu tzn. osobie
fizycznej, posiadaj¹cej gospodarstwo rolne (w
rozumieniu przepisów o podatku rolnym) - to
osoba bêd¹ca p³atnikiem podatku rolnego z
gospodarstwa (na któr¹ wystawiony jest nakaz
p³atniczy).
Wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie
zakupionego oleju napêdowego nale¿a³o
bêdzie sk³adaæ do Wójta Gminy S³opnice w
terminie od dnia 1 wrzeœnia do 30 wrzeœnia
br. Wzór wniosku zosta³ okreœlony przez
Ministra Rolnictwa i jest dostêpny w
Urzêdzie Gminy (oraz na stronie
www.slopnice.pl). Do wniosku nale¿a³o
bêdzie do³¹czyæ wszystkie faktury VAT
za zakupiony do produkcji rolnej od
dnia 1 stycznia 2006 roku olej
napêdowy. Faktury VAT winny byæ
wystawione na osobê bêd¹c¹
p³atnikiem podatku rolnego.
Kwota zwrotu podatku
akcyzowego ustalana ma byæ w
drodze decyzji. Stanowi³a ona
bêdzie iloczyn iloœci
zakupionego oleju
napêdowego (wynikaj¹cego
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z faktur VAT) i stawki zwrotu za 1 litr (która
wynosi 0,45 z³). Kwota zwrotu ograniczona
bêdzie jednak limitem rocznym. Roczny limit
dla gospodarstwa ustalany ma byæ jako iloczyn
stawki zwrotu za 1 litr oleju napêdowego,
liczby 86 oraz powierzchni posiadanych
u¿ytków rolnych - co daje 38,70 z³ /ha u¿ytków
rolnych.
Wyp³ata zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego nast¹pi
w terminie od 1 listopada do 30 listopada br.
W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy
do osób, które s¹ uprawnione do
otrzymania zwrotu podatku akcyzowego,
aby zakupuj¹c olej napêdowy do maszyn
rolniczych zabiera³y fakturê VAT. Aby
otrzymaæ fakturê nale¿y podaæ imiê i
nazwisko, adres i NIP.
Tadeusz Florek
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KILKA RAD DLA PSZCZELARZY AMATORÓW
Czyli co nale¿y wiedzieæ o pozyskiwaniu produktów pszczelich
Po lekturze ostatniego odcinka z serii
porad pszczelarskich wiemy jak prawid³owo
za³o¿yæ i urz¹dziæ hodowlê pszczó³. Dziœ
zapraszamy do zapoznania siê z unijnymi zasadami
przygotowania pomieszczeñ do pozyskiwania
produktów pszczelich.
PRACOWNIA
Ka¿da pasieka powinna mieæ swoj¹
pracowniê, w której liczba pomieszczeñ jest
uzale¿niona od iloœci pni. Pracownia jako miejsce
pozyskiwania miodu powinna znajdowaæ ponad
poziomem otaczaj¹cego terenu. Zalecana
wysokoœæ pomieszczeñ mieœci siê w granicach 2,50
m - 3,20 m, je¿eli jest ni¿ej ni¿ 2,50 m to
pomieszczenie winno byæ klimatyzowane. Œciany
jak i pod³oga powinny byæ pokryte materia³em
daj¹cym siê ³atwo zmyæ i byæ dogodnym do
utrzymania czystoœci, np. œciany pokryte glazur¹
lub farb¹ olejn¹ tzn. lamperi¹ do wysokoœci 2 m. Na
pod³ogi oprócz p³ytek ceramicznych mog¹ byæ
stosowane wyk³adziny PCV bez podbitki. W
¿adnym przypadku pod³oga i œciany nie mog¹ byæ
wykonane z materia³u pyl¹cego. Wnêtrze pracowni
bezwzglêdnie powinno byæ zabezpieczone przed
szkodnikami - gryzonie, owady. Do pracowni
powinna byæ doprowadzona bie¿¹ca woda. Oprócz
pracowni pasieka powinna posiadaæ pomieszczenia
do magazynowania sprzêtu, paszy i opakowañ na
miód.
Pasieka Pana Stanis³awa Dudka

