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Niechaj ciche piękno Świąt Bożego Narodzenia
wypełni nasze serca miłością, 

a Nowy Rok  przyniesie radość, nadzieję i dobry czas.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Słopnice 

życzą 
Wójt Gminy
Adam Sołtys

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słopnice,
 Za kilka dni zakończymy 2017 rok! To również kolejny rok funkcjonowania Samorządu Gminy 
Słopnice. Jako Wójt Gminy Słopnice, korzystając z okazji, razem z życzeniami świątecznymi chciałbym 
przekazać podziękowania za owocną współpracę wszystkim tym osobom i organizacjom, które poprzez 
różne inicjatywy i działania przyczyniły się w mijającym roku do rozwoju Gminy Słopnice. 
 W sposób szczególny kieruję podziękowanie do Rady Gminy Słopnice, Starosty, Zarządu i Rady 
Powiatu Limanowskiego, dyrekcji, nauczycieli i rad rodziców szkół, młodzieży szkolnej działającej 
w różnych organizacjach, proboszczów naszych parafii, zarządu oraz strażaków ochotniczych straży 
pożarnych, zespołów regionalnych, stowarzyszeń, organizacji i klubów sportowych, sołtysów i rad 
sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, służby zdrowa, pracowników urzędu gminy, a także 
naszych zagranicznych partnerów. 
 Dziękuję za dobrą atmosferę naszych kontaktów, partnerskie dyskusje i relacje, a także  
zaangażowanie w rozwój wszystkich dziedzin życia Gminy Słopnice. Mam nadzieję, że Wasz potencjał nie 
ustanie i pozwoli równie dobrze zorganizować kolejny rok działania Gminy Słopnice. 

           Wójt Gminy

           Adam Sołtys

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Filipiak
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A PRACE NIE ZWALNIAJĄ

Podobnie jak każdy z mieszkańców, na 
przełomie roku 2017 i 2018, próbujemy 
podsumować miniony czas jak i snujemy 
plany na kolejny. Podobnie jest 
w samorządzie. O konkrety związane 
z podsumowaniem mijającego roku i plany 
na nowy 2018 rok w Gminie Słopnice 
rozmawiamy z wójtem Adamem Sołtysem.
- Dobiega końca kolejny rok działalności 
samorządu. Jak dla Gminy Słopnice 
zamknie się ten okres?
- Był to dobry i spokojny rok. Udało się 
wykonać zaplanowane inwestycje. 
Ogółem w Słopnicach zainwestowano 
ok. 8,3 mln złotych, co jest bardzo dobrym wynikiem. Większa część tej 
kwoty stanowi bardzo potrzebny remont drogi powiatowej - 
przebudowa trzech mostów, nowa nawierzchnia asfaltowa w centrum 
Dolnych i Górnych Słopnic, chodniki, oświetlenie. Na drogach gminnych 
wykonano również wiele prac (nowa nawierzchnia asfaltowa, most, 
odwodnienia, itp.) co szczegółowo jest opisane w biuletynie. 
Wykonaliśmy również spore remonty w szkołach, dostosowując je do 
wymogów wprowadzonej reformy oświatowej - nowe sale lekcyjne, 
podjazdy dla niepełnosprawnych ruchowo uczniów. Koszt tego zadania 
to przeszło 700 tys. zł i w całości został pokryty z budżetu gminy. 
Inwestycje są ważne, ale chyba ważniejsza jest aktywność 
społeczeństwa i zaangażowanie w sprawy swojej małej ojczyzny - 
Gminy Słopnice. Na tym polu działo się bardzo dużo. Było wiele imprez 
dla dzieci i młodzieży, imprez turystycznych, sportowych, 
artystycznych, muzycznych, patriotycznych i historycznych. 
Poszczególne organizacje, kluby, szkoły, stowarzyszenia oraz 
indywidualne osoby były bardzo aktywne, za co bardzo dziękuję. 
W Słopnicach funkcjonuje autentyczne społeczeństwo obywatelskie co 
mnie bardzo cieszy. 
- Na grudniowej sesji Rada Gminy Słopnice będzie głosować 
w sprawie przyszłorocznego budżetu. Jakie propozycje zawiera 
budżet 2018 zaproponowany przez wójta gminy? 
- Budżet na przyszły rok został opracowany i przekazany radnym 
15 listopada. Zaplanowano w nim środki na wydatki bieżące 
w wysokości 28,5 mln zł co zapewni prawidłowe funkcjonowanie gminy 
oraz dodatkowe 5 mln zł na inwestycje i remonty. Główną inwestycją 
w roku 2018 będzie kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej po 
stronie Słopnic Szlacheckich -  w oś. od Więcka do Dziołówki. Zadanie to 
przygotowaliśmy w tym roku pod kątem dokumentacji i pozwoleń, 
rozstrzygnięto przetarg, zadbano o środki finansowe z WFOŚ i będzie 
ono realizowanie od wiosny. Jest to ogrom pracy bo do wykonania jest 
15 km sieci kanalizacyjnej w trudnym terenie. O tym, jak ważna jest 
realizacja tego zadania, mogą powiedzieć mieszkańcy, którzy już mają 
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budynki podłączone do sieci kanalizacyjnej. Oprócz 
tego planujemy remonty i przebudowę kolejnych 
dróg: Dzielec, Kulpówka, Leśniówka i innych, które 
mieszkańcy przekazali na własność gminy, regulując 
wcześniej formalności z tym związane. Niezbędne 
będą dodatkowe remonty pomieszczeń w małych 
szkołach. Od września dochodzą kolejne klasy, dla 
których obecnie nie ma sal lekcyjnych. Szczegółowo 
budżet przedstawimy na zebraniach wiejskich. 
Będzie on również dostępny na stronie interne-
towej Gminy Słopnice. Oprócz wspomnianych 
głównych zadań zaplanowano wiele innych, 
mniejszych. Rok 2018 zapowiada się pod względem 
inwestycji całkiem dobrze. Gmina jest w dobrej 
kondycji finansowej i jeżeli pojawią się 
jakiekolwiek możliwości pozyskania dodatkowych 
środków, to na pewno z nich skorzystamy. Mamy 
zabezpieczone środki na wkład własny do 
projektów.
- A czy mieszkańcy powinni spodziewać się 
podwyżek podatków lub opłat lokalnych?
- Generalnie podatki i opłaty pozostaną na 
niezmienionym poziomie. Nieznacznie wzrosną 
cena wody i ścieków. Woda z 2,65 zł na 2,90 zł 
(+Vat), ścieki z 2,31 zł na 2,50 zł (+Vat). Jedyną 
znaczącą podwyżką będzie wzrost opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zobowiązuje je, do 
pokrywania w całości kosztów systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat 
wnoszonych przez mieszkańców. Wobec tego 
samorząd zmuszony jest tak skalkulować stawkę 
opłaty, aby pokryć z niej, wszelkie koszty z tym 
związane. Rozporządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska z lipca 2017r. wprowadza nowe zasady 
segregacji odpadów, co również wiąże się 
z większymi kosztami. Konieczny będzie m. in. 
zakup worków dostosowanych do nowych zasad 
segregacji. W 2017 roku, miesięczny wywóz 
odpadów kosztował 30 753 zł. Po przeprowadzonym 
pod koniec roku przetargu na wywóz odpadów 
komunalnych w 2018 roku, miesięczny koszt 
wywozu wzrasta do 47 520 zł. Tak więc, prawidłowe 
funkcjonowanie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w gminie, zwiększa koszty 
wywozu śmieci o 55% w porównaniu do roku 
bieżącego. W celu pokrycia zaplanowanych 
wydatków konieczne jest dostosowanie stawki 
pobieranej opłaty, która od nowego roku ulega 
ok. 30% wzrostowi.
- Mieszkańcy wykazują zainteresowanie 
inwestycjami w instalacje z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, o których ostatnio 
dużo się mówi. Czy w tym zakresie samorząd 
planuje podjąć jakieś działania?
- Na wiosnę bieżącego roku zwróciliśmy się do 
wszystkich mieszkańców z ankietą, w której 

