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Trasa narciarstwa biegowego Mogielica

Aby Boże Narodzenie było
wyjątkowym czasem przyjmowania i dawania,
spotkań z drugim człowiekiem i sobą samym.
Radości i spokoju na Święta, siły i pogody ducha
na każdy dzień Nowego Roku
życzą wszystkim
Wójt Gminy Słopnice
Adam Sołtys

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Filipiak
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ROZLICZAMY
6 MILIONÓW ZŁOTYCH
Za nami kolejny rok pracy samorządu i realizacji wielu
poważnych inwestycji. Podsumowując je należy zauważyć, że
tak dobrze, w wydatkach majątkowych, jeszcze nie było. Otóż
po zsumowaniu wartość tegorocznych inwestycji przekroczyła
kwotę 6 mln złotych i jest to najwyższa kwota przeznaczona na
inwestycje od czasu powstania, w 1997 r., samodzielnej gminy.
Zapraszam do zapoznania się z przygotowanym zestawieniem,
które zawiera wykaz i wartości inwestycji zrealizowanych
w 2016 roku:
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W bieżącym roku wydatkowano z budżetu
gminy również znaczą kwotę na zadania
przygotowujące realizację przyszłych
inwestycji. Do najważniejszych należy
zaliczyć:
ź wykup gruntu obok budynku urzędu gminy,
o łącznej powierzchni 69 arów za kwotę
405 tys. zł,
ź zakończenie prac projektowych i uzyskanie
pozwoleń budowlanych na kolejne odcinki
kanalizacji sanitarnej w osiedlach sołectwa
Podmogielica oraz po stronie Szlacheckiej;
od osiedla Więcki do osiedla Dziołówka,
łącznie zaprojektowano 23,7 km sieci. Koszt
projektu to 98 tys. zł.
Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych
wykonano również wiele zadań remontowych
związanych z koniecznością utrzymania
w należytym stanie infrastruktury gminnej,
głównie drogowej. Łącznie wykonano 49 zadań
za kwotę 372 482 zł.
Nie było by możliwości wykonania tak wielu
inwestycji bez pozyskania dofinansowania ze
środków zewnętrznych, i tak w bieżącym roku:
ź pozyskano pożyczkę preferencyjną
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w kwocie 1 881 525 zł na budowę
kanalizacji sanitarnej; pożyczka ta podlega
umorzeniu do 45% jej wartości,
ź otrzymano dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016
w kwocie 545 800 zł na modernizację
nawierzchni boiska sportowego,
ź otrzymano dofinansowanie ze środków
budżetu państwa w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-

Budowa kanalizacji to trudna inwestycja.
Dzisiaj po wykopach prawie nie ma już śladu

Prace przy rozbudowie zbiornika
wodociągu na Dzielcu

Modernizacja drogi Zarąbki – chodnik,
oświetlenie i nowa nawierzchnia

Droga Pierzchały w sołectwie Mogielica

Parking przy szkole w Słopnicach Górnych
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struktury Drogowej na lata 2016-2019
w kwocie 628 179 zł na przebudowę drogi
gminnej Słopnice-Zarąbki,
ź otrzymano dofinansowanie ze środków
budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach środków związanych z wyłączeniem
gruntów z produkcji rolnej, w kwocie 60 000 zł
na modernizację drogi Koprowina-Tymbark
i drogi Snoza,
ź otrzymano dofinansowanie ze środków
Droga Za Folwark
budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy 2016”
w kwocie 23 665 zł na zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Słopnicach Dolnych.
W sumie ze środków zewnętrznych pozyskano 3 139 169 zł, co stanowi ponad połowę wydanej
w 2016 roku kwoty na inwestycje gminne.
Józef Wikar
Kierownik Referatu Inwestycji

JUBILEUSZ POWSTANIA PARAFII
Parafia pw. NMP Częstochowskiej w Słopnicach Górnych obchodziła w tym roku 35-lecie
powstania. Uroczystości związane z jubileuszem, przygotowane przy zaangażowaniu
proboszcza ks. Stanisława Kumiegi i parafian, połączone zostały z uroczystością
odpustową i odbyły się 14 sierpnia 2016 r.
KRÓTKA HISTORIA PARAFII
Dnia 20 marca 1981 r., ówczesny ks. Biskup
Ordynariusz Jerzy Ablewicz erygował nową
parafię w Słopnicach Górnych pw. NMP
Częstochowskiej. Wyodrębniła się ona ze
słopniczańskiej wspólnoty pw. św. Andrzeja
Apostoła.
U podstaw powstania parafii byli tutejsi
mieszkańcy, ludzie wielkiej wiary, żyjący na
przełomie XIX i XX w. Jednym z nich był Błażej
Kaim, gorliwy apostoł III zakonu św.
Franciszka, duchowy przewodnik wśród
miejscowej ludności, oddany bez reszty Bogu
i Kościołowi. To on zbudował kaplicę Matki
Bożej Anielskiej w os. Piechoty w 1894 r., gdzie
odtąd wierni gromadzili się przy niej na
nabożeństwa. Syn Błażeja, Mikołaj Kaim,
kontynuował dzieło swojego ojca, prowadził
nabożeństwa Drogi Krzyżowej i modlitwy,
zwłaszcza o urodzaje i błogosławieństwo
w zasiewach i zbiorach, organizował
pielgrzymki do miejsc świętych.
Już w połowie lat 50-tych XX w. podejmowano

