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Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Słopnice wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 

rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Życzymy wszystkim pogodnych  Świąt Wielkanocnych, 

pełnych miłości i rodzinnego ciepła.

Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy Słopnice

    Józef Filipiak                                            Adam Sołtys
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NOWY ROK, 
NOWE INWESTYCJE

NOWY ROK, 
NOWE INWESTYCJE

Na realizację tegorocznych inwestycji zaplanowano w budżecie 
Gminy Słopnice znaczącą kwotę  - 6 854 000,00 zł, która stanowi aż 
28% wydatków budżetowych, zaplanowanych na rok 2014.
Powyższa kwota pozwoli  zrealizować wiele ważnych dla naszych 
mieszkańców inwestycji  do których należy zaliczyć:
1. Remont ciągu dróg gminnych Granice, Markowo i Markowo-
Przylaski. W ramach tej inwestycji  zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa na odcinku od drogi powiatowej do osiedla 
Bace oraz na drodze w kierunku osiedla Przylaski, łącznie 3830 mb. 
oraz zostanie zmodernizowany system odwodnienia dróg. Na 
realizację tej inwestycji pozyskaliśmy połowę potrzebnych środków z 
Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej na dwóch odcinkach: od Dworu 
do osiedla Pachuty i od Urzędu Gminy do osiedla Grabówka. 
Inwestycja ta pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 
kolejnych 93 budynków. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest 
technicznie trudna i bardzo uciążliwa dla mieszkańców gdyż wiąże 
się z koniecznością rozkopania często pięknie urządzonych 
podwórek, ogródków i dróg, jednak po kilkudniowych trudnościach 
następuje nieograniczona czasowo możliwość korzystania 
z wykonanej kanalizacji. Zaznaczyć należy że pozbywanie się 
wytworzonych ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej jest 
obecnie najtańszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem.
3. Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 
W ramach tej inwestycji planuje się wykonać 73 przydomowe 
oczyszczalnie na posesjach, których właściciele podpisali 
w ubiegłym roku umowy o ich  realizację. Program budowy 
skierowany jest do właścicieli posesji zamieszkałych w miejscu, gdzie 
Gmina w najbliższym 10-leciu nie planuje budowy zbiorczego 
systemu kanalizacji i stanowi dla nich formę pomocy  w rozwiązaniu 
problemu obowiązku  pozbywania się nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami.
4. Budowa wodociągu. W ramach tej inwestycji planuje się wykonać 
sieć wodociągową w osiedlu  Brzózki oraz przyłącza wodociągowe 
do nowobudowanych budynków, łącznie do wodociągu planuje się 
przyłączyć kolejne 23 posesje.
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach: Bednarze, 
Jonówka, Liski, Jurki, Sołtyse. Istnieją jeszcze możliwości 
finansowe realizacji  kolejnych dróg, jednak ich realizacja będzie 
uzależniona od przekazania przez mieszkańców własności gruntu 
pod budowę.
6. Wykonanie dwóch placów zabaw: przy Zespole Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola  w Słopnicach Górnych i przy Szkole  
Podstawowej nr 4. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała 
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połowę potrzebnych środków z programu 
"Radosna Szkoła" 
7. Remonty budynków szkół. W ramach tej 
inwestycji zamierza się wykonać: remont elewacji 
budynku gimnazjum wraz z wymianą drzwi 
wejściowych,  malowanie wnętrza budynku szkoły 
w Słopnicach Górnych oraz częściowy remont 
posadzek i malowanie w budynku szkoły na 
Granicach i szkoły Podmogielicą.
8. Inne konieczne inwestycje związane głównie 
z koniecznością bieżącego utrzymania dróg, 
a  w szczególności :  remont nawierzchni 
asfaltowych, wymiana uszkodzonych przepustów, 
układanie ścieków betonowych, uzupełnianie 
poboczy itp. 
Ponadto zlecono zaprojektowanie utwardzenia 
trzech placów parkingowych (dwa obok starego 

Kościoła, trzeci obok Gminnego kompleksu 
sportowego) i wykonania chodnika przy drodze 
powiatowej na brakujących odcinkach od 
osiedla Gwizdówka do osiedla Zaprzały. Jeżeli 
uda się załatwić wszystkie formalności to jeszcze 
tego roku planowane jest utwardzenie placów, 
natomiast realizacja chodników planowana jest 
w kolejnych latach.
Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane 
inwestycje uda się zrealizować. Liczymy na dobrą 
współpracę i zrozumienie mieszkańców gminy, 
ponieważ realizacja zadań będzie wymagała  
p r ze p rowa d ze n i a  k o n i e c z nyc h  p ra c  n a  
prywatnych posesjach.

Józef Wikar
Kierownik Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…

W grudniu 2013 roku odbyły się  spotkania z autorami 
książek pt.: "Słopnice. Ocalić od zapomnienia. Zapiski-
Dokumenty-Wspomnienia" - autorstwa pani Marii Król 
oraz "Słopnice. Ocalić od zapomnienia. Historia 
Szkolnictwa w Słopnicach" - pana Kazimierza 
Szczeciny.
W pierwszej części spotkania autorzy zaprezentowali 
swoje publikacje -  goście mogli dowiedzieć się co było 
inspiracją do powstania książek oraz co kryją ich treści. 
W kolejnej części przyszedł czas na gratulacje 
i podziękowania od najbliższych. Pani Maria Król i pan 
Kazimierz Szczecina usłyszeli wiele ciepłych słów 
uznania za ich pracę i wysiłek włożony w powstanie 
publikacji. "Słopnice. Ocalić od zapomnienia" to książki, które z pewnością znajdą się w domu każdego 
mieszkańca Słopnic i które "ocalą od zapomnienia" wiele ważnych dla Słopniczan wydarzeń, faktów, fotografii 
i wspomnień o naszej miejscowości i jej mieszkańcach. 
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzina i przyjaciele autorów oraz mieszkańcy Słopnic.
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Spotkanie uświetnił występ zespołu 
"Mali Słopniczanie". 

Goście mogli skosztować potraw regionalnych, 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich 

ze Słopnic.

SPOTKANIE SENIORÓWSPOTKANIE SENIORÓW

Na uroczystość przybyło około 100 uczestników, 
którzy we wspólnym gronie świętowali początek 
Nowego Roku. Wśród gości pojawili się przedstawi-
ciele władz gminy: Wójt - Adam Sołtys, Sekretarz  
Gminy - Maria Nowak, Skarbnik Gminy - Jan Więcek, 

W dniu 29 stycznia br. w miłej atmosferze, odbyło się tegoroczne spotkanie seniorów Gminy Słopnice, 
organizowane co roku przez Wójta Gminy Słopnice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 
Edward Sroka oraz pracownicy GOPS, a także ks. Jan 
Gniewek - Proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła, 
ks. Stanisław Bochniarz oraz Dyrektor Gimnazjum - 
Renata Młynarczyk-Pach. Uroczystość rozpoczęła się 
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od powitania gości przez wójta Adama Sołtysa oraz 
kierownika Edwarda Srokę. Ciepłe słowa wraz 
z noworocznymi życzeniami skierowali do 
przybyłych ks. proboszcz Jan Gniewek oraz dyrektor 
Renata Młynarczyk-Pach. Następnie aktorzy z  grupy 
teatralnej "Maska", działającej przy słopnickim 
gimnazjum, zaprezentowali widowisko teatralne pt.: 
"Mały Książe", które wywołało spory aplauz 

publiczności. Po spektaklu przyszedł czas na 
poczęstunek, rozmowy ze znajomymi oraz wspólne 
kolędowanie. 
Dzień Seniora jest wspaniałą okazją do spotkania się 
w gronie znajomych, złożenia sobie noworocznych 
życzeń i "oderwania się" od codziennych zmartwień, 
co potwierdza coroczna spora frekwencja 
uczestników spotkania.