zapytaliśmy, czy są zainteresowani budową 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 
energii. Na 1371 wysłanych ankiet wróciło 357 
sztuk. Równo 200 osób deklaruje chęć wykonania 
instalacji fotowoltaicznej, a 80 osób instalacji 
solarnej. W listopadzie, wspólnie z pięcioma 
samorządami powiatu limanowskiego, złożyliśmy 
wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego ubiegając się o dofinansowanie 60% 
kosztów zadania. Obecnie trwa weryfikacja 
merytoryczna i formalna wniosków. Jeżeli 
o t r zymamy  do f inan sowan ie ,  będz iemy  
o szczegółach informować zainteresowanych 
mieszkańców. Prawdopodobieństwo otrzymania 
dofinansowania nie jest zbyt duże, z uwagi na fakt, 
że suma wniosków które wpłynęły, wielokrotnie 
przekracza pulę dofinansowania przeznaczoną na 
ten cel tj.  85 mln zł. Jeżeli nasz wniosek nie 
otrzyma wsparcia, zamierzamy przygotować 
własny, gminny program, aby wpierać osoby chcące 
pozyskać energię z odnawialnych źródeł. 
- Mijający rok upłynął również na przygotowaniu 
i wdrożeniu przez samorząd reformy oświatowej. 
Jak funkcjonuje sieć placówek oświatowych 
w Słopnicach po likwidacji gimnazjum i wpro-
wadzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych? 
- Samorząd Gminy Słopnice przeprowadził reformę 
oświatową zgodnie z odgórnymi przepisami prawa. 
Gimnazjum zostało wcielone do szkoły 
podstawowej, utworzono trzy ośmioletnie szkoły 
podstawowe, w tym jedną ze szkoła filialną na 
Granicach (również ośmioletnią). Nikt samorządów 
nie pytał jak w danej gminie czy mieście reforma 
przełoży się na efekty nauczania, jakie są 
możliwości lokalowe, sprzętowe itp. Każdy 
samorząd, również gmina Słopnice, musiał w tej 
sprawie poradzić sobie samodzielnie ponosząc przy 
tym wysokie koszty. W celu dostosowania naszych 
placówek szkolnych do funkcjonowania w nowych 
warunkach, na odprawy dla nauczycieli i prace 
inwestycyjne samorząd wydał przeszło 700 tysięcy 
zł. Było to duże przedsięwzięcie organizacyjne, ale 
wykonaliśmy wszystko co było konieczne. Pod 
koniec listopada Rada Gminy Słopnice upoważniła 
wójta do podjęcia działań w zakresie 
przekształcenia Szkoły Filialnej na Granicach 
w samodzielną ośmioletnią szkołę podstawową. 
Jeżeli uzyskamy zgodę kuratora, rodziców, rad 
pedagogicznych to Rada Gminy powoła nową 
8-letnią samodzielną szkołę podstawową, która 
zacznie funkcjonować od września 2018 roku. Co do 
samych efektów wprowadzenia reformy nie chcę się 
wypowiadać. Myślę, że należy o to zapytać uczniów, 
rodziców i nauczycieli oraz dyrektorów szkół. 

Dziękuję za rozmowę
Anna Strug
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W TYM ROKU NAJWIĘCEJ INWESTYCJI W TYM ROKU NAJWIĘCEJ INWESTYCJI 
NA DROGACHNA DROGACH

W TYM ROKU NAJWIĘCEJ INWESTYCJI 
NA DROGACH

Jak co roku przedstawiamy Państwu informacje o zrealizowanych przez samorząd inwestycjach 
infrastrukturalnych w naszej gminie. Ich wartość zamyka się kwotą 3 178 024 zł. Zdecydowaną większość, 
bo aż 83% stanowią inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, ok.10% inwestycje w zakresie 
infrastruktury oświatowej oraz 7% inwestycje z zakresie pozostałej infrastruktury.Do najważniejszych 
zadań, zrealizowanych w obecnym roku, w zakresie poprawy infrastruktury drogowej należy zaliczyć:

Droga do osiedla Folwark w Słopnicach GórnychDroga do osiedla Folwark w Słopnicach GórnychDroga do osiedla Folwark w Słopnicach Górnych

Nowy most pod osiedlem Piaski w Słopnicach GórnychNowy most pod osiedlem Piaski w Słopnicach GórnychNowy most pod osiedlem Piaski w Słopnicach Górnych

Nowy asfalt i chodnik w centrum Słopnic Dolnych Nowy asfalt i chodnik w centrum Słopnic Dolnych Nowy asfalt i chodnik w centrum Słopnic Dolnych 

Most, chodnik, oświetlenie i nowa nawierzchnia Most, chodnik, oświetlenie i nowa nawierzchnia 
na drodze Zalesiena drodze Zalesie
Most, chodnik, oświetlenie i nowa nawierzchnia 
na drodze Zalesie
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Nowa nawierzchnia w osiedlu PogorzeliskoNowa nawierzchnia w osiedlu PogorzeliskoNowa nawierzchnia w osiedlu Pogorzelisko

Droga PiechotówkaDroga PiechotówkaDroga Piechotówka

Droga osiedlowa Brzezie na GranicachDroga osiedlowa Brzezie na GranicachDroga osiedlowa Brzezie na Granicach

Droga wewnętrzna w osiedlu Sroki Droga wewnętrzna w osiedlu Sroki Droga wewnętrzna w osiedlu Sroki 

Inwestycja drogowa w osiedlu Liski Inwestycja drogowa w osiedlu Liski Inwestycja drogowa w osiedlu Liski 
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Efekt remontu przy szkole na GranicachEfekt remontu przy szkole na GranicachEfekt remontu przy szkole na Granicach

Remont wejścia i budowa pochylni dla niepełnosprawnych Remont wejścia i budowa pochylni dla niepełnosprawnych 
w szkole w Słopnicach Górnychw szkole w Słopnicach Górnych
Remont wejścia i budowa pochylni dla niepełnosprawnych 
w szkole w Słopnicach Górnych

