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W uroczystym nastroju
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim Mieszkańcom
Gminy Słopnice życzymy zdrowych,
wesołych Świąt Wielkanocnych,
obfitości Łask
Zmartwychwstałego Chrystusa,
niosących spokój, radość
i wiosenny optymizm.
Dni pełnych radości, nadziei
i wzajemnej życzliwości.
W czas świąteczny
niech nie zabraknie także miłych chwil,
radosnego odpoczynku,
umocnienia więzi
z bliskimi i entuzjazmu.
Wesołego Alleluja!
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Słopnice

Józef Bednarczyk

Adam Sołtys

ZŁOTY JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTW
Czternaście par małżeńskich z terenu Gminy Słopnice świętowało 30 stycznia 2019 r. „Złote Gody” czyli jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. Na zaproszenie Gminy Słopnice dostojni jubilaci najpierw wzięli udział we wspólnej
mszy świętej, a potem w spotkaniu okolicznościowym.
Obchody tego wyjątkowego jubileuszu rozpoczęła
uroczysta msza święta w kościele pw. św. Jana Pawła
II w Słopnicach Dolnych, koncelebrowana przez
proboszczów: ks. Stanisława Kumiegę, ks. Jana
Gniewka oraz ks. seniora Mariana Kaima.
Małżonkowie z 50-letni stażem małżeńskim zostali
odznaczeni przez wójta Adama Sołtysa medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez
Prezydenta RP oraz otrzymali pamiątkowe statuetki
z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Słopnice –
Józefa Bednarczyka. Ks. Jan Gniewek przekazał
wyjątkowe życzenia i błogosławieństwo skierowane
do nich przez Biskupa Ordynariusza – Andrzeja Jeża.

Gratulacje, życzenia i kwiaty na ręce małżonków
złożyła również Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
– Zoﬁa Mrózek oraz Zastępca Kierownika USC –
Krystyna Wikar. W spotkaniu uczestniczyli również
Sekretarz Gminy Maria Nowak oraz Skarbnik Jan
Więcek. Jubilaci obejrzeli występ dzieci i młodzieży
z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Słopnicach. Koncert życzeń dedykowany właśnie
jubilatom podkreślił wyjątkowość uroczystości
i wprowadził w miłą atmosferę. Świętowanie
„Złotych Godów” zakończył toast, wspólny obiad
i rozmowy połączone ze wspomnieniami sprzed lat.

Złoty Jubileusz obchodziły następujące pary małżeńskie: Anna i Stanisław Florkowie, Józefa i Tadeusz
Florkowie, Maria i Stanisław Gancarczykowie, Janina i Andrzej Kęskowie, Maria i Józef Kęskowie, Maria i Jan
Michalscy, Helena i Kazimierz Nowakowie, Irena i Jan Nowakowie, Helena i Władysław Pachowie, Anna
i Zygmunt Pierzchałowie, Irena i Andrzej Ryzowie, Anna i Kazimierz Tomerowie, Irena i Stanisław
Wojtasowie, Maria i Stanisław Woźniakowie.
Wszystkim jubilatom życzymy, długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy!
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POCZĄTEK ROK U SENIORÓW
Za nami kolejne doroczne spotkanie seniorów. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wójta
Gminy Słopnice w tym roku odpowiedziało ponad sto osób. W gronie szacownych gości znalazły się osoby samotne i
w podeszłym wieku, emeryci, renciści, a także osoby, które wyraziły chęć udziału w spotkaniu.
Z seniorami spotkali się ks. Stanisław Kumiega proboszcz paraﬁi Słopnice Górne, ks. Stanisław
Bochniarz z paraﬁi Słopnice Dolne, gospodarze
uroczystości Wójt Gminy – Adam Sołtys, Kierownik
GOPS - Edward Sroka, Przewodniczący Rady Gminy
– Józef Bednarczyk, Sekretarz Gminy – Maria Nowak
oraz Skarbnik - Jan Więcek.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego toastu
wzniesionego za spotkanie i dobre zdrowie jego
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uczestników. Nastrojowym pokazem i kolędowaniem uświetnił spotkanie występ zespołu Mali
Słopniczanie. Młodzież i dzieci zakończyły swój
pokaz zaproszeniem do wspólnego śpiewania kolęd
i pastorałek przy akompaniamencie młodych
artystów. Po obiedzie wspólne rozmowy oraz
wymiana wspomnień z minionego roku nie miały
końca.

NASZE SŁOPNICE

Dziękujemy wszystkim naszym Seniorom za obecność! W imieniu organizatorów raz jeszcze pragniemy
przekazać wszystkim Seniorom Gminy Słopnice obecnym na spotkaniu, jak również tym, którzy z rożnych
powodów nie mogli dołączyć do ich grona, życzenia zdrowia, radości i pomyślności oraz by dojrzały wiek był
czasem aktywnym, pełnym pasji, a jednocześnie czasem spełnienia i satysfakcji. Gorąco zachęcamy do udziału
w kolejnych spotkaniach organizowanych w 2019 roku.

NOWA KADENCJA W SOŁECTWACH
Tegoroczne spotkania wiejskie organizowane w lutym na terenie sołectw wyłoniły sołtysów i składy osobowe rad
sołeckich na nową kadencję. Spotkania z mieszkańcami odbyły się 17 i 24 lutego br.
Pierwsze zebranie wiejskie odbyło się dla sołectwa Słopnice Górne, a uczestniczyło w nim 74 mieszkańców.
O funkcję sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów: Daniel Curzydło i Adam Franczak. Decyzją zebrania, na
kolejną kadencję sołtysem został wybrany Daniel Curzydło uzyskując 71% głosów, a w skład trzyosobowej
Rady Sołeckiej zostali powołani: Czepiel Krystyna, Grucel Tadeusz i Ślazyk Bogdan.

Wybory sołtysa i rad sołeckich są tajne

Spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Słopnice Górne

www.slopnice.pl
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W zebraniu dla sołectwa Słopnice Granice
uczestniczyło 46 mieszkańców, którzy również
wybierali sołtysa spośród dwóch kandydatów:
Henryka Ślazyka i Tadeusza Gądka. W głosowaniu
mieszkańcy sołectwa oddali 75% swoich głosów na
Henryka Ślazyka. Warto dodać, że nowo wybrany
sołtys sprawuje swój urząd w tym sołectwie
nieprzerwanie od 30 lat. W skład Rady Sołeckiej
Słopnice Granice weszli wszyscy zgłoszeni kandydaci
- Gądek Tadeusz, Pachut Paweł oraz Śliwa Krystyna.

głosowaniu udzielili poparcia na kolejną kadencję
Jerzemu Sołtysowi, sprawującemu tę funkcję od
2003 roku. Mieszkańcy sołectwa Mogielica wybrali
radę sołecką w składzie: Gaura Józef, Kulpa Irena
i Matusiak Jarosław. Frekwencja w sołectwie
wyniosła 50 osób.
Uczestnicy zebrania w Sołectwie Mogielica

