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"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie".
Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Słopnic!
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy w imieniu własnym i samorządu Gminy Słopnice
złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące święta będą dla Wszystkich
niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzę, aby upłynęły w spokoju, radości,
wśród rodziny oraz bliskich.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2014,
życzę dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność
i spełnią się najskrytsze marzenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Filipiak

Wójt Gminy Słopnice
Adam Sołtys
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O POŚWIĘCENIU KOŚCIOŁA
16 listopada 2013 r. zapisał się na kartach historii Słopnic jako wyjątkowy
dzień, w którym poświęcony został nowy kościół pw. Bł. Jana Pawła II
w Parafii Słopnice Dolne. W uroczystości uczestniczyli niemal wszyscy
mieszkańcy Słopnic, zaproszeni goście, kapłani, siostry zakonne,
delegacje zagraniczne z Austrii i Słowacji. Aktu poświęcenia dokonał
Biskup Ordynariusz dr Andrzej Jeż. Ten wyjątkowy i wyczekiwany dzień
jest uwieńczeniem pracy i ofiarności parafian i wszystkich, którzy
wspierali budowę nowego kościoła zarówno w sposób materialny jak
i duchowy.
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MAŁE KALENDARIUM
BUDOWY NOWEGO KOŚCIOŁA
ROK 2008 - ROZPOCZĘCIE BUDOWY

22 lipca, wbicie pierwszej łopaty

W okresie od lipca do listopada 2008 roku wykonano
ławy i ściany fundamentów, które następnie
zakończono płytą

ROK 2010 - TRZECI ROK BUDOWY

Ponad murami pojawia się żelbetowa konstrukcja
wieży oraz rozpoczyna się budowa konstrukcji kopuły
zwieńczającej nawę. Setki żerdzi, setki ton stali,
tysiące metrów sześciennych betonu i wiele ludzkiego
wysiłku, potu oraz ofiarność parafian przynoszą efekty

Rok 2010 zakończył się wykonaniem całej konstrukcji
żelbetowej, ścian budynku, kopuły. Całość nakryto
płytą. Stan surowy, ale jeszcze bez dachu, wykonany.

ROK 2011 - CZWARTY ROK BUDOWY

ROK 2009 - DRUGI ROK BUDOWY

Mury pną się do góry

Ekipa budowlana przystępuje do wykonania potężnej
więźby dachowej na całym kościele, która jest
na bieżąco przykrywana blachą miedzianą
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ROK 2013 - ROK SZÓSTY BUDOWY

Do pracy wchodzi ekipa kamieniarzy ze Słopnic.
Kamienie są układane na tzw. wzór słopnicki,
który chyba wejdzie do historii architektury

Po wielu poszukiwaniach kształtu krzyża znaleźliśmy
wzór na kaplicy u "Sroki" w Słopnicach
Rozpoczyna się malowanie kościoła. Kładzione są
granitowe posadzki oraz wykonywane jest ogrzewanie

W tym roku z wiosną ruszyła również budowa
18 metrowej metalowej części wieży zwieńczającej
kościół, która została zamontowana w sierpniu
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ROK 2012 - PIĄTY ROK BUDOWY

Październik - wykonywane jest odwodnienie
oraz parking wokół kościoła

W 2012 roku wykonano również docieplenie całego
budynku oraz elewację zewnętrzną, z wiosną
rozpoczęto montaż stolarki okiennej

W dniu 16 listopada 2013 r. nową świątynie poświęcił
Biskup Ordynariusz dr Andrzej Jeż
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INWESTYCJE GMINNE W 2013 ROKU
Jak co roku przedstawiamy poniżej podsumowanie zrealizowanych inwestycji gminnych
w kończącym się roku budżetowym.
Największą i najbardziej społecznie potrzebną
tegoroczną inwest ycją jest w ybudowana
oczyszczalnia ścieków. Realizację tej inwestycji
rozpoczęto w ubiegłym roku, a zakończono
w kwietniu br. Od maja do listopada trwał rozruch
oczyszczalni. Obecnie oczyszczalnia pracuje już we
właściwym zak resie. Przejęte roz wiązania
technologiczne pozwoliły na osiągnięcie wyższego
od określonych w przepisach stopnie redukcji
zanieczyszczeń. Zachęcamy mieszkańców do
głównie sceptycznie nastawionych do inwestowania
w tej dziedzinie do zapoznania się z tym obiektem,
co z pewnością zmieni ich nastawienie i ułatwi nam
dalsze prowadzenie koniecznych inwestycji w tej
dziedzinie. Oczyszczalnia może oczyścić kilkakrotnie
więcej ścieków niż obecnie dopływa istniejącą siecią
kanalizacyjną. Przypominam, że na właścicielu
posesji, która nie jest wyposażona w zbiorową sieć
kanalizacyjną lub przydomową oczyszczalnię
ścieków ciąży obowiązek wywozu wszystkich
w y t wo r z o nyc h ś c i e k ó w k o m u n a l nyc h n a
oczyszczalnię ścieków. Ponownie informujemy, że
ścieki od mieszkańców naszej gminy przyjmowane
są na oczyszczalni ścieków za darmo.

Łącznie budowa oczyszczalni ścieków kosztowała
5 376 tys. zł, z tegorocznego budżetu wydatkowano
kwotę 2 197 tys. zł. Na budowę oczyszczani
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w kwocie 2 306 368,00 zł.
W zakresie inwestycji kanalizacyjnych, wykonano
kilkanaście odcinków kanalizacji w celu przyłączenia
kolejnych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Łącznie wykonano 526 mb kanalizacji za kwotę 96 tys.
zł.
Co do dalszych planów w powyższym zakresie, to
posiadamy ważne jeszcze pozwolenie budowlane
na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach:
Czajnówka, Jachymówka, Ślazyki, Mastalerze,
Pachutówka, Brzyzek. Posiadamy projekt budowlany
i uzyskaliśmy pozwolenie budowlane na budowę
kanalizacji sanitarnej w osiedlach: Staniszówka,
Chochołówka, Małachówka, Gwizdówka, Filipówka,
Janówka, Grabkówka. Opracowaliśmy projekty,
dokonaliśmy zgłoszeń budowlanych i spisano
umowy cywilnoprawne z 73 właścicielami posesji,
których właściciele są zainteresowani wyposażeniem własnych posesji w prz ydomowe
biologiczne oczyszczalnie ścieków. Złożyliśmy
w n i o s e k o d o f i n a n s owa n i e d o N F O Ś i G W
w Warszawie, wniosek uzyskał pozytywną opinię
i czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie.
Zrealizowane w tym roku prace projektowe kosztowały
gminę 108 tys. zł.
Drugą co do wartości tegoroczną inwestycją jest
"Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr K340644
Słopnice -Granice, Nr K340646 Słopnice Międzydwory i Nr K340643 Słopnice-Miłkowskie
w Słopnicach na odcinku 3962 mb".
Dzięki tej inwestycji jezdnia na drodze Miłkowskie na
odcinku 1890 mb została poszerzona, co umożliwia
równoczesne poruszanie się pojazdów w obu
kierunkach. Na drodze Międzydwory na odcinku
1892 mb został wzmocniony korpus drogi oraz
wykonana nowa szersza nawierzchnia asfaltowa.
Przy drodze Granice w okolicy Szkoły Podstawowej
został wykonany chodnik na długości 174 mb.
Ponadto na całym ciągu dróg zostały wykonane
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roboty związane ze skanalizowaniem i odwodn i e n i e m a d l a p o p r aw y b e z p i e c z e ń s t w a
wprowadzono oświetlenie uliczne na trzech
odcinkach przebiegających przez teren zabudowany oraz nowe oznakowanie dróg.
Cała inwestycja kosztowała 1 833 tys. zł. i była
dofinansowana ze środków budżetu państwa
w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY
DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWODOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ kwotą 703 969,00 zł oraz
przez Powiat Limanowski kwotą 10.000,00.

