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CO NOWEGO 
W INWESTYCJACH GMINNYCH

CO NOWEGO 
W INWESTYCJACH GMINNYCH

Jak już informowałem w poprzednim biuletynie w bieżącym roku 
zaplanowano realizację wielu ważnych inwestycji, co wymaga 
wytężonej pracy głównie w okresie wakacyjnym, który to jest 
odpowiednim czasem na ich fizyczną realizację. Każda inwestycja 
przed rozpoczęciem robót budowlanych czy remontowych podlega 
procesowi przygotowania na które składa się: opracowanie 
dokumentacji budowlanej i kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na 
budowę, przeprowadzeniem postępowania przetargowego w celu 
wyłonienia wykonawcy, które kończy się podpisaniem umowy 
z wykonawcą. Okres przygotowania inwestycji w związku ze 
zmieniającymi się przepisami prawnymi ciągle się wydłuża gdyż 
zapowiadane ułatwienia proceduralne nie następują a każda kolejna 
zmiana przepisów prawnych wprowadza dodatkowe wymagania. 
Przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dalszym ciągu 
obligują nas do wyboru najtańszych wykonawców w związku z czym 
wykonawca robót w celu wygrania przetargu zmuszony jest 
zastosować najtańsze na rynku materiały i urządzenia oraz zatrudniać 
najtańszych pracowników, co w praktyce obniża jakość wykonanych 
robót i utrudnia nadzór inwestorski. Ponadto realizacja większości 
inwestycji z zewnętrznym dofinansowaniem powoduje konieczność 
spełnienia wymagań darczyńców co do sposobu dokumentowania 
wszystkich czynności, powodują konieczność gromadzenia dużej 
ilości odpowiedniej dokumentacji w związku z czym przygotowane 
pomieszczenia archiwum zakładowego dawno okazały się za małe. 
Wszelkie powyżej opisane aspekty powodują, że samo fizyczne 
wykonanie inwestycji łatwiejsze jest od załatwienia wszystkich 
wymaganych spraw formalno - prawnych i koniecznym 
dokumentowaniem wszystkich czynności.
W istniejącej sytuacji żeby terminowo zrealizować daną inwestycję 
trzeba ją zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. 
W naszej gminie właściwa współpraca Wójta i Rady Gminy przy 
terminowym wywiązywaniu się Urzędu Gminy z przygotowaniem 
projektów uchwał i zarządzeń powoduje, że wszelkie zaplanowane 
inwestycje przebiegają 
prawidłowo i w ter-
minie, a w szczegól-
ności:
ź Dobiega końca za-

planowana na okres 
wiosenny inwestycja 
polegające na roz-
budowie wodocią-
gu gminnego. In-
westycja ta pozwoli 
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na dostarczanie wody do kolejnych 25 posesji. 
Ponadto w ramach tej inwestycji wymieniliśmy 
wodomierze u 300 odbiorców wody (w związku 
z utratą okresu legalizacji poprzednich 
wodomierzy). Wodomierze zostaną zamon-
towane także na ważniejszych odgałęzieniach 
bocznych wodociągu, w celu bardziej precyzyj-
nego monitorowania ilości przepływającej 
wody. 

ź Rozpoczęła się realizacja zaplanowanych na 
okres wakacyjny inwestycji szkolnych. 
W ramach tych inwestycji zostaną wykonane 
place zabaw dla dzieci przy szkołach w 
Słopnicach Górnych i Podmogielicą oraz 
zostaną wykonane remonty w budynkach 
szkolnych:  Gimnazjum, Podmogiel icą,  
Słopnicach Górnych i na Granicach.

ź Niebawem rozpocznie się realizacja najdroższej 
tegorocznej inwestycji jaką jest remont dróg 
gminnych Słopnice-Granice, Słopnice-
Markowo i Słopnice-Markowo-Przylaski. 
Wykonywanie robót będzie się wiązało 
z utrudnieniami komunikacyjnymi na wyżej 
wymienionych drogach, w związku z tym 
prosimy aby w okresie wykonywanych robót 
ograniczyć korzystanie z tych dróg i korzystać 
z objazdów.

ź Został rozstrzygnięty przetarg i niebawem 
rozpocznie się realizacja utwardzenia 
nawierzchnią asfaltową dwóch placów 
parkingow ych przy star ym kościele 
w Słopnicach Dolnych oraz placu przy 
G m i n n y m  K o m p l e k s i e  S p o r t o w y m .  
Wykonawca tego zadania wykona również 
nawierzchnię asfaltową na drogach 
wewnętrznych: Bednarze, Janówka, Liski 
o r a z  d o ko n a  r e m o n t u  i s t n i e j ą c yc h  
nawierzchni asfaltowych na drogach, przy 
użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

ź Został rozstrzygnięty przetarg na budowę 

przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków. Przypomnę, że inwestycja ta dotyczy 
budowy 73 oczyszczalni ścieków na terenie 
posesji, których właściciele podpisani z gminą 
umowę o ich realizację. 

ź W związku z zaistniałymi w maju intensywnymi 
opadami deszczu, które to spowodowały straty 
w gminnej infrastrukturze, głównie drogowej, 
komisja gminna oszacowała szkody i obecnie 
czekamy na ich weryfikację przez komisję 
wojewódzką. Wynik weryfikacji będzie 
decydował o zakresie tegorocznych prac 
związanych z odbudową. W przypadku 
otrzymania pomocy zostanie wykonany szerszy 
zakres odbudowy natomiast w przypadku 
braku pomocy z własnych środków wykonamy 
konieczne, niezbędne prace zabezpieczające 
i przywracające właściwe funkcjonowanie 
obiektów. 

ź W ramach inwestycji na drogach planuje się 
jeszcze budowę drogi Sołtyse oraz położenie 
nawierzchni asfaltowej na drodze w osiedlu 
Jurki i Pachy.

ź Jesienią bieżącego roku planuje się rozpocząć 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej w kierunku 
Słopnic Górnych i do osiedla Brzyzek. 
Inwestycje będzie obejmowała budowę 
ok. 15 km kolektora sanitarnego i będzie 
realizowana w okresie 2 lat. 

Ponadto jak co roku realizowane są na bieżąco 
doraźne prace w celu właściwego utrzymania 
infrastruktury gminnej.
W ramach przygotowania przyszłych inwestycji:
ź Zlecono wykonanie projektu chodnika na 

brakujących odcinkach od osiedla Gwizdówka 
w kierunku Słopnic Górnych.

ź Będzie ogłoszony przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji 
sanitarnej w osiedlach Podmogielicą oraz po 
stronie Szlacheckiej od osiedla Więcki do 
osiedla Dziołówka.

ź Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej sieci wodociągowej 
w osiedlach Zagrody i Podgórze.

Szczegółowe informacja w zakresie inwestycji 
gminnych, obejmująca ich zakres oraz wartość 
będzie przedstawiona po zrealizowaniu inwestycji 
w kolejnym biuletynie.

 Józef Wikar
Kierownik Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej

Rozpoczęcie budowy placu zabaw przy SP Nr 4
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BUDOWA NARCIARSKICH 
TRAS BIEGOWYCH ZAKOŃCZONA

BUDOWA NARCIARSKICH 
TRAS BIEGOWYCH ZAKOŃCZONA

W dniu 8 lipca 2014r. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. : "Budowa narciarskich tras biegowych 
z funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Projekt ten 
został zrealizowana przy współpracy gmin: Słopnice, Kamienica i Dobra z Powiatem Limanowskim.