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA
Pszczelarz powinien miêæ niezbêdn¹
wiedzê z zakresu znajomoœci zasad Dobrej
Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zasad Dolnej
Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz zagro¿eñ
wynikaj¹cych z zanieczyszczeñ ¿ywnoœci.
Pszczelarz jest odpowiedzialny nie tylko za jakoœæ
miodu ale i za przestrzeganie podstawowych
warunków higienicznych. Pasieka mo¿e byæ
kontrolowana przez Powiatow¹ Inspekcjê
Weterynaryjn¹ sprawuj¹c¹ nadzór nad jakoœci¹
zdrowotn¹ produktów pochodzenia zwierzêcego,
która mo¿e równie¿ pobieraæ do badania próbki
miodu na ka¿dym etapie produkcji.
Pszczelarz rozprowadzaj¹cy miód w
sklepach lub sieciach handlowych powinien mieæ
Œwiadectwo Jakoœci Handlowej. Œwiadectwo
wydawane jest odp³atnie przez Wojewódzkie
Inspektoraty Inspekcji Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno Spo¿ywczych. Pszczelarz
sprzedaj¹cy miód firmom zajmuj¹cym siê skupem
miodu od pszczelarzy nie musi takiego œwiadectwa
posiadaæ.
Dolna Praktyka Higieniczna (GHP) - s¹ to
dzia³ania, które musz¹ byæ podjête i warunki
higieniczne, które musz¹ byæ spe³nione na
wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby
zapewniæ bezpieczeñstwo ¿ywnoœci. S¹ to:
• Higiena osobista - pszczelarz i inne osoby
pracuj¹ce i maj¹ce bezpoœredni kontakt z
¿ywnoœci¹, w trakcie miodowania lub
konfekcjonowania miodu w opakowania, powinni
mieæ aktualne zaœwiadczenia lekarskie wydane
przez lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny,
potwierdzaj¹ce dopuszczenie do wykonywania
pracy przy ¿ywnoœci. Odzie¿ osób pracuj¹cych
przy miodowaniu powinna byæ czysta, bez obcych
zapachów, w³osy powinny byæ os³oniête.
Zapewniona byæ powinna mo¿liwoœæ czêstego
mycia r¹k w ciep³ej wodzie.
• Pasieka powinna byæ wyposa¿ona w bie¿¹c¹
wodê, mo¿e to byæ woda z w³asnej studni lub z
wodoci¹gu. Woda z w³asnego ujêcia powinna byæ
ci¹g dalszy na str. 24
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badana dwa razy w roku, z wodoci¹gu jedynie raz w
roku.
• Sprzêt i urz¹dzenia do wykonywania
miodowania i rozlewania miodu tj. miodarki,
odstojniki, naczynia do magazynowania miodu
powinny byæ wykonane z materia³ów
dopuszczonych do kontaktów z ¿ywnoœci¹ i
zapewniaj¹ce ³atwe utrzymanie czystoœci. Do
mycia i czyszczenia powierzchni maj¹cych kontakt
z miodem mo¿na u¿yæ preparatów maj¹cych
œwiadectwo Pañstwowego Zak³adu Higieny.
ZWALCZANIE WARROZY
Chcê przypomnieæ krótko pewne zasady
zwalczania tego paso¿yta przez preparaty dostêpne
i dozwolone do stosowania. Zesz³oroczne
zastosowanie "Biowaru" okaza³o siê niezbyt
skuteczne. Nale¿y podkreœliæ, ¿e okres ostatniej
zimy by³ bardzo tragiczny w skutkach - niskie

temperatury spowodowa³y, ¿e zginê³o prawie 70%
pog³owia pszczó³.
W tym roku do zwalczania warrozy s¹
dozwolone nastêpuj¹ce œrodki: "Biowar"-paski,
"Bajwarol"-paski, "Apiwarol" - tabletki do
odymiania oraz "Perizin" p³yn do spryskiwania.
Spotykany te¿ bywa na naszym terenie czeski
"Gabon" (który bywa przeterminowany) oraz
deseczki z klartanem - nielegalne, na które paso¿yt
jest ju¿ uodporniony.
Wa¿ne jest, aby ka¿dy œrodek u¿yty do
zwalczania paso¿yta stosowaæ zgodnie z
instrukcj¹ zawart¹ na jego opakowaniu.
¯yczê wszystkim pszczelarzom skutecznego
zwalczania jesiennej warrozy.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
Prezes Ko³a w S³opnicach
Franciszek Curzyd³o

"Kiedy ca³e nasze ¿ycie nastawione na
dawanie siebie,
tak i¿ w koñcu z radoœci¹ i dobrowolnie
sk³adamy je w d³onie Boga
- wówczas œmieræ przeistacza siê w
spe³nienie ¿ycia."
Thomas Merton