„OKNO NA ŚWIAT”
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ

„OKNO NA ŚWIAT”
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przez kwiecień będą jeszcze trwać różne czynności 
konieczne do wyposażenia lokalu w sprzęt 
niezbędny do przyjęcia pierwszych dzieci do 
opieki, ale spółdzielnia przyjmuje już pierwsze 
zlecenia opieki nad dziećmi i osobami starszymi 
oraz realizuje usługi filmowe. Punkt opieki nad 
dziećmi do lat trzech będzie mógł przyjąć 
13 dzieci. W tej chwili możemy świadczyć opiekę 
w miejscu zamieszkania dziecka. Co do opłat za 

28 lutego 2014 r. spółdzielnia socjalna "Okno na świat" została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym i może oficjalnie rozpocząć działalność. 

pobyt dziecka, obecnie staramy się o dotację 
z Urzędu Wojewódzkiego. Bez tej dotacji koszt 
musiałby wynosić 500 zł za miesiąc bez 
wyżywienia. Gdy uda się pozyskać dotację będzie 
to 300 zł z wyżywieniem.
W ciągu miesiąca uruchomiona zostanie 
możliwość wykupienia pakietu godzinowego 
w punkcie opieki na 20, 50 lub 100 godzin 
w miesiącu. Ceny tych pakietów będą ustalone 
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oddzielnie od kosztów opieki za cały miesiąc.
Uruchomione będą również usługi opiekuńcze dla 
osób starszych i wymagających opieki. Koszt 
jednej godziny będzie wynosił od 12 do 22 zł za 
godzinę w zależności od zakresu świadczonych 
usług i konieczności dojazdu. 
Spółdzielnia świadczy też usługi filmowania np. 
imprez rodzinnych, wesel, komunii, chrztów 

i innych. Wykonuje także profesjonalne filmy 
reklamowe, dokumentalne, krótkie reportaże oraz 
spoty dla biznesu sieci handlowych, organizacji 
pozarządowych i gmin.
W przyszłości spółdzielnia planuje rozszerzyć 
ofertę o prace porządkowe, sprzątanie domu 
i działki, prace budowlane i remontowe. Cennik 
tych robót będzie ustalany indywidualnie.

Wszelkich informacji o usługach udziela prezes Spółdzielni Pani Elżbieta Banach tel: 600194936 
lub Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacje o ofercie będą umieszczane na stronie internetowej 
spółdzielni: www.oknonaswiat-slopnice.pl 

Inicjatorami i założycielami spółdzielni jest Fundacja KTO Kultura-Troska-Otwartość oraz Gmina Słopnice

Edward Sroka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

OBRADY 
ZEBRAŃ WIEJSKICH

OBRADY 
ZEBRAŃ WIEJSKICH

Miesiąc luty upłynął w Gminie Słopnice pod znakiem 
zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy wysłuchali 
sprawozdania z działalności samorządu za 2013 rok oraz 
zapoznali się z inwestycjami planowanymi na rok 2014. 

Zebranie w Sołectwie Słopnice Dolne Królewskie 
i Szlacheckie 

Posiedzenie Sołectwa Granice
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Zebranie wiejskie w Sołectwie Słopnice Górne Obrady mieszkańców Sołectwa Słopnice Mogielica

Zebrania wiejskie były okazją do podsumowania 
roku 2013 - zrealizowanych inwestycji, przeglądu 
wydarzeń kulturalnych  i sportowych oraz 
działalności  organizacj i  pozarządow ych 
i stowarzyszeń z trenu Słopnic. Mieszkańcom 
przedstawiono także główne założenia budżetu 
gminy na 2014 rok oraz planowane  inwestycje. 
Ważnym punktem wszystkich zebrań była 
dyskusja, podczas której uczestnicy mogli 
przedstawić władzom gminy indywidualne 
wnioski i sugestie, które będą realizowane 
w przyszłych działaniach. Dotyczyły one głównie: 
dalszej budowy sieci kanalizacyjnej, budowy 
przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków oraz modernizacji dróg w poszczególnych 
osiedlach.
Ponadto podczas zebrania w Sołectwie Słopnice 
Dolne Szlacheckie, mieszkańcy dokonali wyboru 
sołtysa (w ramach wyborów uzupełniających). 
Największą liczbę głosów otrzymał pan Piotr Kęska 
z osiedla Markówka i tym samym decyzją 
wyborców objął urząd Sołtysa Sołectwa Słopnice 
Dolne Szlacheckie. 
W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli: Wójt 
Gminy - Adam Sołtys, Skarbnik - Jan Więcek 
i Przewodniczący Rady Gminy - Józef Filipiak oraz 
sołtysi i radni poszczególnych sołectw.

WSPOMNIENIE 
O ŚP. MIECZYSŁAWIE BANACHU 

WSPOMNIENIE 
O ŚP. MIECZYSŁAWIE BANACHU 

W dniu 17.01.2014r., w wieku 70 lat zmarł Mieczysław Banach. Był osobą 
bardzo zasłużoną dla Słopnic, a szczególnie dla społeczności Słopnic 
Górnych. 
Od ponad trzydziestu lat ofiarnie udzielał się w pracy społecznej. Był 
współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych, pełnił 
funkcję Naczelnika tej jednostki od roku 1983 do chwili obecnej. Był niezwykle 
zaangażowany w budowę remizy OSP w Słopnicach Górnych (w latach 1984-
1991). Od momentu budowy remizy pełnił obowiązki gospodarza obiektu. W 
roku 2001 objął zaszczytną funkcję Komendanta Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słopnicach. Przed rokiem 2001 (tj. rokiem 
utworzenia Oddziału Gminnego w Słopnicach) był członkiem Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Tymbarku. Od lat osiemdziesiątych aktywnie 
uczestniczył w życiu parafii rzymskokatolickiej pw. M. B. Częstochowskiej w 
Słopnicach Górnych. Był wieloletnim członkiem Rady Duszpasterskiej przy 

parafii. Za swoją prace wielokrotnie odznaczany - odznaczeniami strażackimi (odznaka Strażak Wzorowy, 
Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa) i odznaczeniami państwowymi (Brązowy Krzyż 
Zasługi - 1989 rok i Srebrny Krzyż Zasługi - 2005 rok). Wytypowany do nadania przez Prezydenta RP Złotego 
Krzyża Zasługi. 

Niech pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
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Z ŻYCIA SZKÓŁZ ŻYCIA SZKÓŁ
NIECH ŻYJE BAL!

Dnia 1 marca 2014 r. w szkole Podstawowej Nr 4 odbył się 
Środowiskowy Bal Karnawałowy. Za sprawą wyjątkowych dekoracji 
sala gimnastyczna zmieniła się w prawdziwą salę balową z licznymi 
serpentynami, balonami oraz kolorowymi bibułami. Celem imprezy 
było zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej. Na balu 
pojawili się: królowe i królowie, nie zabrakło również Batmanów, 
Piratów, Rycerzy oraz lwów, motyli i żabek. Dzieci podczas zabawy 
odwiedziły różne kraje świata i poznały tańce takie jak samba, rock and 
roll czy zorba. Przez trzy godziny bawiły się świetnie. Podczas zabawy 
nastąpiła krótka przerwa na poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Punktem kulminacyjnym imprezy były wybory króla 
i królowej balu. (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach)

SMACZNIE I ZDROWO
Już od dawna wiadomo, że to, co jemy i jak jemy wpływa na zdrowie 
naszego organizmu.  Często jednak zapominamy o prawidłowym 
odżywianiu. Szybkie tempo życia oraz bombardujące nas zewsząd 
reklamy żywności są przyczyną złych nawyków żywieniowych. 
Tymczasem smaczne i zdrowe jedzenie niejednokrotnie mamy na 
wyciagnięcie ręki. Mając na uwadze zdrowie wychowanków Zespół 
Placówek Oświatowych w Słopnicach podejmuje różne działania 
w  kwestii wypracowywania prawidłowych nawyków żywieniowych 
m.in. przez realizację programu edukacyjnego "Trzymaj formę!".  Od 
paru już lat w ferie zimowe szkoła 
organizuje warsztaty dotyczące 
zdrowej, zbilansowanej diety. 
Również w lutym 2014 r., odbyła 

się kolejna edycja warsztatów, na których licznie zgromadzeni uczniowie 
sporządzali oraz degustowali zdrowe i smaczne potrawy. Szkoła 
prowadzi również systematyczną edukację uczniów poprzez wystawy 
i tablice na korytarzach informujące o zasadach prawidłowego 
odżywiania. (Koordynatorzy programu "Trzymaj, formę" - Zespół Placówek 
Oświatowych w Słopnicach)