Inwestycja obejmowała:
- przebudowę z rozbudową istniejącego budynku dla obsługi ruchu turystycznego na trasach 
narciarstwa biegowego wraz z budową parkingu na terenie gminy Kamienica,
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- plantowanie, utwardzenie i odwodnienie istniejącej drogi leśnej na małej trasie,
- wymianę nawierzchni parkingowych przy dużej trasie (dwóch w Słopnicach i jednej w Dobrej)
- montaż elementów małej architektury na obu trasach (tablice informacyjno-przyrodnicze, znaki 
ostrzegawcze, drogowskazy, ławo-stoły w ciągu trasy, wiaty przy miejscach postojowych, kosze na 
śmieci),
- zakup sprzętu sportowego m.in. ratrak i skutery do utrzymania trasy, rowery górskie, narty biegowe, 
rowery i narty dla osób niepełnosprawnych, kijki nordick walking.
Aktualnie trwa odbiór sprzętu sportowego, który został zakupiony w ramach projektu. 

Przy odbiorze technicznym tras obecni byli przedstawiciele jednostek samorządowych biorących udział 
w projekcie.

Koszt inwestycji to 2 575 593,14 zł, w tym wkład Gminy Słopnice wynosi 173 118,36 zł.

Projekt budowy tras dofinansowany jest w ramach MRPO: "Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją 
rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z infrastrukturą towarzyszącą" współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej 
regionu". 

(Źródło: Powiat Limanowski)

I RAJD „BESKIDZKIE WYSPY” I RAJD „BESKIDZKIE WYSPY” 

W dniu  7 maja  2014 r. odbył się I Rajd dla dzieci i młodzieży 
"Beskidzkie Wyspy", zorganizowany przez Forum Gmin 
Beskidu Wyspowego i Gminę Słopnice. Celem wędrówki był  
szczyt Mogielicy - Królowej Beskidu Wyspowego.

Po zdobyciu najwyższej góry Beskidu Wyspowego turystów 
powitali Wójt Gminy Słopnice - Adam Sołtys oraz inicjator akcji 
"Odkryj Beskid Wyspowy" - Czesław Szynalik. Wędrowcy mieli 
chwilę na złapanie oddechu i podziwianie pięknych widoków, 
by potem móc spróbować swoich sił w rozmaitych 
konkurencjach. 
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Dla uczestników rajdu zorganizowano m.in.  konkurs 
piosenki turystycznej, wiedzy na temat Beskidu 
Wyspowego, pierwszej pomocy oraz zawody 
sprawnościowe (rzut kółkiem, przeciąganie liny 
i skakanie na skakance). Na wszystkich czekał gorący 
poczęstunek, a towarzystwa turystom dotrzymywał 
Wesoły Ryś. 

Po rozstrzygnięciu konkursów zwycięzcy otrzymali 
dyplomy oraz upominki. Dla przedstawicieli każdej 
gminy uczestniczącej w imprezie przygotowano 
pamiątkowe statuetki. Na zakończenie rajdu, by 
uczcić pamięć św. Jana Pawła II, wszyscy udali się pod 
krzyż papieski gdzie zapalono znicz i zaśpiewano 
Jego ulubioną pieśń -  "Barkę".
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DZIEŃ DZIECKADZIEŃ DZIECKA
W dniu 1 czerwca br. najmłodsi mieszkańcy 
Słopnic wraz z rodzicami bawili się na rodzinnym 
festynie z okazji Dnia Dziecka. 

W bajkową atmosferę wprowadziły publiczność 
występy dzieci, prezentujących się w kolorowych 
kostiumach. 
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Na scenie zaprezentowali się "Mali Słopniczanie" 
oraz Grupa Old Foolz Crew.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: na maluchów 
czekały liczne konkursy, gry i zabawy, pokaz 
baniek mydlanych oraz malowanie twarzy. 
Bardziej odważni próbowali swoich sił na 
zjeżdżalniach i dmuchawcach. 

Dzieci mogły obejrzeć samochód strażacki, 
prezentowany przez członków Ochotniczej Straży  
Pożarnej ze Słopnic oraz skosztować przysmaków 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Piknik był okazją do przejażdżki na rowerach 
zjazdowych - służących do uprawiania dyscypliny 

sportowej Downhill (ekstremalna odmiana 
kolarstwa górskiego), pod okiem członków Klubu 
Gravity Revolt. 

Miłośnicy narciarstwa biegowego mogli spotkać 
się z członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego 
"Iskra Gimnazjum", którzy demonstrowali 
maluchom jazdę na nartorolkach. 
Specjalnie dla najmłodszych fanów siatkówki 
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zawodnicy Siatkarskiego Klubu Sportowego 
Słopnice pokazywali swoje umiejętności na hali 
sportowej.
Z okazji Dnia Dziecka, pracownicy "Krainy Radości" 
przygotowali dla swoich podopiecznych spektakl 
pt.: "Czerwony Kapturek", wystawiony w budynku 
punktu opieki nad dziećmi. 

Podziękowania kierujemy do współorganizatorów 
festynu - dyrektorom, nauczycielom szkół z terenu 
Gminy Słopnice, za zaangażowanie i wkład w organizację imprezy. Szczególne podziękowania należą 
się przedszkolakom oraz ich opiekunkom i rodzicom. Dziękujemy również paniom pielęgniarkom 
czuwającym przez całą imprezę nad bezpieczeństwem maluchów oraz wszystkim organizacjom 
z terenu Gminy Słopnice, które wzięły udział w pikniku.

RAJDOWY WEHIKUŁ CZASURAJDOWY WEHIKUŁ CZASU
W dniach od 6 do 8 czerwca br. w rejonie Cichonia i Mogielicy odbył się V Rajd "Szlakami 
Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK". 
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Pierwszego dnia uczestnicy wyruszyli ze Słopnic 
Górnych do leśniczówki przy ścieżce edukacyjnej 
na Ostrą, dalej szlakiem rowerowym na Cichoń, do 
tablic na Przełęczy Słopnickiej, na Zapowiednicę 
i powrócili do bazy rajdu w ZSPiP w Słopnicach 
Górnych. Drugi dzień obejmował zadania 
terenowe związane z masywem Mogielicy. Trasę 
rajdu przemierzali uczniowie z całej Małopolski, 
napotykając na swojej drodze punkty kontrolne 
z rekonstruktorami, przebranymi za postacie 
historyczne, związane z działalnością konspira-
cyjną w czasie II wojny światowej. Większość 
inscenizacji była związana z konkretnymi wyda-
rzeniami, które miały miejsce w Słopnicach 
podczas II wojny światowej.
Patrole musiały wykazać się wiedzą z zakresu 
geografii dotyczącej przedwojennej mapy Polski, 
prezentować musztrę, zbierać raporty, rozszyf-
rowywać wiadomości, udzielać pierwszej pomocy, 
strzelać z pistoletu maszynowego, wykazać się 
znajomością pieśni patriotycznych, unikać 
kontaktu z okupantem oraz partyzantami 
sowieckimi. Na zakończenie dnia, późnym 
wieczorem patrole wyruszyły w las w poszuki-
waniu ukrytych żołnierzy cichociemnych.
Wśród dwudniowych zmagań, po wyrównanej, 
zaciętej walce - wśród patroli  I. miejsce - zajął 

patrol "Ponury", złożony z licealistów z Krakowa 
i Rudawy. Na drugim miejscu uplasował się  patrol 
"Lanca" w skład którego weszły uczennice 
Gimnazjum w Słopnicach. Podium uzupełnił 
patrol "Kruk" złożony z uczniów IV LO w Olkuszu. 
V Rajd Szlakami Żołnierzy 1 psp AK w Słopnicach 
rozpoczął, nowy czteroletni cykl turystyczno-
historyczny.
Na zakończenie "wojennych zmagań" uczestnicy 
wzięli udział w mszy świętej, ofiarowanej za tych, 
którzy polegli w walce o wolną Polskę, którą 
uświetniła wyjątkowa oprawa muzyczna. 
Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych oraz 
apel poległych podczas I i II wojny światowej. 
Część modlitewną przygotował i przeprowadził 
ks. Stanisław Kumiega - Proboszcz Parafii Słopnice 
Górne.