próby budowy kościoła w Słopnicach Górnych.
Zrobiono nawet część fundamentów i gromadzono drzewo, ale szalejący reżim
stalinowski nie pozwolił kontynuować tego
szlachetnego dzieła. Pod koniec lat 70-tych
przy kaplicy Matki Bożej Anielskiej, zaczęły
być odprawiane msze św. przez kapłanów ze
Słopnic Dolnych.
Potem kaplicę zastąpił nowy kościół. Wierni
wraz z ks. Janem Orlofem, pierwszym
proboszczem, budowali ten kościół w latach
1981-1984 r. z wielką ofiarnością i właściwą
sobie zaradnością. Za proboszcza śp.
ks. Michała Smolika kontynuowali swoje
dzieło, a później przez 11 lat wraz
z proboszczem śp. ks. Antoniem Węcem
włożyli wiele pracy przy wystroju tej świątyni.
UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
Do Jubileuszu 35-lecia powstania parafii,
przygotowywaliśmy się również duchowo
poprzez triduum, które przeprowadził ks. Jan
Orlof, pierwszy proboszcz i budowniczy
5
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kościoła. Na zakończenie miała miejsce
procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej z kościoła do kaplicy
w osiedlu Piechoty.
14 sierpnia 2016 r. był dla naszej parafii dniem
szczególnej wdzięczności. W tym dniu, pod
przewodnictwem Pasterza naszej diecezji,
Biskupa Andrzeja Jeża, w czasie Eucharystii
dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkich
mieszkańców Słopnic Górnych, żyjących
i zmarłych, którzy sercem i duszą i ciałem byli
całkowicie oddani budowie kościoła
i tworzeniu nowej parafii.
Za wybudowanie kościoła i tworzenie żywej
wspólnoty wiary dziękował ludziom bp Andrzej
Jeż. – Proszę was, abyście mimo tej ogromnej
pracy wielu pokoleń nie usiedli „na laurach”
i nie zaprzestali pracować nad sobą.
Ostatecznie chodzi o to, by wznosić żywy
Kościół, żywą wspólnotę wiary, nadziei
i miłości – apelował do wiernych biskup i dodał:
Obyście nadal byli Bożymi szaleńcami, którzy
pracą nad sobą zdobywają królestwo
niebieskie.
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Wraz z Biskupem koncelebrowało mszę
św. 10 księży rodaków, pierwszy proboszcz
i budowniczy kościoła ks. Jan Orlof, dziekan
z Limanowej i obecny proboszcz. W uroczystości wzięło udział kilka sióstr zakonnych,
pochodzących z parafii i wielka rzesza
wiernych, ponad 1000 osób. Liturgię mszy św.
wzbogacały śpiewy naszej scholii i występ
parafialnej orkiestry dętej podczas procesji
eucharystycznej.
Przed samą uroczystością, przy kaplicy Matki
Bożej Anielskiej miało miejsce odsłonięcie
pamiątkowej tablicy przez Biskupa Andrzeja
Jeża wraz z Wójtem Gminy Słopnice Adamem
Sołtysem i kapłanami ks. Janem Orlofem
i ks. Stanisławem Kumiegą. Tablicę tę, na
której jest spisana historia powstania parafii
ufundował samorząd gminy Słopnice. Podczas
uroczystości odsłonięcia tablicy jak i po
zakończeniu mszy św. śpiewał i grał góralski
zespół ludowy „Słopniczanie".
ks. Stanisław Kumiega
Proboszcz
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Z REWIZYTĄ
U ZAGRANICZNYCH PARTNERÓW
Samorządowcy gminy Słopnice odbyli we wrześniu, w ramach rewizyty, podróż do gmin
partnerskich na Węgry i do Austrii. Byli gośćmi tamtejszych uroczystości lokalnych: Dni
Miasta Balkany oraz obchodów dożynkowych w Gisshubl.
Pierwsza zagraniczna wizyta odbyła się na zaproszenie Palosi Laszlo Burmistrza Balkany,
miasteczka z którym gmina Słopnice utrzymuje partnerskie stosunki od ponad dziesięciu lat.
Zaproszenie przekazał osobiście w Słopnicach, w czasie pobytu na dożynkach. Gminę Słopnice
reprezentował Wójt Adam Sołtys, Przewodniczący Rady Gminy Józef Filipiak wraz z grupą
dziesięciu radnych. Program wizyty na Węgrzech rozpoczął się od dwudniowego pobytu
w Budapeszcie. W stolicy delegacja odbyła spotkanie z Istvanem Jakab - wiceprzewodniczącym
węgierskiego Parlamentu. W jednym z największych gmachów parlamentów narodowych na
świecie, w towarzystwie samorządowców z Balkany, delegacja ze Słopnic prowadziła rozmowy na
temat rolnictwa i oświaty, funkcjonowania samorządów, realizacji lokalnych inwestycji jak
i sposobów ich finansowania. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem gmachu Parlamentu
i zabytków Budapesztu. Następne dwa dni to wizyta w mieście partnerskim i udział w obchodach
Święta Balkany.

Kolejną wizytę delegacja ze Słopnic złożyła w austriackim Gisshubl. Powód wizyty był podwójny –
oficjalna wizyta partnerska oraz udział w parafialnych obchodach dożynkowych zainicjowanych
7
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przez rodaka ks. Edwarda Kęskę, który sprawuje probostwo w Gisshubl. Spotkanie upłynęło
w bardzo miłej atmosferze, a obecność na uroczystościach pozwoliła poznać różnice i podobieństwa tradycji związanych z dożynkami, które również obecne są w naszej kulturze. W trakcie uroczystości Wójt Gminy Słopnice odebrał specjalne odznaczenie społeczności Gisshubl.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W SŁOPNICACH
Nauczyciele i osoby bezpośrednio związane z edukacją z gminy Słopnice, 13 października
br. obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu, po zakończeniu lekcji, bez
dzienników i konspektów zajęć, spotkali się na sali sportowej Zespołu Placówek
Oświatowych, aby uroczyście obchodzić swoje święto. Spotkanie przygotował samorząd
gminy wspólnie ze szkołą „Jedynką”. Na uroczystości gościli także emerytowani
pedagodzy, pracownicy obsługi i administracji szkół wszystkich placówek oświatowych.
Gości powitali najmłodsi wychowankowie
Zespołu Placówek Oświatowych, dedykując im
swój występ. Mali aktorzy z klasy „O b” ze
swoją wychowawczynią Dorotą Smoter
oczarowali widzów. Po przedstawieniu głos
zabrał gospodarz spotkania wójt Adam Sołtys
kierując do zebranych życzenia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, a także podziękowanie,
podkreślając w nim znaczenie i rolę jaką
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odgrywają w wychowaniu i kształtowaniu
charakterów młodzieży i dzieci. Życzenia
wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty
złożyła również Teresa Szczurowska z Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz gremium
Rad Rodziców.
Jak co roku, spotkanie było również okazją do
podsumowania osiągnięć i sukcesów
nauczycieli w pracy z uczniami. Zaangażo-
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wanie i praca tych osób i wielu innych
pedagogów została doceniona poprzez
nagrody przyznane przez wójta gminy oraz
dyrektorów. Podczas uroczystości zostały
wręczone również akty nadania stopnia
awansu zawodowego. Gratulacje i kwiaty
wręczono Paniom Ewelinie Dudzik i Barbarze
Kuś, które uzyskały tytuł nauczyciela
mianowanego. Wizytator Teresa Szczurowska

wręczyła awanse zawodowe na nauczyciela
dyplomowanego, paniom: Cecylii Król, Teresie
Sroce oraz panom Piotrowi Drożdżakowi i Stanisławowi Młynarczykowi.
W spotkaniu wzięli również udział Przewodniczący Rady Gminy Józef Filipiak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Bednarczyk, Sekretarz Gminy Maria Nowak oraz
Skarbnik Jan Więcek.