Placówek Oświatowych Nr 1 za kwotę 117 tys. zł. Na
realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 50% jej wartości z budżetu Wojewody
Małopolskiego, programu "RADOSNA SZKOŁA".
Zagospodarowano teren przy Gminnym
Kompleksie Sportowym z przeznaczeniem na
miejsce rekreacji. W ramach tej inwestycji
wykonano plac rekreacyjny z ścianką wspinaczkową,
skate-parkiem i placem zabaw dla dzieci. Inwestycja
ta kosztowała 426 tys. zł. Inwestycja ta również była
realizowana z udziałem środków zewnętrznych, w tym

Ponadto w ramach inwestycji drogowych:
ź wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze

Folwark II na odcinku 145 mb za kwotę 39 tys. zł
ź wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze

w osiedlu Przylaski za kwotę 51 tys. zł
ź wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze

w osiedlu Pachuty za kwotę 22 tys. zł
ź wykonano remont drogi Bednarze za kwotę

40 tys. zł
Na powyższe drogi otrzymano dofinansowanie
z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie
51 tys. zł.
Mając na uwadze potrzebę wzbogacenia oferty
gminnej w zakresie infrastruktury zachęcającej do
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
głównie przez dzieci i młodzież, zrealizowano
następujące inwestycje:
Wykonano plac zabaw dla dzieci przy Zespole
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przypadku z budżetu Unii Europejskiej, działania
"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, kwota
dofinansowania 259 722 zł.
Zmodernizowano boiska sportowe przy szkole
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podstawowej na Granicach. Modernizacja polegała na powiększeniu istniejących boisk asfaltowych
i wykonaniu na nich nowoczesnej nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja ta kosztowała 251 tys. zł. Na
realizację tej inwestycji również pozyskaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej jak poprzednio z działania
"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 120 tys. zł.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania ze zmodernizowanych boisk, gdyż są one ogólnie
dostępne.
W zakresie inwestycji oświatowych:
ź utworzono i wyposażono nową salę komputerową
w Gimnazjum za kwotę 76 tys. zł.
ź wyremontowano salę gimnastyczną przy Szkole
w Słopnicach Górnych za kwotę 25 tys. zł.
Poza wymienionymi powyżej dużymi inwestycjami
zrealizowani szereg mniejszych inwestycji związanych
głównie z potrzebą bieżącego utrzymania dróg
gminnych i wewnętrznych. Łączna wartość
zrealizowanych w tym roku inwestycji wyniosła
5 667 tys. zł.
Józef Wikar
Kierownik Referatu Inwestycji

BUDŻET NA 2014 ROK
– STABILNOŚĆ W DOBIE KRYZYSU
Pomimo wszechobecnych informacji o trwającym
kryzysie gospodarczym, i jego skutkach jakie dały się
odczuć wielu samorządom w Polsce, budżet Gminy
Słopnice planowany na 2014 rok może napawać
optymizmem. Jest zrównoważony, stabilny, ale nie
statyczny - na inwestycje przewidziano bowiem
4 mln złotych, co stanowi blisko jedną piątą budżetu.
Dochody gminy w nowym roku kształtować się będą
na poziomie 22 185 000,00 zł natomiast wydatki
wyniosą 22 130 000,00 zł co oznacza nadwyżkę
w kwocie 55 000,00 zł, która zostanie przeznaczona
na spłatę rat kredytu.
Struktura dochodów
Największe wpływy do budżetu pochodzą z części
subwencji ogólnej dla gmin i wynoszą one 59%
dochodów ogółem. Kolejną pozycją mającą istotne
znaczenie w dochodach budżetu gminy są środki
przeznaczone na pomoc społeczną, w tym na
świadczenia rodzinne i dotacje celowe otrzymywane
z budżetu państwa. Stanowią one 17% dochodów
ogółem. Na podobnym poziomie kształtują się
dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej, które przyniosą wpływ do budżetu
w kwocie około 3 mln zł. Stawki podatku od

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2014 pozostają na dotychczasowym
poziomie.
W przypadku podatku rolnego średnia cena skupu
żyta będąca podstawą wymiaru podatku uległa
zmniejszeniu dlatego też w przyszłym roku będzie
on niższy. Taka sama sytuacja ma miejsce odnośnie
podatku leśnego, gdyż spadła średnia cena
sprzedaży drewna.
Struktura wydatków
Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej
środków gmina przeznaczy na oświatę, a więc
funkcjonowanie szkół i przeszkoli. Kwota 9,7 mln zł,
stanowiąca 44% wszystkich wydatków, została
zabezpieczona w budżecie na koszty bieżącego
utrzymania placówek, dowóz do szkoły, ogrzewanie,
funkcjonowanie stołówek itp. Ważną pozycję
w budżecie gminy stanowi kwota blisko 4 mln zł,
która będzie przeznaczona na wypłatę środków
z pomocy społecznej dla mieszkańców Słopnic. Na
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
została zaplanowana kwota w wysokości 500 tys. zł.
Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie
oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji. Wydatki
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi zaplanowano na poziomie 320 tys. zł.
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach dochody uzyskane z opłaty za
gospodarowanie odpadami musza się bilansować
z wydatkami na ten cel. Stawki tej opłaty pozwalają
na spełnienie tego założenia, dlatego też nie jest
konieczna zmiana ich wysokości w 2014 roku.
Planowane inwestycje
Na inwestycje w Gminie Słopnice przeznaczono
w nowym budżecie jak już wcześniej wspomniano
4 mln zł. W dalszym ciągu priorytetowym zadaniem
jest budowa kanalizacji oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, na
które przeznaczono blisko 70% całości zaplanowanych wydatków majątkowych. Gmina Słopnice
złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów
kwalifikowalnych wykonania prac projektowych
i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Wniosek rozpatrzono
pozytywnie. Kwotę 400 tys. zł zaplanowano na
infrastrukturę wodociągową, a więc na utrzymanie
wodociągu oraz na przyłączenie kolejnych
mieszkańców do sieci wodociągowej. Porównywalną kwotę bo 450 tys. zł zabezpieczono
w budżecie na infrastrukturę drogową. Kwota ta

zostanie przeznaczona m.in. na modernizacje dróg
dojazdowych do pól, na które gmina otrzymuje 50%
dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska. Planowane
jest także przygotowanie dokumentacji na kolejne
odcinki chodników przy drogach powiatowych.
W dziale oświata i wychowanie planowane jest
wykonanie dwóch placów zabaw w ramach
programu Radosna Szkoła. Place mające służyć
najmłodszym mieszkańcom naszej miejscowości
będą wykonane przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Sopnicach oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Słopnicach Górnych. W budżecie
zabezpieczono także środki na zadania w zakresie
upowszechniania turystyki, które dotyczyć będą
udziału w programie budowy narciarskich tras
biegowych w rejonie Góry Mogielica.
Na podstawie krótkiej charakterystyki budżetu na
przyszły rok można stwierdzić, że Gmina Słopnice
duży nacisk kładzie na inwestycje, a dążąc do stałego
roz woju poszukuje ciągle nowych źródeł
finansowania swoich inwestycji korzystając
z możliwości pozyskania środków nie tylko
z programów unijnych. Ponadto spełnia wszystkie
wskaźniki co sprawia, że sytuacja gminy jest stabilna,
a jej płynność nie zagrożona.
Jan Więcek
Skarbnik Gminy Słopnice

TYDZIEŃ KULTURY BESKIDU
WYSPOWEGO W SŁOPNICACH

W dniu 25 lipca br. na placu przy Urzędzie Gminy
Słopnice w ramach Tygodnia Kultury Beskidu
Wyspowego odbyła się prezentacja dorobku
kulturalnego Gminy Słopnice. Oficjalnego otwarcia
imprezy dokonał Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys
oraz inicjator programu Odkryj Beskid Wyspowy
Czesław Szynalik.

