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 W tym roku mija 20 lat od utworzenia samodzielnej 
Gminy Słopnice. Jest to dobra okazja do podsumowania 
działalności Naszego Samorządu. Przedstawiamy więc 
w tym wydaniu biuletynu informacyjnego „Nasze 
Słopnice”, podstawowe fakty i informacje, zarówno 

o powstaniu samodzielnej Gminy, jak również o jej działalności. 
 Marzenie o utworzeniu samodzielnej gminy w Słopnicach było zawsze żywe. Tym bardziej, 
że już przed 1930 rokiem, funkcjonowały w Słopnicach dwie niezależne gromady: Słopnice 
Szlacheckie i Słopnice Królewskie, których połączenie właśnie w 1930 r. utworzyło Gminę Słopnice. 
Niestety funkcjonowała tylko przez 5 lat. W 1935 r. Słopnice włączono do wspólnej Gminy Tymbark.
W 1952 utworzono w Słopnicach Gromadzką Radę Narodową, która funkcjonowała do 1972 roku. 
Po jej likwidacji Gminę Słopnice znów przeniesiono do Tymbarku.
 Szukając początku odrodzenia samorządu, musimy się cofnąć do roku 1980. Wówczas 
powstał wolnościowy ruch „Solidarność”, który w najlepszym momencie zrzeszał 10 milionów 
Polaków, zdecydowanych walczyć o wolność, sprawiedliwość i prawdę, a szczególnie o odzyskanie 
podmiotowości społeczeństwa i wyrwanie się spod wpływu Związku Radzieckiego oraz ustroju 
komunistycznego. Ruch ten bardzo aktywnie działał w Słopnicach. Ta walka nie od razu przyniosła 
efekty, ponieważ opór był bardzo silny. Próba zniszczenia zrywu społecznego została podjęta 
poprzez wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. - stanu wojennego. Społeczeństwo nie dało się jednak 
zniewolić i w 1989 r. udało się w pełni odzyskać wolność i niezależność. Zdecydowano również, 
że zostaną przywrócone po 50 latach niebytu - samorządy. W 1990 r. odbyły się pierwsze wybory 
samorządowe, wówczas jeszcze w Gminie Tymbark, które zdecydowanie wygrała strona 
Solidarnościowa zdobywając 18 na 25 możliwych mandatów.
 Te zmiany przywróciły nadzieję na utworzenie samodzielnej Gminy w Słopnicach. Trzeba 
było jeszcze jednak wiele pracy, aby ukształtować rodzącą się demokrację, budować zręby 
samorządu, a przede wszystkim wybudować budynek, który mógłby być siedzibą gminy. Były to 
bardzo trudne lata, bo w spadku po poprzednim systemie odziedziczyliśmy wiele rozpoczętych, 
a nie dokończonych inwestycji – szkoły, remiza, gazyfikacja. Potrzeby były ogromne, a możliwości 
finansowe bardzo ograniczone. Po odrobieniu największych zaległości, w 1996 r. grupa 
Solidarnościowa, podjęła próbę utworzenia samodzielnej gminy. Powołano Społeczny Komitet, 
odbyły się zebrania wiejskie, uzyskano pozytywne opinie Wojewody, Sejmiku Województwa 
Nowosądeckiego i Rady Gminy. W 1996 roku, ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz podjął 
decyzję o utworzeniu, od 1 stycznia 1997 roku samodzielnej Gminy Słopnice. Radość wówczas była 
wielka, ale jednocześnie pojawiły się obawy czy damy radę.
 Od tego momentu minęło już 20 lat. Myślę więc, że jest to wystarczający okres, aby 
podsumować efekty powstania i pracy samorządu. Odpowiedzieć na pytanie czy było warto? 
Czy była to właściwa decyzja? Czy samorząd Słopnic spełnił oczekiwania mieszkańców?
Nie chciałbym za mieszkańców odpowiadać na te pytania, ponieważ każdy z Was ma prawo ocenić 
i odpowiedzieć na nie sam. Ze swej strony chciałbym podkreślić, że minione 20 lat to ogrom pracy. 
W Słopnicach wówczas nie było prawie nic. Wszystko trzeba było organizować i budować od 
początku: drogi, chodniki, oświetlenie, szkoły, sale gimnastyczne, wodociągi, oczyszczalnię 
ścieków, kanalizację, boiska i obiekty sportowe. Dzisiaj, kiedy sumujemy okres minionych 
dwudziestu lat, niezmiernie cieszę się, że mogłem przez te 20 lat, wspólnie z wieloma osobami brać 
udział w tworzeniu tego samorządu, budowaniu infrastruktury, a szczególnie w kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, które w Słopnicach jest bardzo aktywne, zaangażowane 
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i zintegrowane. Proszę pamiętać, że samorząd to wspólna praca wielu ludzi, to współpraca, 
to korzystanie ze zbiorowej mądrości wielu osób, to zgoda, pomoc i wspólne działanie.
 Chciałbym dziś wyrazić swoją wdzięczność i podziękować za pracę oraz wkład, w to 
wszystko, co w Słopnicach powstało, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
rozwoju Gminy Słopnice, a w szczególności: przewodniczącemu i radnym poszczególnych kadencji, 
radnym powiatowym i wojewódzkim, kierownictwu i pracownikom urzędu gminy oraz wszystkich 
jednostek podległych samorządowi, dyrektorom szkół i nauczycielom, sołtysom, radom sołectw, 
radom rodziców, organizacjom społecznym i wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój sportu, 
kultury, turystyki, folkloru i mieszkańcom, dzięki którym możliwe było realizowanie licznych 
inwestycji.
Dziękuję, również Staroście, Zarządowi i Radnym Powiatu Limanowskiego, bo wspólnie 
wykonaliśmy wiele ważnych zadań, z których najważniejszym było komunikacyjne otwarcie Słopnic 
poprzez połączenia drogowe na Zalesie i Chyszówki.
Dziękuję również tym wszystkim, którzy wsparli nasze starania o pozyskanie dotacji zewnętrznych - 
krajowych jak i unijnych. W sumie uzbierała się niebagatelna kwota 29,4 mln zł, którą przeznaczono 
na inwestycje oraz projekty pozainwestycyjne.  
 Podkreślić należy bardzo dobrą i zgodną współpracę, w okresie tych 20 lat, zarówno w gronie 
samorządu, jednostek podległych, organizacji społecznych, jak i mieszkańców. Wspólnie 
pracowaliśmy, aby osiągnąć sukces. Uniknęliśmy też upolitycznienia samorządu. 
 Dziś samorządowcy mają ugruntowaną pozycję w ocenie społecznej. Okazuje się, że ludźmi 
nie trzeba kierować, jak za czasów poprzedniego ustroju. Wystarczy tylko dać im wolność, 
a potrafią ją odpowiednio zagospodarować. Tak, jak miało to miejsce przez te 20 lat w Słopnicach. 
 Z niepokojem obserwuję dzisiejsze zakusy polityków chcących zawłaszczyć przestrzeń 
wolności, którą 27 lat temu grupa działaczy patriotycznych i solidarnościowych wywalczyła dla 
społeczeństwa. Samorządność jest wielkim osiągnięciem i nie pozwólmy jej zniszczyć. To ludzie – 
mieszkańcy gminy powinni decydować o sprawach lokalnych, a nie politycy w Warszawie. 
 Z okazji jubileuszu Mieszkańcom Słopnic życzę pomyślności, spokoju i tego aby dobrze 
się Wam w Słopnicach żyło, a Naszej Gminie dalszego dynamicznego rozwoju!

 Słopnice, 13 maja 2017 r. 

Z poważaniem                         

Adam Sołtys 
Wójt Gminy Słopnice 
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Powstanie samodzielnej Gminy Słopnice
KARTKA Z KALENDARZA: 
1340-1360  - lokacja Słopnic - (Kazimierz Wielki)
1358 r.  - erygowanie parafii
wiek XV  - osadnictwo wołoskie - Słopnice Szlacheckie i Królewskie
Do 1930 r.:   - dwie odrębne gromady Słopnice Królewskie i Szlacheckie połączone 
     dały nazwę obecną - Słopnice
1930-1935   - Gmina w Słopnicach
1935-1952   - Gmina w Tymbarku
1953-1972   - Gromadzka Rada Narodowa w Słopnicach
1973-1997   - Gmina w Tymbarku
23.12.1996 r.  - podpisanie rozporządzenia - decyzja o utworzeniu Gminy Słopnice
01.01.1997 r.  - powstanie Gminy Słopnice
16.03.1997 r.  - pierwsze wybory do Rady Gminy Słopnice
25.03.1997 r.  - pierwsza sesja Rady Gminy Słopnice i jednogłośny wybór 
     Tadeusza Parchańskiego na I Wójta Gminy Słopnice 

Kilka słów o historii powstania Gminy 
Marzenia o samodzielności i odtworzeniu Gminy 
Słopnice trwały od likwidacji Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Słopnicach, a więc od 1972 r. Początkowo 
nie było jednak do tego warunków, ponieważ ówczesne 
władze nie dopuszczały takiej możliwości i nie dawały 
żadnej nadziei. Powody były ciągle te same: zbyt mała 
liczba ludności i brak siedziby na Urząd Gminy a może 
i inne, ponieważ nie było wtedy przyjętych procedur 
i wszystko zależało od uznania władz partyjnych, a ze 
zdaniem społeczeństwa nikt się nie liczył.
Brak urzędu nie był może jeszcze tak dotkliwy, ale 
w ślad za zlikwidowaniem GRN prawie zupełnie 

zaprzestano inwestycji. Mijały kolejne lata a obraz wsi nie zmieniał się. Inwestycje, które 
kontynuowano były wykonywane przy znacznym zaangażowaniu czynów społecznych (szkoła pod 
Mogielicą, szkoła na Granicach, drogi, gazyfikacja).
Nowy impuls do działania i nadzieję na usamodzielnienie się przyniósł rok 1980, powstanie 
Solidarności, walka o wolność, niezależność i prawdę. Jednak i te nadzieje zostały 
zaprzepaszczone przez wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny. Kolejne 10 lat to lata 
zupełnie stracone dla Słopnic i Polski, a dystans dzielący Polskę, a rozwinięte kraje Europy 

jeszcze się powiększył.
Dopiero rewolucja Solidarności w 1989 r. i przemiany, 
które później nastąpiły, a szczególnie powstanie 
samorządów w 1990 r., przywróciły nadzieję na 
utworzenie samodzielnej gminy. Trzeba było jednak 
jeszcze wiele pracy, aby ukształtować rodzącą się 
demokrację, budować zręby samorządności, a przede 
wszystkim wybudować budynek, który mógłby być 
siedzibą gminy.
W roku 1995 udało się zakończyć ciągnącą się od 1985 r. 
budowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Słopnicach Dolnych. Przewidujący projektant 
inż. Alojzy Podgórny przewidział w tym budynku 