TRZY MOSTY PRZESZŁY GRUNTOWNY REMONTTRZY MOSTY PRZESZŁY GRUNTOWNY REMONTTRZY MOSTY PRZESZŁY GRUNTOWNY REMONT

Przez ostatnie cztery miesiące na terenie Słopnic 
t r w a ł  r e m o n t  o b i e k t ó w  m o s t o w y c h  
zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej 
Zamieście-Słopnice-Zalesie. Inwestycję realizował 
Powiat Limanowski przy współudziale finansowym 
gminy Słopnice. Gruntowny remont przeszły 
w sumie trzy obiekty mostowe wraz z odcinkami 

dróg bezpośrednio do nich przylegających.
- Zakres prac obejmował przebudowę mostów wraz 
z ich dojazdami, które pokryła nowa nawierzchnia 
asfaltowa – informuje o szczegółach inwestycji Jan 
Więcek Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego 
i zarazem Skarbnik Gminy Słopnice. – W efekcie 
prac na terenie gminy Słopnice zostały 
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zmodernizowane trzy mosty, położono nową 
nawierzchnię asfaltową w ich okolicach wraz 
z chodnikami i oświetleniem.  
- To bardzo kosztowna, ale niezwykle potrzebna 
inwestycja dla gminy Słopnice. Most w Słopnicach 
Dolnych był w bardzo złym stanie – potwierdza 
wójt Słopnic Adam Sołtys. – Po remoncie znikną 
ograniczenia o wjeździe na most pojazdów 
ciężarowych. W efekcie inwestycja również 
poprawiła znacznie bezpieczeństwo i wpłynęła 
dodatkowo na zwiększenie estetyki centrum 
Słopnic. Dlatego tu należą się podziękowania dla 
Starosty, Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego, 
za decyzję o realizacji zadania i sfinansowanie 
kosztownych prac. 
Remont przeszły mosty: przy kościele w Słopnicach 
Dolnych, nad remizą OSP w Słopnicach Górnych 
oraz pod osiedlem Goryczki, również w Słopnicach 

Górnych. Dodatkowo przy dwóch pierwszych 
obiektach zostały zmodernizowane nawierzchnie 
asfaltowe. W Słopnicach Dolnych nowa 
nawierzchnia asfaltowa została wykonana od 
mostu w obu kierunkach: do skrzyżowania przy 
sklepie Lewiatan i w kierunku urzędu gminy. 
Dodatkowo przedłużono odcinek chodnika, od 
zatoki przystankowej u Marka do przejścia dla 
pieszych przy Lewiatanie. Ta część inwestycji na 
terenie Słopnic Dolnych obejmie również wymianę 
nawierzchni chodnika na granitową, od os. U Marka 
do urzędu gminy. W ramach inwestycji, w Słopni-
cach Górnych, nowa nawierzchnia asfaltowa 
pokryła odcinek drogi od mostu do skrzyżowania 
pod kościołem. Na tym odcinku powstał również 
chodnik. Dodatkowo gmina Słopnice w całości 
sfinansowała wykonanie oświetlenia drogowego do 
kaplicy w osiedlu Piechoty, a także zakup i montaż 
wiat przystankowych w osiedlu Markówka.
Koszt wszystkich robót, ujętych w zadaniu pod 
nazwą „Przebudowa i rozbudowa obiektów 
mostowych w ciągu drogi powiatowej 1613 K 
Zamieście - Słopnice - Zalesie w miejscowości 
Słopnice wraz z dojazdami” zamyka się kwotą  
4  962  074 zł i został realizowany przez Powiat 
Limanowski. Udział finansowy Gminy Słopnice 
w pracach wyniósł  689  609 zł (ok.14%) 
i obejmuje partycypację w kosztach budowy 
chodników oraz wspomnianą budowę ledowego 
oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki pochodzą 
z budżetu państwa – w kwocie  1  752 500 zł  
i budżetu powiatu - 2 519 905 zł. 

Prace remontowe na moście w Słopnicach Dolnych Prace remontowe na moście w Słopnicach Dolnych Prace remontowe na moście w Słopnicach Dolnych 

Most na drodze powiatowej nad remizą OSP Most na drodze powiatowej nad remizą OSP 
w Słopnicach Górnych w Słopnicach Górnych 
Most na drodze powiatowej nad remizą OSP 
w Słopnicach Górnych 

Efektem prac modernizacyjnych Efektem prac modernizacyjnych 
jest również nowy  most w osiedlu Goryczki jest również nowy  most w osiedlu Goryczki 
Efektem prac modernizacyjnych 
jest również nowy  most w osiedlu Goryczki 

UWAGA! W celu uporządkowania ruchu i poprawy bezpieczeństwa została wprowadzona stała 

zmiana w organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu przed urzędem gminy. Ruch wokół 

urzędu odbywa się jednokierunkowo, z wjazdem od strony sklepu Hit-Pol i wyjazdem od 

strony placówki pocztowej. Zmiany w organizacji ruchu zostały oznaczone odpowiednimi 

znakami drogowymi. Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o zwrócenie uwagi na nowe 

oznakowanie drogi w rejonie skrzyżowania oraz stosowanie się do niego. Najczęstszym 

przewinieniem kierowców jest jazda pod prąd przy wyjeździe spod sklepu spożywczego.
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JAK MINĄŁ ROKJAK MINĄŁ ROKJAK MINĄŁ ROK

W kalendarzu roku 2017, samorząd Gminy Słopnice, może odnotować kolejne udane spotkania 
z mieszkańcami w czasie imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym. 
Ich organizacja opierała się przede wszystkim na wykorzystaniu potencjału mieszkańców gminy 
Słopnice - zespołów folklorystycznych, muzyków, sportowców, utalentowanej młodzieży i dzieci 
oraz pasjonatów turystyki czy historii. Wśród wydarzeń mijającego roku wymienić można stałe 
cykliczne imprezy oraz zupełnie nowe propozycje. Niniejszym prezentujemy sprawozdanie z życia 
kulturalnego gminy Słopnice, ujmując w nim najpopularniejsze wydarzenia 2017 roku.

KONCERT KOLĘD
W okresie świątecznym rodzime zespoły: Słopncki Zbyrcok, orkiestra dęta Wiolin oraz młodzież 
z Gimnazjum w Słopnicach wystąpiły dla mieszkańców z koncertem kolęd i pastorałek. Za sprawą tych 
wyjątkowych koncertów, mroźne styczniowe wieczory przerodziły się w bardzo ciepły i nastrojowy klimat. 
Występom towarzyszył świąteczny wystrój, gra świateł oraz udział gości specjalnych. Zespół Regionalny 
Słopniczanie zaprosił natomiast wszystkich na tradycyjne „Jasełka”.

SPOTKANIE Z SENIORAMI 
Noworoczne spotkanie seniorów rozpoczęło się 
toastem za spotkanie i dobre zdrowie jego 
uczestników. Szczególnie cieszy fakt, że 
tegoroczne grono seniorów znacznie się 
powiększyło i w spotkaniu wzięło udział ponad 130 
osób. Biesiada upłynęła na śpiewaniu kolęd 
i obiedzie, po którym przyszedł czas na 
wspomnienia i wspólne rozmowy o młodych latach 
i szybko płynącym życiu.
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PIKNIK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W ruch poszły skutery, sanki, ślizgi, jak również narty biegowe i skutery śnieżne. Piknik zimowy 
zorganizowany podczas ferii zimowych odbył się przy kompleksie sportowym tras narciarstwa biegowego 
w Zalesiu. Uczestniczyła w nim młodzież i dzieci z wszystkich szkół oraz narciarskie kluby sportowe  
z całego powiatu. Na dużej pętli tras biegowych wokół Mogielicy rozegrano wyścig narciarski z nagrodami 
i pucharami. 