10

Pokazy artystyczne na scenie Słopnickiego amfiteatru
rozpoczął Zespół Gorgany z Ukrainy.
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Prezentację artystyczną Gminy Słopnice zaprezentowały zespoły regionalne Mali Słopniczanie
oraz niedawno powstały Zespół Zbyrcok. Repertuar wykonany przez zespoły
nawiązywał do tradycji i kultury Słopnic.

Prezentację dorobku kulturalnego Gminy
Słopnice zakończył koncert Orkiestry Dętej "Wiolin"
ze Słopnic.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic
swoim występem zapewniły publiczności dawkę
dobrego humoru.

W czasie imprezy wszyscy uczestnicy
mogli degustować regionalne potrawy wykonane
przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Słopnic
i "Gosposie spod Gorca" z Zasadnego.

Celem Tygodnia Kultury Beskidu Wyspowego jest m. in.
prezentacja bogatej kultury, tradycji, zwyczajów,
regionalnych smaków, zespołów folklorystycznych
i twórczości ludowej górali z regionu Beskidu
Wyspowego. A także prezentacja zespołów z Gmin
Partnerskich z Polski i z zagranicy. Pomysłodawcą tej
akcji jest Forum Gmin Beskidu Wyspowego.
Marzena Giza
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DOŻYNKI GMINNE
Mieszkańcy Słopnic 15 sierpnia 2013r. obchodzili
uroczystości dożynkowe. Gminne świętowanie
rozpoczęła msza święta w intencji rolników, po której
wszyscy udali się na plac obok urzędu gminy.
Otwarcie uroczystości rozpoczęło się od przekazania
przez starostów dożynkowych (Marię i Adama Waśko
ze Słopnic Dolnych oraz Zofię Franczak i Kazimierza
Curzydło ze Słopnic Górnych) Wójtowi Gminy
Słopnice Adamowi Sołtysowi oraz Staroście
Limanowskiemu - Janowi Puchale, chleba
z tegorocznych zbiorów. W kolejnej części imprezy
wójt oraz radni gminy przekazali w ręce strażaków
OSP Słopnice Dolne nowy wóz ratowniczy, który
został poświęcony przez ks. proboszcza Jana
Gniewka, po czym mieszkańcom zaprezentowano
wyposażenie i funkcje nowego samochodu. Przy tej
okazji strażakom zostały wręczone odznaczenia.
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Podczas świętowania na scenie słopnickiego
amfiteatru wystąpili: Koło Gospodyń Wiejskich ze
Słopnic, Zespół Zbyrcok oraz Kapela "Cyje Zbóje",
która bawiła uczestników dożynek do białego rana.
Słopniczanie obejrzeli również występ zespołu
taneczno-wokalnego z Ukrainy oraz szermierzy
z Z a m k u O r a w s k i e g o. Z o k a z j i d o ż y n e k
gospodarzom - pani Danucie Poręba oraz panu
Henr ykowi Kulpa, wręczono gratulacje za
osiągnięcia w hodowli bydła rasy czerwonej.
Tegoroczne wieńce dożynkowe przygotowali
mieszkańcy z osiedli FOLWARK, ROLA, PAPIEŻE,
BIAŁONOGI, ZA MIEDZĄ, DO NOWAKA (Słopnice Dolne)
oraz PIASKI, DZIOŁ, DZIOŁÓWKA, FOLWARK,
PODFOLWARK, ZAFOLWARK (Słopnice Górne), którym
serdecznie dziękujemy.
Maria Janas
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TŁUMY TURYSTÓW NA MOGIELICY
Dla niektórych miłośników gór stało się już tradycją, że w ostatnią niedzielę wakacji wędrują na najwyższy
szczyt Beskidu Wyspowego. Warto wspomnieć jak w tym roku przebiegał XV Złaz Turystyczny na
Mogielicy.

Tegoroczna impreza zgromadziła ogromną liczbę turystów, z różnych zakątków Polski i świata. Na Mogielicy
obecni byli nawet goście ze Słowacji, z partnerskiej gminy Chlebnice.
Wszystkich przybyłych wędrowców przywitali: Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys i gospodarz programu
"Odkryj Beskid Wyspowy" Stanisław Przybylski. Następnie odprawiona została msza święta w intencji
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turystów, którą koncelebrowali: ks. Stanisław
Wojcieszak - kapelan Cechu Rzemiosł Różnych oraz
ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk z Nowego Targu.
Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniła Kapela
Zbyrcok ze Słopnic. Muzycy zadbali o wspaniałą
atmosferę całej imprezy, prezentując znane
wszystkim biesiadne przyśpiewki. Potem nadszedł
czas na zabawę. Przeprowadzono konkursy, które na
stałe wpisały się w program złazu.

Z grona wszystkich uczestniczek tytuł Miss
Mogielicy 2013 i zarazem Najmilszej Uczestniczki
Złazu otrzymała Monika Wnękowicz z Łukowicy.
Wyróżniono dwie wicemiss - Lidię Falatyn ze Szczawy
oraz Magdalenę Hojnor z Zamieścia.

W tym roku Najmłodszym Uczestnikiem złazu,
została 4-miesięczna Kornelia Kajzar ze Szczawy.
Najstarszym uczestnikiem okazał się 86-letni
Jan Opyd także ze Szczawy.

Panowie startowali w konkurencji rzutu workiem z piaskiem, która wyłoniła Najsilniejszego i jednocześnie
Najmilszego Uczestnika Złazu, którym został Krzysztof Banach.
Drugie miejsce w kategorii Strong Men 2013 zajął Mateusz Pietrzak, a trzecie Wojciech Grucel.

Gościem przybyłym z najdalszej miejscowości na
tegorocznym złazie była Elżbieta Kucia z Kłodawy,
a Turystą z najdalszego zakątka świata - Agiejewa
Raisa Iwanowna z miejscowości Kotowsk w Rosji.

Ponadto przeprowadzono konkurs wiedzy o Beskidzie
Wyspowym i Gminie Słopnice, którego laureatami
zostali: 1 miejsce - Łukasz Jasica z Mordarki,
2 miejsce - Mariusz Jasica również z Mordarki,
3 miejsce - Dawid Zawada z Jurkowa.

Wyróżnieni uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz upominki. Dodatkową atrakcją złazu był pokaz
kulinarny kucharza Jakuba Kasińskiego oraz konie udostępnione na tę okazję ze stadniny pana Twaroga
z Lipowego. Kolejny złaz już za rok.
Maria Janas
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PLENER TPSP W SŁOPNICACH
W dniach 3 i 4 sierpnia br. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu przebywali
w Słopnicach, aby zaczerpnąć inspiracji z krajobrazu naszej miejscowości. Uczestnicy pleneru byli gośćmi
Państwa Mariana i Elżbiety Ślazyk, którzy serdecznie przyjęli członków TPSP udostępniając im swój dom.
Goście zwiedzili Słopnice podziwiając m.in. Przełęcz Marszałka Rydza-Śmigłego, kościół św. Andrzeja
Apostoła oraz zabytkowy Dwór Bobrowskich. Na plener do Słopnic przyjechało 21 twórców. Gościem
spotkania był Adam Sołtys Wójt Gminy Słopnice. Po pobycie w plenerze Słopnic powstało wiele ciekawych
obrazów wykonanych w różnych technikach (olej, pastele, akwarele).