Panorama Słopnic sprzed 2000 roku - widok 
z Markowa  

Pierwsze obrady Rady Gminy Słopnice
- 25 marca 1997 r. 
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miejsce na siedzibę gminy. Jednak w związku z tragiczną sytuacją 
lokalową Szkoły Podstawowej Nr 1 koniecznym było na lata 1995 - 97 
przeniesienie do tego budynku części młodszych uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 1.
W 1996 r. na nowo podjęto starania o utworzenie gminy. Na 
wszystkich zebraniach wiejskich podjęto uchwały o przystąpieniu do 
tworzenia nowej samodzielnej Gminy Słopnice. Powołano Społeczny 
Komitet, którego zadaniem było przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w sołectwach. Przewodniczącym komitetu wybrano 
Jana Kaima.
Komitet bardzo sprawnie uporał się ze zbieraniem podpisów pod 
petycją o utworzenie Gminy Słopnice. Ogółem wypowiedziało się 
2 152 mieszkańców. Głosów za utworzeniem gminy było 2 143, tylko 
4 osoby nie miały w tej kwestii zdania, a przeciw było 5 osób. 
Następnie sprawę przedstawiono na Radzie Gminy Tymbark. 
Na 22 głosujących radnych - 11 ze Słopnic było za podziałem gminy. 
Pozostali radni z Tymbarku wstrzymali się od głosu. Nikt nie był 
przeciwny wnioskowi. Dalej poszło już gładko, uzyskano pozytywną 
opinię Sejmiku Samorządowego woj. nowosądeckiego, Wojewody Nowosądeckiego i wniosek 
został przesłany na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po długim oczekiwaniu, 
odpowiedź z kancelarii Premiera Włodzimierza 
Cimoszewicza nadeszła 23 grudnia 1996 r. i brzmiała: 
„Z dniem 1 stycznia 1997 roku tworzy się Gminę 
Słopnice”. Tak więc starania stały się faktem. Z nowym 
rokiem rozpoczęło się tworzenie Gminy Słopnice. 
W miesiącu marcu odbyły się pierwsze wybory, które 
wyłoniły Radę Gminy w następującym składzie: Helena 
Banach, Józef Bednarczyk, Stanisława Bień, Antoni 
Bukowiec, Józef Curzydło, Józef Filipiak, Józef 
Franczak, Mariusz Król, Władysław Lisek, Krzysztof 
Piaskowy, Paweł Poręba, Adam Sołtys, Andrzej Ślazyk, 
Bogdan Ślazyk, Kazimierz Ślazyk, Jerzy Tomera, Jan 
Więcek, Józef Wójtowicz.
Obowiązki wójta obu gmin po podziale od 1 stycznia 
1997 r. pełnił Tadeusz Parchański, który był od początku 
Wójtem Gminy Tymbark. W dniu 25 marca 1997 r. 
odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Słopnice. Na Przewodniczącego Rady Gminy 
został wybrany Adam Sołtys, wójtem został Tadeusz Parchański. Na kolejnej sesji 2.04.1997 r. 
wybrano natomiast pierwszy Zarząd w składzie: Przewodniczący Zarządu i Wójt Gminy – Tadeusz 
Parchański, Zastępca Wójta – Józef Bednarczyk, członkowie Zarządu-  Alina Lachcik, Andrzej Lis, 
Andrzej Ślazyk.
W dniu 30 kwietnia 1997 r. odbyła się uroczysta sesja 
z udziałem gości, a 5 maja 1997 r. rozpoczął pracę 
Urząd Gminy. 
Przez ten długi okres czasu wiele osób było zaangażo-
wanych w tworzenie Gminy Słopnice. Liderem, który 
stanął na czele i wziął na siebie znaczną część 
odpowiedzialności był Tadeusz Parchański. 
W tym roku mija dokładnie 20 lat od momentu 
powstania Gminy Słopnice. Z tej właśnie okazji, 
w dalszej części opracowania przedstawiamy bilans 
dwudziestolecia funkcjonowania samodzielnej 
Gminy Słopnice. 

Otwarcie siedziby Urzędu Gminy 
- 30 kwietnia 1997 r. 

Na zdjęciu Tadeusz Parchański 
- I Wójt Gminy Słopnice

Poświęcenie Urzędu Gminy. 
Na zdjęciu ks. proboszcz Stanisław Krzywonos, 

Przewodniczący Rady Gminy - Adam Sołtys 
i ks. Sławomir Gulik

Panorama Słopnic Górnych z osiedla Goryczki
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Rozwój, sprawne funkcjonowanie i utrzymanie stanu gminy 
na odpowiednim poziomie, a przede wszystkim zaspokojenie 
potrzeb jej mieszkańców jest celem funkcjonowania 
każdego samorządu. Taki cel założyli sobie również 
współtwórcy powstania samodzielnej Gminy Słopnice przed 
dwudziestoma laty. Wtedy nie było to takie oczywiste. Stan 
obiektów publicznych w Słopnicach w 1997 roku był 
w opłakanym stanie. W ogóle trudno było myśleć o rozwoju 
mając do dyspozycji kilkadziesiąt tysięcy złotych i całą listę 
pilnych inwestycji. Nowe szkoły, boiska, sale gimnastyczne, 
drogi czy chodniki były tylko w sferze marzeń, nie 
wspominając o wodociągach czy kanalizacji. 
Z momentem powstania Gminy Słopnice zaczął się jednak 
okres intensywnej i efektywnej pracy, dzięki której udało się 
wiele zrobić dla dobra i rozwoju całej Gminy. Dzisiaj można 
śmiało stwierdzić, że okres realizacji najpotrzebniejszych 
i najważniejszych inwestycji dla mieszkańców i gminy - 
Słopnice mają już za sobą. 
Praca samorządu to pełnienie funkcji służebnej. Cieszy fakt, 
że te 20 lat kończą się wieloma bardzo ważnymi 
inwestycjami. Takimi, które widać gołym okiem, ale również 
inwestycjami w człowieka. Nie sposób pokazać Państwu 
w tym informatorze ich wszystkich. Wybraliśmy, naszym 
zdaniem, najważniejsze. 

Finanse i majątek Gminy Słopnice 
Sytuacja finansowa gminy Słopnice jest dobra i stabilna. Budżet gminy sukcesywnie się 
zwiększa i obecnie wynosi już ponad 30 milionów złotych (pierwszy budżet miał niecałe 
5 milionów). Przez wiele lat Słopnice miały najmniejszy budżet ze wszystkich gmin powiatu
limanowskiego. W 2016 rok Słopnice wyprzedziły pod względem wielkości budżetu gminę 
Niedźwiedź i Miasto Mszana Dolna oraz zbliżyły się do gminy Kamienica. Co roku z budżetu 
przeznaczane jest ponad 20% środków na konieczne inwestycje. Jest to jeden z wyższych 
wskaźników w porównaniu z gminami powiatu limanowskiego. Pomimo wydatkowania 
znacznych środków na inwestycje, gmina ma niewielkie zadłużenie - 2,5 mln zł, co stanowi około 
8% budżetu. Zadłużenie wynika przede wszystkim z preferencyjnych pożyczek w WFOŚiGW 
przeznaczonych na budowę kanalizacji. Po spłacie połowy pożyczki w 2020r. prawie 1 mln zł 
zostanie umorzony, co zmniejszy i tak niskie zadłużenie gminy. Gminy powiatu limanowskiego 
mają przeważnie wyższe zadłużenie niż Słopnice. Na koniec 2016 roku tylko Kamienica i Łukowica 
spośród 12 gmin powiatu limanowskiego miały mniejsze zadłużenie. Realizacja wielu zadań 
inwestycyjnych bez nadmiernego zadłużenia jest możliwa dzięki pozyskiwaniu znacznych 
bezzwrotnych środków pozabudżetowych. 
W miarę upływu lat i realizacji kolejnych inwestycji znacząco zwiększył się majątek gminy 
Słopnice. Po oddzieleniu się od gminy Tymbark, stan mienia komunalnego Słopnic to remiza OSP 
w Słopnicach Dolnych, most do osiedla Hajdówka, rozpoczęty budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 
5(I segment), droga asfaltowa Międzydwory, droga od wysypiska do szkoły na Granicach, droga na 
Zaświerczu (1 km) oraz droga asfaltowa pod Mogielicą (ok. 1 km). Dzisiejszy zasób nieruchomości 



i mienia komunalnego jest nieporównywalny w stosunku do 1997 roku. Powierzchnia gruntów 
należących do gminy Słopnice liczy obecnie 32,5 ha. Ponadto we władaniu Gminy Słopnice 
znajdują się drogi o łącznej powierzchni 55,2 ha. Środki trwałe będące własnością Gminy 
Słopnice stanowią wartość ponad 53,6 mln zł, w tym: wartość gruntów będących własnością 
Gminy Słopnice wynosi 3,8 mln zł, wartość budowli to 36,7 mln zł (kanalizacja, wodociąg, drogi) 
wartość budynków 10,5 mln zł (szkoły, kompleks sportowy, ośrodek zdrowia, budynek urzędu) 
urządzenia techniczne to 2,3 mln zł, środki transportu 320 tys. zł i środki trwałe 79 tys. zł 
(w postaci monitoringu, programów i sprzętu komputerowego, licencji, mebli itd.) 
Podsumowując 20 lat istnienia gminy z punktu widzenia możliwości finansowych, można 
stwierdzić, że zarówno działania bieżące jak i inwestycyjne realizowane są w taki sposób, aby jak 
najlepiej zaspokoić potrzeby mieszkańców. 
Z danych finansowych wynika, że Słopnice stale zwiększają możliwość wykonywania zadań 
nałożonych na samorządy terytorialne w Polsce. Instytucje nadzorujące finansową działalność 
gminy takie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Małopolski Urząd Wojewódzki, 
w protokołach kontrolnych i uchwałach nadzorczych potwierdzają, że finanse w gminie Słopnice 
prowadzone są w sposób przejrzysty 
i prawidłowy.

Inwestycje 1997-2017
Nowy samorząd z zapałem przystąpił do 
działania, jednak ogólna sytuacja nowej 
gminy była skomplikowana i nie napawała 
zbytnim optymizmem. Potrzeby były ogrom-
ne: brak dróg, brak szkół, brak mostów, 
rozpoczęta budowa Szkoły Podstawowej 
Nr 1. Z niewielkiego budżetu w wysokości 
tylko 4,2 mln zł należało wygospodarować 
środki na bieżące funkcjonowanie samo-
rządu i jak największą część na inwestycje. 
Z pierwszego budżetu gminy Słopnice na 
inwestycje przeznaczono 1,2 mln zł. Środki te stanowiły 29 % ogólnej kwoty wydatków. Był to 
wysoki odsetek, biorąc pod uwagę, że był to początek funkcjonowania dopiero co powstałej 
gminy. Budżet na przestrzeni lat dynamicznie się zmieniał i powiększał. Realizowano 
sukcesywnie najpilniejsze potrzeby mieszkańców, od szkół i dróg zaczynając, przez inwestycje 
wodociągowe, obiekty sportowe, parkingi, chodniki, budynki użyteczności publicznej, place 
zabaw, miejsca rekreacji, kanalizację itp. 
Dzisiaj Słopnice mają solidną sieć dobrych 
dróg, chodniki, oświetlenie, wodociąg, 
oczyszczalnię ścieków, w części kanalizację, 
szkoły z kompleksami boisk i placami zabaw, 
obiekty sportowe, bibliotekę, place 
parkingowe w centrach sołectw oraz miejsca 
rekreacji letniej i zimowej. W tej chwili 
samorząd zaczyna przesuwać środki 
inwestycyjne na zakup gruntów pod przyszłe 
inwestycje, unowocześnianie i ulepszanie 
obiektów, czy inwestycje proekologiczne 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. 
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Wydatki na inwestycje w latach 1997-2016

Nakłady ogółem na poszczególne rodzaje inwestycji 
w latach 1997-2016



W przeciągu 20 lat na inwestycje gminne wydano w sumie 72, 6 mln zł. Ze środków 
zewnętrznych na inwestycje pozyskaliśmy 27,1 mln zł, natomiast dodatkowe 2,3 mln zł to 
środki pozyskane na realizację projektów pozainwestycyjnych. Najwyższe unijne 
dofinansowanie pozyskano na budowę oczyszczalni i systemu kanalizacji w wysokości 4 000 000 zł 
oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach w kwocie 2 002 897 zł. Najwyższy wskaźnik 
inwestycji osiągnięto w 1998 roku przeznaczając wówczas na inwestycje ponad 60% środków. 
Miało to związek z przystąpieniem do usuwania skutków powodzi z 1997 r., która spowodowała 
wiele zniszczeń w Słopnicach. Wysokie wskaźniki zanotowano również w 1999 roku - 44 % 
związany z odbudową dróg po powodzi i w 2010 roku - 33,6 % w związku z rozbudową Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i uzyskaniem dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków. 