MAŁY KSIĄŻE - WĘDRÓWKĄ KU DOROSŁOŚCI…
Dlaczego róże mają kolce? Co znaczy oswoić przyjaciela? Ile zachodów słońca 
można obejrzeć jednego dnia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zimowego 
wieczoru 28 stycznia 2014 udzielili młodzi aktorzy Teatru "Maska", działającego 
przy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Słopnicach, wystawiając sztukę pt. "Mały 
Książę". Zaproszeni goście poznali tajemniczego przybysza z malutkiej planety, 
który swobodnie przekraczał granice między światem realnym a sferą 
niezwykłości. Przebył sześć asteroid, spotkał intrygujące osobowości 
i doświadczył niezapomnianych wrażeń. Kolejne przygody Małego Księcia 
przybliżały piosenki wykonane przez odtwórców głównych ról. Wyjątkowy nastrój 
kosmicznej scenerii dopełnił półmrok rozświetlany światłem lampionów.  
Spektakl był pełną poezji refleksją na temat dorastania do wiernej miłości, 
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prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Te pełne zadumy chwile, których można 
było doświadczyć w trakcie przedstawienia, świadczą o trafności doboru aktorów, scenografii i muzyki. 
Młodzi aktorzy powtórzyli swój występ dla wszystkich chętnych mieszkańców Słopnic w czasie ferii. 
(Gimnazjum w Słopnicach)

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Województwo Małopolskie dostrzegając konieczność 
popularyzacji sportu oraz tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w regionie, 
m.in. dzięki bogato rozwiniętej infrastrukturze narciar-
skiej województwa z wieloma trasami (ok. 250 km tras 
narciarskich) i wyciągami (ok. 300 wyciągów), realizuje 
Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snow-
boardzie "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ". 
Na terenie Gminy Słopnice projekt był realizowany w 
okresie od 25 stycznia do 15 marca 2014r. przez 60 uczniów III klas szkół podstawowych tj. Zespołu 
Placówek Oświatowych - 40, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach - 10 i Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Słopnicach - 10 uczniów. Projekt był skierowany do dzieci nie umiejących jeździć na 

nartach.  W ramach projektu zostały zorganizowane kursy nauki jazdy na nartach biegowych, w formach 
tzw. "białej szkoły" oraz szkolenia weekendowego. Nauka jazdy na nartach była połączona z  edukacją 
nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich. Realizacja programu była zaplanowana na 
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10 wyjazdów nauki na nartach biegowych, jednak z uwagi na wyjątkowe warunki pogodowe - brak śniegu, 
udało sie zrealizować tylko 8 wyjazdów. Zgodnie z projektem uczestnicy podczas wyjazdów korzystali 
z gorącego posiłku.

Krystyna Wikar

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJTURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 19 marca br. na świetlicy remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Słopnicach Dolnych, odbyły się  eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. 
"Młodzież Zapobiega Pożarom".  
Uczestnicy eliminacji gminnych musieli wykazać się wiedzą 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia akcji 
ratowniczej, znajomością sprzętu strażackiego i zasad 
udzielania pomocy przedlekarskiej. Turniej jak co roku cieszył 
się dużym zainteresowaniem uczniów, mimo szerokiego 
zakresu wymaganej wiedzy. Do konkursu w Słopnicach 
przystąpiło w sumie 52 uczniów. Eliminacje odbyły się 

dwuetapowo: część I- eliminacje pisemne (test), część II - eliminacje ustne.

W konkursie zwyciężyli: I grupa wiekowa  - Szkoły Podstawowe: Jakub Nawalaniec (SP Nr 4 
w Słopnicach), Gabriela Florek (Filia ZPO w Słopnicach). II grupa wiekowa - Gimnazjum: Marcin Staśko 
(Gimnazjum w Słopnicach), Dawid Franczak (Gimnazjum w Słopnicach). Zwycięzcy będą reprezentować 
gminę na szczeblu powiatowym. W turnieju brali udział również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
mieszkający w Słopnicach, spośród których w etapie powiatowym Gminę Słopnice będą reprezentować: 
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Marcin Rusnak (ZSTiO w Limanowej) i Marcin Banach (ZS Nr 1 w Limanowej). Jury tegorocznego konkursu 
stanowili przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej: starszy 
kapitan Robert Janczy oraz starszy kapitan Krzysztof Hybel. Najlepsi uczestnicy eliminacji otrzymali 
książki ufundowane przez Urząd Gminy Słopnice.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Tadeusz Florek

15 OKRĘGÓW WYBORCZYCH15 OKRĘGÓW WYBORCZYCH
Już jesienią bieżącego roku odbędą się wybory samorządowe, podczas których mieszkańcy Słopnic 
wybiorą m.in. członków rady gminy.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz.U.2011.21.112 ze zmianami) w Słopnicach utworzono 15 jednomandatowych okręgów 
wyborczych. Mieszkańcy będą głosować na jednego kandydata w danym okręgu.
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi konieczna była weryfikacja liczby mandatów 
przypadających na sołectwa, ustalona zgodnie z jednolitą normą przedstawicielstwa (obliczonej przez 
podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Słopnice). Radni 
dokonali tego podczas marcowej sesji.
 Liczbą mieszkańców braną pod uwagę w przygotowaniu aktualizacji podziału gminy na okręgi wyborcze 
była suma wyborców ujęta w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na 
wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których 
otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Zgodnie z wytycznymi 
Komisarza Wyborczego, przy dokonywaniu zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze należało brać pod 
uwagę liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego rok, w 
którym wybory mają być przeprowadzone tj. w przypadku wyborów w 2014 r., według stanu na dzień 
31 grudnia 2013 r. W Słopnicach liczba wyborców na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 6 475. Otrzymana liczba 
przedstawicielstwa wynosi: 6 475 : 15 = 431,67 osoby, co daje minimalną liczbę osób na mandat 216 
(od 0,50 mandatu) i maksymalną liczbę osób na mandat 643 (do 1,49 mandatu).

W związku ze zmianą Statutów Sołectw, jakich Rada Gminy Słopnice, po konsultacjach z mieszkańcami 
dokonała w zeszłym roku, zmieniły się nazwy jednostek pomocniczych gminy, a co za tym idzie nazwy granic 
obwodów i okręgów wyborczych. Poniżej przedstawiamy aktualny podział na jednomandatowe okręgi 
wyborcze wraz z aktualnymi nazwami granic okręgów oraz aktualny podział na obwody głosowania.

Sołectwa:
Liczba mieszk.

sołectwa / norma
przedstawicielstwa

Liczba
mandatów

Liczba osób 
na 1 mandat

SŁOPNICE DOLNE 
KRÓLEWSKIE

1  777 : 431,67 4,1166 = ( 4 ) 444

SŁOPNICE
MOGIELICA

   736 : 431,67 1,705 = ( 2 ) 368

SŁOPNICE GÓRNE 1  508 : 431,67 3,4934 = ( 3 ) 502

SŁOPNICE GRANICE   679 : 431,67 1,5729 = ( 2 ) 339

SŁOPNICE DOLNE
KRÓLEWSKIE

1  775 : 431,67 4,1120= ( 4 ) 443

   Razem:                                   6 475
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Numer
okręgu Granice okręgu 

 

Liczba
radnych

wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE
Osiedla: Nowiny, Proroki, Przysłop, Zaprzylasek, Kadele, Koczury, 
Młynarze, Kormany,  Zonie, Kulpy, Do Turonia, Do Artysty, Do Tracza, Pod
Kopę, Walkówka, Koprowina, Plebańskie.