XIV Międzynarodowy Ekstremalny Mataron Pieszy 
Kierat 2017 to trzydniowa impreza sportowa, która 
po raz pierwszy odbyła się w Słopnicach. 
W stukilometrową trasę po Beskidzie Wyspowym 
i Gorcach wyruszyło ze Słopnic 653 śmiałków. Pełny 
dystans ukończyło 272, w tym 25 kobiet. Impreza 
została oficjalnie zakończona ogłoszeniem 
wyników i uhonorowaniem zwycięzców w niedzielę 
28 maja br. w Gimnazjum. Najszybszy zawodnik 
Krzysztof Lisak z Otwocka pokonał trasę w 14 
godzin 26 minut. Bardzo dobrze spisali się również 
zawodnicy reprezentujący Słopnice: Wojciech 

MIĘDZYNARODOWY EKSTREMALNY MARATON PIESZYCH – KIERAT 2017 
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Gembacz i Rafał Ryż z czasem 19 godzin i 9 minut (22 miejsce) oraz Beata Lis z czasem 29 godzin 
i 52 minuty i Joanna Lis, która przybyła na metę tracąc do siostry jedną minutę.

DZIEŃ DZIECKA
Tego roku organizatorzy gminnych obchodów Dnia Dziecka przygotowali dla dzieci i młodzieży ze Słopnic 
m.in. kino plenerowe, turniej piłkarski i piknik z występami artystycznymi. W sobotę 3 czerwca, dyrekcja 
i nauczyciele Gimnazjum w Słopnicach zaprosili najmłodszych i ich rodziców na letnie kino plenerowe 
i spotkanie z misiem „Paddingtonem”. Drugi dzień obchodów Dnia Dziecka rozpoczął Turniej Piłkarski 
o Puchar Wójta Gminy Słopnice w kategorii olików, skrzatów i żaków przygotowany przez Klub Sportowy 
Sokół Słopnice przy dużym zaangażowaniu rodziców najmłodszych drużyn. Impreza Sokół Cup 2017 
zgromadziła ponad 20 drużyn rocznika 2006 i 2008 z całej Małopolski oraz dwie drużyny ze Słowacji. Druga 
część dnia upłynęła na pikniku rodzinnym przygotowanym przez Gminę Słopnice oraz dyrekcję 
i nauczycieli szkół ze Słopnic. Tradycyjnie, na płycie kompleksu boisk sportowych przy Szkole 
Nr 1  przygotowano wiele atrakcji w tym m.in. konkursy i zabawy zręcznościowe, karuzele i zjeżdżalnie, 
pokazy i prezentację sprzętu gaśniczego, sportowego a także występy artystyczne i teatrzyk.  

GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Gala podsumowującą dorobek uczniów organizowana jest przez Samorząd Gminy Słopnice z myślą 
o laureatach i finalistach konkursów przedmiotowych oraz dyscyplin sportowych. W tym roku wśród 
najlepszych z najlepszych stanęło 14 finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz liczne 
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grono sportowców. Towarzyszyli im rodzice i nauczyciele. W ten sposób samorząd gminy Słopnice chciał 
docenić pracę, wiedzę, wytrwałość i talent uczniów, którzy przysporzyli naszej gminie i jej mieszkańcom 
wielu powodów do dumy oraz pięknie reprezentowali Słopnice w województwie. W tym roku królowała 
szeroka wiedza z chemii, geografii, historii, języka angielskiego i wiedza biblijna.

FESTYN PARAFIALNY
W pierwszą niedzielę lipca, już po raz XII 
w Słopnicach odbył się rodziny festyn parafialny. 
Parada motocyklowa, występy miejscowych 
zespołów, loteria, licytacje, gwiazda imprezy 
„Magda Anioł” oraz festyn taneczny przy muzyce 
na żywo, tak w skrócie prezentował się program 
tegorocznej zabawy. Przypomnijmy, że impreza ta 
jest organizowana jako podziękowanie dla 
wszystkich, którzy swą ofiarnością wsparli zbiórkę 
funduszy na budowę i wyposażenie kościoła 
pw. Jana Pawła II. Fundusze pozyskane z loterii 
fantowej i zakupu posiłków przekazane zostały na 
dalsze prace przy wystroju nowej świątyni.
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PIKNIK HISTORYCZNY NA DZIELCU
Blisko 500 turystów, miłośników lotnictwa i historii spotkało się po raz trzeci na polanach Dzielca 
w Słopnicach w czasie rekonstrukcji historycznej z okazji 73 rocznicy zrzutów alianckich dla żołnierzy 
Armii Krajowej na zrzutowisku „Sójka”. Nad Dzielcem pojawiły się samoloty na czele z najnowszym 
samolotem transportowym Casa. Dokonały nalotów na zrzutowisko prezentując efektowne akrobacje oraz 
dokonując zrzutu słodkiej niespodzianki dla najmłodszych. Na polanie wylądowali również skoczkowie, 
którzy swoim show skradli uwagę wszystkich uczestników imprezy. Piknik to nie tylko rekonstrukcja, to 
także poznawanie historii oraz edukacja historyczna poprzez zabawę w formie gier, eksponatów historii 
i lotnictwa oraz ciekawych prelekcji. Od pierwszej edycji impreza ta ma swoich licznych miłośników. 
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułk Strzelców Podhalańskich 
Armii Krajowej ze Słopnic, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Gmina Słopnice.

PUCHARY WÓJTA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ 
Zarówno edycja halowa, organizowana czasie ferii zimowych, jak i puchar letni rozgrywany w lipcu ma 
wielu zwolenników. Do walki o tytuł najlepszej amatorskiej drużyny gminy Słopnice w piłce nożnej  
wystartowało w tegorocznych edycjach łącznie 19 drużyn (10 w rozgrywkach halowych i 9 w pucharze 
letnim). Zwycięzcy turnieju otrzymują nagrody oraz puchary ufundowane przez samorząd gminy. 
Przyznawany jest także tytuł króla strzelca, najlepszego bramkarza  oraz zawodnika turnieju. W tym roku 
oba turnieje wygrał zespół Bad Boys, w składzie: Piotr Król, Andrzej Kęska, Sylwester Goliński, Marcin 
Postrożny, Paweł Grucel, Artur Matras, Andrzej Ubik, Krzysztof Śliwa.
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FESTIWAL KULTURY BESKIDU WYSPOWEGO
23 lipca br. w Słopnicach  odbył się V Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”. 
Wakacyjne spotkanie z regionalną muzyką i lokalnymi przysmakami został urozmaicony przez występy 
Słopnickiego Zbyrcoka i Zespołu Jurkowianie. Zgodnie z hasłem festiwalu goście mieli okazję nie tylko 
posłuchać muzyki, ale również spróbować wiejskich smaków na stoisku wyrobów regionalnych 
przygotowanych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic. Dla dzieci przygotowano atrakcje, 
a dla starszych festyn taneczny przy rytmach zespołu „Alvaro”.