Grono nauczycieli nagrodzonych przez Wójta Gminy Słopnice tworzyli: dyrektorzy
Renata Młynarczyk-Pach, Grzegorz Biedroń, Marek Mrózek; wicedyrektorzy Bożena
Franczak, Marta Młotkowska oraz nauczyciele: Magdalena Biedroń, Beata Kęska,
Jolanta Kłodnicka, Marek Kłodnicki, Barbara Kuś, Maria Pach, Dorota Smoter, Anna
Więcek, Ewa Więcek, Barbara Wilczek, Krystyna Zaniewska, a także Maria Golonka
i Teresa Sroka.

INFORMACJA
Wraz ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o uregulowaniu
płatności z tytułu podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, usługi rozprowadzania wody oraz odprowadzania
ścieków. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Słopnicach
w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 lub na rachunek bankowy Urzędu
Gminy nr 10 8589 0006 0190 0009 6032 0004. Jednocześnie
przypominamy, że wszelkie wpłaty na rachunek Urzędu dokonywane
w Banku Spółdzielczym Rzemiosła nie podlegają prowizji.
9
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POZNALI HISTORIĘ CICHOCIEMNYCH
Rok 2016 został ogłoszony przez Sejm RP, rokiem Cichociemnych tj. polskich żołnierzy
ochotników szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Dla upamiętnienia
działalności tej elitarnej formacji Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP AK,
zorganizowało specjalną edycję rajdu ścieżką historyczną w Słopnicach. Fakty
odsłaniające historię działań Cichociemnych w rejonie masywu Mogielicy zaprezentowali
młodzieży członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 1 PSP AK
i Stowarzyszenia Odra – Niemen Oddział Małopolski.
Głównym przesłaniem i zamysłem inicjatorów
rajdu było upamiętnienie „Cichociemnych”
walczących w szeregach 1 PSP AK. Na rajd
zgłosiło się ponad 50 osób - łącznie 6 patroli,
w zdecydowanej większości składającej się
z młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum
z terenu Gminy Słopnice. Uczestnicy rajdu
poruszając się Ścieżką Historyczno-Edukacyjną im. pt. Juliana Krzewickiego „Filipa”
realizowała z zapałem różnorodne zadania
oddające realia późnej jesieni 1944 r. Dzięki
inscenizacji przygotowanej przez członków
grup rekonstrukcyjnych obu stowarzyszeń,
uczestnicy mieli okazję m.in.: przejść kontrolę
żołnierzy niemieckich, wziąć udział w poszu-
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kiwaniu ukrytego magazynu sprzętu pochodzącego ze zrzutu i jego identyfikacji, odbyć
szkolenie z obsługi broni pochodzącej ze
zrzutów (PIAT i STEN), czy też sprawdzić
wiedzę na temat przebiegu działań wojennych
na terenie Powiatu Limanowskiego i Cichociemnych walczących w szeregach 1 PSP AK.
Za poprawność wykonanych zadań i wiedzę
patrole zdobywały kolejne punkty, które
zdecydowały o wyłonieniu zwycięzców rajdu.
Prym wiedli tutaj, uczniowie Gimnazjum im.
Adama Mickiewicza w Słopnicach, którzy zajęli
pierwsze dwa miejsca. Gratulacje za udział,
zaangażowanie i wykazaną wiedzę należą się
również ich kompanom z pozostałych patroli,
którzy brali udział w rajdzie po raz pierwszy.
Na uczestników czekała jeszcze jedna
niespodzianka. Było to spotkanie z kpt. Januszem Kamockim ps. „Mamut”, weteranem
Armii Krajowej, który był honorowym
patronem rajdu. Kapitan podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami i refleksjami.
Rajd zakończył wykład dr Dawida Golika
z Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej na temat ppor. Feliksa Perekładowskiego ps. „Przyjaciel”, legendarnego
dowódcy, który wsławił się razem ze swoimi
podkomendnymi wieloma brawurowymi
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akcjami przeciwko okupantowi niemieckiemu
na tutejszym terenie. Co warte pokreślenia,
był on jedynym oficerem i żołnierzem 1 PSP AK
oznaczonym Virtutii Militarii kl. V. w trakcie
działań wojennych.
W ocenie uczestników, rajd przysporzył im
wiele wrażeń i dał okazję poznania faktów

historycznych o życiu tej elitarnej grupy
żołnierzy, walczących o wolność w okresie II
wojny światowej. Wszyscy pogłębili swoją
wiedzę historyczną i poznali fakty historyczne
ściśle powiązane z terenami Słopnic, na
których odbył się rajd.

Serdeczne podziękowania kierujemy do głównych organizatorów rajdu: Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Słopnicach i Stowarzyszenia Odra-Niemien Oddział Małopolska oraz do wszystkich uczestników rajdu, nauczycieli i opiekunów, a także organizacji i instytucji wspierających.
Niezmiernie cieszy nas fakt, że powstanie szlaku historycznego 1 PSP AK, dało impuls do
tak cennych inicjatyw i organizacji takich właśnie lekcji historii.