Przemysław Bukowiec 

Impreza była organizowana przez Instytut 

Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie, 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-

nych - 1.Pułk Strzelców Podhalańskich AK 

oraz Gminę Słopnice. W organizację rajdu 

włączyli się również: Nadleśnictwo Lima-

nowa Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR 

(5. KDW "Orkan") oraz KS "Limanowa 

Forrest". Koordynatorami rajdu, budowni-

czymi trasy i scenariusza byli dr Dawid Golik 

(IPN) i Przemysław Bukowiec (SRH 1 PSP AK). 
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WIZYTA W LAZURIWIZYTA W LAZURI
Delegacja z Gminy Słopnice w odpowiedzi na 
zaproszenie w dniach 13-15 czerwca 2014 r. 
przebywała z partnerską wizytą w Gminie Lazuri 
w Rumunii. Celem wizyty był udział w święcie 
miasta Lazari oraz towarzyszących mu uroczys-
tościach.
W wyjeździe zorganizowanym w ramach 
międzynarodowej współpracy udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Gminy i Rady Gminy 
Słopnice, Dyrektor ZPO w Słopnicach oraz 
reprezentacja Klubu Sportowego "Sokół" Słopnice. 
Pobyt u naszych zagranicznych przyjaciół 
dostarczył uczestnikom wiele niezapomnianych 
chwil oraz nowych doświadczeń.

Marzena Giza

W pierwszym dniu pobytu reprezentanci Klubu 
Sportowego "Sokół" Słopnice wzięli udział 

w międzynarodowych rozgrywkach sportowych. 

Mecze rozegrane pomiędzy ośmioma drużynami 
zakończyły się zwycięstwem naszych sportowców.

Przedstawiciele Gminy Słopnice mieli okazję 
uczestniczyć w święcie miasta.

Podczas wizyty nie zabrakło również spotkań integracyjnych w czasie których dyskutowano 
na różne tematy dotyczące życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego.
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W drugim dniu pobytu nasza delegacja wzięła udział 
w uroczystym przemarszu do grobowca polskiego 
żołnierza Mariana Kowalskiego, który zginął 
na terenie Lazuri. Grób Jego był utrzymywany 
od wojny do czasu obecnego, a w 2014 roku 
odrestaurowano go i uroczyście poświęcono.  

Uczestnicy w czasie wizyty mieli okazję bliżej 
poznać tradycję, kulturę, architekturę oraz 

codzienne życie mieszkańców Lazuri.

GALA LAUREATÓW 2014GALA LAUREATÓW 2014
Gala laureatów konkursów przedmiotowych oraz dyscyplin sportowych roku szkolnego 2013/14 
odbyła się 24 czerwca br. na hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych i Gimnazjum 
w Słopnicach.
Wśród najlepszych uczniów znalazło się 12 finalistów i 3 laureatów konkursów przedmiotowych oraz 
liczne grono sportowców. Swój sukces laureaci świętowali wraz z rodzicami oraz nauczycielami, którzy 
przygotowywali ich do konkursów i zawodów. Gratulacje wraz z pamiątkowymi dyplomami i nagrodami 

wręczyli laureatom: Wójt Gminy Słopnice - Adam 
Sołtys, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Nowym Sączu - Stanisław Szudek, Przewodniczący 
Rady Gminy Słopnice - Józef Filipiak oraz dyrektorzy 
szkół z terenu Gminy Słopnice. Serdeczne gratulacje 
i słowa uznania zostały również skierowane do 
rodziców i nauczycieli, którzy także świętowali 
sukcesy swoich dzieci i wychowanków. W ogólnej 
klasyfikacji laureatów Powiatu Limanowskiego 
uczniowie z Gminy Słopnice uplasowali się bardzo 
wysoko.
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W gronie nagrodzonych znaleźli się: 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach:
1. Jerzy Pachut - laureat Małopolskiego Konkursu Historycznego "Wielcy Polacy zasłużyli na 
Niepodległość Polski" - opiekun p. Barbara Wilczek
2. Mateusz Kęska - laureat Małopolskiego Konkursu Biblijnego - opiekun p. Krystyna Zaniewska.
3. Michał Porębski - finalista Małopolskiego Konkursu Biblijnego - opiekun p. Krystyna Zaniewska.
4. Szczepan Wikar - finalista Małopolskiego Konkursu Biblijnego - opiekun p. Barbara Wilczek.
5. Aleksandra Goryczka - finalistka Małopolskiego Konkursu Matematycznego - opiekun p. Agnieszka 
Tokarczyk.
6. Agnieszka Biedroń - finalistka Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego - opiekun p. Justyna Sołtys.
Wyniki sportowe:
1. Filip Papież - V miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Zawodach Tenisa Stołowego - opiekun 
p. Józef Szczecina.
2. Filip Papież i Wojciech Ranosz - VII miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Zawodach Tenisa 
Stołowego - opiekun p. Józef Szczecina
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z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach:
1. Sebastian Piaskowy - finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego - opiekun p. Dawid 
Młynarczyk.
Wyniki sportowe:
1. Mateusz Franczak, Sebastian Florek, Adrian Franczak, Wojciech Mirek, Damian Pach, Grzegorz 
Krzyściak, Kacper Worotniak, Jan Giemzik, Piotr Niemiec - I miejsce w Małopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w sztafetowych Biegach Przełajowych w Kategorii Chłopców na dystansie 9 x 1000 m 
w Nowym Targu - opiekun p. Marcin Gancarczyk.

z Gimnazjum w Słopnicach:
1. Krzysztof Piaskowy - laureat Małopolskiego Konkursu z Fizyki - opiekun p. Beata Sułkowska-Liszka.
2. Kinga Giemzik - finalistka Małopolskiego Konkursu Geograficznego - opiekun p. Marek Kłodnicki.
3. Mateusz Wikar - finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego - opiekun p. Marek Kłodnicki.
4. Krystian Wojnarek - finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego - opiekun p. Lucyna Sroka.
5. Katarzyna Mirek - finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego - opiekun p. Danuta Więcek
6. Monika Florek - finalistka Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie - opiekun p. Ewa Więcek.
7. Dominik Ślazyk - finalista Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie - opiekun p. Ewa Więcek..
8. Julia Kaptur - finalistka Małopolskiego Konkursu Tematycznego - Stulecie Czynu Legionowego - 
opiekun p. Beata Kęska.
Wyniki sportowe: 
1. Kowalczyk Bartłomiej, Sroka Karol, Sroka Łukasz, Giemzie Andrzej, Pach Dominik, Florek 
Radosław, Tomera Karol, Piaskowy Krzysztof, Kowalczyk Andrzej, Śliwa Kamil - I miejsce 
w Wojewódzkiej Gimnazjadzie Młodzieży - Sztafetowe Biegi Przełajowe - opiekun p. Rafał Jędzejek.
2. Pach Dominik - I miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych - opiekun p. Rafał 
Jędzejek.
3. Wikar Kinga, Franczak Gabriela, Kapera Maria, Kuzar Natalia, Franczak Kaila, Ślazyk Weronika, 
Sroka Mariola, Grucel Magdalena, Banach Marta, Wojcieszak Kinga - II miejsce w Wojewódzkiej 
Gimnazjadzie Młodzieży - Sztafetowe Biegi Przełajowe - opiekun p. Wojciech Kordeczka.
4. Kowalczyk Andrzej - III miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych - opiekun 
p. Rafał Jędzejek.
5. Gembacz Marcin, Kaim Michał - V miejsce W Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Drużynowym Tenisie 
Stołowym - opiekun p. Lidia Pach.
6. Mateusz Śliwa, Kamil Śliwa, Karol Franczak, Karol Tomera, Bartłomiej Kowalczyk, Mateusz Wikar, 
Damian Czepiel, Dominik Pach, Fabian Nowak, Krzysztof Grucel, Łukasz Banach, Patryk Nowak - 
II miejsce w Ogólnopolskim Finale Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej - opiekun p. Wojciech 
Kordeczka.