1

2

Sołectwo SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE
Osiedla: Brodki, Rojki, Golińskie, Dylągówka, Sączki, Hajdówka, 
Czeczotki, Srokówka, Kwaśniakówka, Porębówka, Dzioły, Wójtostwo, Na 
Chodnik, Wikarówka.

1

3
Sołectwo SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE
Osiedla: Marciszówka, Zieleńskówka, Staniszówka, Chochołówka, 
Małchówka, Gwizdówka, Chodniki nad Cmentarzem. 

1

4
Sołectwo SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE
Osiedla: Podgórze, Zagrody, Filipówka, Jonówka, Grabkówka, 
Szczęchy, Putówka, Sroki nad Tartakiem.

1

5
Sołectwo SŁOPNICE MOGIELICA
Osiedla: Za Wodą, Ubikówka, Bieniówka, Sołtyse, Saryse, Bednarze, 
Piechury, Gaury.

1

6
Sołectwo SŁOPNICE MOGIELICA
Osiedla: Pachy, Jurki, Kukuczki, Spądówka, Smagi, Pierzchały, Leśne, 
Wróble, Na Koniec, Groń.

1

7

Sołectwo SŁOPNICE GÓRNE
Osiedla: Wyrębiska, Bukowina, Kuźle, Banachy, Pyrdoły, Barnasie, Kaimy, 
Kęski, Ryże, Szczepanowo, Małgorzyca, Dzielec, Giemziki Górne, Brzózki, 
Karczówka.

1

8
Sołectwo SŁOPNICE GÓRNE
Osiedla: Giemziki Dolne, Zaprzały, Michałki, Liski, Garcarzówka, 
Kowalówka, Rola, Zagroda, Konickie, Podstaw.

1

9

Sołectwo SŁOPNICE GÓRNE
Osiedla: Pokusówka I, Snoza,  Folwark, Piaski, Dziołówka, Ślazykówka, 
Piechoty, Pachuty, Woźniówka, Podlas, Śliwówka, Goryczki, Mordaszkie, 
Cołtyż, Śrubówka, Piechotówka, Zalas, Florkówka.

1

10
Sołectwo SŁOPNICE GRANICE
Numery  domów  położone  po  prawej  stronie  drogi  gminnej
Słopnice - Granice.

1

11
Sołectwo SŁOPNICE GRANICE
Numery  domów  położone  po  lewej  stronie  drogi  gminnej
Słopnice - Granice.

1

12
Sołectwo SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE
Osiedla: Pańskie, Kulpówka, Miłkowskie, Talaski, Więcki, Sasy, Głębiec, 
Górki, Brzyzek, Pachutówka, Malarzówka.

1

13
Sołectwo SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE
Osiedla: Mastalerze, Ślazykówka, Jachymówka, Czajnówka, Dworskie, 
Markówka, Nad Sadem, Bace.

1

14
Sołectwo SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE 
Osiedla: Ząbczykówka, Udzielówka, Do Nowaka, Za Miedzą, Białonogi, 
Papieżówka, Rola.

1

15
Sołectwo SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE
Osiedla: Zapotocze, Folwark, Wierzbanowo,  Góralówka, Przylaski. 1
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Numer obwodu
głosowania Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Sołectwo Słopnice Dolne
Królewskie

Słopnicach,Zespół Placówek Oświatowych w 
Słopnice 732

2 Sołectwo Słopnice Mogielica
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach, 

Słopnice 363

3 Sołectwo Słopnice Górne
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola

w Słopnicach, Słopnice 336

4 Sołectwo Słopnice Granice Filia Zespołu Placówek Oświatowych
Słopnice-Granice, Słopnice 731

5
 Sołectwo Słopnice Dolne

Szlacheckie 
Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach, 

Słopnice 732 

Przypominamy, że na mocy Uchwały Nr XXIX/218/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014 r. Rada Gminy 
Słopnice podzieliła Gminę Słopnice na stałe obwody głosowania, zmieniając tym samym siedziby 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i Nr 5, które z budynku Gimnazjum zostały przeniesione do nowego 
skrzydła budynku  Zespołu  Placówek Oświatowych.

Maria Janas

KULTURALNE TO I OWOKULTURALNE TO I OWO
35 LAT MINĘŁO
W dniu 15 lutego 2014 roku Zespół Pieśni i Tańca 
Słopniczanie świętował Jubileusz XXXV-lecia swojej 
działalności artystycznej. Obchody jubileuszu były 
okazją do podsumowania wielu lat współpracy 
członków zespołu oraz ich wkładu w upowszechnianie 
i rozwój tradycji ludowej. Wyróżnienia otrzymali 
n a j b a rd z i e j  z a s ł u ż e n i  c z ł o n k ow i e  ze s p o ł u.  
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych 
władz oraz zespołów regionalnych z Ziemi 
Limanowskiej.

Zespół Słopniczanie powstał w październiku 1978 roku z inicjatywy Pani Marii Kaim przy współpracy Marii 
Król i Mariana Wójtowicza. Pierwszą kierowniczką zespołu była Maria Król, a od września 1981 roku funkcję tę 
pełni Józef Wójtowicz. Zespół Słopniczanie prezentuje folklor Górali Białych, od Łącka do Kamienicy. Muzyka 
gra w składzie lachowskim w związku z dużym wpływem na folklor słopnicki, leżącej w regionie lachowskim 
Limanowej. Piosenki, tańce i melodie z repertuaru Słopniczan są odzwierciedleniem zachowanych do dzisiaj 
zwyczajów i obrzędów: Wesele Słopnickie, Baciarka, Omłocek, Śmigus, a także zwyczaje związane z Bożym 
Narodzeniem: Jasełka i kolędy z Herodem i Turoniem.

TRADYCJE NARCIARSTWA BIEGOWEGO NA LIMANOWSZCZYŹNIE
Przez cały miesiąc luty uczniowie i mieszkańcy Słopnic, mogli zapoznać się z wystawą pn.: "Droga do 
zwycięstwa… - Tradycje narciarstwa biegowego na Limanowszczyźnie", prezentowaną w budynku 
Gimnazjum w Słopnicach. Wcześniej ekspozycję można było zobaczyć w Muzeum Regionalnym Ziemi 
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Limanowskiej. Dzięki wystawie mogliśmy się wiele 
dowiedzieć o historii narciarstwa biegowego oraz 
zawodnikach, którzy odnieśli sukcesy w tej dyscyplinie 
sportowej i przyczynili się do jej rozwoju w naszym 
regionie. Ekspozycja prezentowała także trasy 
narciarstwa biegowego w Beskidzie Wyspowym 
i Gorcach - trasę narciarstwa biegowego "Mogielica", 
trasę dla narciarzy w Koninkach oraz przygotowywane 
propozycje w Kasinie Wielkiej i Lubomierzu.

NOWE STROJE ZWIĄZKU PODHALAN
Efektem współpracy Związku Podhalan Oddział Białych Górali w Słopnicach, Samorządu Gminy Słopnice, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach i Lokalnej Grupy Działania w Limanowej, są nowe stroje dla sekcji 
kobiecej i kontrabas dla członków Oddziału. 

Związek Podhalan w Słopnicach zrealizował projekt pn. "Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów regionalnych i kontrabasu 
dla sekcji kobiecej Związku Podhalan Oddział Białych Górali w Słopnicach" 
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 
objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie "Małych 
projektów" na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Celem operacji było promowanie 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. 
W ramach operacji zakupiono: 15 kompletów strojów 
regionalnych dla sekcji kobiecej, 4 szt. kożuszków 
i kontrabas. Nowe stroje członkowie Oddziału będą 
mogli prezentować i wykorzystywać podczas 
wszystkich imprez kulturalnych, patriotycznych 
i religijnych organizowanych na terenie Gminy 
Słopnice i poza jej obszarem. Koszty kwalifikowane 
operacji wyniosły 34 769,99 zł a wnioskowana kwota 
pomocy wynosi 27 815,99 zł. (Anna Katarzyna Zawada 
- Kierownik GBP w Słopnicach).