Infrastruktura drogowa
Stan infrastruktury drogowej w gminie Słopnice w maju 1997 roku liczył w sumie 254 km. 
Nawierzchnia asfaltowa pokrywała zaledwie 17 km. Asfalt znajdował się tylko na drodze 
powiatowej (ok. 9 km), drodze pod Mogielicą (ok. 1 km), Międzydwory oraz od wysypiska śmieci 
do szkoły na Granicach. Jak widać stan dróg na terenie miejscowości był prawdziwym wyzwaniem 
dla samorządu. Nic dziwnego, że temat odbudowy sieci dróg stał się jednym z głównych 
priorytetów władz gminy. 

Stan dróg w gminie Słopnice sprzed kilku lat

8

Droga w osiedlu Miłkowskie Zniszczona nawierzchnia asfaltowa 
w os. u Marka

Stan drogi w Słopnicach Górnych

Dawny wygląd drogi 
w osiedlu Udzielówka

Centrum sołectwa Mogielica Nawierzchnia tłuczniowa na drodze 
popularnego dziś skrótu 
w kierunku Starej Wsi

Droga Markowo Początek drogi Granice Dawny wygląd drogi Zarąbki
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Stan drogi powiatowej 
po pierwszym remoncie

Skrzyżowanie 
w centrum Słopnic Dolnych

Już z pierwszego budżetu przekazano środki na modernizację drogi pod Mogielicą i na Granice, 
budowę mostu do osiedla Bednarze i Saryse oraz modernizację 
dróg osiedlowych Zagrody, Miłkowskie i Wikarówka. W kolejnych 
latach realizowano kolejne inwestycje drogowe, regulowano 
stany własności i zmieniano status dróg. Na przełomie 
minionych dwudziestu lat tylko na inwestycje drogowe 
w Słopnicach przeznaczono 28,4 mln zł. 

ź Obecnie mamy w sumie 97,4 km dróg z nawierzchnią 
asfaltową, z tego przeszło 79 km to drogi gminne i osiedlowe. 

Droga do osiedla Toki

Droga Chodniki nad Cmentarzem Droga gminna Miłkowskie Droga Piechotówka

ź Powstało w sumie 167 
nowych asfaltowych dróg 
osiedlowych. 

Droga LeśniówkaDroga Górki

Droga do osiedla Kuźle Droga Sołtyse Droga i skrzyżowanie na Granicach

Droga w kierunku Plebańskiego
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ź Sześciokrotnie samorząd pozyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Za środki te na nowo wybudowano główną sieć 7 dróg gminnych: Granice, 
Mogielica, Miłkowskie, Przylaski, Markowo, Międzydwory, Zarąbki.

Droga Markowo Droga Miłkowskie Droga Przylaski

Droga Mogielica Skrzyżowanie w osiedlu Putówka Skrzyżowanie w osiedlu Markowo

ź Dzięki dobrej współpracy 
z Powiatem Limanowskim 
i przy udziale finansowym 
gminy Słopnice całkowicie 
zmodernizowano drogi po-
wiatowe biegnące przez 
naszą miejscowość.

Oświetlenie i nowa nawierzchnia 
na drodze powiatowej 
w kierunku Zamieścia

Odcinek drogi powiatowej 
w Słopnicach Górnych

Chodniki i oświetlenie przy drodze 
powiatowej w Słopnicach Górnych

Chodnik i nawierzchnia asfaltowa na 
drodze powiatowej Słopnice - Chyszówki 

ź Natomiast w latach 2008 i 2010 zostały oddane dwa 
nieistniejące do tej pory połączenia drogowe na Zalesie 
i na Chyszówki. 

Połączenie drogowe Słopnice-Zalesie
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Połączenie drogowe Słopnice-Zalesie Nowa droga Słopnice-Chyszówki

ź Dodatkowo wybudowano 
11,2 km chodników dla 
pieszych wzdłuż drogi 
powiatowej i w centrach 
sołectw. 

Chodnik przy drodze powiatowej 
w osiedlu Gwizdówka

Odcinek chodnika przy drodze 
powiatowej w osiedlu Putówka 

ź Zrealizowano oświetlenie 
uliczne o łącznej długości 
8,2 km, które powstało 
w centrach wszystkich 
sołectw i wzdłuż drogi 
powiatowej Zamieście-
Słopnice-Zalesie. 

Centrum sołectwa Mogielica Chodnik i oświetlenie oraz nowa 
nawierzchnia w osiedlu Giemziki Górne

ź Do inwestycji drogowych 
minionego dwudziestolecia 
należy zaliczyć także 
budowę 3 nowych mostów 
oraz 4 przepustów 
ramowych.

Przepust ramowy i nowa droga 
w osiedlu Kęski

Nowy most w sołectwie Mogielica

ź Sprawozdanie z realizacji inwestycji można zakończyć 
budową 16 placów parkingowych, które urządzono 
w centrach wszystkich sołectw, głównie przy budynkach 
publicznych, kościołach, szkołach, remizach, siedzibie 
urzędu gminy i ośrodku zdrowia.

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1
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Parking i otoczenie Szkoły Filialnej 
na Granicach

Parking przy cmentarzu parafialnym 
w Słopnicach Górnych

Parking przy Gminnym 
Kompleksie Sportowym

Infrastruktura oświatowa 
Dla nowopowstałego samorządu do odrobienia były również wielkie zaległości w infrastrukturze 
oświatowej. Stan szkół odbiegał od podstawowych standardów. Potrzebne były duże nakłady na 
odbudowę bazy szkolnej. 

Stan obiektów oświatowych przejętych od Państwa przez samorząd w 1994 roku 

Szkoła Podstawowa 
w Słopnicach Dolnych

Jedna z sal lekcyjnychSzkoła Podstawowa w Słopnicach G.

Szkoła Podstawowa Nr 4 pod Mogielicą Szkoła na Granicach Warunki w jakich uczyli się mieszkańcy

W przeciągu dwudziestoletniego okresu funkcjonowania samodzielnej gminy Słopnice w sumie na 
nowo odbudowano bazę obiektów szkolnych. W pierwszych latach przystąpiono do dokończenia 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słopnicach 
Górnych. Pierwszy obiekt oddano do użytkowania w 1999 roku kolejny, rok później. Dorobek 
samorządu w zakresie infrastruktury oświatowej w 2017 roku to również:

Kompleks budynków szkolnych 
w Słopnicach Dolnych

Obiekty Szkoły Podstawowej 
w Słopnicach Górnych 

ź dwie nowe szkoły oraz 
trzy przyszkolne sale 
gimnastyczne.
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ź dwa budynki szkół pod 
Mogielicą i na Granicach 
przeszły gruntowną 
modernizację połączoną 
z wymianą stolarki okien-
nej, instalacji wewnę-
trznych, ociepleniem 
i wykonaniem elewacji 
zewnętrznej.

Szkoła na Granicach Obiekty szkolne pod Mogielicą 

ź bilans inwestycji w tym zakresie to także cztery kompleksy przyszkolnych boisk 
sportowych, z czego dwa posiadają nawierzchnię ze sztucznej trawy, jedno z nawierzchni 
poliuretanowej i jedno z nawierzchni bitumicznej. 

Kompleks boisk przyszkolnych 
na Granicach

Boiska szkolne ze sztucznej 
nawierzchni przy Szkole „Jedynce”

Przyszkolne obiekty sportowe 
w Słopnicach Górnych

ź przy budynkach szkół utworzono 3 przyszkolne place zabaw dla najmłodszych. 

Plac zabaw dla przedszkolaków 
przy „Dwójce”

Miejsce zabaw usytuowane 
przy szkole pod Mogielicą

Plac zabaw 
przy Szkole Podstawowej Nr 1

ź Każdy obiekt szkolny prowadzi dożywianie w utworzonych czterech szkolnych stołówkach. 
ź Wykonano również ogrodzenia wszystkich terenów obiektów szkolnych wraz 

z zagospodarowaniem terenów wokół szkół - zieleń, chodniki, parkingi i przejścia dla 
pieszych.

Wszystkie inwestycje w zakresie odbudowy i rozwoju bazy oświatowej pochłonęły łącznie 
13,2 mln zł. W okresie 20-lecia działalności samodzielnej Gminy Słopnice nastąpił milowy krok 
w zakresie bazy oświatowej, wyposażenia szkół, warunków nauki jak również w wynikach 
nauczania. W miejscu starych, drewnianych budynków, powstały okazałe, nowe budynki szkolne, 
z pełną bazą sportową oraz z placami zabaw dla najmłodszych. Uczniowie naszych szkół osiągają 
wysokie wyniki na sprawdzianach w skali powiatu (w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie 
gimnazjum uzyskali najlepszy wynik w powiecie z języka polskiego, matematyki i przyrody). 
Gimnazjum ze Słopnic, kolejny rok z rzędu jest najlepszym w Małopolsce, w międzyszkolnej 
rywalizacji sportowej. Co roku odnotowujemy dużą liczbę finalistów i laureatów z olimpiad 
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przedmiotowych. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest ponad 320 dzieci w wieku 3-6 lat, 
w 14 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych we wszystkich szkołach na terenie gminy 
Słopnice.   
 
Infrastruktura wodociągowa
Po tym jak samorząd uporał się z najpilniejszymi zadaniami w zakresie odbudowy sieci drogowej 
i obiektów szkolnych, przystąpił do inwestycji w zakresie zapewnienia mieszkańcom Słopnic 
stałego źródła zaopatrzenia i dostępu do wody pitnej. Pierwsze najważniejsze prace w tym 
zakresie wykonano w 2005 roku. Zrealizowano wówczas ujęcie wody pod Mogielicą i wybudowano 

3
zbiornik o pojemności 200 m  na Dzielcu oraz wybudowano zbiornik wyrównawczy na potrzeby 
Spółki Wodociągowej Słopniczanka. W kolejnych latach budowano sieć wodociągową 
i realizowano inne niezbędne prace. Bilans inwestycji w zakresie zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę przedstawia się jak poniżej:

ź budowa dwóch ujęć wody 
pitnej: pod Mogielicą 
i Podgórzu, trzech 
zbiorników wyrównawczych 

3
o łącznej pojemności 830 m  
wraz ze stacjami 
uzdatniania wody.

Zbiornik wodny w osiedlu Dzielec
ź 93,4 km sieci wodocią-

gowej zasilającej w wodę 
gospodarstwa domowe.

ź 872 przyłączonych posesji 
i tyle samo odbiorców 
z terenu gminy Słopnice.