DOŻYNKI GMINNE
Ręcznie wykonane wieńce dożynkowe, chleby oraz naręcza zbóż i owoców tegorocznych upraw złożyli 
rolnicy i mieszkańcy gminy Słopnice w czasie mszy dożynkowej, która rozpoczęła doroczne święto plonów 
w Słopnicach. Całość uroczystości, która miała miejsce 13 sierpnia br. przebiegała w duchu tradycji 
i zwyczajów związanych z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Tradycyjnie 
uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy z udziałem delegacji miast partnerskich. Wieńce przygotowali 
mieszkańcy osiedli: Giemziki Dolne, Karczówka, Brzózki i Dzielec ze Słopnic Górnych oraz Podgórze, 
Zagrody, Zieleńskówka, Brodki, Rojki, Goleńskówka, Dylągówka i Sączki ze Słopnic Dolnych. Po mszy św. 
i części oficjalnej mieszkańcy obejrzeli pokaz tradycji młócenia zboża, kosztowali smakołyków kuchni 
regionalnej, odwiedzili wystawę sprzętu rolniczego i gołębi pocztowych. Wyróżniono także rolników 
i hodowców zwierząt, którzy odnieśli sukcesy w zakresie upraw i hodowli. Najmłodsi spędzali najchętniej 
czas na placu zabaw ze zjeżdżalniami. Uroczystość zakończył koncert galowy projektu unijnego 
uzdolnionej muzycznie młodzieży ze Słopnic i muzyka Mirosława Witkowskiego. Po nim rozpoczął się 
festyn taneczny.
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ZŁAZ TURYSTYCZNY MOGIELICA
Na szczycie najwyższego wzniesienia Beskidu Wyspowego, w ostatnią niedzielę wakacji, 27 sierpnia br. już 
po raz dziewiętnasty spotkali się turyści z różnych części kraju. Najliczniej z limanowszczyzny. Mszę św. 
w intencji turystów odprawił ks. Stanisław Wojcieszak. Po modlitwie przyszedł czas na poczęstunek oraz 
rozstrzygnięcie tradycyjnych konkurencji. Pierwszą w swoim życiu wyprawę na Mogielicę odbyli: 
4 miesięczna Aleksandra Bielska z Dobrej i ciut starsi: Iga Curzydło z Czechowic i Jaś Franczyk 
z Limanowej. Najstarszym uczestnikiem złazu był 84-latek Edward Siwek z Krakowa. Laureatem 
w konkurencji „złazowicza” z najdalej położonego zakątka świata został Bartosz Cierniak z Cork 
w Irlandii, a tytuł uczestnika złazu z najodleglejszej miejscowości Polski otrzymał Piotr Łaziński ze 
Szczecina. Konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym i Gminie Słopnice zwyciężył Patryk Gaura ze Słopnic. 
Koronę Miss Mogielicy przyznano Oktawi Wipper z Ornontowic k. Siemianowic Śląskich, a wręczyła jej 
ubiegłoroczna zwyciężczyni Andżelika Talaska ze Słopnic. Panowie walczyli o tytuł Strongmana, a do 
rywalizację w skręcaniu sprężyny zwyciężył Andrzej Wolak z Żegociny. Impreza po raz ósmy odbyła się 
w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”.

DZIEŃ EDUKACJI 
Grono nauczycieli, pracowników administracji 
i obsługi wszystkich szkół gminy Słopnice zostali 
zaproszeni  do udzia łu w uroczystośc i  
przygotowanej przez samorząd z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Gościli na nim także 
emerytowani pedagodzy i pracownicy szkół. 
Obchody tego święta rozpoczęła msza św. 
w intencji wszystkich nauczycieli, sprawowana 
w kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II. Jak 
co roku spotkanie było okazją do podsumowania 
osiągnięć i sukcesów nauczycieli, w pracy z ucznia-
mi. Zaangażowanie, praca tych osób i wielu innych 
pedagogów została doceniona poprzez specjalne 
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nagrody, które zostały przyznane przez wójta gminy. Podczas uroczystości zostały wręczone również 
liczne akty nadania stopnia awansu zawodowego. Życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty 
złożył Wójt Adam Sołtys oraz  Teresa Szczurowska z Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.

99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
W Dzień Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada, przy pomniku Marszałka Rydza- Śmigłego na 
Chyszówkach, pielęgnując wieloletnią tradycję, zgromadzili się mieszkańcy gmin Słopnice, Dobra oraz 
okolicznych miejscowości by oddać cześć poległym w walce o wolność oraz by wspólnie świętować 
rocznicę odzyskania niepodległości.  Uroczystość rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestr Dętych ze Słopnic, Dobrej oraz chóru Bel Canto z Jurkowa. Na maszt została wciągnięta biało 
czerwona flaga, młodzież szkoły wojskowej KEN w Tymbarku wystawiła przy pomniku wartę honorową, 
a delegacje powiatu limanowskiego, samorządów gmin, młodzieży z gmin Słopnice, Dobra, a także 
przedstawiciele obecnych organizacji złożyły pod pomnikiem kwiaty. Uroczystą mszę świętą w intencji 
Ojczyzny koncelebrowali kapłani parafii Dobra i Jurków, pod przewodnictwem ks. dr Jana Banacha 
z parafii Tymbark.

Wójt Gminy Słopnice składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom i organizacjom,
które włączyły się w przygotowanie w/w imprez. 

  20 LAT GMINY SŁOPNICE  20 LAT GMINY SŁOPNICE  20 LAT GMINY SŁOPNICE

W tym roku minęło dwadzieścia lat od momentu, gdy Słopnice stały się samodzielnym samorządem. 
Jubileusz ten został zaakcentowany podczas specjalnej sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się 
z udziałem osób zaangażowanych w tworzenie i funkcjonowanie samorządu, minionych dwóch 
dekad. 

Sesja odbyła się 13 maja br., a wzięli w niej udział 
radni minionych kadencji, byli i obecni sołtysi, 
honorowi obywatele Gminy Słopnice, kierownicy 
jednostek organizacyjnych, prezesi organizacji 

sportowych, organizacji kultury, edukacji, pomocy 
społecznej, bezpieczeństwa i  edukacji  
historycznej oraz byli i obecni pracownicy Urzędu 
Gminy. 
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Spotkanie w gronie osób związanych z samorządem 
upłynęło na podsumowaniu dorobku i osiągnięć 
20 lat istnienia gminy, zarówno w zakresie 
infrastruktury, jak i aktywności, udziału w życiu 
samorządu samych mieszkańców Słopnic. 
Informację przedstawił wójt Adam Sołtys, który 
przewodniczy samorządowi Gminy Słopnice prawie 
od początku istnienia – najpierw jako przewodni-
czący rady, a ostatnie 18 lat jako wójt. W prezen-
tacji zostały zaakcentowane również ważne fakty 
i wydarzenia z życia Gminy Słopnice. Wójt 
przypisał wszystkie sukcesy i pozytywne zmiany 
pierwszego 20-lecia istnienia Gminy, dobrej 
i zgodnej pracy oraz zaangażowaniu mieszkańców 
Słopnic. To te cechy pozwoliły, że obraz Słopnic 
bardzo się zmienił, a gmina się rozwija. Wszystkim 
zaproszonym gościom i całej społeczności gminnej 

wójt złożył serdeczne gratulacje i podziękowania 
za wspólną troskę i za pomoc jakiej Gmina Słopnice 
doświadczyła dla dobra lokalnej społeczności. 
Szczególne podziękowanie za podjęcie starań 
i wkład w utworzenie samodzielnej Gminy 
Słopnice, które dały początek dynamicznemu 
rozwojowi Słopnic i wielu pozytywnym zmianom, 
zostały złożone Tadeuszowi Parchańskiemu - 
inicjatorowi i koordynatorowi odłączenia się od 
gminy Tymbark i utworzenia odrębnego 
samorządu, a jednocześnie pierwszemu Wójtowi 
Gminy Słopnice, który podjął się tworzenia 
struktur Gminy na samym początku jej powstania. 
Sesja zakończyła się wystąpieniami zaproszonych 
gości i wspomnieniami na temat tworzenia, 
i początków funkcjonowania Gminy Słopnice.