STRAŻACY ĆWICZYLI NA SŁOWACJI
W połowie września przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Słopnic Dolnych i Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Słopnic Górnych podczas wizyty
w partnerskiej miejscowości Chlebnice na Słowacji,
ćwiczyli akcje ratownicze wspólnie z tamtejszymi
strażakami. Ze Słopnic z wizytą na Słowację
pojechały dwa samochody ratowniczo-gaśnicze nowy samochód Iveco OSP Słopnice Dolne oraz
Mercedes-Benz OSP Słopnice Górne wraz z załogą.
Ponadto w wyjeździe uczestniczyli członkowie
16
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zarządów poszczególnych jednostek oraz Wójt
Gminy Słopnice. Ćwiczenia polegające na gaszeniu
pozorowanego pożaru odbywały się w lesie - poniżej
polany nazywanej przez miejscowych "Chrupkowa".
Ich celem było zgrywanie obsad osobowych
poszczególnych wozów bojowych i koordynacja
działań ratowniczych. Po ćwiczeniach odbyła się
wspólna odprawa gdzie dokonano oceny
i podsumowania ćwiczeń.
Tadeusz Florek
Nowy wóz strażacki OSP Słopnice Dolne - jest to samochód marki IVECO, model ML 140E24W, z napędem 4x4. Posiada
m.in. zbiornik na wodę i środek pianotwórczy o dużych pojemnościach oraz wyciągarkę linową napędzaną
elektrycznie (uciąg wyciągarki 9 000 kg). Dodatkowo samochód jest wyposażony w autopompę dwuzakresową
o dużej wydajności, maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami LED. Mostek
z reflektorami posiada funkcję obrotu wokół osi pionowej i poziomej, który sterowany jest za pomocą pilota.
Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia znajduje się na zwijadle napędzanym elektrycznie o długości węża 60
metrów. Nowy wóz strażacki posiada kamerę, dzięki której na monitorze wewnątrz kabiny można obserwować
niewidoczną strefę z tyłu pojazdu. Koszt zakupu wozu wyniósł 399 000zł, został w całości sfinansowany z budżetu
Gminy Słopnice.

NIECODZIENNY GOŚĆ
W dniu 29 sierpnia 2013r. Słopnice miały okazję gościć Senatora Stanów Zjednoczonych, Bernarda Sandersa,
którego ojciec urodził się w Słopnicach. Amerykański polityk przy okazji wizyty w Polsce chciał zobaczyć naszą
miejscowość, którą znał jedynie z opowiadań ojca. Senator i jego rodzina spotkali się z władzami gminy
i wspólnie zwiedzili Słopnice. Zobaczyli m.in.: punkt widokowy na Granicach, miejsce zrzutów alianckich,
Pomnik Partyzancki w Słopnicach Górnych, budynek ZPO i Gimnazjum w Słopnicach Dolnych, a także miejsce
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gdzie według źródeł znajdował się rodzinny dom senatora. Słopnice zrobiły na gościach zza oceanu ogromne
wrażenie. Warto dodać, że wizyta w Słopnicach wpłynęła na decyzje kongresmena o przystąpieniu do
polskiej grupy parlamentarnej działającej przy amerykańskim senacie, o co polski MSZ zabiegał od 2 lat.

AUSTRIACKI PARTNER SŁOPNIC
11 października 2013 roku grono miejscowości partnerskich naszej gminy poszerzyło się o leżącą nieopodal
Wiednia gminę Gießhübl. Porozumienie podpisano w austriackiej miejscowości podczas uroczystej sesji.
W imieniu mieszkańców swoje podpisy złożyli: Burmistrz Michaela Vogl oraz Wójt Adam Sołtys. Partnerstwo
z austriacką miejscowością to przede wszystkim szansa na budowanie i rozwijanie kontaktów między
społecznością Gießhübl i Słopnic, wzajemne poznanie zwyczajów i dorobku kulturalnego oraz wymiana
doświadczeń. Gminy będą współpracować na płaszczyznach: samorządowej, społeczno-kulturalnej,
oświatowej, sportowej, turystycznej i gospodarczej, a także w zakresie opracowywania programów
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W wizycie w Austrii uczestniczyli także: Sekretarz Gminy Maria Nowak, Skarbnik Gminy - Jan Więcek, Przewodniczący Rady Gminy - Józef Filipiak, radny Józef Curzydło
oraz Renata Młynarczyk-Pach - Dyrektor Gimnazjum.
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
14 października nauczyciele słopnickich szkół samorządowych obchodzili swoje święto. Uroczystość
zgromadziła liczne grono pedagogiczne, dyrektorów, pracowników oświaty, emerytowanych nauczycieli
oraz przedstawicieli władz gminnych.

Obchody Święta Edukacji Narodowej rozpoczęły się
od zaprezentowania programu artystycznego przez
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Podczas
uroczystości Wójt Gminy Adam Sołtys skierował do
nauczycieli i pracowników oświaty słowa uznania za
ich pracę, zaangażowanie oraz trud włożony
w wychowanie młodego pokolenia. Podziękowania
dla nauczycieli złożyli także dyrektorzy słopnickich
szkół, przedstawiciele rad rodziców oraz Teresa
Szczurowska - starszy wizytator delegatury
Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Święto
Edukacji Narodowej było okazją do wręczenia aktów
nadania stopnia awansu zawodowego. Tytuł

nauczyciela mianowanego otrzymały: Maria
Michura, Magdalena Ślazyk, Marta Leśnik-Czech.
Posumowano także liczne sukcesy jakie przy
współpracy z uczniami odnieśli nauczyciele,
a w dowód uznania za osiągnięcia pedagogom
wręczono nagrody przyznane przez dyrektorów oraz
wójta gminy.
Na uroczystości obecni byli także: Sekretarz Gminy Maria Nowak, Skarbnik Gminy - Jan Więcek,
Przewodniczący Rady Gminy - Józef Filipiak,
Wiceprzewodnicząc y R ady Gminy - Józef
Bednarczyk.
Maria Janas

19

Nauczyciele nagrodzeni przez Wójta Gminy Słopnice: Renata Młynarczyk-Pach, Bożena Franczak, Marek Kłodnicki,
Ewa Więcek, Rafał Jędrzejek, Wojciech Kordeczka (Gimnazjum); Marcin Gancarczyk, Marta Leśnik-Czech (Zespół
Szkoły Podstawowej i Przedszkola); Grzegorz Biedroń, Jolanta Kłodnicka, Justyna Sołtys, Barbara Wilczek,
Małgorzata Śmiałek, Józef Szczecina (Zespół Placówek Oświatowych).

PRZY POMNIKU RYDZA-ŚMIGŁEGO
11 listopada 2013 r. z okazji 95 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Chyszówkach na
Przełęczy Edwarda Rydza-Śmigłego odbyła się
uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca
datę, kiedy nasza Ojczyzna stała się wolna.

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego
i wciągnięciu flagi na maszt, odczytano apel poległych.
Podczas całej uroczystości wartę honorową, przy
pomniku pełnili uczniowie szkoły wojskowej
Zespołu Szkół im. KEN z Tymbarku.

W refleksyjny nastrój wprowadził wszystkich koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestr Dętych
ze Słopnic i Dobrej oraz Zespołu "Ćwilin" z Dobrej.
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Następnie w geście
pamięci o walczących
za niepodległą Polskę,
delegacje władz
samorządowych, szkół
i mieszkańców złożyły
pod pomnikiem Edwarda
Rydza-Śmigłego kwiaty
oraz zapaliły znicze.
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Podczas uroczystości program artystyczny
zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży
oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej.