SENIORZY PEŁNI ENERGII
Seniorzy w Gminie Słopnice, mimo swojego wieku są pełni życia i chętnie podejmują nowe
inicjatywy. W ostatnim czasie z powodzeniem udało się zrealizować w Słopnicach cykl
konferencji i spotkań integracyjnych, w których chętnie brali udział.
Wszystko zaczęło się w dniu 17 sierpnia br.,
kiedy to czterdziestoosobowa grupa seniorów
ze Słopnic udała się na seminarium wyjazdowe
do Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Tematyką seminarium były „Potrzeby duchowe
w okresie starzenia się”. W ramach
seminarium miały miejsce dwa wykłady.
Pierwszy w formie kazania był wygłoszony
przez kustosza Centrum Jana Pawła. Jego
myślą przewodnią był wzór świętego Jana
Pawła zarówno w życiu jak i starzeniu się.
Drugi wykład w kaplicy Św. Kingi wygłosił
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ks. Stanisław Bochniarz. Dotyczył on postawy
życiowej, od której zależy zachowanie
aktywności oraz uczynienie innych szczęśliwymi, jak też w przeciwnym przypadku
postrzeganie swojego życia jako pasma
nieszczęść. Prelegent zachęcał do zachowania
aktywności oraz korzystania z tych możliwości,
jakie starają się obecnie stwarzać instytucje.
Kolejny raz seniorzy spotkali się na początku
września na seminarium plenerowym, którego
tematem była „Aktywność ruchowa w okresie
poprodukcyjnym jako element profilaktyki
zdrowotnej”. Konferencję przeprowadził
specjalista rehabilitacji Kazimierz Kowal
z Limanowej. Dzięki wykładowi seniorzy
poznali główne czynniki opóźniające starzenie
oraz wpływ ruchu na organizm i samopoczucie
osób w podeszłym wieku. Spotkanie miało
miejsce w Chyszówkach, gdzie mamy piękne
trasy do Nordic Walkingu i było oczywiście
połączone z praktycznym instruktażem użycia
kijków, ich doboru i regulacji. Elementem
seminarium było też ognisko integracyjne, na
którym seniorzy w praktyczny sposób
wykorzystywali rady specjalisty dotyczące
gimnastyki umysłowej, wydobywając ze swej
pamięci przy dźwiękach akordeonu dawne
piosenki. Dalszy ciąg tej konferencji miał
miejsce w listopadzie w pensjonacie „U Marka” w Słopnicach. Ta cześć została poświęcona
praktycznym ćwiczeniom podnoszącym aktywność organizmu oraz odpowiedniej diecie.
Z kolei 7 grudnia miało miejsce spotkanie z
dietetyczką. Tym razem seniorzy mieli
możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem
układu trawiennego i jego dysfunkcjami.
Poznali szczegółowe zasady żywienia, które
mogą pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu i poznali ciekawe zakąski, które
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mimo iż zdrowe są równie smaczne.
Te działania były częścią większego
projektu realizowanego przez Gminę
Słopnice pod nazwą „SENIOR 60+” przy
wsparciu Wojewody Małopolskiego.
- Przystępując do realizacji projektu
szczególnie mieliśmy na względzie najstarszych członków naszej społeczności - ludzi
którzy ze względu na wiek i stan zdrowia
często wycofują się z życia Społecznego
i zaprzestają jakiejkolwiek aktywności – mówi
Edward Sroka Kierownik GOPS w Słopnicach
zaangażowany w projekt. Frekwencja na
spotkaniach dowodzi, że potrzeby są w tym
zakresie ogromne a tylko obyczaj i nieśmiałość
stoją na przeszkodzie do podejmowania
i utrzymywania wysokiej aktywności seniorów.
To właśnie chcemy zmienić, ażeby seniorzy nie
rezygnowali z własnej aktywności, ponieważ
mają ogromne doświadczenie życiowe i potencjał. Brakuje im tylko odwagi. Konferencje
organizowała wraz z nami Spółdzielnia
Socjalna „Okno na świat” ponieważ chcieliśmy
powiększyć bazę instytucji zaangażowanych w
problemy seniorów a nic tak nie uczy, jak
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konkretne działanie.
W integrację środowiska bardzo aktywnie
włączyło się także Koło Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów w Słopnicach. Związek
organizuje szereg imprez, wycieczek i pielgrzymek.
Prócz tych działań Spółdzielnia Socjalna „Okno
na świat” sprawowała monitoring telefoniczny
nad kilkoma seniorami, co umożliwiło bieżący

nadzór nad ich stanem i potrzebami.
Chcieliśmy też w ten sposób wypróbować nowe
formy towarzyszenia seniorom na co dzień.
Spółdzielnia przeprowadziła również dwa
szkolenia dla członków rodzin opiekujących się
osobami leżącymi i wymagającymi opieki.
Edward Sroka

ZAPROSZENIE
Rok 2017 zaczniemy od styczniowego spotkania noworocznego z seniorami. Co roku wysyłamy
zaproszenia do znanej nam już grupy osób i do tych, którzy sami zgłosili
chęć udziału w noworocznym spotkaniu. Ze względów organizacyjnych
musimy znać liczbę osób, które zamierzają wziąć w nim udział.
Zachęcamy więc już teraz, aby te osoby,
które do tej pory nie brały udziału w tych
spotkaniach, a chciałyby w nich uczestniczyć,
zgłaszały się telefonicznie do Ośrodka
Pomocy Społecznej lub by zgłaszali je
członkowie rodzin.

11 LISTOPADA NA CHYSZÓWKACH
W dzień narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada mieszkańcy Słopnic, od lat
gromadzą się na Chyszówkach. Tutaj przy pomniku Marszałka Rydza- Śmigłego, biorą
udział w uroczystości na cześć poległych w walce o wolność oraz by wspólnie świętować
rocznicę odzyskania niepodległości. Tak było i w tym roku.
Uroczystość rozpoczął koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Orkiestr Dętych
ze Słopnic oraz Dobrej. W czasie odśpiewania
hymnu narodowego na maszt została
wciągnięta biało czerwona flaga, a młodzież

szkoły wojskowej KEN w Tymbarku wystawiła
przy pomniku wartę honorową. Część
artystyczną wprowadzającą w nastrój
spotkania przygotowali uczniowie Gimnazjum
w Słopnicach, przy współpracy członków
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zespołu Confessio. W imieniu współorganizatorów uroczystości gmin Dobra i Słopnice
gości przybyłych na Chyszówki przywitał Wójt
Gminy Słopnice – Adam Sołtys. Tegoroczną
uroczystość patriotyczną zaszczycili swoją
obecnością wyjątkowi goście - dr Wanda
Półtawska z małżonkiem prof. Andrzejem
Półtawskim uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
Po przywitaniu gości gospodarz uroczystości
skierował do zebranych okoliczne wystąpienie,
w którym odniósł się m. in. do patriotyzmu
dzisiejszych czasów. W kolejnej części
uroczystości delegacje powiatu limanowskiego, samorządów gmin oraz organizacji
i młodzieży z gmin Słopnice, Dobra, a także
przedstawicieli obecnych organizacji złożyły
pod pomnikiem kwiaty oraz zapaliły znicze.
Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny

koncelebrowali kapłani parafii Dobra i Jurków,
pod przewodnictwem ks. dr Jerzego Smolenia –
psychologa i wykładowcy Akademii Ignatianum
w Krakowie, który również wygłosił homilię. Po
zakończonej uroczystości, wszyscy raz jeszcze
mogli posłuchać i pośpiewać melodii patriotycznych oraz skosztować ciepłego posiłku.