  15 LAT WSPÓŁPRACY Z CHLEBNICAMI  15 LAT WSPÓŁPRACY Z CHLEBNICAMI  15 LAT WSPÓŁPRACY Z CHLEBNICAMI

Dokładnie 22 października br. upłynęło 15 lat od zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy gminą 
Słopnice i słowackimi Chlebnicami. Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu i na zaproszenie  
władz Chlebnic, kilkuosobowa delegacja gminy Słopnice przebywała z wizytą na Słowacji. 

Samorząd gminy Słopnice reprezentowali radni 
gminy Słopnice na czele z przewodniczącym 
Józefem Filipiakiem, Wójt Adam Sołtys, Sekretarz 
Maria Nowak, Skarbnik Jan Więcek oraz dyrektorzy 
szkół zaangażowani we współpracę na szczeblu 
edukacji. Dzień poświęcony współpracy 
partnerskiej rozpoczął się wspólnym udziałem we 
mszy św. W niedzielne południe odbyła się 
uroczysta sesja w całości poświęcona obchodom 
piętnastolecia współpracy partnerskiej Słopnice-
Chlebnice. W posiedzeniu udział wzięły osoby 
zaangażowane w rozwój współpracy zagranicznej 
od początków jej trwania, zarówno po stronie 
miasta partnerskiego, jak i Słopnic. Gości przywitał 
Starosta Chlebnic Milan Maxon, a następnie 
przedstawił krótkie podsumowanie i najisto-
tniejsze fakty z okresu 15 lat wspólnej współpracy.  

Ważnym elementem jubileuszu były również 
wystąpienia wójta Adama Sołtysa oraz dawnego 
Starosty Chlebnic Józefa Strapec, osób które 
inicjowały współpracę partnerską. Spotkanie było 
także okazją do podziękowania zarówno 
inicjatorom współpracy partnerskiej, jak i tym, 
którzy na co dzień realizowali, bądź realizują jej 
założenia. W imieniu samorządu gminy Słopnice 
wójt Adam Sołtys przekazał staroście pamiątkowy 
obraz z krajobrazem Chlebnic pochodzącym 
z pierwszej wizyty odbytej przez delegację ze 
Słopnic w 2002 roku. Zamiast tradycyjnego 
podpisania dokumentów odnawiających 
porozumienie włodarze gmin przekazali sobie flagi 
gmin, które od tej pory będą wywieszane podczas 
lokalnych uroczystości z udziałem delegacji obu 
miejscowości. Część oficjalną zakończyły wspólne 
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wspomnienia i rozmowy na temat dalszej 
współpracy. 
Podpisane przeszło 15 lat temu porozumienie 
samorządów, przerodziło się w realną współpracę 
pomiędzy różnymi organizacjami. Dziś spotykają 
się i współpracują ze sobą m. in. szkoły, 
nauczyciele, rady gmin, proboszczowie, strażacy, 
kluby sportowe, sportowcy, turyści, dzieci 

młodzież.
Warto dodać, że gmina Chlebnice to pierwsza 
partnerska miejscowość, z którą gmina Słopnice, 
zawarła umowę o współpracy. Dzisiaj w gronie 
miast partnerskich Słopnic są jeszcze cztery inne 
miejscowości: Balkany (Węgry), Lazari (Rumunia), 
Giesshubl (Austria) i Zajta (Węgry).

„AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR” „AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR” 
– CZYLI O TYM JAK SENIORZY POSTANOWILI – CZYLI O TYM JAK SENIORZY POSTANOWILI 

ZROBIĆ DLA SIEBIE COŚ PRZYJEMNEGOZROBIĆ DLA SIEBIE COŚ PRZYJEMNEGO

„AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR” 
– CZYLI O TYM JAK SENIORZY POSTANOWILI 

ZROBIĆ DLA SIEBIE COŚ PRZYJEMNEGO
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Już dziś przypominam, że w okolicach Dnia Babci i Dziadka odbędzie się kolejne 
spotkanie noworoczne z seniorami. Przypominam też, że nie wysyłamy zaproszeń 
do wszystkich seniorów, ale tylko do tych, którzy wcześniej wyrazili taką wolę. 
Dlatego też prosimy o zgłaszanie osób, które do tej pory nie brały udziału w tych 
spotkaniach, ale teraz chciałyby to zmienić.

Edward Sroka

PRAWDZIWA HISTORIA POWSTANIA PRAWDZIWA HISTORIA POWSTANIA 
OBELISKU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA OBELISKU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
PRAWDZIWA HISTORIA POWSTANIA 
OBELISKU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 

Co mają wspólnego Słopnice z miastem Rydułtowy na Śląsku? Okazuje się, że łączy nas znacznie 
więcej niż przypuszczamy. Mogliśmy się o tym przekonać goszcząc w Słopnicach, w dniach 15-17 
września br., członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z Rydułtów. To właśnie za 
sprawą tej wizyty zostały odkryte na nowo karty historii powstania obelisku nieznanego żołnierza.

Harcerze Kręgu Rydułtowy przebywal i  
w Słopnicach na zgrupowaniu na wzór obozu, który 
odbył ich hufiec harcerski w sierpniu 1931 roku. To 
właśnie w Słopnicach, przeszło 86 lat temu został 
zorganizowany kurs zastępowych Hufca ZHP 
Rydułtowy pod komendą druha harcmistrza Jana 
Klamy. Trwałą pamiątką ówczesnego pobytu 
harcerzy śląskich w naszej miejscowości jest, jak 
się okazuje pomnik poświęcony „Nieznanemu 

Żołnierzowi” z lat wojny o niepodległość 1918 
roku. Obelisk ten znajduje się na skwerku ziemi 
w centrum Słopnic Dolnych (obok kwiaciarni), 
a bliżej znanym wśród mieszkańców jako obelisk 
legionisty. To właśnie ten pomnik jest pomostem 
łączącym Słopnice i Rydułtowy oraz niezwykle 
cennym reliktem przeszłości, w czym utwierdzili 
nas nasi  goście.
Trzydniowa wizyta dwudziestoosobowej grupy 
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harcerzy seniorów pod komendą Ryszarda Zawisza 
upłynęła na poznaniu miejscowości i zabytków 
Słopnic, a także Beskidu Wyspowego w aspekcie 
wydarzeń z okresu I wojny światowej i podążając 
śladami tamtego sierpnia 1931 r. Grupa 
skoncentrowała się na tych zabytkach historii, 
które harcerski kurs Hufca Rydułtowy spotkał 
w czasie jego trwania. Harcerze Stowarzyszenia 
Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” spotkali się przy 
obelisku Nieznanego Żołnierza, a podczas 
specjalnej sesji historycznej przekazali wójtowi 
Adamowi Sołtysowi dokumenty źródłowe  zawarte 
w starej „Kronice Hufca męskiego ZHP 
w Rydułtowach” z 1935 roku na temat historii 
powstania pomnika.  Tam też czytamy, że hufcowy 
kurs harcerski, prowadzony przez komendanta 
hufca, harcmistrza Jana Klamę odbywał się w 
Słopnicach i właśnie tutaj z jego inicjatywy został 
posadowiony w sierpniu 1931 roku pamiątkowy 

obelisk.  Przetrwał on czas wojny, okres zmian 
społecznych i do dzisiaj jest świadectwem epizodu 
wspólnej historii Słopnic i Hufca Rydułtowy. Na 
pamiątkę spotkania po latach wójt Adam Sołtys 
wręczył druhom pamiątkowy grawer.
      Anna Strug