Obchody 11 listopada zakończyły się uroczystą mszą
świętą w intencji Ojczyzny, której przewodniczył
kapelan Straży Pożarnej ks. Marcin Krępa.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
wyłoniono wykonawców robót, którzy będą
odpowiedzialni za utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie gminy Słopnice. W tym
roku w odróżnieniu do roku ubiegłego drogi
podzielono na sześć zakresów:
ź I zakres obejmuje drogi gminne: Mogielica,
Granice, Markowo, Miłkowskie, Międzydwory,
Zagrody, Zarąbki, Folwark Górny, Dziołówka oraz
drogi wewnętrzne: Piaski, w osiedlu Folwark
Górny, w osiedlu Dziołówka, w osiedlu Zagrody,
Podgórze, chodniki przy drogach powiatowych
Zamieście-Słopnice-Zalesie oraz SłopniceChyszówki-Jurków. Dojazd do Centrum Handlowego. Wykonawcą jest firma Drogbud ze
Słopnic, tel. kom. 697 690 313. Firma Drogbud
będzie odśnieżała również drogi powiatowe
Zamieście-Słopnice-Zalesie i Słopnice-Jurków.
ź II zakres obejmuje drogi wewnętrzne: Talaski,
Więcki, Sasy, Kulpówka-Garcarzówka, Garcarzówka, Kowalówka-Garcarzówka, Kowalówka,
Rola, Konickie, Zagroda, Pachutówka, Śliwówka,
Goryczki, Piechotówka-Do Tablic, Piechotówka.
Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa
Manikop Piotr Giemzik ze Słopnic, tel. kom.
696054079.
ź III zakres obejmuje drogi wewnętrzne:
Grabkówka, Szczęchy, Za Wodą, Bieniówka,
Bednarze, Putówka, Ubiki-Saryse, Sołtyse,
Piechury, Piechury I, Kukuczki, Pierzchały, Smagi,
Gwizdówka, Filipówka, Staniszówka, Chocho-

łówka, Chochołówka I, Jonówka oraz w osiedlu
Spądówka, Zieleńskówka i parkingi Podmogielicą. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa
Flomet Kamil Florek ze Słopnic, tel. kom.
510435620.
ź IV zakres obejmuje drogi wewnętrzne:
Plebańskie, Marciszówka, Wikarówka, Wójtostwo,
Kwaśniakówka, Porębówka, Srokówka, Czeczotki,
Rola Dolna, Folwark, Folwark I, Folwark II,
Zapotocze, Papieże, Białonoga, Białonoga I, Rola
Dolna, Zamiedza, Udzielówka, Ząbczykówka,
Przylaski, Góralówka, Chodnik, Na Chodnik,
Zamieście-Hajdówka, Dylągówka, Brodki,
Hajdówka-Sączki, place i parkingi w Słopnicach
Dolnych. Wykonawcą jest firma Zmechanizowane Roboty Ziemne Zdzisław Wikar ze
Słopnic, tel. kom. 509 206 317.
ź V zakres stanowią drogi wewnętrzne: Bace, Dzioł,
Pożogi, Głębiec, Majdy, Łukasze, Zadziele,
Trybulcówka, Dziołek, Pogorzelisko-Podwesoła,
Podsośnie, Barszcze-Pokusówka, FolwarkLeśniówka, Pustki, Marszałkówka, Pańskie,
Kulpówka, Toki, Nad Sadem, Dworskie, Dworskie
I, Jachymy, Ślazyki, Mastalerze oraz parking przy
szkole na Granicach. Wykonawcą jest Firma
Usługowa Henryk Wikar ze Słopnic, tel. kom.
609 139 058.
ź VI zakres stanowią drogi wewnętrzne:
Karczówka, Szczepanowo, Ryże-Kęski, Ryże,
Barnasie, Banachy, Pyrdoły-Kaimy, Dzielec, Sroki,
Liski, Michałki, Zaprzały, Piechoty, Ślazykówka,
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parking przy szkole w Słopnicach Górnych,
chodnik przy drodze Zarąbki. Wykonawcą jest
Firma Usługowa Ryz Bogumił również ze
Słopnic, tel. kom. 885 406 670.
Przypominamy, że drogi gminne będą utrzymywane
według tzw. V standardu zimowego utrzymania,
natomiast drogi wewnętrzne będą, tak jak
dotychczas, odśnieżane na zasadzie "utrzymania
przejezdności" (bez określonego standardu).
Przyjęty system odśnieżania nie gwarantuje ciągłej

przejezdności na drogach, dlatego należy wziąć to
pod uwagę przy planowaniu wyjazdów zwłaszcza w
okresie intensywnych opadów śniegu, zawiei
śnieżnych lub nagłych roztopów.
W zakresie utrz ymania dróg gminnych
i wewnętrznych osobą odpowiedzialną z ramienia
Urzędu Gminy w Słopnicach jest Krzysztof Więcek,
tel. 18 3347 427.
W zakresie utrzymania dróg powiatowych, dyżur
pełni Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
tel. 18 3372 381.

PIJĄCY CZY UZALEŻNIENI?
Część 3 – tak zwane leczenie przymusowe
W kolejnym - trzecim już odcinku naszych rozważań
o chorobie alkoholowej, chcę przybliżyć możliwości
leczenia, w tym także tak zwanego leczenia przymusowego.
Długo się zastanawiałem, czy "zdradzać tę tajemnicę".
W pierwszym odcinku napisałem, że alkoholizm jest
chorobą przewlekłą, która nie leczona prowadzi do śmierci
i właśnie lista nekrologów osób zmarłych z ostatnich lat
przełamała moje opory. Myślę, że to byłby lepszy temat dla
ks. Proboszcza, który oczywiście może podejmować kiedy
chce i jak chce. Nie mniej i ja mam obowiązek o tym mówić.
Tym bardziej, że w końcu, gdy przychodzi do sprawowania
opieki nad osobami ciężko chorymi z powodu nadużywania
alkoholu, to zawsze te sprawy trafiają do mnie. Nie trudno
zauważyć, że w ciągu ostatnich lat wydłużyła się znacznie
lista zgonów, których podłożem było nadużywanie
alkoholu. Niestety wydłużyła się także lista samobójstw na
tle nadużywania alkoholu (pisałem o tym w pierwszym
odcinku, że osoby te mają różnego rodzaju zwidy i omamy,
które w konsekwencji doprowadzają je do aktów
samobójczych). To wszystko a także dyskusje z członkami
rodzin osób uzależnionych uzmysłowiły mi konieczność
wyjaśnienia kwestii leczenia osób uzależnionych, w tym
także tak zwanego leczenia przymusowego.
Bardzo często w rozmowach z członkami rodzin osób
uzależnionych, spotykam się z zarzutem, że: "nic nie
zrobiliście", aby go, czy ją - czyli osobę uzależnioną leczyć.
Przecież można go było wysłać na przymusowe leczenie.
Zdarzało mi się to też w kontaktach z osobami, które z racji
wykształcenia albo wykonywanego zawodu powinny
wiedzieć jak wygląda procedura leczenia odwykowego. Tym
bardziej uważam, że trzeba to dokładnie wyjaśnić. Temu też
chcę poświęcić kolejny odcinek.
Najpierw wypada omówić dostępne formy leczenia.
Zacznijmy od tego, że leczenie nałogów - wszelkich
nałogów - do których należy też alkoholizm, nie ma nic
wspólnego z leczeniem innych chorób. Dziś już nie stosuje
się żadnych leków farmakologicznych. I tu zwykle pada
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pytanie - jak to a Esperal?
Więc wyjaśnijmy, że na wyraźne życzenie pacjenta lekarz
może przepisać tabletki doustne (Anticol, Antabus) lub
wszywane implanty (Esperal), które zawierają środek
chemiczny o nazwie disulfiram. Był to środek stosowany do
produkcji gumy a później do leczenia robaczyc i świerzbu.
Dziś już się go w tych chorobach nie stosuje. Zaważono też,
że osoby przyjmujące ten lek bardzo źle znoszą jednoczesne
picie alkoholu. Disulfiram przyjęty doustnie lub
wszczepiony, rozpuszcza się, przenika do krwi i dociera z nią
do wątroby, gdzie blokuje dehydrogenazę aldehydową enzym odpowiedzialny za rozkład aldehydu octowego,
który jest bardzo toksycznym produktem pośrednim
rozkładu alkoholu. W efekcie działania disulfiramu stężenie
aldehydu octowego w organizmie gwałtownie rośnie,
powodując zatrucie. Jego objawami jest zaczerwienie skóry,
rozpierający ból w klatce piersiowej, duszność,
przyspieszona akcja serca i lęk przed umieraniem.
W przypadkach silnego zatrucia lub o osób fizycznie
chorych może dojść nawet do zgonu.
Tak więc Anticol i Esperal nie są niczym jak tylko straszakiem
lub kagańcem, mającym uniemożliwić konsumpcję
alkoholu. W najmniejszym stopniu nie wpływają na
biochemiczne podstawy zjawiska uzależnienia, nie
wpływają na głód alkoholu ani - co najważniejsze - na
występowanie nawrotów choroby. Co więcej, nawet gdy
preparaty te faktycznie na czas jakiś wymuszą abstynencję,
to abstynencja ta - nie poparta terapią - daje często skutki
odwrotne do zamierzonych przez pacjenta i jego bliskich.
Nie mogąc się napić, alkoholik staje się coraz bardziej
rozdrażniony, często agresywny, obniża się jego nastrój, ma
problemy ze snem, w pracy popada w konflikty.
Konsekwencją jest bardzo często w końcu złamanie
abstynencji, bądź odnalezienie zastępstwa dla alkoholu
w lekach, narkotykach, hazardzie czy seksie.
Ponieważ uzależnienie - w tym alkoholizm jest chorobą
mózgu, to terapia musi przebiegać zupełnie inaczej.