Galę uświetnił występ artystyczny wykonany przez młodzież Gimnazjum ze Słopnic. Podczas gali swoje 
zdolności muzyczne zaprezentowali uczniowie nowopowstałego w Gimnazjum zespołu muzycznego. 
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W debiutanckim repertuarze zespół wykonał cztery utwory. Grupa muzyczna powstała z inicjatywy 
młodych talentów muzycznych - uczniów Gimnazjum przy wsparciu nauczycieli Pani Joanny Jaworz-
Dutki i gitarzysty Pana Mariusza Ciuły. 
Nagrodzonym laureatom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji. Mamy nadzieję, że 
ich grono z roku na rok będzie coraz większe. Tak duża liczba laureatów i finalistów oraz osiągnięcia 
sportowe i wyniki egzaminów na zakończenie klas VI oraz gimnazjum, świadczy o wysokim poziomie 
nauczania realizowanym w Gminie Słopnice. Natomiast dobra baza sportowa i oferowane przez szkoły 
zajęcia dodatkowe w różnych dziedzinach (sport, kultura, turystyka), dają możliwość nieograniczonego 
rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.

Marzena Giza

„MUZYCZNE LATO” ROZPOCZĘTE„MUZYCZNE LATO” ROZPOCZĘTE

Grill,  potraw y regionalne, mini wesołe 
miasteczko i dobra muzyka równa się rodzinnej 
biesiadzie, którą samorząd gminy Słopnice 
zorganizował w dniu 22 czerwca br. dla 
mieszkańców Słopnic w ramach imprezy 
"MUZYCZNE LATO 2014". Impreza ta stanowiła 
oficjalne otwarcie sezonu wakacyjnego 
i artystycznego lata na terenie gminy. 

Muzyczne lato zostało rozpoczęte koncertem 
w wykonaniu Orkiestry "WIOLIN" ze Słopnic.

Następnie na scenie słopnickiego amfiteatru wspaniały pokaz artystyczny zaprezentowały dzieci 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach.

Wiele pozytywnych emocji przyniósł wszystkim 
uczestnikom zabawy występ zespołu muzycznego 
"SPARROW" ze Słopnic.

Koncertowanie w dalszej części imprezy 
przekształciło się w festyn taneczny 

z zespołem "BANITAS".
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W ramach imprezy Muzyczne Lato 2014 
w skateparku w Słopnicach odbyły się zawody 
deskorolkowe o Puchar Wójta Gminy Słopnice. 
Zawodnicy wykazali się znakomitymi umiejętno-
ściami   i sprawnością fizyczną. Triki wykonane na 
desce dostarczyły widzom wiele emocji.  

Uczestnicy podczas imprezy mogli skosztować 
różnego rodzaju potrawy regionalne przygotowane 
specjalnie na niedzielną imprezę przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic.

Najmłodsi uczestnicy rodzinnej biesiady mogli 
do woli korzystać z zjeżdżalni, sprawdzić siły 

na trampolinie oraz zajadać słodycze.

Niedzielna impreza przyciągnęła do Słopnic wielu 
mieszkańców, a także gości z sąsiednich gmin.

- W przejeździe indywidualnym następujące miejsca 
zajęli: I  - Wojciech Sołtys,   II - Szymon Dobrowolski, 
III - Adam Miratyński, IV - Dominik Krzemiński.
W kategorii Best Trick najlepszy okazał się Wojciech 
Sołtys. Zawodnikom na scenie amfiteatru zostały 
złożone gratulacje oraz wręczone nagrody.

Stoisko regionalne Koła Gospodyń Wiejskich dla 
uczestników imprezy kulturalnej "Muzyczne Lato 2014" 
oraz koszt zespołu "BANITAS" wchodzą w skład  projektu 
pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla nowopowstałej 
sekcji Orkiestry "Wiolin" ze Słopnic i organizacja imprezy 
kulturalnej "Muzyczne Lato 2014" w Słopnicach" w ramach 

działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie 
"Małych projektów" na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Marzena Giza
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IX FESTYN PARAFIALNY ZA NAMIIX FESTYN PARAFIALNY ZA NAMI
W pierwszą niedzielę lipca w Słopnicach odbył się IX Festyn Parafialny. Parafianie, darczyńcy 
i sponsorzy, którzy całym sercem i modlitwą wspierali inicjatywę budowy nowego kościoła przybyli 
po raz dziewiąty by tym razem wspomóc dzieło wykończenia nowej świątyni.

Zabawę rozpoczął mecz Kawalerzy - Żonaci, który 
rozegrany został na stadionie KS Sokół Słopnice. Po 
zaciętej walce, wspartej dopingiem kibiców mecz 
zakończył się remisem 3:3. Ostatecznie po serii 
rzutów karnych zwyciężyli Kawalerzy. 

Stałym punktem programu była msza święta 
o d p r aw i o n a  w  i n te n c j i  b u d ow n i c z yc h ,  
ofiarodawców i darczyńców budowy kościoła 

pw. Św. Jana Pawła II, która po raz pierwszy 
w historii festynów odbyła się w budynku nowej 
świątyni. Po liturgii pod budynek urzędu gminy 
przejechała parada motocyklowa, którą prowadził 
ks. Jan Gniewek. 

Tam rozpoczęto drugą część festynu zainicjowaną 
występem Orkiestry Dętej "Wiolin" ze Słopnic. 

Oficjalnie uczestników imprezy powitali Pro-
boszcz Parafii Słopnice Dolne - ks. Jan Gniewek 
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oraz Wójt Gminy Słopnice - Adam Sołtys. Złożyli oni 
także podziękowania dla kierownika budowy - 
inż. Aleksandra Cynara oraz kierownika robót - 
Stanisława Florka, którzy włożyli tak wiele pracy 
i serca w dzieło budowy nowej świątyni oraz dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do wniesienia 
nowego kościoła.

Następnie na deskach słopnickiego amfiteatru 
program artystyczny zaprezentował Zespół "Mali 
Słopniczanie". 

Po nim publiczność obejrzała występ grupy "Old 
Foolz Crew", która wykonała pokaz tańca 
breakdance,  a  także występy zespołów 

regionalnych: "Zbyrcok" oraz "Słopniczanie". 

W kolejnej części imprezy odbyło się losowanie 
atrakcyjnych nagród, po którym na scenie pojawił 
się zespół "Gang Marcela".

Po występie muzyków rozpoczęto licytację 
i kolejne losowanie nagród. 



Nasze SŁOPNICE

19

IX Festyn Parafialny zakończyła zabawa taneczna 
w rytmie muzyki zespołu "Cyje Zbóje". 