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Wraz z wiosenną aurą rozpoczyna się sezon plenerowych imprez kulturalnych. Oprócz uroczystości, które już 
na stałe wpisały się w życie kulturalne mieszkańców Słopnic, pojawiły się również nowe propozycje, wśród 
których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Warto już dziś odznaczyć w kalendarzu zaplanowane na 
2014 rok wydarzenia:
ź 7 maja - I RAJD BESKIDZKIE WYSPY - MOGIELICA
ź 1 czerwca - FESTYN DZIECIĘCY
ź 22 czerwca - WAKACYJNE LATO
ź 6 lipca - FESTYN "KATOLICKIE LATO”
ź 20 lipca - II FESTIWAL KULTURY BESKIDU WYSPOWEGO "BESKIDZKIE RYTMY I SMAKI 2014”
ź 15 sierpnia - DOŻYNKI W GMINIE SŁOPNICE 
ź 31 sierpnia - XVI ZŁAZ TURYSTYCZNY MOGIELICA 2014
ź 19-20 września - OTWARCIE SZLAKU PARTYZANCKIEGO I UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z OKAZJI 

70-LECIA ZRZUTÓW ALIANCKICH DOKONANYCH NA DZIELCU W SŁOPNICACH ORAZ DZIAŁALNOŚCI 
ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH ARMII KRAJOWEJ

ź 11 listopada - OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (Chyszówki)

Zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy!
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PIJĄCY CZY UZALEŻNIENI?
Część 4

PIJĄCY CZY UZALEŻNIENI?
Część 4

Jeszcze nie tym razem będziemy mówić o tym, co 
można zrobić z osobą nadużywającą alkoholu aby 
ograniczyć szkody wynikające z jej picia - picia 
męża, żony, ojca, brata. Jeszcze nie dziś - bo chcę 
pokazać dodatkowe powody tego, że trzeba jak 
najszybciej zmieniać siebie i szukać pomocy dla 
siebie - a nie dla tego, który pije. W poprzednim 
odcinku pisałem o realiach tzw. leczenia 
przymusowego i uważni czytelnicy doszli pewnie 
do wniosku, że krucho z tym leczeniem. Tym 
bardziej trzeba szukać pomocy dla siebie i dla 
członków swojej rodziny. A dlaczego? Tym właśnie 
chcę zająć się tym razem.
W rodzinie, gdzie występuje problem alkoholu czy 
przemocy, ujawniają się typowe mechanizmy 
obronne. Każdy członek rodziny czy to świadomie, 
czy też częściej nieświadomie zaczyna grać role - 
tak jak w teatrze. Mamy taki teatr życia. Przede 
wszystkim rodzina jako całość odgrywa sztukę 
teatralną dla otoczenia. Mąż z żoną idą przykładnie 
do kościoła. Dzieci są starannie przygotowywane 
do wyjścia z domu do szkoły, mają kanapki, 
wszystkie książki i zeszyty. Wszyscy starają się 
ukrywać problemy z brakiem pieniędzy na 
podstawowe potrzeby. Co najwyżej dzieci nie jadą 
na wycieczki szkolne, bo - okazuje się, że źle znoszą 
podróż lub są chore.  Rodzina staje się 
hermetyczna, dzieci nie chcą z nikim rozmawiać, 
żona zwykle nie ma czasu dla koleżanek. Wydaje 
się, że rodzina jest bardzo ambitna i niezależna. 
A wszystko po to, aby pokazać, że u nas wszystko 
w porządku. Taka sytuacja może trwać latami na ile 
wystarcza jeszcze pieniędzy i sił, żeby grać takie 
role przed innymi. Ale to nie wszystko. Bo 
członkowie rodziny grają role w samej rodzinie. To 
co teraz napiszę może się okazać czymś 
zaskakującym nie tylko dla osób, które mają albo 
miały problem alkoholowy w rodzinie. Ale dla 
specjalistów nie jest to żadne odkrycie. A mam na 
myśli tak zwany zespół DDA, czyli zespół Dorosłych 
Dzieci Alkoholików. Zachowania o których poniżej 
napiszę, zaobserwowano najpierw w rodzinach 
alkoholików. Ale dziś już wiadomo, że to samo 
obserwuje się we wszystkich rodzinach, w których 
zaburzone są relacje pomiędzy małżonkami, albo 
pomiędzy rodzicami i  dziećmi. Potrzeba 
bezpieczeństwa należy do tych podstawowych 

potrzeb człowieka, których niezaspokojenie może 
prowadzić do ciężkich zaburzeń psychicznych. 
Dlatego we wszystkich rodzinach, w których dzieci  
nie mają zabezpieczonej tej podstawowej 
potrzeby - obserwuje się te same zachowania, 
które najpierw opisano w rodzinach alkoholików. 
A cóż to za sytuacje - w których dzieci nie mają 
poczucia bezpieczeństwa ? To nie tylko alkoholizm 
jednego z rodziców. To też sytuacja, kiedy jeden 
z rodziców wyraźnie dominuje nad drugim i jest 
takim domowym dyktatorem. To sytuacja, gdy 
mama albo tata chce koniecznie, żeby dziecko było 
najlepsze w szkole, w sporcie, najładniejsze, 
najmądrzejsze. To też sytuacja, gdy tata albo mama 
wyjeżdża do pracy daleko od domu i rzadko 
przyjeżdża. A kiedy już jest w domu, okazuje się, że 
mama i tata nie bardzo mają o czym mówić i taki 
pobyt kończy się kłótnią. Dzieci są doskonałymi 
obserwatorami i dobrze wiedzą, że miedzy mamą 
i tatą coś się nie układa. Ale nie trzeba wcale daleko 
wyjeżdżać, żeby w rodzinie wystąpiły te same 
problemy. Nawet gdy pracuje się na miejscu, trzeba 
nieraz poświęcić prawie cały swój czas na pracę 
i nie starcza go ani dla współmałżonka ani dla 
dzieci. Co najwyżej dzielimy się z najbliższymi 
frustracją, zmęczeniem i rozdrażnieniem. W każdej 
z tych sytuacji w rodzinach występują te same 
mechanizmy obronne. I teraz chcę pokazać, jaki to 
ma wpływ na dzieci. Bo dorośli rozumieją już wiele 
spraw i potrafią je odpowiednio ocenić. Ale 
dziecko, gdy obserwuje, że w domu źle się dzieje, 
że rodzice na siebie krzyczą, że mama albo tata nie 
ma czasu porozmawiać - myślą tak:
ź To moja wina, gdybym był inny, lepszy - moja 

rodzina byłaby taka jak inne.
ź To moja wina, bo za mało się staram,  niczego 

nie umiem zrobić porządnie.
ź To moja wina, że tata bije mamę, przychodzi do 

domu pijany, że ja nie jestem grzeczny i za mało 
rzeczy umiem zrobić w domu.

ź Gdybym lepiej grał(a) na skrzypcach, to rodzice 
by mnie kochali.

ź Rodzice dlatego się kłócą o pieniądze, że 
poprosiłem o spodnie, choć już te co mam są 
całkiem zdarte i nie mam w czym chodzić.