Nasze SŁOPNICE
Obecnie leczenie uzależnień jest oparte na psychoterapii.
Tak - na psychoterapii i woli pacjenta. Specjaliści zakładają,
że nie jest możliwe wyleczenie z uzależnienia takiej
osoby, która sama nie chce się wyleczyć. Tak więc
początkiem leczenia jest dobra wola pacjenta! Nie rodziny,
przyjaciół, znajomych - ale pacjenta. To on sam musi dojść
do wniosku, że ma problem i chce coś ze sobą zrobić.
I dlatego właśnie tak zwane leczenie przymusowe nie ma
większych szans powodzenia.
Psychoterapia to działanie na świadomość człowieka.
Najpierw musi on poznać naturę choroby alkoholowej,
zrozumieć dlaczego on sam pije, znaleźć jakby pierwszą
przyczynę picia. W tym pomaga psychoterapeuta.
Następnie musi się nauczyć, jak radzić sobie z chęcią picia.
Co może wtedy zrobić, do kogo zadzwonić, gdzie iść.
Wreszcie - musi zrozumieć, gdzie i jakie w życiu popełnił
błędy i jak je może naprawić, ażeby nie musiał uciekać
w fikcyjny świat uzależnienia. Mówiąc krótko - musi nauczyć
się żyć na nowo. Znaleźć nowy cel życia, nowych znajomych,
czasem nowa pracę, a często też odciąć się od starych
"przyjaciół" a nawet od rodziny. Czasami musi zmienić
nawet miejsce zamieszkania. Wreszcie musi znaleźć
wsparcie w grupie podobnych sobie, bo tylko oni potrafią
go naprawdę zrozumieć.
To wszystko obejmuje tak zwana terapia indywidualna (to
znaczy praca z psychologiem) a później praca grupowa czyli
udział w spotkaniach grupy AA.
Jak i gdzie można zacząć terapię?
Zacznijmy od sytuacji, gdy osoba uzależniona sama
dostrzega problem i chce się leczyć. W takim przypadku
wystarczy zgłosić się do odpowiedniej placówki albo
zadzwonić. Tam można uzyskać niezbędne informacje. Ale
trzeba często uzbroić się w cierpliwość, bo na przykład
w przypadku terapii zamkniętej często bywają kolejki.
Można zacząć od terapii otwartej - czyli inaczej
ambulator yjnej. Tak a terapia jest prowadzona
w PROMEDICUM w Limanowej na ul. M. B. Bolesnej
18 337 42 01 - tam gdzie jest apteka a nad nią przychodnie
lekarskie. Spotkania z psychologiem i spotkania grupowe są
ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb.
Można też zacząć od terapii zamkniętej, która jest
prowadzona na oddziałach szpitalnych np. w Tarnowie
14 631 52 87, w Krakowie w szpitalu Babińskiego
12 652 42 70, w Nowym Targu 18 263 34 14. Terapia taka
trwa od 6 do 8 tygodni. W tym przypadku najpierw trzeba
udać się na konsultacje. Tam lekarz decyduje, czy osoba ma
wystarczająco dużą motywację do leczenia i wyznacza
termin przyjęcia. Obecnie na większości oddziałów
wymagane jest, aby osoba już zaczęła coś robić ze sobą, to
znaczy wymagana jest obecność przynajmniej na trzech
spotkaniach grupy AA. Jest to warunek konieczny do
przyjęcia na oddział.
Można zacząć od uczestnictwa w spotkaniach grup AA
czyli Anonimowych Alkoholików. Jest to najlepsza forma
terapii, bo grupowa. Tu znajduje się zrozumienie ale
i konkretną pomoc i wsparcie psychiczne. Tu też realizuje się
program wychodzenia z uzależnienia przez tak zwane 12