Zebranie w Sołectwie Granice

Połączone zebrania wiejskie dla sołectw Słopnice
Dolne Szlacheckie i Królewskie wyłoniły w pierwszej
kolejności sołtysów. Mieszkańcy obu sołectw
zgodnie wybierali na nową kadencję dotychczasowych sołtysów: Józefa Grucela dla Słopnic
Dolnych Królewskich i młodszego stażem Piotra
Kęskę dla Słopnic Dolnych Szlacheckich. Obaj
kandydaci nie mieli kontrkandydatów. Jednomyślnie
przebiegło również głosowanie w wyborze rad
sołeckich. Trzyosobowy skład rady sołeckiej Słopnic
Dolnych Królewskich na kolejną kadencję nie zmienił
się i tworzyć ją będą: Faron Stanisław, KrzemińskaBiel Maria i Więcek Jerzy. Organem doradczym dla
sołtysa Słopnic Dolnych Szlacheckich będzie Rada
Sołecka w składzie: Gaik Celina, Palacz Paweł
i Pierzchała Dorota. Frekwencja dla Sołectwa
Słopnice Dolne Królewskie wyniosła 20 osób, dla
Słopnic Szlacheckich 21 osób.
Prelekcja dzielnicowego asp. Piotra Biedronia
na temat bezpieczeństwa

Zebrani na spotkaniach w sołectwach przyjęli
ponadto sprawozdanie z działalności samorządu za
2018 rok przedstawione przez wójta Adama Sołtysa
oraz poznali perspektywy budżetowe na rok obecny
przedstawione przez Jana Więcka – Skarbnika Gminy
Słopnice.
W spotkaniach uczestniczyli również Józef Jaworski
– Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego,
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice - Józef
Bednarczyk, radni rady Gminy Słopnice poszczególnych sołectw. Sprawy bezpieczeństwa i zasady
współpracy w tym zakresie przedstawił zebranym
dzielnicowy gminy Słopnice - asp. Piotr Biedroń
z Komisariatu Policji w Tymbarku.
Przedmiotem obrad zebrań była również dyskusja,
podczas której uczestnicy mogli przedstawić
władzom gminy indywidualne wnioski, opinie oraz
istotne dla większości mieszkańców problemy.
Dyskusję odbytych zebrań w 2019 roku zdominowały pytania o dalsze plany budowlane w zakresie
sieci kanalizacyjnej, w zakresie modernizacji sieci
dróg osiedlowych, budowy nowych odcinków
chodników, w zakresie doraźnych remontów dróg,
sprawy gospodarki komunalnej i organizacji wywozu
śmieci, a także sprawy poprawy jakości powietrza.
Sołtysi podczas pierwszego spotkania
w siedzibie Urzędu Gminy

Mieszkańcy sołectwa Mogielica, również zgłosili
tylko jednego kandydata na stanowisko sołtysa i w
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STRAŻACY PRZEKAZALI SAMOCHÓD
DO CHLEBNIC
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych przekazali będący na ich wyposażeniu samochód
ratowniczo-gaśniczy Mercedes – Benz 1226AF, partnerskiej Ochotniczej Straży Pożarnej z Chlebnic na Słowacji.
Decyzja o przekazaniu zapadła niedługo po zakupie w 2018 roku przez OSP Słopnice Górne nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczy marki Volvo.
Nieodpłatne przekazanie samochodu odbyło się
między samorządami obu gmin. Miało miejsce
23 marca br. w Chlebnicach. Klucze do samochodu
wraz z aktem darowania przekazali Wójt Gminy
Słopnice Adam Sołtys, Prezes OSP Słopnice Górne
Józef Curzydło i Naczelnik Władysław Ślazyk. Ze
strony samorządu Chlebnic w przekazaniu uczestniczyli Starosta Chlebnic Anton Staš oraz przedstawiciele tamtejszej straży pożarnej. Po sformalizowaniu
przekazania samochodu Władysław Ślazyk zaprezentował nowym właścicielom samochodu, jego

parametry techniczne oraz sposób obsługi.
Przekazany samochód to Mercedes-Benz 1226AF,
samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę
o pojemności 2500 litrów, wyposażony w autopompę. Silnik wysokoprężny o mocy 260 KM.
Kabina 6 miejscowa. Napęd 4 x 4. Dwie linie
„szybkiego natarcia” z prądownicą. Możliwość
podawania piany gaśniczej. Wyposażony w agregat
prądotwórczy trójfazowy (4,5 kW). Maszt oświetleniowy; dwie lampy 3000W.

Mamy nadzieję, że samochód będzie dobrze służył Ochotniczej Straży Pożarnej z Chlebnic jak i całej
społeczności partnerskiej Gminy Chlebnice.

www.slopnice.pl
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ZBYRCOK NA KRAKOWSKIM SPOTKANIU
FUNDACJI SZLAKI PAPIESKIE
W dniu 23 marca br. już po raz szesnasty w Krakowie obyło się spotkanie członków Fundacji Szlaki Papieskie Jana
Pawła z Metropolitą Krakowskim. Miało ono miejsce w Kurii Krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej 3. O uroczystą
oprawę muzyczną zadbał zespół Słopnicki Zbyrcok.
W spotkaniu wziął również udział ksiądz Stanisław
Wojcieszak oraz prezes Fundacji Urszula Własiuk.
Spotkanie z Metropolitą rozpoczęło się w godzinach
rannych, na dziedzińcu Kurii od złożenia kwiatów
p r ze d p o m n i k i e m ś w i ę t e go Ja n a Pa w ł a I I
i odśpiewaniem i zagraniem przez zespół Słopnicki

Zbyrcok „Barki”. O godz. 9.00 odbyła się msza św.
koncelebrowana, a po niej spotkanie w apartamencie przy słynnym Oknie Papieskim. Po zakończeniu uroczystości przyszedł czas rozmowy ze znajomymi i przyjaciółmi z górskich szlaków oraz
śpiewie Zespołu Słopnicki Zbyrcok.

Szlaki Papieskie w Beskidzie Wyspowym
Pierwsze Szlaki Papieskie oznakowane zostały jako szczególny dar rodaków dla Ojca św. w 25 rocznicę rozpoczęcia
jego pontyﬁkatu i jako odpowiedź na papieską prośbę, wypowiedzianą w Nowym Targu w 1979 roku: „Pilnujcie mi
tych szlaków”. Przez lata szlaków przybywało. W 2003 roku z inicjatywy Urszuli Własiuk powołana została
Fundacja Szlaki Papieskie Jana Pawła II, której zadaniem jest wytyczanie nowych tras oraz dbanie o te, które już
istnieją. Dziś oznaczonych Szlaków Papieskich w Polsce istnieje bardzo dużo. Łączy je jedno – wiemy na pewno, że
każdym z nich osobiście wędrował Karol Wojtyła – jako świecki, ksiądz, biskup, kardynał czy jako papież. Na naszym
terenie szlak prowadzi od przełęczy Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Chyszówkach, przez Mogielicę, Przełęcz
Słopnicką, Cichoń, Ostrą, dalej biegnie przez Jężową Wolę, Skiełek, Łukowicę na Jabłoniec i do Limanowej.
Zachęcamy do letnich wędrówek szlakami Beskidu Wyspowego, a także Szlakiem Papieskim!