ź zakup nowoczesnego 
systemu monitoringu, 
nadzoru pracy całego 
systemu zaopatrywania w 
wodę. Zbiornik wody w osiedlu Podgórze i stacja uzdatniania 

Koszty budowy sieci i obiektów dla wodociągu gminnego w latach 1997-2017 zamykają się 
kwotą 9,3 mln zł. Zainwestowane środki stworzyły wszystkim mieszkańcom Słopnic dostęp do 
dobrej i zdrowej wody pitnej. Dzisiaj, roczne zużycie wody z gminnej sieci wodociągowej to 

3
61 850 m . Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy gminy nie muszą się martwić o dostęp czy też 
sposób zaopatrzenia w zdatną do picia wodę. Taką możliwość zapewnia na przyszłość samorząd 
gminy. 

Infrastruktura komunalna
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem podjętym na przełomie minionych dwudziestu lat przez 
władze samorządowe gminy Słopnice jest budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych. 
Skanalizowanie, położnej w górzystym terenie i charakteryzującej się dużym rozproszeniem 
zabudowy, miejscowości było jednym z najpoważniejszych i najtrudniejszych zadań. Z uwagi na 
wysokie koszty zadania, inwestycję rozpoczęto w 2011 roku po uzyskaniu dofinansowania ze 
środków unijnych w wysokości 4 mln zł. Pierwszym etapem prac była budowa sieci kanalizacyjnej 
w osiedlach na odcinku Folwark Dolny - Zieleńskówka i budowa w 2013 roku oczyszczalni ścieków. 
Dzisiaj już prawie połowa miejscowości korzysta z gminnej sieci kanalizacyjnej, a prace 
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w zakresie oczyszczania ścieków są w bardzo zaawansowanym etapie. Z upływem sześciu lat od 
momentu rozpoczęcia prac, na chwilę obecną gmina Słopnice posiada:

ź nowoczesną oczyszczalnię 
ścieków o przepustowości 

3
584 m /dobę, która 
docelowo podoła 
oczyszczaniu ścieków 
z całej miejscowości.

ź 35,6 km sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

ź 585 posesji przyłączonych 
do sieci kanalizacyjnej to 
jest połowa gospodarstw.

Oczyszczalnia ścieków w Słopnicach Wnętrze oczyszczalni ścieków 

ź oraz 73 przydomowe 
biologiczne oczyszczalnie 
ścieków.

ź jeszcze w tym roku 
rozpocznie się budowa 
kolejnego etapu sieci 
kanalizacyjnej na odcinku 
15 km (od osiedla Więcki 
do osiedla Dziołówka).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Budowa kanalizacji sanitarnej 

ź gotową dokumentację kolejnych 15,7 km sieci, które będą realizowane w najbliższych latach 
na terenie sołectwa Granice i Mogielica.

Dotychczasowe nakłady w zakresie systemu oczyszczania ścieków poniesione przez 
samorząd gminy Słopnice zamykają się kwotą 13,6 mln zł. 
 
Infrastruktura sportowa 
Moment powstania gminy Słopnice to brak również jakichkolwiek obiektów sportowych. Boiska 
szkolne to usytuowane przed oknami szkolnymi skrawki 
podwórka bądź trawnika, które nadawały się do gry wyłącznie 
w pogodne dni. Siedziba jedynego wówczas klubu sportowego 
KS Sokół z wyglądu przypominała szopę. 

Zdjęcia miejsc, w których powstały nowe obiekty sportowe

Otoczenie i dawna siedziba KS Sokół Słopnice

Boisko sportowe KS Sokół Słopnice Boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1
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I w tym zakresie wiele w Słopnicach się zmieniło. Pierwszą inwestycją było urządzenie boiska 
sportowego. W przeciągu dwudziestu lat boisko to poddawano kolejnym modernizacjom, 
urządzając nowoczesny kompleks do rozgrywek piłkarskich. 
Dorobek samorządu gminy Słopnice w zakresie infrastruktury 
i obiektów sportowych przedstawia się następująco:
ź Gminny Kompleks Sportowy będący siedzibą organizacji 

sportowych, kulturalnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
ź boisko sportowe z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem 

i nawierzchnią z trawy syntetycznej umożliwiającej grę 
w przeciągu całego roku.

ź skatepark ze ścianką wspinaczkową, rampą i miejscem 
zabaw dla najmłodszych.

Boisko piłkarskie ze sztucznej trawy Trybuny i skatepark Ścianka wspinaczkowa

Nowa siedziba KS Sokół Słopnice 
i pozostałych klubów sportowych 

Obiekty te cieszą się dużym zainteresowaniem i zostały przekazane do dyspozycji klubów 
sportowych. Środki przekazane na ich realizację z budżetu gminy to 2,6mln zł. 

Pozostałe inwestycje
Poza realizacją podstawowych zadań z zakresu użyteczności publicznej na przełomie 
dwudziestolecia działalności i funkcjonowania gminy zrealizowano szereg innych inwestycji 
służących mieszkańcom. Związane są one z różnymi formami życia w gminie Słopnice - w zakresie 
kultury, edukacji, zdrowia, turystyki, rekreacji czy ekologii. Główne z nich to:

ź zmodernizowany 
i przebudowany ośrodek 
zdrowia wraz z zakupem 
i montażem windy dla osób 
niepełnosprawnych.

Rozbudowany obiekt ośrodka zdrowia

ź amfiteatr do organizacji 
imprez i festynów. 

ź zakup gimbusa do dowozu 
uczniów.

ź utworzenie dwóch przed-
szkoli samorządowych, do 
których uczęszcza obecnie 
ponad 320 dzieci w wieku 
3-6 lat.

Przedszkole samorządowe



ź zakup aparatu USG do dla 
ośrodka zdrowia.

ź wymiana stolarki i bram 
garażowych w remizach.

ź budowa instalacji 
fotowoltaicznych na 
obiektach publicznych 
i 14 prywatnych posesjach.

ź zakup ok. 0,72 ha gruntów 
w sąsiedztwie siedziby 
Urzędu Gminy pod przyszłe inwestycje samorządowe.

ź oznakowanie 40 km 
ścieżek rowerowych 
i szlaków turystycznych 
przebiegających przez 
gminę Słopnice, 
wzbogaconych o dogodne 
parkingi i małą 
infrastrukturę turystyczną.
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Szlaki turystyczne i narciarskie

ź 23 km trasa narciarstwa 
biegowego wokół masywu 
Mogielicy, latem służąca 
również do jazdy na 
rowerach górskich i nordig 
walking (inwestycja 
wspólna z innymi 
samorządami).

Zaplecze tras narciarskich na Zalesiu

ź bezpłatna wypożyczalnia 
nart biegowych i rowerów 
górskich.

ź 21 km szlaku historycznego 
– edukacyjnego z miejscami 
pamięci i obeliskami.

ź zakup trzech samochodów 
pożarniczych i skutera 
śnieżnego będących na 
wyposażeniu jednostek OSP 
w Słopnicach.

Najnowszy wóz strażacki 
OSP Słopnice Dolne

Skuter służy 
nie tylko do akcji ratunkowych

Instalacja fotowoltaiczna 
dla oczyszczalni

Instalacja fotowoltaiczna 
na potrzeby Urzędu Gminy 
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Mamy nadzieję, że zestawienie głównych inwestycji i prac zrealizowanych w okresie 
dwudziestolecia istnienia gminy Słopnice dowodzą słuszności decyzji w sprawie 
oddzielenia się od wspólnej gminy Tymbark i postawienie na samodzielność Słopnic. 
Obecnie gmina Słopnice posiada solidnie rozwiniętą sieć dróg, nowe obiekty sportowe ze 
sztuczną nawierzchnią, solidną bazę oświatową, place zabaw, skatepark i inne miejsca 
rekreacji. Miejscowość posiada własną oczyszczalnię ścieków, jest skanalizowana 
i zaopatruje mieszkańców w wodę z wodociągu gminnego. Tak właśnie nasza miejscowość 
i gmina - Słopnice - na przestrzeni dwóch minionych dekad się zmieniła.  Dziś z satysfakcją 
można stwierdzić, że lata 1997-2017 były dla Gminy Słopnice prorozwojowe. 
Taki kierunek będzie kontynuowany w latach następnych. Gwarantuje to dobrze 
przygotowana i prowadzona polityka finansowa, która pozwoli na kontynuację rozwoju 
gminy w przyszłości. 

Najważniejsze fakty i wydarzenia z życia Gminy 
Życie gminy to także splot różnych wydarzeń i faktów. 
Minione dwudziestolecie to okres obfitujący w wiele różnych 
spotkań, wizyt, jubileuszy, wystaw, inauguracji, zawodów 
sportowych, uroczystości szkolnych, imprez, rocznic, 
a także osiągnięć, sukcesów, nagród, gratulacji i wielu 
innych sytuacji. Prezentujemy te, które najbardziej utkwiły 
we wspomnieniach minionych lat istnienia Gminy Słopnice. 
Zapraszamy do kalendarium najważniejszych wydarzeń lat 
1997-2017. 

1 stycznia 1997 r. - formalnie Gmina zaczyna istnieć 
16 marca 1997 r. - pierwsze wybory do Rady Gminy Słopnice. 
Pierwszymi radnymi samodzielnej Gminy Słopnice zostali: 
Banach Helena, Bednarczyk Józef, Bień Stanisława, Bukowiec 
Antoni, Curzydło Józef, Filipiak Józef, Franczak Józef, Król 
Mariusz, Lisek Władysław, Piaskowy Krzysztof, Poręba Paweł, 

Sołtys Adam, Ślazyk Andrzej, 
Ślazyk Bogdan, Ślazyk Kazimierz, 
Tomera Jerzy, Więcek Jan, 
Wójtowicz Józef.
25 marca 1997 r. - I sesja, podczas której 
jednogłośnie Rada Gminy wybiera na stano-
wisko Wójta Gminy - Tadeusza Parchańskiego.
30 kwietnia 1997 r. - uroczysta sesja i otwarcie 
siedziby Urzędu Gminy Słopnice.
5 maja 1997 r. - to pierwszy dzień pracy Urzędu Gminy.
7 lipca 1997 r. - powódź - najstarsi mieszkańcy Słopnic 
nie pamiętali tak potężnej wody.
luty 1998 r. - rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Słopnicach Górnych. 
1 czerwca 1998 r. - Biskup Jan Styrna poświęca Kaplicę 
pod wezwaniem Ducha Świętego - pod Mogielicą.
Czerwiec 1998 r. - kolejna powódź - fala ulewnych deszczy 
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spowodowała ogromne straty, niszcząc przede wszystkim drogi i pola uprawne.
11 października 1998 r. – wybory samorządowe, mamy nową Radę Gminy.
Styczeń 1999 r. - z inicjatywy ówczesnego Prezesa OSP Jana 
Kaima powstaje Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych. Przez pierwsze 4 lata 
orkiestra rozwijała się pod batutą Adama Woźniaka. Od 2004 
roku zespołem kieruje Wincenty Curzydło, który jest 
jednocześnie dyrektorem muzycznym orkiestry. Orkiestra 
przyjęła nazwę „Wiolin”.