kroków Anonimowych Alkoholików. Dziś nie ma już miejsca
na więcej informacji o 12 krokach ale niecierpliwi mogą
oczywiście znaleźć informacje w Internecie (więcej
informacji na końcu artykułu). Sama terapia otwarta ani
zamknięta zwykle nic nie daje, jeżeli osoba uzależniona nie
pracuje dalej nad sobą w grupie AA!
Dopiero przejście terapii otwartej lub zamkniętej
i kontynuowanie jej przez udział w grupie AA można
nazwać prawdziwą terapią. I tylko to daje szansę na
normalne życie.
Jak zacząć?
Każda osoba uzależniona może uzyskać pomoc zarówno
u lekarza rodzinnego jak też w poradni leczenia uzależnień
bez skierowania i za darmo. W naszym przypadku wszyscy
miejscowi lekarze mogą wskazać możliwości leczenia, mają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ale załóżmy, że osoba
mająca problem z nadużywaniem alkoholu nie chce, aby
dowiedział się o tym lekarz rodzinny. W przypadku
podejmowania terapii zamkniętej potrzebne będzie
skierowanie od lekarza psychiatry albo od lekarza
rodzinnego. Dlatego warto zacząć jednak od lekarza
rodzinnego. Dalej wystarczy już dobra wola i konsekwencja.
A teraz druga strona medalu - czyli leczenie przymusowe.
Ten rodzaj leczenia normuje ustawa o wychowaniu
w trzeźwości.
Zgodnie z Art. 24 tej ustawy: "Osoby, które w związku
z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy
albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju
zakładu leczniczego". I dalej Art. 26: "Osoby, o których mowa
w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można
do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym
zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy,
w p o s t ę p owa n i u n i e p ro ce s ow y m . S ą d w s z c z y n a
postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku
dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego,
jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone".
Wynika z tego, że Najpierw sprawa musi być zgłoszona do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ta Komisja ma prawo wezwać taką osobę
uzależnioną i motywować ją do zmiany postępowania oraz
do podjęcia leczenia odwykowego, kierować ją na badanie
przez biegłego a jeżeli nie podejmuje współpracy, to
kierować sprawę do Sądu Rodzinnego w celu wydania
postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
I teraz rozważmy następujący przykład:
Pa n N a d u ż y w a a l k o h o l u . N i e p r a c u j e , s w o i m
postępowaniem demoralizuje nieletnie dzieci. Żona
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przychodzi i składa wniosek o leczenie przymusowe.
Komisja wzywa pana X. On przychodzi i mówi, że to żona
powinna się leczyć. On od czasu do czasu wypije ale tak jak
każdy. Komisja kieruje go na badanie do biegłego, czy jest
uzależniony od alkoholu. Ale on się na badanie nie stawia.
Komisja wzywa go po raz drugi, ale on się nie stawia.
Wówczas Komisja przesyła sprawę do Sądu Rodzinnego.
Zaczyna się sprawa w Sądzie. Sąd musi taką osobę
wysłuchać. Więc najpierw wyznacza termin rozprawy
zwykle 1 miesiąc. Pan X się nie stawia. Sąd zarządza
doprowadzenie pana X przez Policję i wyznacza termin
rozprawy zwykle za 1 miesiąc. Policja nie może w tym dniu
znaleźć pana X. Sąd w yznacza kolejny termin
i doprowadzenie przez Policję - upływa następny miesiąc.
Tym razem Policja doprowadza pana X i rozprawa się
odbywa. Sędzia zarządza wykonanie opinii przez biegłego opinia musi być, bo obowiązek może być zastosowany tylko
wobec osoby uzależnionej a o tym decyduje biegły. Mija
miesiąc i biegły wyznacza termin badania. Pan X się nie
stawia. Biegły informuje Sąd i Sąd wyznacza kolejny termin
z doprowadzeniem przez biegłego mija kolejny miesiąc.
Policja nie znajduje pana X w dniu badania. Sąd wyznacza
kolejny termin badania i doprowadzenia przez Policję - mija
następny miesiąc. Policja znajduje pana X i doprowadza go
na badanie. W wyniku badania biegły orzeka że pan X jest
uzależniony od alkoholu i wymaga leczenia ambulatoryjnego a jeżeli go nie podejmie, to leczenia zamkniętego
(jeszcze nie widziałem innej opinii). Opinia jest przesyłana
do Sądu. Sąd wyznacza rozprawę - mija następny miesiąc.
Na rozprawie Sąd orzeka o obowiązku poddania się leczeniu
ambulatoryjnemu zgodnie z opinią biegłego i wskazuje
zakład lecznictwa odwykowego. Zakład wzywa pana X na
leczenie ale on się nie stawia. Mija następny miesiąc. Zakład
lecznictwa informuje Sąd, że pan X się nie stawił. Sąd
wyznacza termin rozprawy - mija następny miesiąc. Na
rozprawie Sąd postanawia skierować pana X na leczenie
zamknięte np. w Nowym Targu. Każdy oddział szpitalny
przyjmuje na każdy turnus nie więcej niż 1/3 osób
skierowanych przez Sąd. Dlatego też dla tych osób jest
kolejka. Kolejka dla pana X będzie trwać 6 miesięcy.
Przychodzi termin stawienia się na oddział i pan X się nie
stawia. Oddział informuje Sąd. Sąd wyznacza termin
rozprawy. Niech będzie, że na to wszystko potrzebny był
tylko miesiąc. Od złożenia wniosku minęło już 16 miesięcy.
Sąd zarządza doprowadzenie na oddział przez Policję. Tym
razem kolejka trwa 5 miesięcy. I znów pan X się nie stawia.
Oddział znów zawiadamia Sąd, że pacjent się nie stawił. Sąd
wyznacza rozprawę - mija kolejny miesiąc. Na rozprawie Sąd
znów zarządza doprowadzenie na kolejny termin. Kolejka
będzie trwać 4 miesiące. Policja odnajduje pana X i dowozi
go na leczenie. Leczenie zaczyna się od rozpoznania własnej
sytuacji. Przez tydzień pan X nie ma prawa opuścić oddziału.
Po tygodniu pacjenci podpisują kontrakt, który określa
zasady leczenia i zachowania się na oddziale. Pan X
stwierdza, że nie podpisze kontraktu i nie będzie tu dłużej
siedział i opuszcza oddział. Nikt go nie zatrzymuje,
ponieważ nie podpisał kontraktu. W świetle prawa poddał
się leczeniu, ponieważ był na oddziale. Że nie podpisał
kontraktu to tylko oznacza, że leczenie skończyło się
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niepowodzeniem. I tyle. Ale załóżmy, że podpisał ten
kontrakt. W nim oczywiście jest zapis o zachowaniu
abstynencji. Jednak odwiedził pana X kolega i przyniósł mu
pół litra czystej. Ponieważ codziennie sprawdzana jest
trzeźwość od razu wyłapano, ze pan X jest nietrzeźwy i został
usunięty - tak - usunięty z oddziału, ponieważ złamał
kontrakt! Na tym koniec leczenia przymusowego. Pan X
wraca do domu w takim samym stanie jak był. Nie został
wyleczony, bo nie chciał. Ale poddał się leczeniu i Sąd nic już
do niego nie ma. Tak to wygląda. A dlaczego pisałem o tych
upływających miesiącach? Otóż jeżeli od uprawomocnienia
się pierwszego postanowienia Sądu minie 2 lata, to Sąd
z urzędu umarza całe postępowanie. Gdyby więc kolejka
była dłuższa niż tu napisałem - a często tak bywa, to jest
bardzo prawdopodobne, że pan X nie zdąży dotrzeć na
oddział, bo Sąd wcześniej sprawę umorzy! I to jest
najbardziej żałosne.
Cóż mam świadomość, że to co opisałem w tym przykładzie
może być wielkim zaskoczeniem. Może być źródłem
frustracji dla rodzin alkoholików. Ale równocześnie może
być przyjemne dla samych alkoholików. Mogą sobie teraz
powiedzieć: "Skoro tak, to nikt mi na siłę nic nie zrobi. Nikt na
siłę nie każe mi przestać pić. Będę robił tak, jak będę chciał".
Ale taka jest prawda o leczeniu przymusowym i taką prawdę
trzeba przyjąć do wiadomości. Jednak jest nadzieja - Pismo
Św. Mówi: poznajcie prawdę a prawda was wyzwoli. Skoro
więc poznaliśmy prawdę o małej skuteczności tak zwanego
przymusowego leczenia odwykowego, to tym łatwiej
powinniśmy zrozumieć to, o czym pisałem w drugim
odcinku: skoro nie możesz nic zrobić, aby ona się zmienił, to
Ty się zmieniaj. Skoro on nic nie chce zrobić ze swoim
życiem, to Ty rób coś ze swoim. Bo choć nie możesz zmienić
życia drugiego człowieka, możesz przecież zmienić swoje.
To właśnie dlatego nie o leczeniu ale o zmianie własnego
życia był drugi odcinek.
A ci, którzy chcą pić - cóż - będą pić. Będą też umierać tak, jak
chcą. Można jednak wiele zrobić, aby nie niszczyli życia
innym. O tym jak się bronić - już częściowo napisałem
w części drugiej, ale to nie wszystko - jest jeszcze wiele do
wyjaśnienia i o tym będą kolejne odcinki.
Cóż można jeszcze dodać? W Gminnej Bibliotece Publicznej
można pożyczyć bardzo ciekawą książkę nazywaną biblią
anonimowych alkoholików pod tytułem "Anonimowi
Alkoholicy". Zachęcam do jej przeczytania zarówno samych
alkoholików jak też żony, mężów, czy dzieci alkoholików.
Jest tam wiedza, która pozwoli wam zrozumieć tego
uzależnionego człowieka ale i poprawić własne życie. Kto
nie chce pożyczać w bibliotece, może ściągnąć sobie wersję
elektroniczną w postaci pliku PDF z poniższego
adresu: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18309813/a
nonimowi_alkoholicy.pdf
Tę książkę powinno się czytać od początku do końca. Ale
oczywiście można zacząć gdziekolwiek. I tak kto zacznie ten przeczyta ją od deski do deski. Polecam i życzę
pożytecznej lektury.
Edward Sroka
Kierownik GOPS w Słopnicach