Oprócz występów na scenie podczas imprezy 
można było skosztować przysmaków przygoto-
wanych przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Słopnic. 
Nie zabrakło także stoisk z lodami, watą cukrową, 
wypiekami i serami regionalnymi oraz przysma-
ków z grilla. Dodatkową atrakcją jak zawsze były 
dmuchańce. 

Proboszcz Parafii Słopnice Dolne ks. Jan Gniewek i Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys składają serdeczne 
podziękowania wszystkim uczestnikom IX Festynu Parafialnego za zaangażowanie, wszelki trud, 
ofiarność i pomoc w organizacji imprezy oraz za stworzenie ciepłej i rodzinnej atmosfery.

SŁOPNICE NAJLEPSZE 
W INWESTYCJACH I DYNAMICE ROZWOJU

SŁOPNICE NAJLEPSZE 
W INWESTYCJACH I DYNAMICE ROZWOJU

Gmina Słopnice została doceniona w rankingu: "Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2013 
roku", zajmując pierwsze miejsce w dwóch najważniejszych kategoriach: "Aktywność inwestycyjna 
gmin" oraz w module "Dynamika". W kategorii 
tej analizie poddano m.in. udział wydatków na 
inwestycje w wydatkach ogółem, wydatki 
inwestycyjne na jednego mieszkańca, wydatki 
inwestycyjne na transport, oświatę i wychowanie, 
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz 
wysokość pozyskanych środków unijnych, czy 
stopień zadłużenia. Gmina Słopnice okazała się 
liderem wśród gmin Powiatu Limanowskiego 
pod względem wysokości pozyskanych 
środków unijnych w 2013 roku. Ranking 
obejmował wszystkie 39 jednostek samorządu 
terytorialnego z powiatów: limanowskiego, 
gorlickiego i nowosądeckiego. Gminy oceniane 
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były w 5 kategoriach według zobiektywizowanych kryteriów, na podstawie danych pozyskanych 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Oceny tej po raz szósty podjęła się Fundacja Sądecka oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Sączu. Wyniki rankingu zostały przedstawione na uroczystej gali, która odbyła się 28 czerwca 
br. w MCK Sokół w Nowym Sączu.

Wysoka ocena postawiona Gminie Słopnice jest ogromnym wyróżnieniem dla samorządu gminy 
i wszystkich mieszkańców oraz motywacją do dalszego działania na rzecz rozwoju naszej miejscowości. 
Świadczy to o aktywności gminy w pozyskiwaniu środków unijnych, dynamicznym rozwoju 
i efektywnym zarządzaniu, ponieważ nasza gmina zajęła I miejsce wśród gmin trzech powiatów 
(subregionu sądeckiego). Zwycięstwo w kategorii inwestycji i dynamicznego rozwoju nad pozostałymi 
gminami, miastami, miastem Nowy Sącz, pokazało, że nawet mała gmina może być najlepsza.

PROJEKT 

„RECEPTA NA ZATRUDNIENIE”
PROJEKT 

„RECEPTA NA ZATRUDNIENIE”
Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych, który stwarza szanse na zatrudnienie. Z jednej strony 
osoby bezrobotne mogą uzyskać dopasowane do ich oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego rynku 
szkolenie zawodowe, uzyskać płatny staż zawodowy i wejść na rynek pracy. Pracodawcy zaś mają 
możliwość w bezpiecznych warunkach sprawdzić kompetencje i zaangażowanie pracownika, którego 
przyjmą na staż, zanim zaoferują mu zatrudnienie. 

Warunkiem udziału w projekcie jest:
- zamieszkanie na terenie gmin: Tymbark, 
Słopnice, Kamienica
- bycie jednocześnie osobami bezrobot-
nymi i ubogimi (zgodnie z art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej) lub
- bycie osobą bezrobotną pozostającą 
nieprzerwanie w rejestrze Powiatowego 
Urzędu Pracy przez co najmniej 24 
miesięcy
- złożenie w wymaganym terminie 
wypełnionych i podpisanych dokumen-
tów rekrutacyjnych.
Każde zgłoszenie rozpatrywane jest 
indywidualnie gdyż poza podanymi 
głównymi kryteriami udziału w projekcie 
jest kilka kryteriów dodatkowych które 
kwalifikują do udziału (np. w przypadku 
krótszego pozostawania bezrobotnym).
Uczestnikom projektu zostaje zapewnio-
ny: pakiet materiałów szkoleniowych, 
materiały i pomoce dydaktyczne, bada-
nia lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, 
stypendium szkoleniowe, stypendium 
stażowe, certyfikat uczestnictwa w pro-
jekcie. 
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Mieszkańcy Słopnic już korzystają z projektu. Osoby te odbyły spotkanie z doradcą zawodowym oraz 
skorzystały ze szkolenia zawodowego sfinansowanego przez projekt. Wszystkie te zajęcia odbywają się 
w Słopnicach.
Rekrutacja została przedłużona do końca lipca. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowe 
informacje na temat zasad rekrutacji i udziału w projekcie można uzyskać na 
www.recepta.frnip.org.pl lub pod nr tel. 506 144 892, w biurze spółdzielni socjalnej Okno Na Świat 
lub w GOPS.

PAKIETY GODZINOWE 
W „KRAINIE RADOŚCI” 
PAKIETY GODZINOWE 
W „KRAINIE RADOŚCI” 

Punkt opieki nad dziećmi "Kraina Radości" prowadzony przez Okno Na Świat Spółdzielnię Socjalną 
informuję, że wg najnowszych interpretacji Ministerstwa, dofinansowanie z programu Maluch 2014 
przysługuje także do pakietów godzinowych. 
Można zatem skorzystać z miejsca dofinansowanego z programu Maluch 2014 (176 zł) także do pakietów 
godzinowych (100 i 50 godzin). 

Pakiet do 100 godzin miesięcznie 
- pełna płatność 370 zł minus zwrot 
z dofinansowania 176 zł =  194 zł

Pakiet do 50 godzin miesięcznie 
- pełna płatność 270 zł minus zwrot 
z dofinansowania 176 zł = 94 zł 

Szczegółowe informacje w punkcie opieki 
u Pani Elżbiety Banach tel. 606 511 341

PIJĄCY CZY UZALEŻNIENI?
Część 5

PIJĄCY CZY UZALEŻNIENI?
Część 5

Na końcu cyklu tych artykułów miałem napisać, co 
można zrobić z osobą, która nadużywa alkoholu. 
I teraz przyszła na to pora. Omówimy więc kilka 
możliwości rozważając ich plusy i minusy.
Zaczniemy od tego, że można złożyć wniosek do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o leczenie odwykowe. To może 
pomóc, choć nie musi. O tym jak ta procedura 
wygląda już pisałem i nie ma potrzeby tutaj tego 
powtarzać. Jest to szansa dla człowieka, którą 
może wykorzystać i dlatego mimo niskiej 