BIBLIOTEKA PEŁNA AKCJI
Jeżeli ktoś uważa, że w naszej bibliotece można skorzystać jedynie z czytelni i wypożyczyć książki to się
myli. Pierwszy kwartał tego roku obﬁtował w wiele ciekawych akcji biblioteki publicznej skierowane do
wszystkich dzieci i osób dorosłych z terenu naszej gminy.
Organizowana po raz kolejny, coroczna akcja „Ferie
w Bibliotece” przyniosła moc wrażeń. Głównie dzieci
i młodzież korzystali w czasie ferii z zajęć na basenie,
zajęć kulinarnych i zdrowego żywienia oraz balu
karnawałowego. Z dużym zainteresowaniem
spotkała się propozycja wyjazdu do Muzeum
Przyrodniczego PAN w Krakowie i spotkanie
z okazami lasów tropikalnych. Tam dzieci mogły
zwiedzić prócz muzeum również wystawy
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przyrodnicze. Uczestnicy wycieczki wzięli udział
w lekcji przyrodniczej „Afryka i jej czerwona wyspa
Madagaskar”. Podczas warsztatów dzieci mogły po
raz pierwszy w życiu pogłaskać pytona, gekona
i kameleona. Po spotkaniu z gadami uczestnicy
spędzili trochę wolnego czasu w parku trampolin.
Równie sympatycznym akcentem biblioteka
publiczna zakończyła okres świąteczny, bowiem
w ostatnim dniu stycznia miał miejsce V Gminny

NASZE SŁOPNICE

Przegląd Kolęd i Pastorałek. Współorganizatorem
wydarzenia była Szkoła Podstawowa Nr 4. Na hali
s p o r t owe j „C z wó r k i ” ko m i s j a ko n k u r s owa
przesłuchała ponad 30 wykonawców w trzech
kategoriach: przedszkole, klasy I – IV i klasy V – VIII.
Mali muzykanci i wokaliści prezentowali najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne. Wszystkim uczestnikom uroczyście
wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Biblioteka Publiczna kieruje swoje akcje nie tylko do
dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych.
W tym gronie, dużym powodzeniem cieszą się
wyjazdy do teatru. W marcu mieliśmy przyjemność
zobaczyć na deskach Teatru Bagatela spektakl
„Pomoc domowa". Ta zabawna komedia o przygodach nieposkromionej pomocy domowej,
rozbawiła do łez wszystkich bez wyjątku.

A już w maju, po raz kolejny zachęcamy do wspólnego wyjazdu do teatru. Tym razem proponujemy
dużą scenę Teatru Bagatela i spektakl komediowy
„Dwoje na huśtawce”.
Serdecznie zapraszamy!
Anna Katarzyna Zawada
Kierownik GBP w Słopnicach

Wystawa motyli w Muzeum Przyrodniczym PAN

Lekcja przyrody z żywymi okazami

Gminny Konkurs Kolęd

Uczestnicy konkursu na kartkę bożonarodzeniową

Laureaci i komisja konkursowa przeglądu kolęd

ILU MAMY MIESZKAŃCÓW?
Choć za nami już pierwszy kwartał 2019 roku, chcemy Państwu przekazać, kilka najważniejszych danych
statystycznych podsumowujących dwanaście miesięcy 2018 pod kątem tego, co zmieniło się w naszej gminie. Ilu
mieszkańców liczą Słopnice? Ile zamieszkuje w Słopnicach mężczyzn, a ile kobiet? Ilu ślubów udzielono? Jakie imiona
najczęściej nadawano noworodkom?
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Słopnice liczyła
6755 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały

(wzrost o 26 osób do roku ubiegłego). Słopnice
zamieszkuje 3424 mężczyzn i 3331 kobiet.

www.slopnice.pl
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Do 18 roku życia jest 1944 osób. W minionym roku
związek małżeński zawarły 89 osoby ze Słopnic.
W 2018 roku na świat przyszło 89 dzieci, a zmarło
45 mieszkańców.
Najpopularniejszym imieniem nadanym przez
rodziców nowo narodzonym chłopcom był Dominik,
a następnie Bartłomiej, Szymon i Marcel. Jeśli chodzi
o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice
najczęściej wybierali imiona: Julia (podobnie jak
w trzech poprzednich latach), a dalej Aleksandra
i Lena.
Biorąc pod uwagę podział mieszkańców na
sołectwa, najliczniejsze jest sołectwo Słopnice
Dolne Szlacheckie – 1896 osób, następnie Słopnice
Dolne Królewskie – 1827 osób, Słopnice Górne –
1587 osób, dalej sołectwo Mogielica 737 osób

i sołectwo Granice – 708 osób. Dla ciekawostki
podamy, że w porównaniu do ubiegłego roku,
najwięcej mieszkańców przybyło w sołectwie
Słopnice Górne oraz Słopnice Dolne Szlacheckie.
A jak się przedstawia sytuacja statystyczna za I kwartał
2019 roku?
Na dzień 31 marca 2019 r. w gminie Słopnice
z a m e l d o w a nyc h j e s t 6 7 7 0 o s ó b (w z ro s t ) .
W pierwszym kwartale urodziło się 29 dzieci, w tym
5 chłopców. Zmarło 13 osób. Związek małżeński
zawarło 9 mieszkańców gminy Słopnice. Dla
ciekawostki dodamy, że coraz więcej osób zamierza
na stałe zamieszkać w Słopnicach. Ostatnim
nadanym numerem porządkowym dla nieruchomości w Słopnicach jest numer 1632.

Statystyki wskazują pozytywny trend w zakresie liczby ludności, migracji i przyrostu naturalnego gminy
Słopnice. Nasza miejscowość się rozwija, i jak widać, rokuje również dobre perspektywy dla zamieszkania
i warunków życia. Oby tak dalej!