OBÓZ PARTYZANCKI NA MOGIELICYOBÓZ PARTYZANCKI NA MOGIELICYOBÓZ PARTYZANCKI NA MOGIELICY
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Członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
1 PSP AK w czasie prac archeologicznych w obozie 1 PSP AK w czasie prac archeologicznych w obozie 
partyzanckim na Mogielicypartyzanckim na Mogielicy

Członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
1 PSP AK w czasie prac archeologicznych w obozie 
partyzanckim na Mogielicy

Partyzanci oddziału „Wilk” w jednym z baraków w obozie Partyzanci oddziału „Wilk” w jednym z baraków w obozie 
na zboczach Mogielicy. Lato 1944 r. na zboczach Mogielicy. Lato 1944 r. 
(ze zbiorów Jerzego Krzewickiego)(ze zbiorów Jerzego Krzewickiego)

Partyzanci oddziału „Wilk” w jednym z baraków w obozie 
na zboczach Mogielicy. Lato 1944 r. 
(ze zbiorów Jerzego Krzewickiego)
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Aluminiowy orzełek wykonany przez partyzantów Aluminiowy orzełek wykonany przez partyzantów 
(ze zbiorów Dawida Golika)(ze zbiorów Dawida Golika)
Aluminiowy orzełek wykonany przez partyzantów 
(ze zbiorów Dawida Golika)

Otwarcie ścieżki historycznej Otwarcie ścieżki historycznej 
Śladami OP AK „Wilk” na MogielicyŚladami OP AK „Wilk” na Mogielicy
Otwarcie ścieżki historycznej 
Śladami OP AK „Wilk” na Mogielicy

Rekonstrukcja sztabu partyzanckiego Rekonstrukcja sztabu partyzanckiego 
w obozie na Mogielicyw obozie na Mogielicy
Rekonstrukcja sztabu partyzanckiego 
w obozie na Mogielicy
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W celu upamiętnienia wydarzeń sprzed ponad 70 lat, Gmina Słopnice wydała obszerną broszurę 
historyczną opisującą powstałe dotychczasowe ścieżki historyczne: 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
im. Kpt. Juliana Krzewickiego „Filipa” oraz Śladami Oddziału Partyzanckiego AK „Wilk”. Publikacja 
zawiera mapkę z przebiegiem tras, lokalizację miejsc historycznych, parkingów oraz warianty 
pieszych wycieczek w rejonie masywu Mogielicy. Oprócz tego broszura zawiera opisy partyzanckich 
historii oraz unikatowe zdjęcia z 1944r. Publikacja jest dostępna w budynku Urzędu Gminy Słopnice 
oraz na stronie internetowej www.slopnice.pl                         Serdecznie zapraszamy na szlak!

ZMIANY W ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓWZMIANY W ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓWZMIANY W ZASADACH SEGREGACJI ODPADÓW

Od nowego 2018 roku w gminie Słopnice segregujemy odpady komunalne w nowy zmieniony sposób. 
Dotychczas odpady segregowało się na tzw. „odpady suche” (szkło, plastik, metal, papier) worek biały 
i worek zielony i wszystkie pozostałe odpady tzw. „odpady mokre” worek innego koloru.
Zmiany jakie zostają wprowadzone w 2018 roku wynikają z nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. 
Według tych przepisów selektywnie ma się zbierać odpady w ramach frakcji; papieru, szkła, metali, 
tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji.
Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury należy gromadzić w workach 
(pojemnikach) koloru NIEBIESKIEGO, oznaczonych napisem „PAPIER”.
Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy gromadzić w workach (pojemnikach) koloru 
ZIELONEGO, oznaczonych napisem „SZKŁO”.
Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe ma się zbierać w workach 
(pojemnikach) koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zbierać do worków 
(pojemników) koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”.
Wszystkie pozostałe odpady to tzw. odpady zmieszane – można je umieszczać w dowolnym innym niż 
powyższe worku.

Ministerstwo Środowiska instruuje:

PAPIER
Do  worka na papier wrzucać: NIEBIESKIEGO opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, 
prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier 
pakowy, torby i worki papierowe.
Do worków na papier : ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru nie wrzuca się
lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po 
mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 
tapet, pieluch jednorazowych i  innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

SZKŁO
Do  worka na szkło wrzucać: ZIELONEGO butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Do worków na szkło : ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła nie wrzuca się
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, 
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.
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METAL I TWORZYWA SZTUCZNE
Do  worka na metale i tworzywa sztuczne przykładowo wrzucać: odkręcone i zgniecione ŻÓŁTEGO
plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości, 
kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach 
i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików. 
Do worków na metale i tworzywa sztuczne : butelek i pojemników z zawartością, nie wrzuca się
plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych, opakowań po olejach 
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

BIO
Odpady biodegradowalne zaleca się przede wszystkim kompostować na terenie nieruchomości 
(z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu). Jedynie osoby nie mające możliwości 
kompostowania, np. ze względu na niewielką działkę – jednak prawie wszyscy możliwość kompostowania 
mają – mogą te odpady wystawiać w brązowych workach. 
Do  worka można wrzucać: BRĄZOWEGO odpadki warzywne i 
owocowe, resztki jedzenia... 
Do worków na odpady biodegradowalne : nie można wrzucać
popiołu, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych 
MDF, odchodów zwierząt, ziemi i kamieni.

Posiadane jeszcze w domach worki koloru białego (na szkło, 
plastik, metal, papier) i  zielonego (na szkło) można 
wykorzystywać tak jak do tej pory (do czasu ich wyczerpania).
W 2018 roku sołtysi dostarczą do osób, które zadeklarowały 
selektywną zbiórkę odpadów – nowe worki do segregacji odpadów 
koloru żółtego, zielonego i niebieskiego. Worki koloru brązowego 
będzie można odebrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy. 

Więcej informacji na temat nowego systemu segregacji odpadów 
na stronie internetowej www.naszesmieci.mos.gov.pl

ORGANIZACJA WYWOZU ŚMIECI W 2018 ROKU
Odnośnie terminów i miejsc odbioru odpadów komunalnych to pozostają one bez zmian:
ź pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca – odbiór odpadów segregowanych 

i niesegregowanych z rejonu Słopnic Dolnych, Zaświercza i Granic (bez rejonu przyległego do drogi 
Miłkowskie),

ź drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca – odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych 
z rejonu Słopnic Górnych, Podmogielicy i Miłkowskiego w Słopnicach Dolnych.

Uwaga! W piąty poniedziałek miesiąca – jeśli takowy w danym miesiącu się trafi - odpady komunalne 
nie są odbierane.
W trosce o ochronę środowiska, estetykę naszej miejscowości i utrzymanie czystości i porządku - prosimy 
o stosowanie się do ustalonego harmonogramu wywozu.
Odpady wystawione w nieodpowiednim terminie: po pierwsze nie są zabierane przez firmę, po drugie 
zaśmiecają otoczenie, a pozostawione na skraju drogi mogą się przyczynić do wypadku drogowego.
Przypominamy, że w kwietniu i w październiku odbywa się odbiór odpadów wielkogabarytowych 
(np. starych mebli), zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (np. lodówek, pralek, 
telewizorów itp.), opon, odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne. W innych miesiącach 
odpady te nie są odbierane. Można je natomiast we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy budynku oczyszczalni ścieków w Słopnicach. Jest on 
czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.
Co do jakości segregacji to …
Firma odbierająca odpady (Empol z Tylmanowej) dokonuje bieżącej kontroli jakości ich segregacji, 
podczas odbioru odpadów segregowanych z posesji. Sporządza protokół, wykonuje zdjęcia zawartości 
worków i miejsca ich wystawienia.
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Kontrole w bieżącym roku wykazały w niektórych workach przy kilkunastu posesjach? niedostateczny 
stopień segregacji. W workach przeznaczonych na odpady segregowane znajdował się: styropian, 
pampersy, ubrania (tekstylia), obuwie, odpady kuchenne, odpady zielone (trawa), opakowania wraz 
zawartością, odpady z budowy czy remontu. To nie jest właściwa segregacja i mamy nadzieję, że wynika 
ona z niewiedzy jak i co segregować – a nie z niedbalstwa (czy cwaniactwa). Jeżeli zjawisko to będzie się 
powtarzać, konieczne będzie obciążenie właścicieli opłatą za odbieranie śmieci zbieranych w sposób 
nieselektywny. W trosce o środowisko - segreguj odpady!