skuteczności takiego kroku, warto taką szansę 
stworzyć. Dalsze kroki zależą od tego jak bardzo 
osoba jest uzależniona i jak bardzo ciąży to na 
funkcjonowaniu rodziny. Rozważymy więc kilka 
przypadków.
Jeżeli w związku z nadużywaniem alkoholu 
zdarzają się takie incydenty jak pobicie, szarpanie, 
wyzwiska, czy groźby uszkodzenia ciała i jeżeli 
zdarza się to przez czas dłuższy, to można wówczas 
zgłosić  przestępstwo znęcania  s ię  nad 
najbliższymi członkami rodziny. Przestępstwo 
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takie jest ścigane z urzędu, to znaczy, że Policja 
sama zbiera dowody a poszkodowany nie jest 
stroną w sprawie. Choć postępowanie jest 
prowadzone z urzędu przez Prokuraturę, to 
sprawy dość rzadko kończą się przesłaniem aktu 
Oskarżenia do Sądu. W przypadku gdy nie ma 
przemocy fizycznej, Policja prawie nigdy nie 
kieruje sprawy do Sądu i zwykle umarza 
postępowanie. Jest to o tyle niebezpieczne, że 
sprawca przemocy staje się pewniejszy siebie bo 
"nic mu nie zrobili". Podejmując decyzję 
o zgłoszeniu przestępstwa znęcania trzeba się 
przygotować na to, żeby Policji przedstawić jak 
najwięcej i jak najlepszych dowodów. Po pobiciu 
trzeba więc zrobić obdukcję u lekarza. Może ją 
zrobić każdy lekarz. Można zgłosić świadków. 
Świadkami mogą być także dzieci niepełnoletnie. 
Mogą to być nagrania lub notatki z nagrań. 
Zachowanie osoby agresywnej można uznać za 
znęcanie, jeżeli powtarza się regularnie przez 
dłuższy czas np. kilka miesięcy. Pojedyncze pobicia 
nie są znęcaniem i w takim przypadku postę-
powanie będzie umorzone bo pobicie to całkiem 
inne przestępstwo niż znęcanie się.
Dlatego lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem 
jest zgłoszenie pojedynczych zdarzeń: np. pobicia, 
a nawet tylko tzw. groźby karalnej. Są to 
przestępstwa ścigane na wniosek pokrzyw-
dzonego. Zgłasza się je także na Policji. Nie można 
bezkarnie, ot tak sobie powiedzieć komuś: "ja cię 
zabiję" albo "połamię ci ręce i nogi". Jeżeli osoba 
której się tak grozi, rzeczywiście obawia się o swoje 
zdrowie i życie a osoba która jej grozi jest w stanie 
rzeczywiście taką groźbę spełnić np. gdy jest 
pijana, to sprawa bardzo szybko kończy się 
wyrokiem skazującym. Prawda, że wyrok jest 
zwykle w zawieszeniu, ale jest i może być 
odwieszony. To zwykle daje rodzinie kilka lat 
spokoju.
Podejmując kroki prawne w tym kierunku trzeba 
mieć świadomość dwóch spraw. Po pierwsze, że 
gdy się już zgłosiło przestępstwo, to trzeba sprawę 
poprowadzić do końca, czyli do wyroku 
skazującego. Gdy nie złoży się zeznań, odwoła je 
albo wycofa akt oskarżenia, to tym samym 
umacnia się poczucie agresora, że jest nie do 
ruszenia i wszyscy się go boją. Dlatego nie należy 
takiego zgłoszenia traktować jako straszaka ale 
jako sprawę, która musi się zakończyć wyrokiem 
skazującym. Bo to dopiero po wyroku sprawca 

może mieć orzeczony zakaz zbliżania się czy np. 
eksmisję z mieszkania. Po drugie - dla małżonków 
czy partnerów taki krok jest początkiem drogi, 
z której często nie ma już powrotu. Postępowanie 
karne zwykle prowadzi do rozpadu związku, bo w 
jego trakcie trzeba powiedzieć o rzeczach 
strasznych. Często oskarżenia są obustronne i gdy 
takie ciężkie słowa padną na sali sądowej, to 
zwykle już się ich nie wybacza. Tyle, że przemoc a 
zwłaszcza regularna jest sama w sobie świadec-
twem rozpadu związku.
Bywa też tak, że alkoholik "nikomu krzywdy nie 
robi" a tylko przepija wszystkie zarobione 
pieniądze. Jeżeli zarabia je legalnie lub ma 
emeryturę albo rentę, to można wnioskować do 
Sądu Rodzinnego o to, żeby jego wypłata czy inne 
świadczenia były wypłacane do rąk współmał-
żonka. Jeżeli pracuje na czarno - to oczywiście nic z 
tego nie będzie.
Bardzo niebezpieczna sytuacja jest wtedy, gdy 
współmałżonek zaciąga kredyty i bierze pożyczki, 
które potem przepija. Tu ostrzegam, że oboje 
małżonkowie są solidarnie i wzajemnie odpowie-
dzialni za swoje długi. Tak więc może dojść do 
sytuacji, że jeden bierze pożyczki i pije a drugi 
będzie musiał je spłacać. Można tego uniknąć na 
dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że można 
u notariusza zawrzeć umowę o rozwiązaniu 
wspólności majątkowej. Drugi jest taki, że można 
wystąpić do Sądu Rodzinnego o zwolnienie 
z odpowiedzialności za długi współmałżonka. Co 
ważne, Sąd może postanowić o zwolnieniu 
z odpowiedzialności za długi wcześniej zaciąg-
nięte. Jeżeli tego się nie zrobi, to trzeba mieć 
świadomość, że trzeba będzie spłacać długi 
współmałżonka.
Inną sprawą jest to, co małżonek kupuje na tak 
zwany "zeszyt". Ostatnio ubyło u nas małych 
sklepów a te większe niekoniecznie dają towar na 
zeszyt. Niemniej jednak zwracam uwagę, aby pod 
żadnym pozorem nie spłacać takich należności za 
małżonka. Kto dał towar na zeszyt niech się też 
martwi o zapłatę. W przypadku alkoholików nie 
ma tu co mówić o honorze rodziny. Alkoholu nie 
powinno się sprzedawać komuś, kto nie ma na 
niego pieniędzy. Jeżeli sprzedawca tak robi niech 
się martwi sam, bo wie dobrze komu i dlaczego 
sprzedał.
Bywa i tak, że alkoholik jest bardzo uciążliwy 
i utrudnia na wszelkie sposoby życie rodzinie. 
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Wówczas wiele kobiet nie mogąc znieść takiej 
sytuacji decyduje się na rozwód albo na separację. 
Omówimy więc i te formy wyjścia z sytuacji.
Czy jest sens podejmować taki krok, czy też nie - to 
zależy od wielu okoliczności.
Po pierwsze - trzeba wziąć pod uwagę to, czy po 
rozwodzie będzie gdzie mieszkać. Bo w przypadku 
rozwodu dochodzi także do podziału majątku. 
Często sprawa się tak kończy, że dom jest 
własnością męża i jest on w stanie udowodnić, że 
on sam na jego budowę nakładał. Żona pozostaje 
więc z dziećmi bez dachu nad głową albo bez 
męża, bez dzieci i bez dachu nad głową - bo sąd 
może w takim przypadku orzec że dzieci powinny 
być z ojcem bo to on gwarantuje lepsze 
zabezpieczenie ich potrzeb.
Po drugie - czy rozwód doprowadzi do odizolo-
wania się od takiego człowieka. Bo jeżeli wszyscy 
będą nadal mieszkać w tym samym domu to 
przecież nic się nie zmieni.
Po trzecie - po rozwodzie nikt nie przestaje być 
rodzicem. Oboje rodzice nadal mają prawa 
rodzicielskie i mogą sobie bez przeszkód 
utrudniać życie a szczególnie sprawy związane 
z opieką nad dziećmi - praktyka mówi, że bardzo 
często się tak dzieje na złość sobie.
Po czwarte - rozwód nie zapewnia żadnych 
dochodów a do złożenia wniosku o alimenty nie 
jest bynajmniej potrzebny.
Po piąte - wszystkie dzieci chcą mieć oboje 
rodziców i normalną rodzinę - choćby trzeba było 
za to drogo zapłacić opinią w środowisku 
i własnym cierpieniem. Trzeba brać pod uwagę, że 
to czego chcą dzieci od rodziców wcale nie jest 
tym samym, czego chcą dorośli ludzie od siebie.
Dochodzą jeszcze kwestie światopoglądu i tego, 
czy dopuszcza on takie rozwiązanie.
Decydując się na taki krok warto przemyśleć to 
czego oczekujemy od życia po rozwodzie i jakie 
ono naprawdę będzie.
Sprawy majątkowe można uregulować bez 
rozwodu. Sprawy opieki nad dziećmi też, 
podobnie alimenty. Pozostaje właściwie tylko 
kwestia "ułożenia sobie życia na nowo". 
Specjalnie podkreślam te słowa, bo chodzi tu o to 
czego chce lub chcą małżonkowie. A warto 
zapytać czego chcą dzieci, które się same na świat 
nie prosiły. Na pewno chcą świętego spokoju 
i bezpieczeństwa. Ale czy chcą aby rodzice 
przestali być mężem i żoną ? Nie sądzę też, żeby 