NIEPRAWIDŁOWE PRAKTYKI
W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
Gmina Słopnice zapewnia odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w zamian za wnoszoną przez nich
opłatę. System ten działa od kilku lat, ale utarły się pewne nieprawidłowe praktyki w zakresie gospodarowania tymi
odpadami, na które chcemy zwrócić Państwa uwagę.
Po pierwsze chcemy zwrócić uwagę na samo pojęcie
„odpady komunalne”. Są nimi odpady powstające
w gospodarstwach domowych. Kontrola odpadów
wykazuje, że w odbieranych odpadach znajduje się
pewna ilość odpadów powstających poza gospodarstwem domowym.
Nie są odpadami komunalnymi odpady powstałe w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (za
wyjątkiem takich mających charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych np. jak odpady z biura
w siedzibie ﬁrmy). Odpady komunalne od podmiotów gospodarczych odbierane są, jeśli te
podmioty złożyły stosowną deklarację o wysokości
opłaty do Urzędu Gminy.
Nie są odpadami komunalnymi odpady z rolnictwa to
m.in. opony ciągnikowe, folie po sianokiszonce.
Działalność rolnicza - czyli działalność polegająca na
wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych
z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym
działy specjalne produkcji rolnej - jest również
działalnością gospodarczą (w rozumieniu deﬁnicji
działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej).
Nie są odpadami komunalnymi odpady powstałe
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przy budowie domu. Zagospodarowanie odpadów
z budowy należy do obowiązków wykonawcy robót
budowlanych.
Nie są odpadami komunalnymi również wycofane
z eksploatacji części pojazdów.
Zagospodarowanie tych odpadów, powstałych
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
(które nie są odpadami komunalnymi), zagospodarowanie odpadów z rolnictwa, zagospodarowanie
odpadów z budowy, zagospodarowanie wszystkich
innych odpadów, które nie są odpadami komunalnymi – należy do obowiązków wytwórcy tych
odpadów. Wytwórcy tych odpadów winni zapobiegać ich powstawaniu, ograniczać ilość, przekazywać odpady specjalistycznym ﬁrmom do odzysku
lub unieszkodliwiania i ponosić koszty w tym
zakresie.
Odpady te nie podlegają gospodarowaniu przez
gminę w zamian za uiszczoną opłatę.
Gmina zobowiązana jest do zorganizowania
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.
Selektywna zbiórka ma służyć skierowaniu części
powstających odpadów do recyklingu (ponownego
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wykorzystania).Gminy zobowiązane są corocznie do
osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, czyli
do przekazania określonej ilości (ton) papieru,
plas ku, szkła, metalu do recyklingu.
Ilość tą wylicza się następująco: liczba mieszkańców
x średnia roczna ilość odpadów komunalnych
wytwarzana przez mieszkańca województwa
x procentowy udział morfologiczny papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych
w składzie morfologicznym odpadów komunalnych
x wymagany na dany rok poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali tworzyw sztucznych i szkła.
Przykładowo dla roku 2018:
- średnia roczna ilość odpadów komunalnych
wytwarzana przez mieszkańca województwa –
297 kg,
- procentowy udział morfologiczny papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych
w składzie morfologicznym odpadów komunalnych
dla terenów wiejskich – 31,8 %,
- obowiązkowy poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali tworzyw
sztucznych i szkła – 30 %.
Daje to na jednego mieszkańca – 297 kg x 31,8%
x 30% = 28 kg.
W roku ubiegłym, aby Gmina Słopnice mogła
osiągnąć wymagany poziom recyklingu średnio
każdy mieszkaniec winien wysegregować łącznie
28 kg papieru, plas ku, metali i szkła rocznie.
Do recyklingu w ubiegłym roku zostało przekazane
112 ton surowców wtórnych pochodzących od
mieszkańców Gminy Słopnice.
W roku obecnym wymagany poziom recyklingu
wzrasta do 40 %, a w roku 2020 - do 50 %.
Zakładając, że nie zmieni się ilość odpadów na
mieszkańca województwa to:
- w roku obecnym 2019 każdy mieszkaniec winien
średnio wysegregować łącznie 38 kg surowców
wtórnych (dla gospodarstwa domowego 5 osobowego daje to – 190 kg),
- a w roku przyszłym 2020 - 47 kg surowców
wtórnych (dla gospodarstwa domowego 5 osobowego daje to – 235 kg).
Nieosiągnięcie przez Gminę wymaganego poziomu
recyklingu skutkuje naliczeniem kary przez
Inspekcję Ochrony Środowiska. Kara ta wynosi
w roku obecnym 170 zł za każdą brakującą tonę
surowców wtórnych, natomiast w roku przyszłym
kara wyniesie 270 zł za każdą brakującą tonę.
Chcemy zwrócić uwagę, że koszty tej kary zostaną
pokryte z opłat mieszkańców za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, gdyż gospodarowanie
przez gminę odpadami komunalnymi musi się
bilansować. Mieszkańcy muszą zapłacić tyle aby
pokryć wszelkie koszty związane z odpadami

komunalnymi: koszty odbioru, transportu,
przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, koszty
worków foliowych, koszty naliczonych kar.
Samorząd nie może - nie wolno dopłacać do
odpadów komunalnych (jak np. do wody lub
oczyszczania ścieków). Sprawy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym; sposób
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów w zamian za opłatę, wysokość tych opłat
ustala Rada Gminy.
Tak więc w Naszym wspólnym interesie (i obowiązkiem mieszkańców) jest segregacja odpadów.
Aby wszystkie wysegregowane przez Nas odpady
mogły być przekazane do recyklingu należy
stosować się do poniższych zasad: (zasady ze strony
internetowej Ministerstwa Środowiska h p://naszesmieci.mos.gov.pl)
Worek żółty – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plas kowe
butelki po napojach, nakrętki, plas kowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości, kosmetykach,
plas kowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po
konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików.
Do worków na metale i tworzywa sztuczne nie
wrzuca się: nieopróżnionych butelek i pojemników,
plas kowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych
artykułach medycznych, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii
i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach
i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
styropianu.
Worek zielony – SZKŁO
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności,
szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców.
Do worków na szkło nie wrzuca się: ceramiki,
doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reﬂektorów,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów
i strzykawek.
Worek niebieski – PAPIER
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę,
katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki
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papierowe.
Do worków na papier nie wrzuca się: ręczników
papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po
mleku i napojach, papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.
Odpady ulegające biodegradacji zaleca się
kompostować.
Wszystko co nie można wkładać do worków na
odpady segregowane (nie nadaje się do recyklingu)
winno być wkładane do worków na zmieszane
odpady komunalne.
Firma odbierająca odpady kontroluje przy ich
odbiorze zawartość worków z odpadami segregowanymi i przekazuje informacje do Urzędu Gminy.
O nieprawidłowościach w poszczególnych osiedlach będziemy informować na stronie internetowej www.slopnice.pl.
W miesiącu kwietniu i październiku, w dni wywozu
odpadów segregowanych i odpadów zmieszanych,
odbierane są również następujące odpady komunalne:
1) odpady wielkogabarytowe – powstające w domu,
które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie
mieszczą się w standardowych pojemnikach na
śmieci, np. meble, materace, dywany, …
2) sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki,
pralki, telewizory …
3) opony - od samochodów osobowych, motocykli,
skuterów,
4) odpady budowlane poremontowe.

Uwaga zmiana: w miesiącu kwietniu br. w/w
odpady – z rejonu Słopnic Górnych, Podmogielicy i
rejonu przyległego do drogi Miłkowskie będą
wywożone w dniu 29 kwietnia (a nie w dniu 23
kwietnia). W dniu 23 kwietnia odbierane będą z
tego rejonu tylko odpady segregowane i zmieszane
w workach foliowych.
Odpady te również można we własnym zakresie
dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Słopnicach, który znajduje
się przy oczyszczalni ścieków (Słopnice 1383).
Czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 do
18:00.
PSZOK odbiera od mieszkańców Słopnic odpady
komunalne powstające w gospodarstwach domowych takie jak:
- przeterminowane leki i środki chemiczne np. farby,
tusze, kleje …,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony samochodów osobowych, motocykli,
skuterów …,
- odpady zielone,
- odpady budowlane stanowiące odpady komunalne.
Zwracamy się z prośbą, aby nie przywozić do
PSZOK-u odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. odpadów
budowlanych z budów), odpadów z rolnictwa
(np. opony ciągnikowe, folia z sianokiszonki),
elementów pojazdów – gdyż nie są to odpady
komunalne – i nie będą przyjmowane!
Tadeusz Florek

OCHRONA POWIETRZA
Wójt Gminy Słopnice zwraca się z prośbą do
mieszkańców o uzupełnienie załączonej do biuletynu
ankiety dotyczącej bazy inwentaryzacji ogrzewania
budynków w Małopolsce. Aktualizacja wspomnianej
bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy,
wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla
województwa małopolskiego, dlatego też mieszkańcy, którzy nie składali w latach ubiegłych
podobnej ankiety, proszeni są o wypełnienie jej oraz
dostarczenie do Urzędu Gminy Słopnice osobiście lub
drogą pocztową. Osoby, które już wypełniały ankietę
wcześniej, również mogą wypełnić ją po raz drugi,
otrzymane w ten sposób dane posłużą do aktualizacji
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już posiadanych informacji. Jednocześnie prosimy,
aby wszelkie działania polegające na wymianie
starego pieca, termomodernizacji oraz zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w Państwa
budynkach, zgłaszać w Urzędzie Gminy Słopnice pod
nr: 18 33 47 423. Ankiety prosimy dostarczać do dnia
31.05.2019 (piątek).
Druk ankiety dostępny jest:
ź w biuletynie „Nasze Słopnice”,
ź na stronie internetowej www.slopnice.pl,
ź w Urzędzie Gminy Słopnice.