ź Ja kiedyś będę kimś bardzo ważnym i wszyscy 
mnie docenią.
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ź Króliki i kury są ważniejsze ode mnie.
ź Nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie kocha.
ź Choćbym nie wiadomo co zrobił, to i tak nikt nie 

będzie mnie lubił, bo jestem do niczego.
ź Mama  nigdy mnie  nie przytula więc chyba 

mnie  nie lubi.
ź Tata nigdy mnie nie pochwali, więc nie warto się 

starać, widocznie jestem do  niczego.
Gdybyśmy mogli posłuchać myśli naszych dzieci - 
odkrylibyśmy ocean żalu i niezrozumienia. I takie 
myśli mają dzieci nie tylko w rodzinach tzw. 
patologicznych, ale w każdej rodzinie, gdzie nie ma 
prawdziwych więzów pomiędzy rodzicami 
i dziećmi i gdy dzieci nie rozumieją przyczyn tego, 
że w domu się źle dzieje. To pewnie materiał do 
dalszych przemyśleń. Ale teraz chciałbym pokazać 
- jak dzieci radzą sobie z tymi problemami - bo coś 
muszą zrobić, żeby poczuć się lepiej, żeby odwrócić 
od siebie zagrożenie. Co więc może zrobić dziecko, 
które widzi że w rodzinie coś jest nie tak a nie wie 
dlaczego i na dodatek przypisuje sobie winę za to, 
że jest źle ? Co takie dziecko może zrobić ? Zwykle 
przyjmuje jedną z pięciu ról:
Bohater rodzinny
To najczęściej najstarsze dziecko. Osoba pełna 
wyrzeczeń i poświęcenia dla rodziny. Rezygnuje 
z ważnych, osobistych celów życiowych by godzić 
rodziców, kształcić młodsze rodzeństwo, nakładać 
na siebie rozliczne obciążenia, by inni mieli lżej. 
Bohater rodzinny nigdy nie powie: "Stop!", ani: "Nie 
mogę już więcej". Ma małą świadomość własnych 
potrzeb i nie potrafi dbać w zdrowy sposób 
o siebie. Nie odczuwa zmęczenia ani nie odbiera 
sygnałów choroby. Ostatecznie ląduje na stole 
operacyjnym z powodu wrzodów żołądka, lub na 
oddziale reanimacyjnym wskutek zawału serca. 
Rozwija ten rodzaj "poświęcenia", który przestaje 
na dłuższą metę służyć komukolwiek, chociaż 
wielu po prostu ułatwia życie i daje leniwą wygodę. 
Wspomagacz 
To dziecko najbliższe współuzależnienia. Często 
"dziecko-rodzic" zwane tak ze względu na fakt, iż 
przyjmuje postawę opiekuńczą wobec osoby 
pijącej. Jego głównym zadaniem jest chronić 
alkoholika przed przykrymi skutkami picia, przez 
co nieświadomie sprzyja rozwojowi choroby a nie 
otrzeźwieniu człowieka. To on wylewa alkohol do 
zlewu, albo przynosi go do domu, by alkoholik nie 
wyszedł, by się dopić. Angażuje się w poszukiwanie 
powodów picia i środków, które sprawią, że 
a lkohol ik  będzie  p i ł  mniej .  Ćwicz y  s ię  
w manipulacjach i sprytnych sztuczkach. Picie 
alkoholika angażuje naprawdę wiele jego energii 

życiowej. Gdy dorośnie, zostanie żoną alkoholika 
lub mężem osoby uzależnionej. 
Wyrzutek (zwany też Kozłem ofiarnym)
Jest to dziecko które najczęściej słyszy od obojga 
rodziców: "To przez ciebie". I bierze to sobie do 
serca a nie znajdując akceptacji w domu, często 
szuka jej na marginesie społecznym. Przyjmuje na 
siebie agresję alkoholika i jego współmałżonka 
a często i rodzeństwa. Staje się złym uczniem, 
wagarowiczem, ucieka z domu i jak mawiają matki 
jest "niedobrym dzieckiem". Poszukuje aprobaty 
i oparcia w grupach rówieśniczych nastawionych 
antyspołecznie. Oschły i ostry wobec bliskich, 
odcięty od miękkich uczuć. W odwecie za koszmar 
życia rodzinnego może zechce zniszczyć coś, co ma 
najbliżej pod ręką, czyli siebie. Wcześnie sięga po 
alkohol i inne środki psychoaktywne, stając się 
g łównym k andydatem do pr zedłużenia  
dynastycznej linii rodzinnego alkoholizmu. 
Maskotka czyli Błazen
To ktoś przymilny, uroczy, pełen wdzięku, sprawnie 
rozładowujący napięcia rodzinne przez właściwe 
wypowiedziany dowcip lub właściwe "rozbrojenie" 
taty czy mamy. Śmieszka lub śmieszek, ukochana 
córeczka taty, synek mamusi. "Idź uspokoić ojca", 
"Zrób coś, żeby mama przestała się denerwować" 
to częste zadanie maskotki .  Odgromnik 
i uziemienie przy rodzinnym stole. Pewien rodzaj 
maskotki może być narażony na wykorzystanie 
seksualne (idź połóż się przy ojcu, to zaśnie). 
Dramat maskotki, błazna polega na tym, że nikt ich 
nie traktuje poważnie, a oni sami zatracają granicę 
między serio a żartem, między śmiechem 
a płaczem, między przyjemnością dawania 
a bólem. Ten typ formacji obronnej sprawia, że 
dziecko odłącza się od uczuć smutku i od 
cierpienia, zawsze robiąc dobrą minę do złej gry. 
Maskotka uśmiecha się, gdy jest przerażona, 
a błazen dowcipkuje, gdy wszystko w nim cierpnie. 
Niewidoczne dziecko
To ktoś, kogo właściwie nie ma. Dziecko wycofane 
w świat swoich fantazji, w świat lektur, marzeń, 
w swój kącik, w którym go w ogóle nie widać. Takie 
dzieci  nie  sprawiają  żadnych k łopotów 
wychowawczych, czasem trudno dojść, gdzie 
właściwie przebywają. Cena, jaką za to płacą, to 
postępująca utrata umiejętności kontaktu 
i współżycia z innymi ludźmi, odruch ucieczki od 
sytuacji trudnych, gotowość zamykania oczu 
i udawania, że nie ma czegoś, co jest. Trudność 
kontaktowania się z realną rzeczywistością i ból, 
który temu towarzyszy mogą w konsekwencji 
i dalszym rozwoju wyzwolić różne sposoby 
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odrywania się od rzeczywistości i "znieczulania" się 
wobec przykrości życia. Najbardziej poręczne 
sposoby to alkohol, leki i narkotyki. Często jest to 
najmłodsze dziecko.

Takie to role przyjmują dzieci aby się ratować. 
Niezależnie od tych ról wszystkie uczą się trzech 
zasad: nie ufać, nie mówić, nie odczuwać.

Zasada "Nie ufać" jest skutkiem życia w chaosie 
i urazów, jakie oferuje życie. Ponieważ ufności 
i porządku świata dziecko uczy się od rodziców 
i poprzez rodziców, brak oparcia w dorosłych 
pozbawia je pewności i rozeznania. Nie spełnione 
obietnice, nie dotrzymane umowy, zagubienie 
d o r o s ł y c h ,  n i e s p ó j n o ś ć  i c h  d z i a ł a ń ,  
niekonsekwencje wychowawcze - wszystko to nie 
sprzyja kształtowaniu się orientacji i ufności. 
Nieufność budzi obronność, zaś brak porządku 
rodzi chaos myśli i nieuporządkowanie życia 
uczuciowego. Takie dziecko jako dorosły nie potrafi 
zbudować właściwych relacji z partnerem 
życiowym. Nie ufa nikomu a jest to podstawą 
każdego związku.

Zasada "Nie mówić" pochodzi zwykle od 
dorosłych którzy przestrzegają przed ujawnieniem 
tego co się dzieje w domu. Nie mówi się o tym, że 
on (ona) pije. Enigmatycznie mówi się o złym 
samopoczuciu, niedyspozycji czy złej kondycji. 
W domu powieszonego nie rozmawia się 
o sznurku. Ludzie latami krążą wokół tematu, 
dzieciom zaś nie wolno mówić źle o tacie czy 
mamie. Skoro nie można mówić źle o tacie (że 
właśnie się upił), jak pocieszyć matkę, która jest 
pełna desperacji? Nie można z nią rozmawiać, 
bowiem poruszy się temat zakazany. Jak zacząć 
rozmowę o tym, co będzie jutro przy planowanym 
wyjeździe, by nie dotknąć pulsującego źródła 
niepokoju? By nie zranić najbardziej bolącego 
miejsca? Zresztą najlepiej kłamać także i sobie. To 
uspokaja. By nie poruszyć, nie zranić, nie rozbudzić 
lęku nie oberwać - najlepiej nic nie mówić. Gdy 
wraca się do domu ze szkoły, siada się do stołu, 
potem do lekcji i nie mówi się nic. Ojciec najczęściej 
przychodzi pijany i dalej nic się nie mówi, żeby go 
nie rozzłościć, bo mógłby znowu pójść pić. Nie 
mówi się nic, by nie zdenerwować matki, ani żeby 
jej nie zmartwić. Są więc tylko jakieś polecenia 
i rozkazy. Nikt z nikim nie rozmawia, tak jest 
najlepiej. Wszyscy doskonale wiedzą, jak dzieci 
milkną i chronią niby największy skarb tajemnicę 
rodzinną o alkoholu i incydentach z tym 

związanych. Robią to ze wstydu, strachu i nadziei, 
że będzie lepiej i że nie jest tak naprawdę najgorzej. 
To zamknięcie się w sobie skazuje ludzi na 
samotność.