Nasze SŁOPNICE

ZAPRASZAMY
Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys oraz autor Kazimierz Szczecina zapraszają na promocję książki
"Słopnice. Ocalić od zapomnienia. Historia szkolnictwa w Słopnicach", która odbędzie się w
grudniu w budynku Gimnazjum w Słopnicach. Szczegółowe informacje dotyczące promocji książki
pojawią się na naszej stronie internetowej www.slopnice.pl.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Publikacja opracowana przez Gminę Słopnice.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych
projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys oraz autorka Maria Król zapraszają na promocję książki "Słopnice.
Ocalić od zapomnienia. Zapiski-Dokumenty-Wspomnienia", która odbędzie się w grudniu w budynku
Gimnazjum w Słopnicach. Szczegółowe informacje dotyczące promocji książki pojawią się na naszej
stronie internetowej www.slopnice.pl.

V RAJD GIMNAZJALNY
Tradycją już się stało, że w pierwszej połowie
października (11-12.10.2013) słopniccy gimnazjaliści
wyruszyli na Górski Gimnazjalny Rajd im. Adama
Mickiewicza. W tym roku to jubileuszowy, bo piąty
taki rajd. Także ilość osób biorących w nim udział była
imponująca. Do rajdu zgłosiło się aż 40 uczniów.
Głównym celem tegorocznej wyprawy było
zdobycie Babiej Góry (1725 m. n.p.m) - najwyższego
szczytu Beskidu Żywieckiego. Na uczestników
wyjazdu czekały nie tylko piękne widoki i atrakcje
pieszej turystyki, ale także ciekawostki historyczne
związane z Orawą, które mogli poznać w skansenie w
Zubrzycy Górnej. Duże wrażenie na uczestnikach
wyprawy wywarło stare budownictwo, informacje
o życiu i o obyczajach ludzi z dawnych lat, a także
ciekawostki o kręconych tam scenach do filmu:
,,Ogniem i mieczem". Kolejnym punktem na trasie
rajdu był pobyt w schronisku na Hali Krupowej,
w którym uczestnicy zregenerowali siły i wysłuchali
przewodnika, opowiadającego o przebiegającym
tamtędy szlaku papieskim, będącego pamiątką
ostatniej wędrówki górskiej ks. kard. Karola Wojtyły,
tuż przed jego wyborem na papieża 9 września 1978

r. Następnie młodzi turyści udali się na Policę (1368
m.n.p.m.), na której szczycie uczniowie mieli okazję
poznać cel następnego dnia - Babią Górę, która swą
potęgą i wysokością mogła trochę przerazić. Jednak
po noclegu w Zawoi-Wełczy wyruszyli z Przełęczy
Krowiarki, by po przeszło dwugodzinnym marszu
osiągnąć najwyższy zaplanowany szczyt. Już teraz ze
zniecierpliwieniem gimnazjaliści wraz z opiekunami
wyczekują kolejnego, tym razem VI Górskiego Rajdu
Gimnazjalnego.
Gimnazjum w Słopnicach
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NAJLEPSI W MAŁOPOLSCE
18 października br. w kompleksie sportowym "Solne
Miasto" odbyło się uroczyste podsumowanie
Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny
2012/2013. Wśród aż 101 sklasyfikowanych
gimnazjów to właśnie sportowcy ze Słopnic zajęli
pierwsze miejsce w województwie. Na ten
historyczny sukces złożyło się wiele mniejszych. Były
to osiągnięcia zarówno w dyscyplinach
indywidualnych jak i drużynowych (m.in. w sztafecie,
biegach przełajowych, skoku w dal, pchnięciu kulą,
tenisie stołowym, piłce nożnej).
Gratulujemy sportowcom, którzy osiągnęli tak wielki
sukces, Pani Dyrektor Renacie Młynarczyk-Pach,
naucz ycielom w ychowania fiz ycznego oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do tego wielkiego
osiągnięcia.
Gimnazjum w Słopnicach

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
W 2013 ROKU
Rok 2013 okazał się szczęśliwą trzynastką dla naszych sportowców, którzy wielokrotnie zdobywali
mistrzostwo i zajmowali pierwsze miejsce na podium. Kluby Sportowe w 2013 roku godnie
reprezentowały Gminę Słopnice w zawodach sportowych organizowanych na trenie całej Polski.
Do największych sukcesów sportowych 2013 roku można miedzy innymi zaliczyć:
Zdobycie złotego medalu przez zawodników Klubu
Sportowego Spektrum Adriana Kaima i Łukasza

Matusiaka w Wojewódzkich Mistrzostwach Juniorów
w Nowym Targu.
Awans do II Ligi tenisistów Klubu Sportowego
Spektrum - Pawła Bolsęgi, Grzegorza Palacza, Łukasza
Matusiaka i Adriana Kaima.
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Zajęcie drugiego miejsca na podium przez siatkarzy
Siatkarskiego Klub Spor towego Słopnice
w rozgrywkach Okręgowej Ligi Siatkówki Mężczyzn
oraz rozpoczęcie działalności siatkarzy w ramach IV
Ligi Siatkówki.

Nasze SŁOPNICE
Zdobycie pierwszego miejsca przez sportowców
Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Gimnazjum
w Słopnicach na Mistrzostwach Województwa

Zdobycie tytułu Wicemistrza Polski przez zawodnika
Beskidzkiego Klubu Freestyle-olowo Motocrossowego
"FLOW" Pawła Kaima w piątej rundzie Mistrzostwach
Polski Super Enduro rozegranej w Mysiadle koło
Warszawy.

Małopolskiego w biegach przełajowych w Nowym
Targu.
Osiągnięcie wysokich wyników Klubu Sportowego
Gravity Rewolt w zawodach o Puchar Polski.

Profesjonalna organizacja przez klub zawodów
Downhill Challenge w Limanowej na Łysej Górze.
Udany dla Klubu Sportowego Sokół Słopnice sezon
piłki nożnej 2012/2013 - zakończony awansem do Ligii
Okręgowej.

Działalność klubów sportowych w 2013 roku
przejawiała się dużą aktywnością. Sportowcy
uczestniczyli w zawodach sportowych na szczeblu
regionalnym, powiatow ym, wojewódzk im
i ogólnopolskim oraz zdobywali znakomite wyniki
we współzawodnictwie sportowym.
Kluby Spor towe w celu realizacji zadań
statutowych i rozwoju działalności sportowej na
te r e n i e S ł o p n i c w 2 0 1 3 r o ku o t r z y m a ł y
dofinansowane z budżetu Gminy Słopnice
w drodze otwartego konkursu ofert.
Wójt Gminy Słopnice przekazuje serdeczne podziękowania Klubom Sportowym za promowanie i godne
reprezentowanie Gminy Słopnice na terenie całego
kraju oraz zaangażowanie w rozwój sportu na terenie
gminy. Na ręce przedstawicieli stowarzyszeń składa
wyrazy uznania za tworzenie dobrego klimatu sportu
i propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży oraz wpajanie zasad zdrowej, uczciwej
rywalizacji sportowej. Wójt Gminy Słopnice gratuluje
wysokich wyników sportowych, silnego ducha walki
oraz wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Życzymy wszystkim sportowcom oraz
przedstawicielom klubów sportowych zdrowia,
pogody ducha oraz realizacji zamierzonych celów
w 2014 roku.

27