NASZE SŁOPNICE

Niedostarczenie ankiety do dnia 31.05.2019 (piątek),
skutkować będzie wizytą pracowników Gminy Słopnice,
którzy oprócz uzupełnienia ankiety w obecności
właściciela nieruchomości, przeprowadzą również
kontrolę palenisk domowych, pod kątem spalania
odpadów oraz jakości paliw używanych do ogrzewania
lub/i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Jednocześnie Urząd Gminy Słopnice przypomina
wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na
terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Zakaz
ten związany jest nie tylko z regulacjami prawnymi w tym
zakresie, ale przede wszystkim wynika z troski o zdrowie
mieszkańców oraz ochronę środowiska. Należy pamiętać,
że spalając śmieci trujemy przede wszystkim osoby
znajdujące się w Naszym najbliższym otoczeniu - rodzinę,
sąsiadów. Co więcej Gmina prowadzi selektywną zbiórkę
odpadów, zapewniając worki do segregowania, więc nie
ma znaczenia ile odpadów wyprodukujesz – opłata, która
musi uiścić każdy właściciel nieruchomości, jest obliczana
jednakowo dla wszystkich, w zależności od ilości osób
w gospodarstwie domowym, a nie realnej ilości
wytworzonych odpadów. Więc po co spalać odpady,
skoro i tak płaci się za ich wywóz? Spalanie odpadów
przyczynia się również do wyrządzania szkód
w urządzeniach grzewczych, które nie są przystosowane
do spalania tego typu „paliwa”.
Ponadto od 1 lipca 2017 roku na terenie Małopolski
obowiązuje Uchwała antysmogowa. W związku z tym
nowoinstalowane kotły na węgiel lub drewno lub kominki
na drewno muszą spełniać parametry emisji wyznaczone
w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
Z kolei urządzenia niespełniające norm ekoprojektu,
które zostały zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., mogą
być eksploatowane, lecz wyłącznie przez określony czas.
Uchwała antysmogowa przewiduje, że po okresach
przejściowych dotychczas wykorzystywane urządzenia
będą musiały zostać zastąpione bardziej ekologicznymi
źródłami ogrzewania. W związku z tym:
ź Do końca 2022 roku należy wymienić kotły, które nie
spełniają żadnych norm emisyjnych.
ź Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które
spełniają jedynie podstawowe wymagania, czyli kotły
klasy 3 i 4.
ź Kotły klasy 5 mogą być eksploatowane do końca
swojej żywotności.
Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadza też
wymagania dotyczące jakości stosowanych paliw.
Zakazuje spalania wszelkich mułów i ﬂotów węglowych
oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.
Pamiętaj, kupując węgiel zawsze poproś sprzedawcę
o certyﬁkat jego jakości! Ustawa o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw wprowadziła obowiązek
posługiwania się świadectwem jakości paliwa. Sprzedawca
ma obowiązek przekazania kopii świadectwa potwierdzonej
za zgodność z oryginałem każdemu klientowi!
W związku z założeniami uchwały antysmogowej,
dotyczącej wspomnianych wyżej terminów wymiany
pieców, istnieje możliwość uzyskania doﬁnansowania
z rządowego programu priorytetowego „Czyste
Powietrze”.

Program „Czyste powietrze” jest adresowany do
właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują ich
termomodernizację oraz wymianę przestarzałych kotłów
na paliwa stałe. Beneﬁcjentami programu mogą być
osoby ﬁzyczne posiadające prawo własności lub będące
współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego
budynku mieszkalnego,oraz osoby ﬁzyczne, które
uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego
budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego i budynek nie został
jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w programie
jest wymiana starego źródła ciepła, potwierdzona
dowodem zezłomowania, na piec spełniający wymagania
Ekoprojektu. Ponadto w budynku nie może być
prowadzona działalność gospodarcza, której powierzchnia przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.
Wysokość i charakter wsparcia będzie zależeć od
dochodów wnioskodawcy. W wyższych grupach
dochodowych dotacja będzie zastąpiona ulgą
termomodernizacyjną. Wnioski są przyjmowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
wodnej w Krakowie. Wnioski można składać drogą
elektroniczną bądź tradycyjne w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie oraz w oddziale zamiejscowym
w Nowym Sączu. Nabór jest ciągły i realizowany będzie
w latach 2019 – 2029 r. Maksymalne koszty
kwaliﬁkowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego
wynoszą 53 tys. zł (minimalne – 7 tys. zł). Powyżej tej
kwoty oraz na udział własny przewidziane są
niskooprocentowane pożyczki z planowanym okresem
ich spłaty do 15 lat.
Krzysztof Kęska

Szczegółowe informacje na temat programu
„Czyste Powietrze” można uzyskać:
Na stronie internetowej:
h ps://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/
W placówkach:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 502 073 066
tel. 12 422 94 90
Oddział Zamiejscowy:
Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 127, pok. 101
33 - 300 Nowy Sącz
dr Magdalena Kuźniakowska - Jasińska
tel. 507 228 203,
e-mail: magdalena.kuzniakowska@wfos.krakow.pl
Oraz u Ekodoradcy:
Justyna Jesionek
tel. 785 855 937
e-mail: justyna.jesionek@wfos.krakow.pl
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
JUŻ PO ELIMINACJACH
W dniach 27-28 marca br. odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Turniej, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem, chociaż zakres potrzebnej wiedzy był
ogromny. W sumie w eliminacjach wzięło udział 66 uczestników z naszych szkół.
Tegoroczny turniej wiedzy z zakresu znajomości
ź Diana Sroka – klasa 3e gimnazjalna ZPO
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania
w Słopnicach
na wypadek pożaru, techniki pożarniczej, praktycznych
ź Piotr Ślazyk – klasa 3e gimnazjalna ZPO
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
w Słopnicach
gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej,
ź Mikołaj Nawalaniec – klasa 8 SP Nr 4 w Słopnicach
historii i tradycji ruchu strażackiego oraz zasad
W eliminacjach ustnych zwyciężyli:
udzielania pierwszej pomocy, rozgrywano w dwóch
ź I miejsce: Kornelia Florek – klasa 6 SP nr 3
kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - VI szkół
w Słopnicach
podstawowych oraz uczniowie klas VII-VIII szkoły
ź II miejsce: Szczepan Curzydło – klasa 6 ZSPiP
podstawowej oraz III gimnazjum.
w Słopnicach
Eliminacje odbywały się dwuetapowo: eliminacje
w II grupie wiekowej:
pisemne z testem złożonym z 40 pytań oraz eliminacje
ź I miejsce: Piotr Ślazyk – klasa 3e gimnazjalna ZPO
ustne dla najlepszej piątki osób testów pisemnych.
w Słopnicach
W pierwszej grupie wiekowej do części ustnej
ź II miejsce: Diana Sroka – klasa 3e gimnazjalna ZPO
zakwaliﬁkowali się:
w Słopnicach
Miło nam jest poinformować, że dwójka z naszych
ź Kornelia Florek – klasa 6 SP nr 3 w Słopnicach
laureatów odniosła znaczący sukces także podczas
ź Szczepan Curzydło – klasa 6 ZSPiP w Słopnicach
eliminacji szczebla powiatowego. W kategorii szkół
ź Krys an Śmiałek - klasa 5 ZPO w Słopnicach
podstawowych dwa najwyżej ocenione miejsca zajęli
ź We r o n i k a Kw i a t ko w s k a - k l a s a 6 Z S P i P
Szczepan Curzydło z Słopnic Górnych (I miejsce) oraz
w Słopnicach
Kornelia Florek ze szkoły na Granicach (II miejsce). Przed
ź Szymon Dębski - klasa 5 ZPO w Słopnicach
nimi
eliminacje szczebla wojewódzkiego.
W drugiej grupie wiekowej:
Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy! A Kornelii
ź Kinga Grucel – klasa 7a ZPO w Słopnicach
i Szczepanowi życzymy powodzenia!
ź Kinga Papież – klasa 7b ZPO w Słopnicach
Tadeusz Florek