W obchodach Dnia Niepodległości na Chyszówkach wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP
– Wiesław Janczyk, Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego – Grzegorz Biedroń, Starosta
Powiatu Limanowskiego - Jan Puchała, Radni Powiatu Limanowskiego, Wójtowie
Benedykt Węgrzyn i Adam Sołtys, Przewodniczący Rady Gminy Dobra – Jan Palki
i Przewodniczący Rady Gminy Słopnice Józef Filipiak oraz liczne delegacje szkół.
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PRZEMIJANIE MA SENS
Próbę przybliżenia sentencji zawartej w tytule, podjęła grupa teatralna „Maska”,
działająca przy Gimnazjum w Słopnicach.
W ostatnim czasie, w ramach projektu
„Plenerowe spotkania z nauką i kulturą"
zaprezentowała mieszkańcom Słopnic spektakl
pt. „Poetyckie Zaduszki". Młodzi aktorzy
zaprosili w ten sposób widzów do refleksji na
temat nieuchronnie upływającego czasu,
a postawione przez nich w sztuce pytanie
o sens naszej egzystencji, wydaje się jeszcze
bardziej aktualne teraz, niż w jakimkolwiek
innym czasie.
Premiera inscenizacji miała miejsce 25 listopada 2016 r. w podziemiach Kościoła
Parafialnego pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach
Dolnych. Młodzi amatorzy aktorstwa wskazali,
że wielu z nas koncentruje się na zarabianiu
pieniędzy, gromadzeniu wyjątkowych i markowych przedmiotów. Czy to jednak rzeczywiście nadaje życiu sens? Co z tego pozostanie,
gdy dotknie nas prawdziwe cierpienie, ważna
strata kogoś bliskiego? Na te i inne pytania

próbowali odpowiedzieć poezją. Przy blasku
świec, wymownych tekstach wyśpiewanych
i wypowiedzianych przez uczniów, goście
mogli zatrzymać się, pomyśleć i zastanowić się
nad swoim życiem. I trzeba przyznać, że
widowisko taki właśnie efekt przyniosło.
Przemijanie ma jednak sens – zgodnie uznała
zebrana publiczność i nagrodziła uczniów
brawami.
Gimnazjum w Słopnicach

Gratulujemy dyrekcji, opiekunom i członkom grupy „Maska”, pomysłu, pięknej
reżyserii, scenerii i prezentacji widowiskowego spektaklu, a wszystkim zgromadzonym dziękujemy za obecność!
Sztuka została przygotowana w ramach projektu „Plenerowe spotkania z nauką i kulturą”
I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
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DONIESIENIA Z TERENU
ź Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, po

zakończonym letnim sezonie, odbyły
szkolenie integracyjne i udały się do
Pisarzowic koło Bielska Białej. Poznały
m. in. specyfikę gospodarstw agroturystycznych pogórza śląskiego oraz tajniki
tworzenia i pielęgnacji całorocznych
ogrodów. Uczestniczki wyjazdu odwiedziły
dwa tamtejsze gospodarstwa agroturystyczne. Gościnność gospodarzy z Pisarzowic pozwoliła poznać paniom wykwintne
smaki śląskiej kuchni regionalnej oraz
przydomowe ogrody i oranżerie. Zwiedziły
również Wadowice, a w nich Muzeum Domu
Rodzinnego Jana Pawła II.

gościem
spotkania zorganizowanego przez „Okno Na
Świat” Spółdzielnię Socjalną i Fundację KTO
w S ł o p n i c a c h b y ł R z e c z n i k Pr a w
Obywatelskich dr Adam Bodnar. Rzecznik
spotkał się i rozmawiał z przedstawicielami
lokalnej społeczności, pracownikami oraz
władzami spółdzielni. W czasie spotkania
poruszane były przede wszystkim problemy,
z którymi boryka się środowisko organizacji
pozarządowych. Sporą uwagę poświęcono

także potrzebom kobiet i rodzin. Rzecznik
zwiedził punkt opieki nad małymi dziećmi
„Kraina Radości” prowadzony przez
Spółdzielnię. Na podsumowanie wizyty
w Słopnicach, dr Bodnar wskazał potrzebę
promowania dobrych rozwiązań z zakresu
usług opiekuńczych nad dziećmi i seniorami
i wskazał, że Słopnice są tego dobrym
przykładem.
ź Reprezentujące gminę Słopnice zespoły
regionalne doskonale zaprezentowały się
podczas konkursowej, tegorocznej Limanowskiej Słazy. Ludowe zwyczaje i obrzędy
prezentowane na scenie Limanowskiego
Domu Kultury zyskały uznanie jury i festiwalowej publiczności. I tak Mali Słopniczanie za program „Zabawy na polanie”
zdobyli drugą nagrodę w kategorii zespołów

ź W dniu 13 października 2016 r.
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dziecięcych. Zespół Słopniczanie za
program „Obigrowaka” uzyskał III miejsce w
kategorii zespołów regionalnych. Występ
ten został nagrodzony specjalną nagrodą
festiwalową „Za wierność wobec tradycji”.
Najwyżej został sklasyfikowany program
„Śmiguśne słomioki” zaprezentowany przez
Słopnicki Zbyrcok. Zespół otrzymał
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I miejsce i nominację do udziału w Małopolskim Przeglądzie „Pogórzańskie Gody”
w 2017 roku. Pozostałe wyróżnienia
zespołów to: III miejsce Zbyrcoka w kategorii Muzyki Ludowe oraz w kategorii Grup
Śpiewaczych, wyróżnienie dla Dominika
Matrasa (Zbyrcok) za grę na skrzypcach
w kategorii Instrumentalistów Ludowych,
III miejsce Mariana Janika (Słopniczanie)
w kategorii Gawędziarzy oraz wyróżnienie
w kategorii Mistrz i Uczeń dla Pauliny
Wąsowicz i uczennicy Aleksandry Śliwy
(Słopniczanie).
ź W czasie dorocznego Powiatowego Święta
Przedsiębiorczości, z licznego grona
przedsiębiorców, zostały dostrzeżone
i docenione firmy mające swoją siedzibę na
terenie gminy Słopnice. Spośród 23 firm
młodych stażem, prowadzących działalność
nie dłużej niż 3 lata, kapituła konkursowa
doceniła działalność Sklepu z artykułami
papierniczymi i biurowymi „PINEZKA”
Pauliny Woźniak. Nominację do tytułu
”Lider Biznesu 2016” zyskały dwie lokalne
firmy: Usługowo-Handlowa „LABEL” Dariu-