19 maja 1999 r. - zmiany - Wójt 
ze Słopnic Tadeusz Parchański zostaje Wicewojewodą 
Małopolski. Nowym Wójtem Gminy zostaje Adam Sołtys.
Czerwiec 1999 r. - zostaje 
oddane do użytku boisko spor-
towe KS Sokół Słopnice.
Sierpień 1999 r. - na Mogielicy 
odbywa się pierwszy Złaz 
Turystyczny. Dzisiaj, ze względu 
na dużą liczbę uczestników, 
impreza ta odbywa się na 
polanie Stumorgowej. Tradycją spotkania jest msza św. 
w intencji turystów oraz spotkanie przeplatane różnymi 
zabawami i konkursami.  
1 września 1999 r. - 109 uczniów rozpoczyna naukę 
w Gimnazjum, które mieści się w części budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1. W 2017 roku, po 18 latach funkcjonowania 
gimnazja zostają zlikwidowane.
Październik 1999 r. z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 
1 w Słopnicach powstaje Dziecięcy Zespół Regionalny "Mali 
Słopniczanie".
26 października 1999 r. - Rada Gminy, po przeprowadzonym 
konkursie, zatwierdza herb i flagę gminy Słopnice. Dwa jego 

główne elementy to sowa i dąb nawiązują do tradycyjnych elementów poprzednich herbów. Sowa 
- to uosobienie mądrości i rozwagi. Dąb - łączy tradycję z teraźniejszością.
20 grudnia 1999 r. - z wizytą w Słopnicach przebywa premier prof. Jerzy Buzek, który przyjechał 
spotkać się z wielodzietnymi 
rodzinami. W tym roku gmina 
Słopnice odnotowała bowiem 
najwyższy w skali kraju przyrost 
naturalny - 18,7 promila.
19 lutego 2000 r. - po dwóch 
latach intensywnych robót, 
następuje oddanie do użytko-

wania nowej szkoły w Słopni-
cach Górnych.
Październik 2000 r. - rusza 
pierwsza stołówka w nasze 
Gminie, dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum.
Maj 2001 r. - sławy rajdów 
samochodowych m.in.: Krzysz-
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tof Hołowczyc, Janusz Kulig, Leszek Kuzaj goszczą w Słopnicach, 
w związku z organizowanym u nas odcinkiem specjalnym 
24 Rajdu Krakowskiego.
26 maja 2001 r.- otwarcie pierwszej sali gimnastycznej 
w Słopnicach przy Szkole Podstawowej nr 2.
Wrzesień 2001 r. - mamy reprezentację na Wiejskiej, a to za 
sprawą Pana Tadeusza Parchańskiego, który został wybrany 
Posłem na Sejm RP.

Październik 2001 r. - rozpoczy-
na się budowa sali gimna-
stycznej przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 i Gimnazjum. Ta 
nowoczesna konstrukcja, dała 
początek nowego wymiaru bazy 
oświatowej na terenie Słopnic.

Styczeń 2002 r. - w Słopnicach spadła rekordowa ilość śniegu. 
Niektóre części Słopnic zostały odcięte od  świata, a jedynym 
środkiem transportu były sanie.  

30 kwietnia 2002 r. - 5-lecie 
istnienia Gminy Słopnice
3 maja 2002 r. - Rada Gminy 
przyznaje, pierwszy tytuł hono-
rowego obywatela Gminy Słop-
nice. Zostaje nim odznaczony ks. Stanisław Wojcieszak. Tytuł ten 
otrzymał również w 2013 roku ks. Marian Kaim. 

17 czerwca 2002 r. - w naszej 
gminie gości minister Jerzy 
Hausner wraz z przedsta-
wicielami Polskiej Akcji Huma-
nitarnej. Oficjele odwiedzili 
nasze szkoły i uczestniczyli 
w konferencji prasowej przygo-
towanej  p r zez  m łodz ież 
Gimnazjum.

22 października 2002 r. - Gmina Słopnice zyskuje pierwszego 
zagranicznego partnera - słowacką Gminę Chlebnice położoną na 
Dolnej Orawie .
27 października 2002 r. - odbywają się pierwsze bezpośrednie 
wybory wójtów. Mieszkańcy Słopnic wybierają na najwyższy 
w gminie urząd - Pana Adama Sołtysa. Radnymi zostają: 
Bednarczyk Józef, Bień Stanisława, Filipiak Józef, Franczak 

Józef, Kaim Jan, Kulpa Jan, 
Niezabitowski Józef, Piaskowy 
Bolesław, Piaskowy Krzysztof, 
Porębski Marian, Sroka Teresa, 
Ślazyk Andrzej, Ślazyk Bogdan, 
Ślazyk Henryk, Wikar Bogumiła
5 stycznia 2003 r. - zostaje 
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oddana do użytku hala sportowa przy Gimnazjum. W otwarciu uczestniczył m.in.: Wiceminister 
Gospodarki, Wicewojewoda 
i Marszałek oraz Małopolski 
Kurator Oświaty.
Marzec 2003 r. - zespół "Mali 
Słopniczanie" zostaje przyjęty 
przez Ojca Św. Jana Pawła II 
w Watykanie. Wspaniałe i nie-
zapomniane przeżycie! 

4 czerwca 2003 r. - zostaje utworzone pierwsze przedszkole 
samorządowe, które mieści się w Szkole Podstawowej nr 2 
w Słopnicach Górnych.
Czerwiec 2003 r. - Słopniczanie powiedzieli Europie "Tak". 
W referendum europejskim wzięło udział 2062 osób z czego 66 % 
było za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Lipiec 2003 r. – odbywa się 
p ie rwszy  Festyn  M i sy jny, 

z którego dochód zostaje przekazany na parafię Marco w Peru, 
gdzie pracował ks. Bogdan Trzupek ze Słopnic.
1 maja 2004 r. - zostajemy obywatelami Unii Europejskiej.

Lipiec 2004 r. - zespół Mali 
Słopniczanie debiutuje podczas 
Festiwalu Święta Dzieci Gór 
w Nowym Sączu. Z tej okazji 
naszą gminę odwiedza zespół 
Ranga Kala ze Sri Lanki, będący 
fe s t iwa lowym pa r tne rem 
zespołu.
18 sierpnia 2004 r. - na szczycie 

Mogielicy zostaje wbudowany 3,5 metrowy Krzyż Papieski, 

upamiętniający wędrówki 
Karola Wojtyły po szlakach 
Beskidu. Krzyż wbudowano 
w roku 50 rocznicy pobytu Ojca 
Św. na Mogielicy. Poświęcono go 
podczas mszy św. odprawionej 

22. sierpnia podczas Złazu Turystycznego. Od tego momentu mszy św. rozpoczyna każdą kolejną 
edycję sierpniowego złazu na Mogielicy.
Grudzień 2004 r. - jest nas ponad 6000...

Październik 2004 r. - zostaje 
oddany nowoczesny kompleks 
boisk sportowych ze sztucznej 
trawy, zlokalizowany przy 
Gimnazjum i Szkole Podsta-
wowej Nr 1. Była to jedna 
z pierwszych takich inwestycji 
w Polsce.
12 maja 2005 r. - Gmina Słopnice podbija serca Węgrów 
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z miejscowości Balkany. W ten sposób zyskujemy nowego 
zagranicznego partnera.
Wrzesień 2005 r. - zostaje uchwalony plan zagospodarowania 
góry Mogielicy, na której zaprojektowano zespół narciarsko - 
rekreacyjny Mogielica.
11 marca 2006 r. - odbywa się promocja książki ks. Stanisława 
Wojcieszaka o kapłaństwie i kapłanach pochodzących ze Słopnic.

Kwiecień 2006 r. - w Galerii 
Sztuki Biblioteki Publicznej 
w Limanowej odbywa się pierwsza publiczna prezentacja prac 
artystycznych twórców Gminy Słopnice. Swoje prace 
zaprezentowało wówczas 10 artystów.
4 listopada 2006 roku zostaje poświęcony i oddany do 
użytkowania pierwszy wodociąg gminny - z ujęciem wody pod 
Mogielicą, zbiornikami wyrównawczymi na Dzielcu oraz 32 km 

odcinek sieci wodociągowej. 
W pierwszej kolejności woda 
zostaje doprowadzona do 
sołectwa Granice, gdzie wystę-
pował największy jej niedobór.
12 listopada 2006 r. - wybory 
samorządowe w Słopnicach 
stają się fenomenem w skali 
krajowej. Mieszkańcy Słopnic 
wybierają na kolejną V kaden-

cję samorządową Radę Gminy w niezmienionym składzie. Rekordowe 83 % poparcie uzyskuje 
także wójt gminy.
Listopad 2006 r. - zostaje oddany do użytku drugie boisko 
sportowe ze sztucznej trawy. Obiekt powstaje przy Zespole 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
Marzec 2007 r. - zostaje zatwierdzony projekt budowy nowego 
kościoła parafialnego w Słopnicach Dolnych.
4 maja 2007 r. – mamy 10 lat! Aby zaakcentować to ważne 
wydarzenie odbywa się nadzwyczajna sesja Rady Gminy z 
udziałem zagranicznych gości oraz osób, które tworzyły 
rzeczywistość gminy od samych jej początków i przez pierwszą dekadę.
12 marca 2008 r. - zostaje powołany do życia Beskidzki Klub Freestyleowo Motocrossowy "Flow". 
To trzeci klub sportowy, który zostaje powołany do życia w gminie Słopnice.

17 czerwca 2007 r. - wójt podpisuje porozumienie, a gmina 
Słopnice zyskuje nowego partnera Miasto Lazuri w Rumunii.
Lipiec 2007 r. - na festynie parafialnym występuje ukraiński 
zespół Gorgany. Występ, charyzma i pogoda ducha zespołu ze 
Lwowa tak się spodobały tutej-
szej społeczności, że kontakty 
przetrwały do dnia dzisiejszego. 
Zespół gościł w Słopnicach już 
wielokrotnie.

2 lipca 2008 r. - droga Zalesie, łącząca gminy Słopnice 
i Kamienica, staje się przejezdna, a z granicy Słopnic znika na 
zawsze znak "Droga bez przejazdu". Za przeszło 2,3 mln zł zostały 
wykonane bardzo skomplikowane prace przy zabezpieczeniu 
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stromych brzegów potoku, osuwisk, utwardzeniu terenu. Z drogi 
tej licznie korzystają turyści, a także użytkownicy tras 
narciarstwa biegowego.
22 lipca 2008 r. - pierwszą łopatę pod wykopy nowego kościoła 
parafialnego w Słopnicach Dolnych wbijają proboszcz ks. Jan 
Gniewek, kierownik budowy Stanisław Florek, Wójt Gminy 
Słopnice Adam Sołtys i wykonawca prac ziemnych Stanisław 
Staśko. Kto by pomyślał, że za 4 lata w krajobraz Słopnic wpisze 
się tak okazały obiekt sakralny.

24 sierpnia 2008 r. - najwyższa góra Beskidu Wyspowego Mogielica stała się wyższa o kolejne 
20 metrów. A to za sprawą wieży 
widokowej, która została 
zbudowana na jej szczycie przy 
współpracy gmin; Dobra, 
Kamienica i Słopnice. Uroczyste 
oddanie wieży miało miejsce 
podczas X Złazu Turystycznego 
Mogielica.