GDZIE JEST TWÓJ SKARB,
TAM BĘDZIE I SERCE TWOJE (Mt 6, 21)
Nadchodzą Święta Wielkiej Nocy – jak co roku. Będzie
nowe wydanie biuletynu „Nasze Słopnice” i to na dodatek
wydanie świąteczne. Redaktorka mówi mi – masz jakiś
temat? Może byś chciał coś ważnego przekazać. Tyle teraz
nowości w polityce społecznej się szykuje… No tak.
Zmiany w 500+, emerytury macierzyńskie, dodatki dla
emerytów. Byłoby o czym pisać. Ale to wszystko
zainteresowani mogą znaleźć sami w mediach.
Przypomniała mi się pewna rozmowa dotycząca jednego
z moich dawnych artykułów na temat przemocy
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w rodzinie, który zdarzyło mi się opublikować także
w wydaniu przedświątecznym ale kilkanaście już lat temu.
Rozmawiałem z pewną osobą, która po około 12 latach od
tej publikacji przyszła do mnie z prośbą o pomoc z powodu
problemów tego właśnie typu. I mówi mi – czytałam to
kiedyś ale dopiero dziś mam odwagę o tym mówić.
Przydało by się coś podobnego poczytać. A ja na to, że już
to pisałem - przecież. Tyle, że – ona mi mówi – nie wiem,
czy sobie zdajesz sprawę, ale od tego czasu minęło już
ponad 10 lat i kilka nowych roczników się pożeniło,
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a niebagatelna część z nich już się zdążyła rozwieść. I pyta
mnie – zdajesz sobie z tego sprawę? Cóż – jakoś o tym nie
myślałem, że czas tak szybko biegnie. Ale też ta rozmowa
przypomniała mi, że mimo upływu lat, mimo postępów
cywilizacyjnych i rozwoju techniki, dla ludzi nadal
najważniejsze pozostają te same wartości, które mają
nadzieję odnaleźć w związkach: wzajemne zrozumienie,
przywiązanie, zaufanie – a w małżeństwach miłość,
wierność i uczciwość małżeńską. No i często niestety tego
nie znajdują. To zaś staje się przyczyną obojętności,
poszukiwania innych wrażeń w używkach, popadania
w uzależnienia, zdrad małżeńskich, przemocy w rodzinach
i na koniec tragedii dzieci, które muszą wybierać które
z rodziców jest lepsze a które gorsze. I wobec rozgrywek
toczonych pomiędzy rodzicami pozostają same ze swoimi
problemami już teraz a na przyszłość stają się kalekami
emocjonalnymi.
Ejże – nie za ostro tak przy świętach? No nie. Wydaje się,
że Święta Wielkanocne to jednak dobra okazja do
zaznaczenia tak ważnego tematu. Tematu relacji
w rodzinie. Tego tematu, który jest też w centrum uwagi
odbywającego się właśnie Synodu. To przecież właśnie
w święta większa część rodzin z naszej gminy ma rzadką
okazję pobyć przez kilka dni razem. To jest czas, aby
pomyśleć co nas właściwie łączy a co dzieli. Czy my
w ogóle mamy o czym razem rozmawiać. Jakie my mamy
wspólne tematy – poza budową domu, utrzymaniem
samochodu, może spłatą kredytu, kosztami opału na zimę,
może też stanem zdrowia naszych rodziców, korepetycjami dla dzieci. Czy zachowało się jeszcze coś co nas
łączy? Na czym my będziemy budować wspólne życie na
następne lata? Może tylko na wzajemnych urazach
i pretensjach – czasem tym gorzej – bo nawet nie
wypowiedzianych?
Może bym nawet i nic o tym nie pisał. Czasami tracę wiarę,
że warto. Ale kilka zdarzeń przekonało mnie, że może
jednak warto.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce jeszcze jesienią
wieczorem, kiedy robiłem coś tam w garażu. Odwiedził
mnie kolega przechodzący drogą w piątkowy wieczór
z busa do domu z walizką – po tygodniu roboty. Przy pracy
puszczam sobie różne vlogi na wysłużonym laptopie.
Akurat słuchałem ojca Adama Szustaka.
- Co tam słychać, co porabiasz?
- No to i owo.
- A- Szustak – mówi kolega – wiesz co, my też słuchamy
jak jedziemy z Warszawy.
- I co, nie przynudza gość jak na wasz gust – spytałem
nieco zdziwiony, bo Szustak to raczej mówi do młodzieży
a kolega i inni to już nie bardzo młodzież jest…
- No nie - chłopy słuchają, że nawet pospać nie ma kiedy.
- To może jeszcze Pawlukiewicza słuchacie – pytam?
- No tak – mówi on. A kto ci takie rzeczy u nas powie?
Wyjaśniam, że zarówno ojciec Adam Szustak jak
i ks. Pawlukiewicz znani są na kanale Youtube ze swoich
kazań i nauk. Warto posłuchać, bo jest czego.
Drugie zdarzenie miało miejsce na grupie roboczej do
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozmawiamy z mężem. Założona jest niebieska karta. Wygląda
na to, że on jest sprawcą przemocy w rodzinie ale w tle jest
już rozwód. Więc może być i tak, że niebieska karta ma być
jednym z dowodów w sprawie. Takie rzeczy trzeba także
brać pod uwagę. I ten mąż zadał następujące pytanie:

„Proszę pana, czy umie mi pan wytłumaczyć, dlaczego, kiedy
tylko ja - pracując za granicą zarabiam na utrzymanie rodziny,
na budowę domu i na wszystkie inne potrzeby – więc
dlaczego moja żona, która oskarża mnie teraz, że ja jej nie
rozumiem, nie odwiedziła mnie nigdy w tej mojej pracy od
siedmiu już lat – ani razu? Przez tyle lat nie zainteresowała się
jak ja tam mieszkam, jak żyję, jak sobie gotuję, co ja robię,
żeby się tam nie rozpić jak wielu moich kolegów? A ja jestem
w domu przynajmniej raz na miesiąc a jeśli można to
i częściej”. Boże Święty – pomyślałem sobie – ten gość ma
rację! Przywykliśmy myśleć w ten sposób, że chłop ma
utrzymać rodzinę. A zatem jeżeli chce wybudować dom,
kupić jakieś auto i zapewnić byt rodzinie – wyjeżdża za
granicę gdzie zarobki są lepsze. Czy to jednak sprawia, że
przestaje być człowiekiem i staje się jakimś zarabiającym
pieniądze automatem? Że nie brakuje mu więzi z dziećmi
i żoną? Że nie tęskni i nie marzy o tym, aby być z nimi
razem? Czy nie chciałby, żeby żona odwiedziła go choć raz
jak dziewczyna chłopaka na przysięgę w wojsku?
Wreszcie, czy nie byłoby dobrze, aby żony zobaczyły na
własne oczy w jakich warunkach tam się pracuje i żyje aby
zapewnić godny byt rodzinie i ile warta jest każda
złotówka? Powiedziałem mu więc – nie, nie umiem panu
tego wytłumaczyć. No bo szczerze mówiąc – tego się nie
da wytłumaczyć !
Trzecie zdarzenie też miało miejsce na grupie roboczej do
s p ra w p r ze c i wd z i a ł a n i a p r ze m o c y w ro d z i n i e .
Małżonkowie są razem od około 12 lat. Niedawno
skończyli budowę domu do którego się wprowadzili.
Wydawałoby się, że realizacja życiowych zamiarów idzie
zgodnie z planem. Niestety, podobnie jak w poprzednim
przypadku także w sądzie jest już pozew o rozwód.
Z rozmów z małżonkami wynika, iż nie rozumieją
wzajemnie własnych oczekiwań ani potrzeb. Zadaliśmy
pytanie, kiedy ostatnio mieli okazję być razem tylko sami
ze sobą i porozmawiać o własnych problemach. Okazało
się, że mniej więcej rok temu, gdy już miały miejsce
pierwsze rozmowy o rozwodzie. Tak więc przez 10 lat
małżonkowie nie znaleźli dla siebie kilku dni a może nawet
kilku godzin – może nawet ani godziny (!) i nie mieli okazji
swobodnie i poważnie ze sobą porozmawiać. A skoro tak,
jakżeż mieliby rozwiązywać problemy. Wszystko inne było
ważniejsze: Budowa domu, prąd, woda, gaz, kanalizacja,
dzieci, szkoła, choroby, rodzice. Tylko nie oni sami!
Dziwne? To popatrzmy na relacje w naszych własnych
związkach. Ile czasu poświęcamy na umacnianie naszych
relacji z mężem, żoną. Co tak naprawdę jest dla nas
ważne?
Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje !
W czym więc upatrujesz swój skarb? W ładnym i dobrze
wyposażonym domu? Może jednak lepsze mieszkanie
w dużym mieście? A może lepszy bogato wyposażony
samochód? Może trendy są wyjazdy na wypoczynek
zagraniczny na dalekich wyspach? A może celem
życiowym jest wykształcenie twoich dzieci? W co więc
inwestujesz?
Namnożyło się tych pytajników, aż zaczyna to
niegramatycznie wyglądać. Ale to ważne. Czy te wszystkie
dobra dadzą ci radość z życia? Twoje serce będzie przy
tym, w czym widzisz swój skarb. Jeżeli twoim skarbem są
rzeczy, nie spodziewaj się dobrych relacji z ludźmi. Jeżeli
twoim skarbem są znajomi, przyjaciele lub nawet dzieci,
nie spodziewaj się dobrych relacji z mężem lub żoną. Tu
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leży większa część problemów rodzinnych. Najpierw –
brak właściwych relacji: rozmowy, porozumienia,
zrozumienia potrzeb. Skutkiem tego jest obojętność
i pustka w życiu. Z kolei z tego bierze się poszukiwanie
emocji i wrażeń w używkach, co często skutkuje
uzależnieniami. Jeżeli i to nie pomoże, pustkę próbujemy
wypełnić poszukując innych partnerów życiowych, którzy
lepiej mają nas zrozumieć. To rodzi często zazdrość
i przemoc. Gdzieś przy tym wszystkim na marginesie

zainteresowań niespełnionych małżonków (ale też
i partnerów w związkach nieformalnych) pozostają dzieci.
One nie rozumieją motywów postępowania dorosłych.
Sobie przypisują winę za rozpad rodzin. Nie znają
prawidłowych relacji w rodzinach i nie będą umiały ich
zbudować w przyszłości. Nie będą w stanie przekazać
tych najcenniejszych umiejętności swoim dzieciom!
Gdzie więc jest twój skarb i czym on jest?
Edward Sroka

USZKODZONE WIATY PRZYSTANKOWE!
Zaledwie kilka miesięcy mieszkańcy osiedli Sołtyse oraz Spondówka, znajdujących się pod Mogielicą, cieszyli się
nowymi wiatami przystankowymi. Na przełomie lutego oraz marca wandale uszkodzili obie z nich. W obu
przypadkach wybite zostały szyby.
Zważywszy na to, że droga Słopnice - Mogielica, przy
której zlokalizowane są przystanki nie jest drogą
przelotową, która łączyłaby Słopnice z inną
miejscowością, a więc odbywa się tam tylko ruch lokalny,
należy przypuszczać, że za zniszczenia odpowiedzialni są
okoliczni mieszkańcy Słopnic. W tym miejscu warto
zwrócić uwagę, że dokonane uszkodzenia, będą
w okresach złej pogody najbardziej uciążliwe dla ludzi,
którzy codziennie korzystają z tych przystanków, czyli
prawdopodobnie również dla rodziny, znajomych czy
sąsiadów wandali. Do czasu wykrycia sprawców oraz

Uszkodzony przystanek w osiedlu Sołtyse

poniesienia przez nich kosztów wstawienia nowych szyb,
wiaty nie będą naprawiane.
Sprawa została zgłoszona na policję, która w przypadku
podobnego zdarzenia przy Szkole Podstawowej na
Granicach wykryła sprawcę. Jednocześnie apel do
mieszkańców - jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia,
od razu poinformuj policję, natomiast wszelkie przypadki
rozbitych szyb czy innych uszkodzeń wiat należy zgłosić
do Urzędu Gminy Słopnice nr tel. 183347423, bądź
osobiście w pokoju nr 12.

Uszkodzony przystanek w osiedlu Spondówka

MAMY WICEMISTRZA POLSKI
I LIDERA MŁODZIEŻOWCÓW
Andrzej Kowalczyk ze Słopnic, podczas tegorocznych Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu wywalczył drugi
najlepszy czas w biegu na 3000 metrów i tym samym uzyskał tytuł wicemistrza Polski Seniorów. Swój koronny dystans
pokonał w 8:20, 87 i zdobył srebrny medal. Jest to pierwsze i najwyższe osiągnięcie Andrzeja na szczeblu seniorskim.