sza Kotary oraz Handlowo-Gastronomiczna
„LIS” Janiny Lis. „Label” została zgłoszona
również do nagrody „Lidera Biznesu”
w głosowaniu internautów. Do kolejnej
prestiżowej kategorii „Pracodawca Roku” –
tytułu przyznawanego firmom za ich
szczególną dbałość o zasoby ludzkie –
nominację otrzymał natomiast Zakład
Remontowo Budowlany Józefa Curzydło.
ź Fundacja KTO ze Słopnic jest znanym
i cenionym inicjatorem prospołecznych
projektów skierowanych do mieszkańców
Słopnic. Jej działanie ukierunkowane jest
głównie na aktywizację różnych grup
mieszkańców Słopnic. Jednym, ze świeżo
ukończonych projektów, jest wsparcie
w zakresie wspomagania rozwoju dzieci
w wieku 3-5 lat. Składał się on w głównej
mierze z nieodpłatnych zajęć rehabilitacyjnych, ćwiczeń logopedycznych oraz
ćwiczeń ruchowych wspierających prawidłową postawę ciała i rozwój mięśni
przedszkolaków. Z zajęć pod okiem
specjalistów skorzystało w sumie 12 dzieci,
a ich rodzice uzyskali cenne wskazówki do
dalszej pracy nad prawidłowym rozwojem
dziecka. Zachęcamy Państwa do korzystania
z programów organizowanych przez
tutejszą Fundację. Ich zaletą jest to, że są
organizowane na terenie Słopnic i bezpłatnie. Nabory do konkretnych programów
można śledzić na www.fundacjakto.pl. KTO
jako fundacja inicjuje i wspiera wiele
inicjatyw na rzecz mieszkańców Słopnic,
dlatego osoby chętne mogą przekazać na
ich rzecz
1% swojego podatku - KRS
0000391354.
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WIELKI BRAT PATRZY
Świadczenia rodzinne i program 500+ to dwa
programy, których celem jest wspieranie
rodzin w zaspokajaniu potrzeb życiowych
i wychowywaniu dzieci. Programy te są
skierowane do rodzin, które mają relatywnie
niskie dochody (w przypadku 500+ dotyczy to
pierwszego dziecka) i w obu przypadkach
świadczenia zależą od kryterium dochodowego. W obu programach istnieje obowiązek
zgłaszania każdej zmiany, która może mieć
wpływ na dochód rodziny. Do takich należą np.
zmiana liczby członków rodziny oraz utrata jak
i uzyskanie dochodów. W tych przypadkach
należy koniecznie poinformować o tym
Ośrodek Pomocy Społecznej, który te
świadczenia przyznaje i wypłaca.
Składając wnioski o te świadczenia już od
stycznia 2016 nie trzeba dołączać zaświadczeń
o dochodach z Urzędu Skarbowego ani też
zaświadczeń z ZUS o wysokości składek
zdrowotnych. Te udogodnienia wynikają
z umożliwienia wglądu Ośrodkom Pomocy
Społecznej do baz danych: PESEL, Urzędu
Skarbowego, ZUS, CEPIK (prawa jazdy
i zarejestrowane samochody), orzecznictwo
PCPR a ponadto wszystkie gminy w kraju.
Rozpatrując każdy wniosek, pracownik musi
teraz zweryfikować dane członków rodziny w
odpowiednich bazach danych. Przy tej okazji
otrzymujemy wszystkie dane o zmianach
w zatrudnieniu danej osoby. Szczególnie na
wydruku z ZUS mamy wszystkie zmiany jakie
miały miejsce w ostatnich kilku latach. Taki
wydruk musimy włożyć do akt. Jeżeli z tak
uzyskanych danych wynika co innego, niż
oświadczył wnioskodawca lub członek rodziny
– np., gdy nie zostaliśmy poinformowani
o uzyskaniu zatrudnienia lub powrocie do
pracy po urlopie wychowawczym, musimy
z urzędu wezwać do wyjaśnienia takiej
sytuacji. A ponieważ wielu naszych miesz-

18

kańców nie informowało w latach poprzednich
o takich zmianach, wzywamy do wyjaśnień
dość często. I bardzo często wiąże się to
z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń wraz z odsetkami, ponieważ nawet
bez współpracy danej osoby sami możemy
uzyskać dane o nowych dochodach. Dotyczy to
też dochodów uzyskiwanych za granicą,
ponieważ takie informacje są już na
wydrukach z Urzędu Skarbowego. Z tych
powodów spotykamy się też często z zarzutami, że się czepiamy, że jesteśmy bezduszni
itp. Dlatego też chcę przypomnieć, że
wyjaśnienie tych sytuacji i jak najszybszy
zwrot nienależnie pobranych świadczeń leży
w interesie nie naszym, lecz tej osoby, która je
pobrała. Nie jest możliwe pozostawienie
w naszych aktach bez żadnych konsekwencji
dokumentu, który przeczy oświadczeniom o
dochodach. Dokumenty te są przechowywane
przez 10 lat od wypłaty ostatniego świadczenia
dla rodziny. Jeżeli na dziecko był zasiłek
rodzinny wypłacany przez 18 lat, to dokumenty będą przechowywane w sumie przez 28
lat. Co trzy lata mamy kontrole. Nawet gdyby
coś umknęło, nie warto liczyć, że któraś
z kontroli nie trafi na takie sprzeczne
dokumenty.
W przypadku wątpliwości, czy zmianę
w sytuacji życiowej lub dochodowej należy
zgłosić, zawsze lepiej się upewnić, niż liczyć
na to, że to „nie wyjdzie”. Obecnie nasze
serwery pracują 24 godziny na dobę a systemy
komputerowe przeglądają i porównują bazy
danych nawet gdy śpimy. Rano jednym
kliknięciem otrzymujemy „Raport niezgodności” który pokazuje co w naszej bazie
i z jakim rejestrem się nie zgadza. Nie ma już
takiej możliwości, że coś „nie wyjdzie”.
Edward Sroka
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50 LAT RAZEM
Dziewiętnaście par małżeńskich z terenu Gminy Słopnice świętowało w czwartek 8 grudnia
br. "Złote Gody" czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Obchody tego wyjątkowego jubileuszu
rozpoczęła uroczysta msza święta koncelebrowana przez proboszczów: ks. Stanisława
Kumiegę i ks. Jana Gniewka. Podczas mszy
odczytane zostały wyjątkowe życzenia
i błogosławieństwo skierowane do jubilatów
przez Biskupa Ordynariusza - Andrzeja Jeża.
W wydarzeniu jubilatom towarzyszyli ich
najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Podczas
uroczystości małżonkowie z 50-letni stażem
odznaczeni zostali Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP oraz otrzymali pamiątkowe statuetki
wręczone przez Wójta Gminy Słopnice.
Życzenia i kwiaty na ręce małżonków złożyła
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Zofia