Listopad 2008 r. - nowe oblicze zyskuje rozbudowany i gruntowo 
zmodernizowany budynek Ośrodka Zdrowia w Słopnicach. 
Powstają nowe gabinety lekarskie i zabiegowe.
7 czerwca 2009 r. - zostaje przeprowadzone pierwsze w historii 
gminy referendum. Zyskuje ono nazwę referendum 
"śmieciowego", ponieważ mieszkańcy gminy opowiedzieli się 
w nim na temat sposobu gospodarowania odpadami na terenie 
Słopnic. Na referendalne pytanie udzieliło odpowiedzi 1811 osób 
(tj. 42,7 % uprawnionych do głosowania). Odsetek 98 % z nich przekazało obowiązek wywozu 
stałych odpadów komunalnych Radzie Gminy Słopnice.

30 lipca 2009 r. - po trwającym 3 m-ce kompleksowym remoncie 
zostaje oddana niemal nowa droga gminna Słopnice-Mogielica. 
To pierwsza w Słopnicach droga wyremontowana ze środków 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. 
"schetynówek". Za 1,4 mln zł położono ponad 3 km asfaltu, 
zbudowano chodniki w centrum 
sołectwa, cztery zatoki przy-
stankowe, wyremontowano dwa 
mosty, wykonano oświetlenie 

uliczne w osiedlach od cmentarza do Putówki, przejścia dla 
pieszych i oznakowanie osiedli.
1 września 2009 r. - w dniu 70 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej zostaje poświęcony odrestaurowany pomnik 
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partyzantów w Słopnicach Górnych. Po raz pierwszy przy 
pomniku tym zostaje odprawiona msza św. w intencji poległych 
w walce za Ojczyznę. Obelisk został przebudowany z inicjatywy 
samorządu. Projekt wykonała słopniczanka Monika Smaga- 
Bolsęga, a wykonawstwem zajęła się firma Granit z Brzeska. 
W miejscu gdzie odbyła się uroczystość z rąk hitlerowców zginął 
Stanisław Kurnyta - działacz i współzałożyciel ruchu oporu.

1 września 2009 r. - zaczyna 
funkcjonować drugi oddział 
przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Słopnicach 
Dolnych. W pierwszym roku 
funkcjonowania do przedszkola 
przy "Jedynce" uczęszczało 26 

osób. Obecnie z przedszkoli w Słopnicach korzysta 320 maluchów w wieku od 3-6 lat.
Wrzesień 2009 r. - perełka architektury, stanowiąca główny 
obiekt zabytkowy miejscowości została gruntownie odremon-
towana. Rok wcześniej kościół św. Andrzeja Apostoła zostaje 
pokryty miedzią, a w 2009 nowy wygląd zyskuje również 
drewniana elewacja.

17 grudnia 2009 r. - swoje 10-
lecie istnienia obchodzi uroczy-
ście Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Słopnicach. Z tej 
okazji szkole został nadany sztandar.
Luty 2010 r. - rusza rozbudowa 
Szkoły  Podstawowej Nr  1 
w Słopnicach.
Maj - czerwiec 2010 - Słopnice 
i  oko l iczne  miejscowośc i 

nawiedziły ulewne deszcze. Na szczęście powódź wyrządziła 
tylko nieznaczne szkody. Z naszego powiatu najbardziej 
ucierpieli mieszkańcy Kłodnego, gdzie osuwiska zniszczyły wiele 
zabudowań.

2 maja 2010 r. - OSP Słopnice 
Dolne obchodzi 100-lecie 
swojego istnienia. Gmina 
Słopnice przekazała strażakom 
praktyczny prezent w postaci 
nowoczesnej motopompy. Dla 
j u b i l a t ó w  i  w s z y s t k i c h 

uczestniczących w święcie wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej z Nowego Sącza.
8 maja 2010 r. - "Mali Słopniczanie" i orkiestra "Wiolin" po raz 
pierwszy w historii swoich występów koncertują na deskach 
Filharmonii Lwowskiej. Zespoły wyjechały do Lwowa na obchody 
Dni Królewskiego Miasta Lwów.



Maj 2010 r. - Adrian Kaim i Łukasz Matusiak deklasują rywali w Ogólnopolskim Drużynowym 
Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych zdobywając I miejsce. Ci młodzi zawodnicy klubu 
Spektrum ze Słopnic, miesiąc później zdobywają również II miejsce w prestiżowym memoriale 
Andrzeja Grubby w Sopocie.

Lipiec 2010 r. - gruntowną modernizację przechodzi stadion KS 
Sokół Słopnice. Wykonano nowe trybuny, odwodnienie boiska, 
położono nową murawę, zastosowano automatyczne 
nawadnianie murawy i zamontowano oświetlenie płyty boiska.
1 sierpnia 2010 r. - pierwszy raz 
w historii Słopnic odbywa się 
Festiwal Kultury Karpackiej. 
W S łopn icach  koncertu ją 
zespoły dziecięce z Kamienicy, 

Lwowa i Mali Słopniczanie.
Wrzesień 2010 r. - główny ciąg drogowy w gminie Słopnice 
zostaje niemal w całości oświetlony. Oświetlenie uliczne zostaje 
poszerzone o Granice, Putówkę i osiedle Zaprzały w Słopnicach 
Górnych. To łącznie 3,5 km oświetlonych dróg powiatowych i gminnych.

2 października 2010 r. - Biskup Wiktor Skworc w obecności całej 
społeczności Słopnic i parafian dokonuje konsekracji kościoła 
parafialnego w Słopnicach Górnych. W ołtarzu zostają 
umieszczone relikwie bł. Karoliny Kózkówny.
23 października 2010 r. - powstaje nowy klub sportowy 
zrzeszający miłośników rowerów, szczególnie tych którzy przy 
pomocy jednośladów chcą pokonać prawa grawitacji. A mowa o 
"Gravity Revolt”.
27 października 2010 r. - Szkoła Podstawowa Nr 4 świętuje 

otwarcie hali sportowej. Jej 
budowa trwała niewiele pond 
rok. Sala posiadająca wymiary 
14x25m była trzecim przy-
szkolnym obiektem sportowym 
na terenie Słopnic.
28 października 2010 r. - 
kolejna, nieistniejąca do tej 
p o r y  n a  m a p a c h ,  d r o g a 

Słopnice-Chyszówki po kilku latach starań samorządu staje się rzeczywistością. Inwestycja 
obejmująca m.in. wykonanie mostu w osiedlu Kadele, położenie nawierzchni asfaltowej, 
chodnik w os. Plebańskie, oświetlenie itp. została zrealizowana przez Powiat Limanowski z 
udziałem środków NPPDL. W dniu 11 listopada poświęcenia drogi dokonał biskup Wiesław 
Lechowicz, przy okazji udziału w obchodach patriotycznych na Chyszówkach.
7 lutego 2011 r. - podczas uroczystej sesji zostaje przekazany prezesom klubów sportowych 
Gminny Kompleks Sportowy. W jego skład wchodzi nowoczesny 
stadion sportowy z trybunami oraz budynek siedziby klubów 
z terenu Słopnic. W budynku zapewniono również miejsce na 
siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej, przestronną salę 
konferencyjną oraz szereg pomieszczeń dla sportowców.
Luty 2011 r. - w czasie Pikniku Zimowego zostaje otwarta trasa 
narciarstwa biegowego "Mogielica". Prowadzi ona drogą stokową 
wokół masywu Mogielicy. Rozpiętość wysokości trasy sięga 750-
900 m n. p. m, a jej całkowita długość to ok. 23 km. Trasa zostaje 
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oznakowana i wyposażona w parkingi samochodowe.
Marzec 2011 r.  - rusza budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 
Słopnice.
10 czerwca 2011 r. - powstaje w Słopnicach nowa i pierwsza 
Fundacja Kultura-Troska-Otwartość. Przedmiotem działania 
organizacji jest realizacja wielu przedsięwzięć z zakresu 
zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad dziećmi i osobami 
starszymi.
16 czerwca 2011 r. - zawiązuje się formalnie Siatkarski Klub 
Sportowy. To piąty klub sportowy, który zostaje powołany do życia na terenie Słopnic.
20 lipca 2011 r. - zostaje oddane ujęcie wody w przysiółku Zaświercze wraz ze zbiornikami 
wyrównawczymi w Podgórzu. To drugie ujęcie wody na terenie gminy, które służy 
kompleksowemu zaopatrzeniu w wodę mieszkańców Słopnic.

2  w r z e ś n i a  2 0 1 1  r.  - 
w obecności wielu znakomitych 
gości w tym Marszałka Marka 
Sowy i Stanisława Kracika - 
Wojewody  Małopo l sk iego 
zostało otwarte nowe skrzydło 
Zespołu Placówek Oświato-
wych.  Budowę samorząd 
rozpoczął w lutym 2010 roku. 

Nowe skrzydło powiększyło powierzchnię szkoły o 7 przestronnych sal lekcyjnych, bibliotekę, 
szatnie i sanitariaty, salę do ćwiczeń korekcyjnych oraz zaplecze dla kadry nauczycielskiej. 
Obiekt dostosowany został również do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Inwestycja 
kosztowała 2,5 mln zł.
9 października 2011 r. - Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc w 
obecności parafian Słopnic Dolnych dokonuje aktu wmurowania 
kamienia węgielnego w mury nowego kościoła parafialnego pod 
wezwaniem bł. Jana Pawła II.
Luty 2012 r. - zawiązuje się zespół regionalny Słopnicki Zbyrcok, 
który zostaje utworzony przy Związku Podhalan oddziale Białych 
Górali w Słopnicach.
5 maja 2012 r. - Klub Sportowy Spektrum ze Słopnic awansuje do 
pierwszej ligi Tenisa Stołowego.
29 czerwca 2012 r. - na sesji Rady Gminy symboliczne zaakcentowano 15-lecie Gminy Słopnice.
7 października 2012 r. - Emil Juszczak zawodnik klubu Flow ze Słopnic zdobywa Puchar Polski 
Super Enduro 2012 w kategorii Licencja C.
Marzec 2013 r. - zostaje oddany pierwszy odcinek sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 16,4 km 
na odcinku od Folwarku Dolnego do osiedla Zieleńskówka. W ten sposób zostaje skanalizowana 

część Słopnic o najgęściejszej 
zabudow ie  w  sumie  224 
budynki.  
14 maja 2013 r. - rusza 
oczyszczalnia ścieków dla gmi-
ny Słopnice. Średnia przepus-
towość oczyszczalni wynosi 584 

3m /na dobę. Nietuzinkowym 
rozwiązaniem zastosowanym 

w oczyszczalni to laguna hydroponiczna stanowiąca dodatkowy stopień oczyszczania. 
To najkosztowniejsze zadanie inwestycyjne gminy Słopnice. 
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Maj 2013 r. - gmina Słopnice nawiązuje współpracę partnerską z 
austriacką miejscowością Giesshubl zlokalizowaną blisko 
Wiednia, która oficjalnie 11 października 2013 r. zostaje 
włączona w poczet miast partnerskich gminy Słopnice.