Halowe Mistrzostwa Polski Toruń 2019 to
największa halowa impreza lekkoatletyczna.
W tegorocznych zawodach, które odbyły się 16-17
luty br. w Arenie Toruń wzięło udział blisko 400
zawodników. W programie imprezy były rozgrywane
także inne konkurencje: biegi na różnych
dystansach, pchnięcie kulą, skok wzwyż, skok w dal
oraz trójskok. Andrzej Kowalczyk w biegu na
16

dystansie 3 000 metrów reprezentował Klub Fajfer
2001 Łapanów, w którym rozpoczynał swoją
przygodę z bieganiem. Uzyskał drugi czas i przybył
na metę tuż za obecnym Mistrzem Europy z Glasgow
- Marcinem Lewandowskim. Warto też wspomnieć,
że swoje przygotowania do mistrzostw Andrzej
odbył uczestnicząc w trzech obozach kadry Polski,
pod okiem trener Bożeny Dziubińskiej. Nad formą
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Andrzeja poza obozami czuwał także trener
Grzegorz Sobczyk.
Andrzej wystartował w PZLA Halowych Mistrzostw
Polski w Toruniu już po raz drugi. Tytuł Wicemistrza
Polski Seniorów na dystansie 3000 m dał mu

dodatkowo mistrzostwo Polski w klasyﬁkacji
młodzieżowców. Przed Andrzejem jeszcze kilka
obozów treningowych, w czasie których chce jak
najlepiej przygotować się do sezonu letniego.

Serdecznie gratulujemy Andrzejowi sukcesu! Życzymy owocnych treningów i kolejnych tak udanych osiągnięć
w sezonie letnim!

NIE ODDALI PUCHARU
W dniu 3 marca br. na hali przy Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach Dolnych rozegrano Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Słopnice w piłce nożnej halowej. Turniej organizowany był dla zawodników z rocznika 2003
i starszych.
Do rozgrywek zgłosiło się łącznie 9 drużyn, które zostały podzielone na trzy trzyzespołowe grupy. Drużyny
na tym etapie rozgrywek zagrały systemem „każdy z każdym”. Awans do kolejnej fazy turnieju uzyskały po
dwie najlepsze drużyny każdej z grup. I tak z grupy A awans uzyskały: Bad Boys oraz Polona Klub II, z grupy B:
Kiedyś miałem team oraz Revangersi natomiast z grupy C: Polona Club I oraz Legendy. W drugim etapie
rozgrywek zespoły zostały podzielone na dwie trzyzespołowe grupy. I tak w grupie D najlepszym zespołem
okazała się drużyna Badboys, która w półﬁnale zmierzyła się z drugą drużyną grupy E Kiedyś miałem team,
natomiast w grupie E pierwsze miejsce zajęła drużyna Polona Klub II, która w półﬁnale zagrała z Poloną Klub I.
Wyniki półﬁnałów prezentowały się następująco:
Bad Boys – Kiedyś miałem team 4 : 0
Polona Klub II – Polona Klub I 0 : 8
Mecz o trzecie miejsce:
Kiedyś miałem team – Polona Klub II 3 : 3 (1 : 3 po karnych)
W ﬁnale spotkały się drużyny Bad Boys i Polona Klub I. Bad Boys pokonali swoich przeciwników 3:0 i zostali
po raz kolejny, mistrzem rozgrywek halowych.
Drużyna Polona Klub I

Zwycięska drużyna Bad Boys
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ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ I IMPREZ KULTURALNYCH
12 maja 2019 r.

Gminne obchody
Dnia Strażaka
W t y m ro k u o b c h o d y z o s t a n ą p o ł ą c z o n e
z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Słopnicach Górnych. Uroczystość będzie
miała miejsce w Słopnicach Górnych.

24-26 maja 2019 r.

XVI Międzynarodowy Ekstremalny
Maraton Pieszych Kierat 2019
Jest to impreza sportowa przeznaczona dla miłośników
marszobiegów oraz amatorów turystyki pieszej o bardzo
wysokim przygotowaniu kondycyjnym, wysokiej odporności
psychicznej i umiejętności orientacji w terenie. Tegoroczna
trasa Kieratu przebiega przez malownicze tereny Beskidu
Wyspowego i Sądeckiego. Na pokonanie trasy uczestnicy
mają 30 godzin. Strat i meta maratonu mieści się w Słopnicach,
a biuro zlokalizowane jest szkole w Słopnicach Dolnych.

2 czerwca 2019 r.

Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka
To zabawa skierowana dla całych rodzin i połączenie
dorocznego święta Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia
Ojca. Na scenie zaprezentują swoje występy
przedszkolaki i grupy artystyczne wszystkich szkół.
Niespodzianką będą animacje i występy magików.
W programie również bezpłatne atrakcje i park zabaw
dla dzieci ze zjeżdżalniami i karuzelami.

7 lipca 2019 r.

Festyn Katolickie Lato
Po raz kolejny mieszkańcy i dobroczyńcy budowy
nowego kościoła paraﬁalnego w Słopnicach Dolnych
będą mogli spotkać się podczas wspólnej zabawy.
W programie parada motocyklowa, występy, loteria
z nagrodami i festyn muzyczny.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w wydarzeniach kulturalnych, sportowych
i turystycznych, które będą miały miejsce w najbliższych miesiącach na terenie gminy Słopnice.

14 lipca 2019 r.
Rekonstrukcja historyczna w 75 Rocznicę
Zrzutów Broni i Sprzętu na Zrzutowisko
„Sójka” - Dzielec
W tym roku z racji okrągłego jubileuszu na wzgórzu
Dzielec odbędzie się kilka wyjątkowych akcji. Przelot
samolotów aeroklubów oraz wojskowej Casy, pokaz
akrobacji samolotowych, zrzut desantu skoczków
spadochronowych, pokaz medycyny pola walki 1945
r., gry edukacyjne, pokazy i inne niespodzianki.

28 lipca 2019 r.

Młodzieżowy Piknik
na Sportowo
Zabawa z akcentem sportowym, która zostanie
zorganizowana przy współpracy lokalnych klubów
sportowych. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych
i dorosłych.

15 sierpnia 2019 r.

Święto Plonów
Ziemi Słopnickiej 2019
Impreza plenerowa połączona z pokazem tradycji
święta plonów. Impreza organizowana jest przy
zaangażowaniu rolników, hodowców i innych
organizacji z naszej miejscowości. W programie
również występ gwiazdy, atrakcje dla dzieci i festyn
taneczny.

25 sierpnia 2019 r.

XXI Złaz Turystyczny Mogielica
To wakacyjna propozycja dla miłośników rodzinnych pieszych
wędrówek. W ostatnią niedzielę wakacji spotkamy się na
polanie Stumorgowej pod szczytem Mogielicy. Spotkanie to ma
już swoją tradycję i jak co roku rozpocznie się mszą św.
w intencji uczestników oraz turystów. Stałym punktem
programu są wybory Miss Mogielicy, wybór Strongmena Roku,
konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym, konkurs na
najmłodszego i najstarszego złazowicza i inne. Dobry klimat
gwarantuje również wspólne ognisko i wspólny śpiew.

Szczegółowy program poszczególnych imprez dostępny będzie na plakatach i www.slopnice.pl