ODESZ£A
7 maja 2006 roku zmar³a wieloletnia nauczycielka oraz kierowniczka Szko³y Podstawowej nr 4
Julia Franczyk.
W szkole Pod Mogielic¹ pracowa³a w latach 1951-1979, z czego 23 lata pe³ni¹c funkcjê
kierownika placówki. Czynnie w³¹czy³a siê w budowê szko³y w ramach akcji "1000 szkó³ na
Tysi¹clecie"(1962-1964).W kronice szko³y z tamtych lat znajduj¹ siê szczegó³owe zapiski prowadzone
przez œp. Juliê Franczyk. Oddaj¹ one zaanga¿owanie i wielkie serce, jakie w³o¿y³a w starania o budowê
placówki, czêsto z poœwiêceniem swojego prywatnego czasu.
Jej g³êbokie przywi¹zanie do uczniów i szko³y przejawia³o siê równie¿ w czasie, gdy przebywa³a
ju¿ na zas³u¿onej emeryturze. Spaceruj¹c wokó³ szko³y czêsto rozmawia³a z uczniami czêstuj¹c ich
s³odyczami. Goœci³a równie¿ na uroczystoœciach szkolnych wyra¿aj¹c radoœæ ze zmian zachodz¹cych w
szkole. By³a osob¹ znan¹ i lubian¹.
Dziêkuj¹c za wieloletni¹ pracê i trud, ca³a spo³ecznoœæ szko³y ¿egna³a dawn¹ kierowniczkê i
wychowawczyniê.
Wójt, Rada Gminy S³opnice,
Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy Obs³ugi,
Rodzice oraz Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 4
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Podsumowanie sezonu

WYSOKIE LOTY SOKO£A
Dru¿yna seniorów Soko³a S³opnice w sezonie 2005/2006 zajê³a trzecie miejsce. Jest
to najlepszy wynik od kilku lat. Tylko nieszczêœliwy remis z dru¿yn¹ Tymbarku zdecydowa³ o
tym, ¿e nie walczymy o awans do klasy okrêgowej. Mo¿emy mówiæ w tym przypadku
rzeczywiœcie o braku szczêœcia bo w ci¹gu pierwszych czterech minut mieliœmy dwie sytuacje
stuprocentowe do zdobycia bramki. Równie¿ z liderem - Barciczank¹ brakowa³o niewiele do
zdobycia kompletu punktów, przegrana by³a efektem b³êdów niedoœwiadczonych
zawodników, a przecie¿ jeszcze na 9 minut przed koñcem meczu prowadziliœmy 3-2. Nie ma co
jednak "kruszyæ kopii", uzyskane 31 punktów w rundzie wiosennej daje prawdziwy obraz
mo¿liwoœci dru¿yny /tylko dru¿yna z Barcic uzyska³a na wiosnê wiêcej punktów/. Cieszy to
tym bardziej, ¿e wynik zosta³ uzyskany przez mocno odm³odzony sk³ad /najm³odsza dru¿yna
w klasie "A"/. Za prac¹ poza granice kraju wyjecha³o kilku czo³owych zawodników, dlatego
trzeba by³o siêgn¹æ po szeœciu pi³karzy dru¿yny juniorów, którzy wraz z kilkoma starszymi
kolegami uzyskali tak wysok¹ pozycjê w tabeli. Przejœcie kilku zawodników z dru¿yny
juniorów do seniorów, a co za tym idzie trampkarzy do juniorów odbi³o siê nieco na wynikach
dru¿yn m³odzie¿owych, niemniej jednak nie musimy siê martwiæ o juniorów i trampkarzy,
gdy¿ w S³opnicach jest du¿o uzdolnionej m³odzie¿y, co pozwoli na stworzenie dobrych dru¿yn
w tych przedzia³ach wiekowych. Nie jesteœmy zreszt¹ tak w juniorach jak i w trampkarzach bez
sukcesów, gdy¿ dru¿yna trampkarzy m³odszych reprezentowa³a Limanowski Podokrêg Pi³ki
No¿nej w rozgrywkach w Nowym S¹czu, a dru¿yna juniorów zajê³a w tych rozgrywkach
czo³owe miejsce. Wracaj¹c jednak do pi³ki seniorskiej trzeba jednoznacznie stwierdziæ, ¿e na
dzieñ dzisiejszy po powrocie kilku zawodników z zagranicy jesteœmy w stanie stworzyæ
dru¿ynê, która bez problemów mo¿e uzyskaæ awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej i myœlê,
¿e powinno to byæ naszym celem na nastêpny sezon. Nie wystawiam nigdy indywidualnych
ocen zawodnikom, gdy¿ pi³ka no¿na jest sportem zespo³owym, niemniej jednak chcia³bym
podziêkowaæ za ostatni sezon szczególnie Zbyszkowi Palaczowi, gdy¿ jego doœwiadczenie jest
bardzo potrzebne tak m³odemu
zespo³owi. Liczê na to, ¿e w
przysz³ym sezonie równie¿
bêdzie wspomaga³ swoim
doœwiadczeniem dru¿ynê. Chcê
podziêkowaæ ca³emu zespo³owi
za bardzo du¿e zaanga¿owanie
w meczach. Trudno spotkaæ inny
zespó³ o takiej ambicji i
walecznoœci za co nale¿y siê im
nie tylko podziêkowanie ale i
szacunek.
Zbigniew Twaróg
Trener