16 listopada 2013 r. - zostaje 
poświęcony nowy kościół pw. 
Jana Pawła II. Jest on pierwszym 
kościołem w diecezji tarnow-
skiej, który otrzymał wezwanie 
Papieża Polaka. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian 
kościół powstał w przeciągu zaledwie 5 lat. Jest on postrzegany 
jako budowla o bardzo charakterystycznej architekturze.
Wrzesień 2013 r. - uczniowie szkoły Filialnej na Granicach 
korzystają z nowego kompleksu 

boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową.
29 sierpnia 2013 r. - w Słopnicach gości Senator Stanów 
Zjednoczonych Bernard Sanders, którego ojciec urodził się w 
Słopnicach. To za sprawą właśnie tego senatora, trzy lata 
później, Słopnice były przedmiotem zainteresowania wszystkich 
ogólnoświatowych mediów.
Grudzień 2013 r. - odbywa się promocja książek "Słopnice. 
Ocalić od zapomnienia", autorstwa Marii Król i Kazimierza 

Szczeciny. Książki autorów 
opowiadają o historii okresu II 
wojny światowej oraz historii 
szkolnictwa w Słopnicach.
12 lutego 2014 r. - rozpoczyna 
działalność Spółdzielnia Socjal-
na "Okno na Świat", która 
prowadzi pierwszy w Słopni-

cach punkt opieki nad dziećmi do lat 3, tzw. "żłobek".
Czerwiec 2014 r. - Gmina Słopnice zostaje liderem rankingu 
"Aktywność Gmin Subregionu Sądeckiego 2013" w kategorii 

"Aktywność inwestycyjna" oraz 
"Dynamika rozwoju”.
27 września 2014 r. - zostaje 
uroczyście otwarty budynek 
zap lecza  spor towego  d la 
narciarskich tras biegowych wokół Mogielicy, z udziałem 
wicemistrza olimpijskiego Rafała Majki.
Wrzesień 2014 r. zostaje otwarta ścieżka historyczno-
edukacyjna 1 pułku Strzelców-

Podhalańskich AK im. kpt Juliana Krzewickiego. Szlak prowadzi 
między masywami Cichonia, Dzielca oraz Mogielicy. Na trasie 
znajduje się 12 punktów - miejsc pamięci, leśniczówek, 
gajówek, miejsc zrzutów, obrazujących działalność 
konspiracyjną oddziałów AK w okresie II wojny światowej.
Październik 2014 r. - obchodzono jubileusz 100-lecia 
szkolnictwa pod Mogielicą oraz 50-lecie szkoły na Granicach.
16 listopada 2014 r. - wybory samorządowe kadencji 2014-2018.
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11 stycznia 2015 r. - odbywa się uroczystość nadania sztandaru 
dla Białych Górali ze Słopnic. Z tej okazji do Słopnic przybywa 
cała rodzina Związku Podhalan 
w Polsce.
6 maja 2015 r. - młodzież 
Gimnazjum organizuje spotka-
nie z prof. Martą Mizianty - pra-
wnuczką rodziny Barbackich - 

rodziny żyjącej w Słopnicach i zasłużonej dla Sądecczyzny.
Październik 2015 r. - zostają oddane do użytkowania pierwsze 
instalacje fotowoltaiczne wykonane na budynkach użyteczności 
publicznej i 17 prywatnych posesjach.
15 sierpnia 2015 r. - zostaje zorganizowana uroczystość gminna z okazji 25-lecia istnienia 
samorządów terytorialnych. Z tej okazji odbywa się uroczysta sesja z wręczeniem pamiątkowych 

medali, osobom zasłużonym dla samorządności Gminy Słopnice.
19 lutego 2016 r. - w rocznicę obchodów 170 rocznicy Powstania 
Chochołowskiego zainicjowanego przez Jana Kantego 
Andrusikiewicza, Szkole Podstawowej Nr 1 zostaje nadany 
sztandar. Uroczystość zostaje uświetniona rekonstrukcją 
wydarzeń historycznych w wykonaniu uczniów szkoły.
Sierpień 2016 r. - polityczna aktywność amerykańskiego 
senatora z polskimi korzeniami - Berniego Sandersa przyczynia 
się do szerokiego zainteresowania Słopnicami przez 

najpoczytniejsze media w kraju i za zagranicą. Powodem zamieszania jest ubieganie się polityka, 
którego ojciec urodził się w Słopnicach, o fotel prezydenta USA.
20-31 Lipca 2016 r. - to XXXI Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka, które 

odbywają w Krakowie. Z tej okazji w Słopnicach gościmy 
pielgrzymów z Chile, Zambii, Słowacji i Ukrainy.
14 sierpnia 2016 r. - parafia pw. NMP Częstochowskiej obchodzi 
jubileusz 35-lecia istnienia. 
Uroczystością przewodniczy 
biskup Andrzej Jeż. W jego 
obecności zostaje również 
poświęcona tablica pamiątkowa 
przy kaplicy MB Anielskiej, która 

była zalążkiem parafii.
Sierpień 2016 r. - zespół Słopnicki Zbyrcok otrzymuje Brązową 

C i upagę  na  p re s t i ż owym 
48 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich 
w Zakopanem.
15 października 2016 r. - to otwarcie zmodernizowanej płyty 
boiska sportowego KS Sokół Słopnice, z udziałem małopolskich 
środowisk sportowych na czele 
z prezesem MZPN Ryszardem 
Niemcem. To pierwsze w po-
wiecie boisko o nawierzchni ze 

sztucznej trawy z włókien polietylenowych.
13 maja 2017 r. - Gmina Słopnice obchodzi jubileusz 20-lecia 
istnienia. Na uroczystej sesji Rady Gminy Słopnice spotykają się 
radni i osoby związane z życiem samorządu minionego 
dwudziestolecia.



20-lecie Gminy Słopnice 20-lecie Gminy Słopnice 20-lecie Gminy Słopnice 

29

Mieszkańcy
Dwadzieścia lat istnienia Gminy Słopnice to nie tylko długa 
lista inwestycji, nowoczesna infrastruktura, rozwój oświaty, 
ale również wzrost potencjału, pomysłów i innowacyjności 
mieszkańców. Najlepszym tego przykładem są licznie 
powstające na naszym terenie grupy i organizacje, których 
działalność z roku na rok przybiera coraz większego 
rozmachu. Dzisiaj Słopnice mogą poszczycić się blisko 
dwudziestoma organizacjami działającymi na wielu 
płaszczyznach, od promocji sportu, przez kulturę, zdrowie, 
pomoc społeczną, po troskę o seniorów i najmłodszych. 
To oni poprzez swoje zaangażowanie tworzą najlepszy 
wizerunek Słopnic. Ich działalność to doskonały wpływ na 
rozwój fizyczny i intelektualny społeczeństwa, zachowanie 
tradycji naszego regionu oraz wspaniała forma promocji 
i kreowanie dobrego wizerunku naszej Małej Ojczyzny na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. Poprzez swoich 
mieszkańców Słopnice rozwijają się, stając się bliskie sercu 
wszystkim, którzy się stąd wywodzą. 

                                  SPORT
                                 Najstarszą i skupiającą najliczniejszą grupę członków organizacją jest 
                            Klub Piłki Nożnej Sokół Słopnice. Organizacja swoimi korzeniami sięga lat 
                   siedemdziesiątych, a obecnie zrzesza ok. 190 członków. W obrębie klubu 
                    funkcjonuje 7 grup sportowych - od skrzatów po seniorów. Klub cieszy się dużym 
                 zainteresowaniem oraz ma na swoim koncie liczne zwycięstwa i awanse sportowe. 
           Obecnie seniorzy Sokoła Słopnice rozgrywają mecze w lidze okręgowej, a drużyna 
            juniorów starszych reprezentuje Słopnice w lidze małopolskiej. Swoje pierwsze znaczące 
    sukcesy w piłce nożnej 
  odnoszą także najmłodsi - 
skrzaty i żaki. Sokół to pozy-
tywna  wizytówka  naszej 
miejscowości w środowisku 
sportowym. Klub prowadzi 
także działalność szkoleniową 
wśród dzieci i młodzieży. 
Klubem mającym na swoim 
koncie wiele zwycięstw i zło-
tych medali jest Klub Tenisa Stołowego Spektrum. Pasja do tenisa stołowego owocuje od kilku 
lat utrzymywaniem się drużyny w II i III Lidze Tenisa Stołowego, a także gra w I Lidze. 
Góry i narty to główna pasja 
cz łonków Uczniowskiego 
K lubu Sportowego I skra 
Gimnazjum. Jego działalność 
ukierunkowana jest na popula-
ryzację narciarstwa biegowego 
oraz turystyki górskiej. Organi-
zacja działająca przy Gimna-
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zjum w Słopnicach cieszy się 
dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży, i po mimo 
młodego stażu, ma na swoim 
koncie liczne sukcesy. Stowa-
rzyszenie chętnie uczestniczy 
w życiu gminy Słopnice i anga-
żuje się w organizację Pikniku 
zimowego i konkursowego 
biegu wokół Mogielicy. 

Warunki ekstremalne, duża dawka adrenaliny, siła w poko-
nywaniu trudności to atrybuty Klubu Rowerowego "Gravity 
Revolt" oraz Beskidzkiego Klubu Freestyleowo Moto-
crossowego "Flow". Organizacje te doskonale reprezentują 
gminę Słopnice w zawodach krajowych i zagranicznych. W swoim 
dorobku mają już nie jedno najwyższe miejsce na podium.

Siatkarski Klub Sportowy 
Słopnice to stowarzyszenie 
funkcjonujące od 2011. Działal-
ność klubu ukierunkowana jest 
na propagowanie i upowszech-
nianie wśród młodego społe-
czeństwa aktywnego trybu 
życia poprzez udział w rozgryw-
kach piłki siatkowej. Stowarzy-
szenie zrzesza młodych ludzi 
oraz prowadzi działalność szkoleniowo-wychowawczą.

KULTURA, TRADYCJA I HISTORIA
Zachowanie dziedzictwa kultury i tradycji, pielęgnowanie starodawnych obyczajów oraz 
promocja słopnickiego folkloru 
to cele realizowane przez: Koło 
Gospodyń  Wie j sk i ch  ze 
Słopnic, Zespół Regionalny 
Mali Słopniczanie, Zespół 
Pieśni i Tańca Słopniczanie, 
Zespół Regionalny "Zbyrcok" 
oraz Orkiestrę Dętą "Wiolin". 
To dzięki tym organizacjom 

Koło Gospodyń Wiejskich
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w czasie dorocznych imprez 
g m i n n y c h  m a m y  o k a z j ę 
posmakować regionalnych 
potraw, powrócić do tradycji 
i obrządków naszych przodków 
o r a z  p o s ł u c h a ć  m u z y k i 
Słopnickich Górali. 

Dzięki inicjatywie zespołów, w ostatnich latach, popularnym stała się tradycja wystawiania dla 
mieszkańców Słopnic jasełek czy koncerty kolęd. Swoje występy i inscenizacje zespoły 
prezentują na różnych imprezach i przeglądach artystycznych m.in. Dni Miasta Lwowa (Ukraina), 
Limanowska Słaza, Festiwal Beskidzka Podkówecka, Festiwal Folkloru Górali Polskich, Małopolski 
Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, Święto Dzieci Gór, 
Festiwal Ziem Górskich itp. 
Stowarzyszenie Ludzi Młodych i Kreatywnych Old Foolz Crew to zrzeszenie ludzi młodych, 
pasjonujących się nowoczes-
nym tańcem. Stowarzyszenie 
aktywnie włącza się w życie 
społeczno - kulturalne naszej 
miejscowości, a zdolności i 
utalentowanie młodych tance-
rzy często prezentowane są 
podczas imprez gminnych.