Zasada "Nie odczuwać" to efekt nauki 
znieczulania się. Nie tylko wielkie, przerażające 
uczucia powodują obronne odcinanie się od nich. 
Także nienawiść czy po prostu uporczywa złość do 
któregoś z rodziców albo też do ich obojga, gdy się 
jest małym dzieckiem i grozi odebraniem 
rodzicielskiej miłości i stanowi bardzo trudną 
psychologicznie sytuację. Może się zdarzyć, że 
trzeba samego siebie przekonać, że nie 
doświadcza się takiego uczucia. Tak jest 
bezpieczniej. Zabieg tego rodzaju, zbyt często 
powtarzany, rodzi groźbę odłączenia się od świata 
własnych emocji i utraty prawdy o najgłębszych 
poruszeniach swego serca. Dzieci nie potrafią 
później z nikim dzielić swoich uczuć i boją się ich 
w ogóle odczuwać. Nie potrafią nikogo kochać.

Piszę o tym, bo nie jest tak, że gdy ojciec rodziny 
pije albo rodzina źle funkcjonuje, to cierpi tylko 
żona a dzieci to "jakoś" funkcjonują. Niestety tak 
nie jest. To właśnie na dzieciach ta sprawa odbija się 
najbardziej a najgorsze wcale nie jest to, że czasem 
nie ma co do garnka włożyć. Najgorsze jest to, 
jakich te dzieci nabiorą wzorców postępowania. Bo 
to im w przyszłości uniemożliwi założenie 
normalnej rodziny a także będą przez to skazani na 
alkoholizm lub inne destrukcyjne zachowania.
Piszę też o tym dlatego, że wielu dorosłych ma 
problemy emocjonalne, nie potrafi normalnie żyć, 
rodzina im się rozpada a nie wiedzą, że przyczyną 
jest to, że w dzieciństwie grali rolę bohatera, 
wspomagacza, kozła ofiarnego, maskotki albo 
niewidzialnego dziecka. I że uczyli się przez całą 
młodość aby nie ufać, nie mówić i nie odczuwać. 
A teraz - chcą żyć normalnie ale nie potrafią ufać, 
rozmawiać i odczuwać. Sypie się im rodzina, sypie 
się całe życie a przyczyna leży w roli, którą kiedyś się 
nauczyli grać i grają nadal ale już w dorosłym życiu. 
Proszę przeczytać uważnie te opisy ról. Jeżeli 
zobaczymy w nich jak w lustrze swoje własne 
odbicie, to znaczy, że nasze dzieciństwo było 
trudne i graliśmy typowe role. Na szczęście nawet 
późno w dorosłym życiu można te role porzucić. 
Aby to można było zrobić, trzeba zacząć od 
spojrzenia w siebie. Jeżeli nie mogę się dogadać 
z żoną albo z mężem, nie potrafię uwierzyć, robię 
wszystko za wszystkich, nikt nie traktuje mnie 
poważnie - to być może jestem aktorem od 
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dzieciństwa. Można porzucić wtedy rolę i zacząć normalnie żyć. Ale często potrzebna jest pomoc 
specjalistów. Możemy skontaktować takie osoby ze specjalistami. Natomiast jeśli dostrzegamy, że to 
nasze dzieci są aktorami, to jest sygnał, że w rodzinie dzieje się coś złego. I trzeba działać już, żeby to się 
zmieniło. Gdy przyczyną jest alkohol - trzeba pomóc sobie i dzieciom. Gdy przyczyna jest inna - trzeba ją 
rozpoznać a potem wziąć się do roboty i także zmieniać siebie oraz szukać pomocy dla dzieci.

Dopiero na końcu będziemy szukać innych rozwiązań i sposobów na to, co zrobić z alkoholikiem jeżeli 
się nie leczy i nie chce tego robić.
W artykule wykorzystano materiały ze strony internetowej:
http://www.dda.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=66

Edward Sroka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJA O OPŁATACHINFORMACJA O OPŁATACH

W związku z oddaniem do użytkowania 
o c z y s z c z a l n i  ś c i e k ó w  w  S ł o p n i c a c h  i  
przyłączeniem budynków do sieci kanalizacji 
sanitarnej, urząd gminy naliczył odbiorcom opłatę 
za zbiorowe odprowadzania ścieków. Opłata 
naliczana była zgodnie z umowami podpisanymi 
przez mieszkańców na przełomie stycznia i lutego. 
W związku z tym, że w umowie nie była 
przedstawiona należna kwota opłaty za 
odprowadzane ścieki, kwoty tej nie można było na 
tym etapie wyliczyć, gdyż jest ona składową: 
1. Przyjętej normy zużycia wody na 1 miesz-
kańca. Normy określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. 
z 2002 r. nr 8, poz. 70). Zgodnie z rozporządzeniem 
osoba zamieszkała w mieszkaniu wyposażonym 
w wodociąg, ubikację bez łazienki i ciepłej wody, 
zużywa co najmniej 70 litrów wody dziennie 

3(2,1m  miesięcznie), natomiast osoba zamieszkała 
w mieszkaniu wyposażonym w wodociąg, 
ubikację, łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody, 
zużywa co najmniej 80 litrów wody dziennie 

3(2,4m  miesięcznie). Ilość odprowadzanych 
ścieków przyjmuje się jako ilość zużytej wody, 
zgodnie z jedną z powyższych norm.
2. Ilości zamieszkałych osób. Zgodnie z umową, 
ilość zamieszkałych osób jest ustalona na 
podstawie prowadzonej przez Urząd Gminy 
ewidencji ludności. W przypadku niezgodności 
ilości zameldowanych osób z ilością faktycznie 
zamieszkałych, odbiorcy podpisywali stosowne 
oświadczenie do umowy. 
3. Ceny za odprowadzane ścieki. Obecnie 

obowiązuje cena 2,31 zł za 1 m3 + 8% podatek 
VAT .  W związku z brakiem konieczności 
dokonywania odczytów wodomierzy nie będzie 
naliczana opłata abonamentowa. 
Przykładowo, obecnie opłata od każdej stale 
zamieszkałej osoby w budynku wyposażonym w: 
ubikację, łazienkę i lokalne źródło ciepłej wody, 
będzie wynosiła 5,54 zł miesięcznie + 8% podatek 
VAT.
Opłatę za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
można wpłacać w banku. Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie o/Tymbark (bank 
w budynku Urzędu Gminy) nie pobiera opłaty od 
płatności dokonywanych do Urzędu Gminy 
w Słopnicach (podatku, opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, opłaty za wodę i ścieki 
i innych). Istnieje również możliwość zapłaty 
należności w kasie Urzędu Gminy w Słopnicach 
a także za pomocą konta internetowego. 

Dla przypomnienia podajemy Nr rachunku 
bankowego Urzędu Gminy w Słopnicach, na który 
można dokonywać wpłat: BSR Kraków o/ Tymbark 
Nr 10 8589 0006 0190 0009 6032 0004.

Dodatkowo urząd gminy przypomina, że upłynął 
termin płatności podatku, opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty 
za wodę. Wszyscy, którzy nie dokonali jeszcze 
płatności proszeni są o niezwłoczne uregulowanie 
swoich zaległości. 