Mrózek oraz Starosta Limanowski - Jan
Puchała. Gratulacje i życzenia małżonkom
obchodzącym jubileusz złożyli także: Przewodniczący Rady Gminy - Józef Filipiak,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef
Bednarczyk. Spotkaniu towarzyszył występ
zespołu „Mali Słopniczanie”, który wyjątkową
oprawą muzyczną zapewnił niepowtarzalną
atmosferę jubileuszu. Świętowanie „Złotych
Godów” zakończył toast oraz wspólny obiad
jubilatów.
Złoty Jubileusz obchodziły następujące pary
małżeńskie: Anna i Józef Baca, Maria
i Marcin Florek, Irena i Józef Gros, Zofia
i Stanisław Grucel, Genowefa i Edward Jaworscy, Helena i Stanisław Kęska, Maria
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i Franciszek Klimek, Helena i Jan Kulpa,
Maria i Jan Kulpa, Maria i Kazimierz Lisek,
Maria i Tadeusz Marcisz, Helena i Ludwik
Opioła, Zofia i Stanisław Pach, Maria
i Władysław Ryz, Helena i Marian Sroka,
Józefa i Tadeusz Szewczyk, Zofia i Józef
Ślazyk, Zofia i Wojciech Ślazyk, Józefa
i Franciszek Tomera.
Wszystkim jubilatom życzymy aby dalej szli
przez życie trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci i zawsze razem.

WYTNIJ I ZACHOWAJ

#

W kolejnym roku kalendarzowym bez zmian pozostanie system odbioru śmieci. Terminy
odbioru odpadów komunalnych pozostają takie same jak dotychczas, trasy przejazdu
pojazdu zbierające śmieci również pozostają bez zmian. Przypominamy, że w gminie
Słopnice śmieci podlegają segregacji do worków specjalnie do tego przeznaczonych:
WOREK ZIELONY - SZKŁO – worek wyłącznie na suche i czyste surowce
WRZUCAJ:
Tylko szkło opakowaniowe (kolorowe i bezbarwne),
czyli butelki i słoiki po napojach i żywności,
opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAJ:
ceramika, fajans, porcelana, kryształy, szkło
stołowe, szkło zbrojeniowe i żaroodporne, szkło
okienne, szyby samochodowe, lustra, luksfery
(pustaki szklane), żarówki, lampy fluorescencyjne
i neonowe

WOREK BIAŁY – PLASTIK, PAPIER, METAL
WRZUCAJ:
plastikowe butelki po napojach i olejach
spożywczych (zgniecione), płynach do mycia,
chemii gospodarczej, środkach czystości,
plastikowe worki, torebki, reklamówki, plastikowe
koszyczki po owocach i wyrobach garmażeryjnych,
opakowania wielomateriałowe czyli kartony po
mleku i sokach (tetrapaki), puszki aluminiowe
i stalowe po napojach i żywności, naczynia do
gotowania, metalowe narzędzia, drobny złom,
pokrywki, kapsle i zakrętki, folie aluminiowe,
gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy,
papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty i stare
książki, papier biurowy i kserograficzny, kartony
i tektura, koperty

NIE WRZUCAJ:
opakowań po lekach, butelek i opakowań po
olejach przemysłowych, styropianu i innych
tworzyw piankowych, zabawek, części samochodowych, sprzętu AGD, opakowań PCV,
opakowań po aerozolach, baterii oraz puszek po
farbach i lakierach, tapet, zabrudzonego
(szczególnie zatłuszczonego) papieru, papieru
z folią (kartony po mleku), pieluch i innych
artykułów higienicznych, worków po materiałach
budowlanych, papieru faksowego i termicznego,
papieru przebitkowego

WOREK CZARNY LUB INNEGO KOLORU
WRZUCAJ: odpady pozostałe
Worki foliowe do segregacji - białe i zielone
można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Słopnicach i u Sołtysów sołectw.
20

#

Nasze SŁOPNICE

DYMEM Z PIECA ZABIJASZ – TO NIE ŻART
Statystyki są alarmujące – 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem, które zawiera
zbyt dużą ilość rakotwórczych zanieczyszczeń. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest
spalanie śmieci w piecach. To problem szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym,
kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy.
W okresie jesienno-zimowym, ale nie tylko, można ulec pokusie pozbycia się śmieci poprzez
spalenie ich w piecu. Wydaje się to opłacalne – nie trzeba śmieci pakować do worka i wynosić do
drogi, a poza tym coś się ten piec zagrzeje. Ale z drugiej strony... wydajność energetyczna
spalanych odpadów komunalnych nie jest taka duża.
W piecach domowych śmieci spalane są w niskich temperaturach. Do atmosfery wydostają się
przez to nieoczyszczone, szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa. Są to m.in.: pyły,
tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze
związki zwane dioksynami i furanami, w tym „zabójczy” benzo(a)piren. Szczególnie spalanie
plastików - tworzyw sztucznych: np. butelek typu PET, folii, odpadów z gumy czy lakierowanych
materiałów powoduje wydzielanie substancji
rakotwórczych. Następnie z deszczem
substancje te odkładają się w glebie.
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na
nasz cały organizm i chociaż skutki ich
oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to
gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ
na nasze zdrowie.
Szczególnie dzieci są
narażone na choroby związane z układem
oddechowym i obniżoną odpornością, która
objawia się w formie alergii. Powstające przy
spalaniu odpadów dioksyny i furany mogą być
przyczyną chorób nowotworowych.
Spalanie wilgotnych odpadów powoduje też
odkładanie się mokrej sadzy w kominie. A to
może być przyczyną przytkania komina
(wskutek czego cofa się tlenek węgla – czad)
lub pożaru sadzy w kominie.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania
odpadów komunalnych w piecach domowych.
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne
i grozi również wysoką grzywną do 5 tysięcy
złotych. Jest to zachowanie nieekologiczne
i niezgodne z nauką społeczną Kościoła.