dzieciom sprawiało różnicę, czy rodzice się 
rozwiedli w Sądzie, czy dostali unieważnienie 
małżeństwa w Kurii. Każda forma rozpadu związku 
rodziców jest dla dzieci wstrząsająca i specjaliści 
porównują to tylko do śmierci jednego z rodziców, 
tyle, że śmierć jest naturalnym zjawiskiem.
Żeby z tego wszystkiego co niesie ze sobą rozwód 
zdać sobie sprawę przed rozwodem, warto 
przeczytać książki Katarzyny Grocholi a szczegól-
nie "Nigdy w życiu" i "Ja wam pokażę". Nie wiem, 
czy to było zamiarem autorki ale opisuje ona próbę 
ułożenia sobie życia na nowo po rozwodzie a tak 
naprawdę stałym wątkiem jest tzw. "Eksio" czyli 
były mąż, który bynajmniej nie zniknął z życia wraz 
z rozwodem ale wciąż i na nowo wpływa na życie 
autorki. Szczególnie te dwie książki Grocholi 
bardzo dobrze oddają życie po rozwodzie 
w porównaniu z tym, czego się oczekiwało a mam 
na to dowód z Sali sądowej, bo byłem swojego 
czasu ławnikiem w Sądzie Rodzinnym. Szczególnie 
wspominam sprawę byłego małżeństwa, które nie 
mogło się dogadać w sprawie opieki nad córką 
i w tej sprawie byli właśnie w Sądzie a byli 9 lat po 
rozwodzie. Pan przyszedł na salę sądową z wielkim 
bukietem róż, który wręczył "zbaraniałej" byłej 
żonie zapewniając ją przy tym, że zawsze bardzo ją 
kochał i nadal kocha. Pani sędzia tak była 
wzruszona jego zachowaniem się, że klepnęła mu 
wszystko czego chciał wbrew woli żony i córki, 
które miały go serdecznie dość i chciały żeby 
przestał je wreszcie nachodzić w mieszkaniu do 
którego się wyniosły.
Statystyki mówią, że jeśli po rozwodzie małżon-
kowie próbują sobie układać życie na nowo, 
zwykle nie wychodzi to lepiej niż za pierwszym 
razem, bo tak naprawdę nie zlikwidowali przyczyn 
tego, że się im nie powiodło. I to nie zależy od tego 
czy rozwód był cywilny czy kościelny. Bo co 
w końcu znaczy, że wzięło się ślub z człowiekiem 
niedojrzałym? Ano to, że samemu było się tak 
samo niedojrzałym, żeby tego nie widzieć! Po 
drugie - pierwszy związek zwykle pozostawia po 
sobie ślady - choćby nieufność którą bardzo 
trudno przezwyciężyć, a która może doprowadzić 
do rozpadu kolejnego związku. To też bardzo 
dobrze widać w książkach Grocholi.
Ale jeszcze bardziej polecam inną książkę 
autorstwa amerykańskiej psycholog Judith 
S. Wallerstein pod tytułem: "Druga szansa 
mężczyźni, kobiety i dzieci 10 lat po rozwodzie". 
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Jest to książka, która obala mit rozwodu dla dobra 
dzieci.
Wallerstein przez ćwierćwiecze obserwowała 93 
dzieci (początkowo było ich nawet 131) z 60 
rozbitych związków. Wszystkie mieszkały w tym 
samym hrabstwie Marin w Kalifornii. Po latach 
okazało się, że w większym stopniu nadużywają 
alkoholu i narkotyków niż ich rówieśnicy 
z "normalnych" rodzin oraz mają większe trudności 
z kształtowaniem dobrych relacji w założonych 
przez siebie rodzinach. Z ogólnokrajowych badań 
dokonywanych w całej Ameryce wynika też, że aż 
85 proc. przestępstw kryminalnych dokony-
wanych jest przez dzieci z rozwiedzionych rodzin, 
cztery piąte proc. seryjnych morderców pochodzi 
właśnie z rozbitych związków, a 80 proc. 
pacjentów szpitali psychiatrycznych to dzieci, 
których rodzice się rozwiedli. To właśnie one 
popełniają 75 proc. wszystkich samobójstw, mniej 
więcej podobny odsetek uzależnia się od 
narkotyków. Takie dzieci wcześniej od swoich 
rówieśników przechodzą inicjację seksualną, 
rzadziej się pobierają i częściej rozwodzą. W ten 
sposób przekazują swoje problemy kolejnemu 
pokoleniu. Wallerstein na podstawie wieloletnich 
wywiadów z owymi "dziećmi" odkryła, że szok 
porozwodowy rozłożony jest w czasie. Jej zdaniem 
prawdziwe cierpienie spotyka je dopiero 
w dorosłości. Po pierwsze, owe dzieci nie potrafią 
stworzyć prawidłowych relacji z drugą osobą. 
Nigdy nie widzieli zgodnych rodziców, sami więc 

improwizują. "Dziecko z rozbitego związku w 
wieku dorosłym jest jak tancerz, który nigdy nie 
widział tańca" - tak obrazowo ujmowała to 
Wallerstein. Warto więc te książki przeczytać 
i popracować nad swoim życiem, spróbować 
rozwiązać problemy, które rozwiązać można w 
inny sposób zanim podejmie się ten najbardziej 
drastyczny w życiu rodziny krok.

Doszliśmy do końca rozważań o proble-
mach alkoholowych i przemocy w rodzinie. Można 
oczywiście pisać więcej, mówić o szczegółach, 
wskazywać inne jeszcze problemy. Myślę jednak, 
że w tych kilku odcinkach poruszyłem wszystkie 
ważne tematy związane z uzależnieniami. 
Dokładniej można mówić tylko o sprawach 
indywidualnych, bo każdy problem jest w szcze-
gółach inny. Moją intencją było pokazać 
najbardziej skuteczne sposoby radzenia sobie 
z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie. 
Przykro mi, że nie mogę wskazać takiego 
szybkiego i łatwego sposobu jak np. zażycie leków 
uspokajających czy czegoś podobnego. Ale takich 
problemów w ten sposób rozwiązać się nie da, bo 
łączą się głęboko z psychiką, przeżyciami, 
uczuciami, oczekiwaniami człowieka i całej 
rodziny. Mam też nadzieję, że te artykuły będą 
zachętą do szukania dalszej pomocy i drogi 
wyjścia z sytuacji, że pokazały iż to jest możliwe, 
choć nie zawsze tak, jak byśmy tego chcieli.