Wioleta Kaletka
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ZNAJOMI SĘDZIEGO 
Z PUCHAREM WÓJTA
ZNAJOMI SĘDZIEGO 

Z PUCHAREM WÓJTA
Zwycięzcą tegorocznej edycji Turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Słopnice w piłce nożnej halowej została drużyna "Znajomych 
Sędziego". Zawody rozegrane zostały w dniach 22-23 lutego 
br. na hali przy Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach.    
W turnieju łącznie udział wzięło 16 drużyn, które zostały 
rozlosowane do czterech czterozespołowych grup. Pierwszy 
dzień rozgrywek rozstrzygnął klasyfikację w grupach z których 
zwycięzcy oraz zespoły z drugich miejsc awansowali do etapu 

Gmina Słopnice tradycyjnie już od kilku lat w celu organizacji czasu wolnego oraz zwiększenia aktywności 
fizycznej mieszkańców Słopnic, w szczególności dzieci i młodzieży współpracuje z lokalnymi klubami 
sportowym. W lutym br. Gmina Słopnice w drodze otwartego konkursu ofert zleciła organizacjom realizację 
zadania publicznego służącego rozwojowi sportu na terenie naszej gminy. Na ten cel z budżetu Gminy 
Słopnice przekazano kwotę 115 000,00 zł.
Dotację przyznano:
ź Klubowi Sportowemu "Sokół" Słopnice - 49 000,00 zł 
ź Klubowi Sportowemu "Spektrum" - 20 000,00 zł 
ź Beskidzkiemu Klubowi Freestyle-owo Motocrossowemu "FLOW" - 20 000,00 zł 
ź Klubowi Sportowemu "Gravity Revolt" - 15 000,00 zł 
ź Siatkarskiemu Klubowi Sportowemu Słopnice - 7 000,00 zł 
ź Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "ISKRA GIMNAZJUM" - 4 000,00 zł
Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym organizacjom oraz zachęcamy do aktywnego włączenia się w ich 
działalność sportową - ponieważ prawdą jest, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a sport to zdrowie.
Informacje z realizacji zadania publicznego oraz na temat działalności i osiągnięć klubów sportowych dostępne są 
na stronach internetowych i facebooku stowarzyszeń.

Marzena Giza

WYRÓŻNIENI W XVI PLEBISCYCIEWYRÓŻNIENI W XVI PLEBISCYCIE

W dniu 22 lutego br. obyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia XVI Plebiscytu na Najpopularniejszego 
Piłkarza i Trenera Ziemi Limanowskiej 2013 roku. Wśród zwycięzców znaleźli się zawodnicy oraz trener 
"Sokoła Słopnice". 
W Plebiscycie zorganizowanym przez Limanowski 
Podokręg Piłki Nożnej zostali nagrodzeni najlepsi działacze 
sportowi, trenerzy i piłkarze z terenu Powiatu 
Limanowskiego. Mimo sporej konkurencji, spośród 
10 nominowanych trenerów, szkoleniowiec "Sokoła" 
Andrzej Zalewski zajął III miejsce. Z grona 21 nomino-
wanych piłkarzy Ziemi Limanowskiej, wyróżnieni zostali 
dwaj zawodnicy słopnickiego klubu: Paweł Grucel i Artur 
Matras, którzy zajęli kolejno III i IV miejsce. Gratulujemy!

ROZWÓJ SPORTU PRIORYTETEMROZWÓJ SPORTU PRIORYTETEM
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Wszystkim drużynom dziękujemy za sportowe emocje, zwycięzcom gratulujemy, 
a wszystkich zapraszamy już dzisiaj na edycję letnią turnieju, 

która zostanie zorganizowana w miesiącu lipcu br.

Krzysztof Więcek

I miejsce wywalczyła bezkonkurencyjna drużyna 
"Znajomi Sędziego”

II miejsce na podium należało do załogi 
"Zielone Szatany”

III miejsce i przede wszystkim dobrą zabawę 
zapewnili sobie piłkarze z drużyny "For Fun”

Akcja ekipy "Wafelki", która ostatecznie 
uplasowała się na IV miejscu

finałowego. W tym etapie osiem zespołów zostało podzielonych na dwie grupy:
GRUPA A : 1.BAD BOYS; 2.WAFELKI; 3.FOR FUN; 4.BLACK DEVILS TEAM
GRUPA B: 1.ZNAJOMI SĘDZIEGO; 2.ZIELONE SZATANY; 3.EKIPA; 4.RAPIDITY
Najlepszymi drużynami grup zostały drużyny: For Fun i Wafelki (Grupa A) oraz Zielone Szatany i Znajomi 
Sędziego (Grupa B), które następnie zmierzyły się w półfinałach. Zwycięzcami półfinałów okazały się drużyna 
Znajomych Sędziego pokonując For Fun 7:2 oraz Zielone Szatany zwyciężając Wafelki 2:1. W meczu 
o 3 miejsce wyraźnie lepsza okazała się drużyna For Fun pokonując 
zespół Wafelków 6:2, zapewniając sobie tym samym miejsce na 
podium. W finale tegorocznego turnieju Znajomi Sędziego okazali 
się skuteczniejsi od zawodników drużyny Zielone Szatany 2:0 po 
dwóch bramkach Szczepana Golińskiego, który z rąk Wójta Gminy 
Słopnice Pana Adama Sołtysa odebrał puchar dla najlepszej 
drużyny. 

Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Kazimierz Pach (Zielone Szatany) - najlepszy bramkarz turnieju,
Szczepan Goliński (Znajomi Sędziego) - król strzelców turnieju, 
Łukasz Ryz (For Fun) - najskuteczniejszy zawodnik turnieju.
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Nagrody, medale oraz puchary najlepszym zespołom wręczał Skarbnik Gminy Słopnice oraz członek zarządu 
powiatu limanowskiego Pan Jan Więcek. 
Wszystkim drużynom dziękujemy za udział w tegorocznej edycji turnieju i zapraszamy do sportowej 
rywalizacji w przyszłym roku.

Krzysztof  Więcek

Zwycięskie drużyny

W dniach 13-14 lutego br. rozstrzygnęły się 
losy tegorocznej, czwartej już edycji Klubo-
wego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Słopnice 
w piłce nożnej halowej. Zawody jak co roku 
zostały rozegrane w dwóch kategoriach: 
trampkarzy młodszych i starszych.
W każdej z kategorii udział wzięło po osiem 
zespołów, które podzielone zostały na dwie 
czterozespołowe grupy. W półfinałach w kate-
gorii trampkarzy młodszych rywalizowali:
Limanovia I Limanowa - Sokół II Słopnice 4:0
Tymbark - Sokół I Słopnice 2:2 k. 2:1
I tak w meczu o trzecie miejsce spotkały się dwie 
drużyny Sokoła, a lepszą okazał się pierwszy 
zespół zwyciężając 6:2 drugą drużynę. W finale bezkonkurencyjna okazał się drużyna Tymbarku, która 
pokonała Limanovię I, aż 5:0. 
Wyróżnienia indywidualne otrzymali w kategorii trampkarzy młodszych:
Król strzelców - Dominik Jasica (Sokół I)
Najlepszy bramkarz - Konrad Mrózek (Tymbark)
Z kolei w rywalizacji trampkarzy starszych do półfinałów awansowały drużyny: Gorce Kamienica, Laskovia 
Laskowa, Tymbark oraz Sokół I Słopnice.
Sokół I Słopnice - Laskovia Laskowa 2:2 k. 3:2
Tymbark - Gorce Kamienica 2:0
W spotkaniu o trzecie miejsce Laskovia pokonała drużynę z Kamienicy 3:1. Natomiast w finale po bardzo 
emocjonującym spotkaniu mimo prowadzenia 2-0 Tymbark, uległ Sokołowi po konkursie rzutów karnych 2:3.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali w kategorii trampkarzy starszych:
Król strzelców - Patryk Nowak (Sokół I)
Najlepszy bramkarz - Konrad Mrózek (Tymbark)

ZWYCIĘZCAMI SOKÓŁ I TYMBARKZWYCIĘZCAMI SOKÓŁ I TYMBARK