Obecna kadra Soko³a S³opnice

25

Nasze S£OPNICE - Nr 33 - lipiec 2006

SPORT
SPORT
SPORT

Za³oga w sk³adzie: Leszek Kuzaj i Maciek Szczepaniak jako pierwsza zameldowa³a siê na
mecie Rajdu Wawelskiego (Subaru Poland Rally) wygrywaj¹c 8 z 12 odcinków specjalnych. To ju¿
4 zwyciêstwo krakowskiego kierowcy w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Na
drugim miejscu z ponad dwuminutow¹ strat¹ do zwyciêzcy zameldowa³a siê za³oga Micha³ i
Grzegorz Bêbenek, trzecie miejsce zapewni³a sobie za³oga Micha³ So³owow i Jaros³aw Baran. W
klasie S1600 najszybszy okaza³ siê Micha³ Koœciuszko z pilotem Jaros³awem Baranem jad¹cy
Suzuki Swift.
W S³opnicach najszybciej jeŸdzi³ Tomasz Kuchar (wygrywaj¹c pierwszy przejazd) i
Leszek Kuzaj (drugi przejazd). Œrednia prêdkoœæ przejazdu na trasie wynios³a 108 km/h. Trudne
warunki pogodowe: b³oto, œliskie pobocza i woda sprawi³y, ¿e wielu zawodników "zaparkowa³o"
swoje samochody w przydro¿nych rowach. Pech ten dopad³ m. in. Tomasza Czopka, który na 10
odcinku uderzy³ w przepust urywaj¹c tylne
ko³o. Tak uszkodzonym samochodem nie
by³o ju¿ szans na zajêcie dobrego miejsca w
rajdzie i za³oga wycofa³a siê z rozgrywki.
Jazdê poza obrze¿ami jezdni zakoñczy³
równie¿ Sebastian Frycz, który tym razem
zaparkowa³ swojego Fiata Punto S1600 w
rzece. Drobne problemy dopad³y nawet
zwyciêzcê rajdu, który na jednym z zakrêtów
nie wyhamowa³ i obróci³ samochód. Cofaj¹c
uderzy³ w p³ot uszkadzaj¹c sobie drzwi w
swoim Subaru. Autor œlizgu Leszek Kuzaj
przyzna³, ¿e cofanie nigdy mu nie sz³o.
Waldemar So³tys

SPORT

KUZAJ NAJSZYBSZY!

Plon niesiemy plon...
Wójt Gminy S³opnice
serdecznie zaprasza mieszkañców oraz goœci przebywaj¹cych w S³opnicach
na uroczystoœci do¿ynkowe, które odbêd¹ siê dnia 15 sierpnia 2006 r.
Program uroczystoœci:
45
14 - Przejœcie z wieñcem ¿niwnym z Remizy OSP do Koœcio³a w S³opnicach Dolnych
1500 - Msza œw. w koœciele Andrzeja Aposto³a w S³opnicach Dolnych
1600 - Czêœæ oficjalna z wystêpami oraz II Turniej So³ectw
00
19 - Festyn, który poprowadzi zespó³ "PROMM"

knie!
Emocji nie zabra

Ju¿ po raz drugi w historii do¿ynek zostanie rozegrany Wielki Turniej So³ectw, w którym zmierz¹ siê
piêcioosobowe dru¿yny zagrzewane przez so³tysów. Przewidziano nowe i ekscytuj¹ce konkurencje! Zachêcamy
do œledzenia, kto w tym roku zdobêdzie ten, jak¿e presti¿owy puchar!

y!
Zapraszam
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