Godnym poświęcenia uwagi są działania realizowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Organizacja ta, pomimo młodego stażu, ma na 
swoim koncie bardzo bogaty dorobek. Dzięki pasji i staraniom stowarzyszenia oraz przy 
współpracy gminy Słopnice powstała w Słopnicach Ścieżka Historyczno-Edukacyjna 1 PSP AK 
im. kpt. Juliana Krzewickiego. Organizowana jest też rekonstrukcja zrzutów alianckich na 
Dzielcu oraz rajdy historyczne dla uczniów naszych szkół. Działania te mają na celu nie tylko 

Mali Słopniczanie

Zespół Słopniczanie Zespół Słopnicki Zbyrcok Orkiestra Wiolin
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utrwalenie historii regionu, ale 
uwrażliwienie i uczenie patrio-
tyzmu młodego pokolenia. 

EDUKACJA, SZTUKA
POMOC SPOŁECZNA
"KTO" to pierwsza w Słopnicach fundacja, której mottem przewodnim są trzy kluczowe słowa - 
Kultura, Troska, Otwartość. Jej działania ukierunkowane są głównie na rozwój dzieci i młodzieży, 
aktywizację zawodową, pomoc społeczną i promocję regionu. Fundacja aktywnie wypełnia swoją 
misję realizując różnego rodzaju projekty aktywizacji zawodowej, warsztaty edukacyjne, 
organizując akcje pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących. Fundacja KTO jest 

współautorem publikacji: 
Księga kulinarna "Tradycyjne 
słopnickie przepisy", "Niepełno-
sprawność intelektualna to nie 
jest choroba", Informator 
turystyczny "Słopnice w Beski-
dzie Wyspowym" oraz spotów 
filmowych promujących walory 
turystyczne Gminy Słopnice. 

Organizacja ma na swoim koncie liczne wyróżnienia i nagrody uznania za podjęte i realizowane 
inicjatywy m.in. wyróżnienie Marszałka Województwa Małopolskiego w konkursie "Kryształy Soli 
2015".

W 2014 Fundacja KTO "Kultura-Troska-Otwartość" wspólnie z gminą Słopnice oraz Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej podjęła inicjatywę założenia Spółdzielni Socjalnej "Okno na 
Świat". Jej głównym celem jest realizowanie wielu ważnych dla społeczeństwa przedsięwzięć, 
a w szczególności prowadzenie żłobka "Kraina Radości". To tutaj nasze dzieci w wieku poniżej 
3  lat   mają  zapewnioną 
fachową opiekę i wspaniale 
zorganizowany czas. Za aktyw-
ną postawę i innowacyjność 
w 2015 i 2016 roku spółdzielnia 
otrzymała wyróżnienie w kon-
kursie Małopolski Lider Przed-
siębiorczości Społecznej.

Inicjatywy z zakresu edukacji i wychowania prowadzi również Katolickie Stowarzyszenia 
Inicjatyw Edukacyjnych i Wychowawczych "Nasza Szkoła" działające w Słopnicach od 2001 r.
Fundacja Pro-Vincja to organizacja prowadzona przez dwie kobiety matkę i córkę. Fundacja 
została założona w 2015 roku i prężnie się rozwija. Realizuje ciekawe projekty m.in. bezpłatne 
warsztaty technik zielarstwa i ziołolecznictwa czy programy aktywizacji zawodowej. 
Zamiłowanie do malarstwa i sztuki założycielek stowarzyszenia przyczynia się też do promocji 
Gminy Słopnice. 
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RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ
Na terenie Gminy Słopnice w formie stowarzyszenia działają 
dwie Ochotnicze Straże Pożarne. To organizacje, których 
priorytetowym zadaniem jest ochrona życia ludzkiego i stałe 
czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców. Druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych również aktywnie włączają się 
w życie społeczne i kulturalne miejscowości. Zawsze można na 
nich liczyć podczas organizacji uroczystości lokalnych oraz 
w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. 

W Gminie Słopnice od 2001 roku działa również Kółko Rolnicze, którego głównym celem jest 
ochrona praw i interesów rolników z terenu Słopnic. Natomiast ochrona środowiska oraz 
wspieranie inicjatyw dotyczących prywatnych obszarów leśnych to zadania realizowane przez 
Słopnickie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych.

Nie sposób przy tej okazji pominąć ważnej działalności i roli jaką odgrywają w naszej gminie 
także szkoły, parafie, biblioteka i  często też pojedyncze osoby. Praca z młodzieżą, rozwijanie ich 
zainteresowań, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, integracja osób w różnym wieku, 
wyjazdy rekreacyjne, wyjazdy zagraniczne, koncerty, wystawy, konkursy, sztuki i inscenizacje 
teatralne, wolontariat i wiele innych przejawów ich zaangażowania w życie mieszkańców i gminy 
to także powód do dumy i cenna cecha naszej Gminy. 
W ciągu minionego dwudziestolecia mieliśmy okazję również spotkać się podczas licznych 
imprez, festynów, festiwali, zawodów, turniejów i zabaw, które były organizowane przez 
samorząd Gminy Słopnice i przy zaangażowaniu mieszkańców. Dzisiaj na stałe w życie 
miejscowości wpisało się wiele z nich, tworząc swoistego rodzaju kalendarium wydarzeń 
kulturalnych, sportowych i turystycznych. 

Dzień seniora Piknik zimowy Koncerty kolęd 



Przykłady zawarte w opraco-
waniu obrazują zaangażo-
wanie mieszkańców i chęć  ich 
udziału w życiu gminy i miej-
scowości. Szczególnie cieszy 
fakt, że mieszkańcy utożsa-
miają się z Gminą, że stale 
przybywa nam mieszkańców, 
rozwija się budownictwo 
jednorodzinne. To pozwala 
z nadzieją patrzeć w przy-
szłość i motywuje  do kolej-
nych ważnych inwestycji 
i inicjatyw samorządowych. 
Tu należą się podziękowania 
wszystkim osobom dobrej 

Dzień Dziecka Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego Festyn Parafialny 

Rekonstrukcje historyczne zrzutów Dożynki Złaz Turystyczny Mogielica

Uroczystość na Chyszówkach Turnieje piłkarskie o Puchar Wójta
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woli, które tworzyły tę Gminę od początku jej istnienia oraz tym, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do jej rozwoju na przestrzeni  pierwszych jej 20 lat. Podziękowania należą 
się również tym mieszkańcom, którzy współpracowali z samorządem gminy służąc radą, 
a czasem konstruktywną krytyką. To również Wy wszyscy jesteście współautorami dorobku 
dwudziestolecia Gminy Słopnice.

Samorząd Gminy Słopnice  w latach 1997-2017 
Publikacja, którą Państwu przedstawiliśmy ma charakter okazjonalny. W styczniu 1997 roku, w 
wyniku starań Tadeusza Parchańskiego, ówczesnych radnych oraz mieszkańców, Słopnice stały się 
odrębną samodzielną gminą. Mija dziś dwadzieścia lat od tego wydarzenia. Ten miniony czas to 
nieustanne starania o jak najlepszy rozwój gminy. Podajemy nazwiska osób, które będąc członkami 
samorządu gminnego czy też liderami lokalnych społeczności, przyczyniły się do poprawy życia 
mieszkańców.

WÓJTOWIE (1997-2017)
25.03.1997-19.05.1999 - Tadeusz Parchański
19.05.1999 - obecnie - Adam Sołtys 

Kadencja 1997-1998
Radni: Banach Helena, Bednarczyk Józef, Bień Stanisława, Bukowiec Antoni, Curzydło Józef, Filipiak 
Józef, Franczak Józef, Król Mariusz, Lisek Władysław, Piaskowy Krzysztof, Poręba Paweł, Sołtys Adam, 
Ślazyk Andrzej, Ślazyk Bogdan, Ślazyk Kazimierz, Tomera Jerzy, Więcek Jan, Wójtowicz Józef
Sołtysi: Banach Helena, Franczak Józef, Grucel Jan, Kaim Jan, Ślazyk Henryk

Kadencja 1998-2002 
Radni: Banach Helena, Bednarczyk Józef, Curzydło Józef, Czepiel Jan, Filipiak Józef, Franczak Józef, 
Kęska Stanisław, Kulpa Jan, Lis Andrzej, Niezabitowski Józef, Piaskowy Bolesław, Piaskowy Krzysztof, Ryz 
Maria, Sołtys Adam, Ślazyk Andrzej, Ślazyk Bogdan, Ślazyk Tadeusz, Więcek Jan
Sołtysi: Banach Helena, Franczak Józef, Grucel Jan, Kaim Jan, Ślazyk Henryk

Kadencja 2002-2006 
Radni: Bednarczyk Józef, Bień Stanisława, Filipiak Józef, Franczak Józef, Kaim Jan, Kulpa Jan, 
Niezabitowski Józef, Piaskowy Bolesław, Piaskowy Krzysztof, Porębski Marian, Sroka Teresa, Ślazyk 
Andrzej, Ślazyk Bogdan, Ślazyk Henryk, Wikar Bogumiła
Sołtysi: Franczak Józef, Grucel Jan, Kaim Jan, Sołtys Jerzy, Ślazyk Henryk

Kadencja 2006-2010
Radni: Bednarczyk Józef, Bień Stanisława, Filipiak Józef, Franczak Józef, Kaim Jan, Kulpa Jan, 
Niezabitowski Józef, Piaskowy Bolesław, Piaskowy Krzysztof, Porębski Marian, Sroka Teresa, Ślazyk 
Andrzej, Ślazyk Bogdan, Ślazyk Henryk, Wikar Bogumiła
Sołtysi: Franczak Józef, Grucel Józef, Kaim Jan, Sołtys Jerzy, Ślazyk Henryk

Kadencja 2010-2014 
Radni: Bednarczyk Józef, Curzydło Elżbieta, Curzydło Józef, Filipiak Józef, Kulpa Irena, Kurek Adela, 
Niezabitowski Józef, Piaskowy Bolesław, Piaskowy Krzysztof, Porębski Marian, Szczecina Arkadiusz, 
Ślazyk Andrzej, Ślazyk Daniel, Ślazyk Henryk, Wikar Bogumiła
Sołtysi: Grucel Józef, Kaim Jan, Sołtys Jerzy, Ślazyk Bogdan, Ślazyk Henryk

Kadencja 2014-2018 
Radni: Bednarczyk Józef, Curzydło Elżbieta, Curzydło Józef, Filipiak Józef, Kulpa Irena, Kulpa Marek, 
Kurek Adela, Liszka Józef, Piaskowy Bolesław, Porębski Marian, Ryż Adam, Szczecina Arkadiusz, Ślazyk 
Andrzej, Ślazyk Henryk, Wikar Bogumiła
Sołtysi: Grucel Józef, Kęska Piotr, Sołtys Jerzy, Ślazyk Bogdan, Ślazyk Henryk

KIEROWNICY URZĘDU GMINY SŁOPNICE
Skarbnicy: Zofia Ślazyk (02.04.1997 – 30.11.2002), Jan Więcek (od 28.08.2002 – do nadal)  
Sekretarz: Maria Nowak (02.04.1997 – do nadal) 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Zofia Mrózek (14.04.1997 – do nadal)
Kierownik Inwestycji: Józef Wikar (01.08.2003 – do nadal, natomiast od 12.11.1998 do 15.11.2002 
członek Zarządu Gminy Słopnice i zastępca wójta).

20-lecie Gminy Słopnice 20-lecie Gminy Słopnice 20-lecie Gminy Słopnice 
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PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY SŁOPNICE (1997-2017)
25.03.1997-19.05.1999 - Adam Sołtys
19.05.1999 - obecnie - Józef Filipiak



Wydawca: Urząd Gminy Słopnice