Edward Sroka
Kierownik GOPS w Słopnicach

ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW 

Korzystanie z własnego gruntu, poprzez wycinkę 
d r ze w,  j e s t  o bw a row a n e  o b ow i ą z k i e m  
wcześniejszego uzyskania zezwolenia na ich 
usunięcie.

Lasy
Zezwolenia na wycinkę drzew w lasach - na 
gruntach leśnych (czyli gruntach sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów jako lasy i oznaczonych 
symbolem Ls), wydaje z upoważnienia Starosty 
Limanowskiego - Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Limanowa.
Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej, 
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w której Nadleśniczy ustala zadania z zakresu 
gospodarki leśnej mające na celu zapewnienie 
powszechnej ochrony lasu, prowadzenie pra-
widłowej gospodarki leśnej oraz utrzymanie 
lasu i zapewnienie ciągłości użytkowania. 
Jednym z tych zadań jest wyrąb drzew.
Wnioski o wydanie zezwolenia na wyrąb drzew 
w lasach mogą składać właściciele (współ-
właściciele) lub posiadacze lasu:
- w siedzibie Nadleśnictwa Limanowa (w godzi-
nach pracy),
- lub w Urzędzie Gminy w Słopnicach, w każdy 
poniedziałek, w godzinach 11:00 -13:00. 
W tym czasie w Urzędzie Gminy pełni dyżur 
i przyjmuje strony leśniczy (specjalista) ds. 
lasów niepaństwowych - Pan Jarosław Oleksy.
We wniosku o wydanie zezwolenia na wyrąb 
drzew w lesie podaje się nr działki ewidencyjnej 
(nr działki leśnej) z której zamierza pozyskać się 
drewno i powierzchnię tej działki.
Poza wydaniem zezwolenia leśniczy dokonuje 
cechowania drewna po ścince i wydaje 
świadectwo legalności pozyskania drewna.
Kontakt z leśniczym "od lasów niepaństwo-
wych (chłopskich)" pod nr tel. 509 945 510.
Wycinka w lesie drzew bez zezwolenia 
zagrożona jest karą grzywny i przepadkiem 
samowolnie pozyskanego drewna.

Grunty inne
Zezwolenia na usunięcie drzew z gruntów innych niż 
leśne wydaje Wójt Gminy Słopnice. Grunty inne to 
grunty rolne; grunty orne (w ewidencji gruntów 
oznaczone jako R), łąki (Ł), pastwiska (Ps), tereny 
zabudowane (B), zadrzewienia (Lz), drogi (dr) 
i nieużytki.
Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej, 
w której zezwala się na usunięcie określonej ilości 
drzew z terenu danej działki, w ustalonym terminie.
Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
z gruntów nieleśnych mogą składać właściciele 
(współwłaściciele) lub posiadacze gruntów - do 
Urzędu Gminy w Słopnicach.
We wniosku podaje się m.in. gatunki drzew które 
zamierza się usunąć, nr działki ewidencyjnej na której 
rosną drzewa.
Zezwolenie na usunięcie jest wymagane dla 
wszystkich drzew (w tym uschniętych, złamanych, 
przeznaczonych „na opał”) z wyjątkiem:
- drzew owocowych,
- drzew których wiek nie przekracza 10 lat.

Zezwolenia wydawane są bezpłatnie.
Usuwając bez zezwolenia drzewa z gruntów 
nieleśnych ryzykujemy naliczeniem horrendalnie 
wysokiej kary, której wysokość  regulują przepisy 
prawne.

Tadeusz Florek

KARTA DUŻEJ RODZINYKARTA DUŻEJ RODZINY
Kartę mogą otrzymać członkowie rodziny w której jest przynajmniej troje dzieci. Jest to plastikowa karta 
wielkości dowodu osobistego, która uprawnia do zniżek podczas korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju (m.in. muzea, Białowieski Park Narodowy, 
Uzdrowisko Rabka, transport kolejowy, ulgi podatkowe, hotele i ośrodki wypoczynkowe).

Gdzie składać wnioski?
W Gminie Słopnice wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej pokój nr 2. Wniosek może złożyć jeden 
z rodziców w imieniu wszystkich członków rodziny.

Wymagane dokumenty:
ź w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - 

dokument potwierdzający tożsamość,
ź w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku 

życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający 
tożsamość,
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ź w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz 
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 
placówce (karta jest wydawana do końca roku szkolnego lub akademickiego w którym dziecko kończy 
szkołę lub studia nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia),

ź w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz 
orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dla dzieci z umiarkowanym 
lub znacznym stopniem niepełnosprawności karta jest wydawana bezterminowo).

W przypadku rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych kopie aktów urodzenia dzieci są już 
w GOPS i nie trzeba ich przynosić.

Więcej informacji: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

"PŁYWANIE DLA WSZYSTKICH" 
W GMINIE SŁOPNICE

"PŁYWANIE DLA WSZYSTKICH" 
W GMINIE SŁOPNICE

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie 
Słopnice dofinansowanie na realizację zajęć 
powszechnej nauki pływania dla klas III szkół 
podstawowych.

"Umiem pływać"- nauka pływania uczniów 
klas III szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Słopnice pn. "PŁYWANIE DLA 
WSZYSTKICH"

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Słopnice dofinansowanie na realizację zajęć 
powszechnej nauki pływania dla klas III szkół podstawowych.

Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpoczęły się 11 kwietnia i trwały do końca czerwca 2014 roku. 
Łącznie udział w projekcie brało udział 90 dzieci z klas III szkół podstawowych naszej gminy. Do głównych 
założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych 
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27Stoisko z potrawami regionalnymi i atrakcje dla dzieci.

Program: 
godz. 15:45 - przemarsz korowodu dożynkowego 

                        do kościoła z udziałem delegacji zagranicznych 

                        ze Słowacji, Węgier, Rumunii i Austrii

godz. 16:00 - Msza św. w intencji rolników

od godz. 17:00 - wręczenie chlebów dożynkowych Wójtowi Gminy 

                              i Staroście Powiatu Limanowskiego

                            - występ Zespołu Regionalnego ZBYRCOK

                            - występ zespołu z Rumunii

                            - Turniej Sołect

godz. 20:00 - Festyn taneczny przy muzyce Zespołu "OK-ej”
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Program: 
godz. 15:45 - przemarsz korowodu dożynkowego 

                        do kościoła z udziałem delegacji zagranicznych 

                        ze Słowacji, Węgier, Rumunii i Austrii

godz. 16:00 - Msza św. w intencji rolników

od godz. 17:00 - wręczenie chlebów dożynkowych Wójtowi Gminy 

                              i Staroście Powiatu Limanowskiego

                            - występ Zespołu Regionalnego ZBYRCOK

                            - występ zespołu z Rumunii

                            - Turniej Sołect

godz. 20:00 - Festyn taneczny przy muzyce Zespołu "OK-ej”

Stoisko z potrawami regionalnymi i atrakcje dla dzieci.

15 sierpnia 2014 r.

plac obok budynku urzędu

umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie 
bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Projekt realizowany był na krytej pływalni w Limanowej. Lekcje nauki pływania prowadzili instruktorzy 
posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, 
z których każdy trwała 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy nabyli nowe umiejętności pływania. Każdy stopień 
był zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 23 600,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało naszej 
gminie dofinansowanie w kwocie 11 800,00 zł, tj. 50%. Pozostałe koszty pokryła Gmina Słopnice. Do 
kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora 
i opiekuna oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

Krystyna Wikar
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