Apelujemy, o zaprzestanie praktyki palenia śmieci w piecach. Należy sobie uświadomić,
że ta decyzja wpływa na zdrowie i życie nie tylko samego siebie, ale też swoich dzieci
i sąsiadów. Nikomu nie może się wydawać, że to czym pali w swoim piecu, to tylko jego
sprawa. Wszyscy chcemy oddychać powietrzem, które nie stanowi zagrożenia dla
naszego zdrowia.
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NOWA PŁYTA BOISKA
Boisko sportowe przy Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach, które przeszło w tym
roku gruntową modernizację od października służy już do treningów i rozgrywek.
Symboliczne przekazanie obiektu miało miejsce 15 października br. i odbyło się
w obecności małopolskich środowisk sportowych, samorządowców, zawodników i działaczy
Sokoła oraz sympatyków piłki nożnej. Piłkarskie widowisko zapewniły natomiast
dziewczęce reprezentacje Małopolski i Podkarpacia.
Symboliczne przecięcie wstęgi przez Ryszarda
Niemca-Prezesa Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej, Roberta Korala Prezesa Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu,
Stanisława Struga Prezesa Limanowskiego
Podokręgu Piłki Nożnej, Jan Puchałę - Starostę
Powiatu Limanowskiego, Adama Sołtysa Wójta
Gminy Słopnice oraz Stanisława Dębskiego –
Prezesa KS Sokół Słopnice było oficjalną
inauguracją rozgrywek sportowych na nowej
płycie boiska sportowego KS Sokół Słopnice. W
przekazaniu boiska w ręce władz, zawodników
i całej społeczności miejscowego klubu piłki
nożnej uczestniczyli również radni gminy
Słopnice, dyrektorzy szkół, wykonawcy,
a najliczniej najmłodsi klubowicze Sokoła oraz
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ich rodzice. Nowa nawierzchnia boiska
KS Sokół Słopnice została poświęcona przez
ks. Stanisława Bochniarza. Po słowach uznania
i życzeniach przekazanych przez gości na ręce
wójta Adama Sołtysa i prezesa klubu
Stanisława Dębskiego na murawę zostały
wprowadzone reprezentacje dziewcząt
Małopolski i Podkarpacia (rocznik 2003).
Pierwszy mecz na płycie boiska zakończył się
zwycięskim wynikiem 3:1 dla reprezentacji
młodziczek Małopolski. Kolejny mecz kadry
wojewódzkiej Małopolski i Podkarpacia
w kategorii juniorek młodszych zakończył się
wynikiem 2:0 również pomyślnie dla
zawodniczek reprezentujących Małopolskę.
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O INWESTYCJI
Nowa sztuczna murawa zastąpiła dotychczasową naturalną trawę, która przez ostatnie
sześć lat intensywnego użytkowania uległa
naturalnemu zużyciu. Efektem, trwającej dwa
miesiące modernizacji, jest boisko do piłki
nożnej pokryte sztuczną trawą z włókien
polietylenowych, wypełnioną piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nowa
nawierzchnia spełnia standardy boisk FiFA.
W ramach prac modernizacyjnych zakupiono
i zamontowano również nowe wiaty dla
zawodników rezerwowych. Powiększono
powierzchnię boiska, która ma obecnie
wymiar 101 x 62 m.
Inwestycja wraz z pracami towarzyszącymi
kosztowała 862 500 zł, a 545 800 zł tej kwoty

samorząd gminy Słopnice pozyskał ze środków
Ministerstwa Sportu, z tzw. Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu.

Boisko w trakcie prac modernizacyjnych

KLUB SOKÓŁ SŁOPNICE
Działa od 1994 roku czyli 22 lata. Początkowo była to grupa kilku osób sympatyków piłki nożnej reprezentującej miejscowość Słopnice na
turniejach piłki nożnej. Obecnie Klub Sokół Słopnice zrzesza ponad 150
zawodników i posiada drużyny: skrzatów, żaków, orlików, trampkarzy,
juniorów starszych i seniorów. Zaplecze sportowe klubu to siedziba
Klubu Sportowego oddana w 2010 roku wraz z parkingiem, trybuny
z miejscami siedzącymi dla 300 osób, boisko sportowe z oświetleniem
treningowym i monitoringiem. Obecnie drużyna seniorów Sokoła
Słopnice zajmuje 5 miejsce w lidze okręgowej. Juniorzy walczą
w Małopolskiej Lidze Juniorów Starszych zajmując obecnie 6 miejsce w pierwszej grupie.
Do roku 1999 drużynie brakowało własnego zaplecza sportowego. Po utworzeniu w 1997 roku
samodzielnej gminy Słopnice, starania o bazę sportową przybrały realny wymiar. Dwa lata po
powstaniu w Słopnicach odrębnej gminy rozpoczęto budowę boiska piłkarskiego, na którym Sokół
rozegrał swój pierwszy mecz - 8 sierpnia 1999 roku. W 2009 roku gmina Słopnice podjęła inicjatywę
budowy Gminnego Kompleksu Sportowego. W skład oddanego do użytkowania w 2010 roku kompleksu
weszła budowa nowego budynku, modernizacja murawy i trybun oraz oświetlenie boiska. W tym roku
płyta boiska przeszła kolejną gruntowną modernizację. Dotychczasowa naturalna trawa została
zastąpiona nową. Jest to pierwszy, tego typu, obiekt w powiecie limanowskim.

www.sokol.slopnice.pl
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