JAK ZAŁATWIAĆ SPRAWY URZĘDOWE JAK ZAŁATWIAĆ SPRAWY URZĘDOWE 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?

JAK ZAŁATWIAĆ SPRAWY URZĘDOWE 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?

Od lat mówi się o załatwianiu spraw drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędach i bez 
wychodzenia z domu. Rzeczywiście można już załatwić szereg spraw w ten sposób. By korzystać 
z takiej możliwości, trzeba dysponować podpisem elektronicznym.

PROFIL ZAUFANY ZAŁÓŻ I KORZYSTAJ 

Z JEGO MOŻLIWOŚCI
Posiadanie i możliwość podpisu elektronicznego to 
dosyć kosztowne rozwiązanie, na które pozwoliło 
sobie tylko cześć społeczeństwa. Wymyślono inny 
i zupełnie bezpłatny sposób podpisywania 
dokumentów elektronicznych w urzędach - tak 
zwany „profil zaufany”. Ogólnie mówiąc jest to 
platforma internetowa, która po rejestracji 
i potwierdzeniu tożsamości umożliwia podpisy-
wanie dokumentów elektronicznych kodem 
cyfrowym wysyłanym za pomocą SMS na podany 
numer telefonu komórkowego. Działa to całkiem 
podobnie jak podpisywanie przelewów elektro-
nicznych w banku. 
Do niedawna problemem było samo założenie 
profilu zaufanego, bo w celu potwierdzenia 
tożsamości trzeba było udać się do ZUS lub Urzędu 
Skarbowego. Obecnie, od października br. profil 
zaufany można potwierdzić także w Urzędzie 
Gminy Słopnice. 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP 
znajduje się w pokoju nr 4 – Sekretariat oraz 

pokoju nr 10 – Urząd Stanu Cywilnego. Jest on 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

JAKIE TO MOŻE DAĆ KORZYŚCI?
Posiadając profil zaufany, można załatwić wiele 
spraw we wszystkich urzędach w Polsce. Można to 
robić z domu, w tym z zagranicy, bez przyjazdu do 
kraju. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że 

informatyzacja usług publicznych w naszym kraju 
dopiero się zaczyna. I tak naprawdę ciężko 
załatwić sprawę bez żadnych dokumentów 
papierowych. Są jednak takie sprawy, jak choćby 
składanie deklaracji w ZUS, w Urzędzie 
Skarbowym, wpis do rejestru wyborców, czy 
uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego. Można 
także złożyć wniosek o 500+ przez stronę 
https://empatia.mpips.gov.pl. Posiadając profil 
zaufany można też przesyłać do Urzędu Gminy 
pisma w różnych sprawach, dołączając podpis jako 
załączniki do tak zwanego pisma ogólnego. 
Korespondencję również można odbierać drogą 
elektroniczną.
Ale najważniejsze jest to, co dopiero jest 
przygotowywane. Otóż w obecnym roku Gmina 
Słopnice bierze udział w projekcie „Nowoczesna 
i skuteczna e-administracja”. W ramach tego 
projektu planowane jest uruchomienie tak 
zwanego „Panelu interesanta”. Będzie to strona 
internetowa, za pomocą której będzie można 
sprawdzić stan swoich spraw w Urzędzie Gminy 
Słopnice, na przykład należności z tytułu 
podatków, opłat za wodę, śmieci, ścieki. Będzie 
też możliwość szybkiej zapłaty należności drogą 
elektroniczną. Aby to jednak było możliwe, 
konieczne będzie potwierdzenie tożsamości (czyli 
zalogowanie). Do tego będzie właśnie 
wykorzystywany profil zaufany i dlatego też warto 
go założyć.
Krótka instrukcja założenia profilu zaufanego:
1) Wejdź na stronę internetową: https://pz.gov.pl 
2) Wejdź na zakładkę „Profil zaufany”
3) U góry po prawej stronie kliknij napis 
„Zarejestruj się”
4) Wpisz żądane dane i postępuj zgodnie 
z instrukcją.
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5) Po pozytywnym złożeniu wniosku o założenie 
profilu zaufanego odwiedź punkt potwierdzania 
profilu zaufanego i zabierz z sobą dowód osobisty.
6) Po potwierdzeniu tożsamości możesz już 
korzystać z możliwości profilu zaufanego.

CO JESZCZE NOWEGO? 
W kasie Urzędu Gminy funkcjonuje już terminal, 
umożliwiający dokonanie płatności kartą 
płatniczą, a także za pomocą telefonu 
komórkowego z użyciem aplikacji „BLIK”. W ten 
sposób będzie można zapłacić podatek czy 
uregulować inne zobowiązania. Przy pomocy karty 
lub telefonu można wpłacać każdą kwotę bez 
limitu minimalnego przeprowadzanej operacji. 

OBYWATEL i mOBYWATEL.GOV.PL
Polecamy Państwu również specjalną stronę 
Ministerstwa Cyfryzacji obywatel.gov.pl gdzie 
w prosty i przystępny sposób zostały opisane usługi, 
które państwo świadczy dla obywateli. Na chwilę 
obecną zawiera on 215 procedur, z których 38 
można załatwić przez Internet, bez wychodzenia 
z domu i o każdej porze dnia. Można m.in. 
sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL, 
sprawdzić swoje punkty karne, uzyskać odpis aktu 
stanu cywilnego. Najnowszą usługą cyfrową 
udostępnioną na portalu jest bezpłatna aplikacja 
na smartfon mObywatel, dzięki  której mamy 
szybki dostęp do swoich mDokumentów. Pierwszą 
usługą dostępną w aplikacji jest mTożsamość. 

  USUWANIE DRZEW – WOLNO CZY NIE?  USUWANIE DRZEW – WOLNO CZY NIE?  USUWANIE DRZEW – WOLNO CZY NIE?

ZMIANY W ZAKRESIE ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW

Po zamieszaniu związanym z wycinką drzew bez 
konieczności posiadania zezwolenia, w czerwcu 
weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, 
która reguluje zasady obowiązujące przy wycince 
drzew i krzewów na terenach nieleśnych. 

PIERWSZA ZASADA
Zamiar usunięcia drzew z nieruchomości 
nieleśnych (tj. gruntu ornego, łąki, pastwiska, 
zadrzewienia, gruntu zabudowanego, nieużytku 
itp.) - stanowiących własność osób fizycznych -
pozyskiwanego na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej - wymaga 
zgłoszenia wójtowi gminy.
Wymóg zgłoszenia dotyczy drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza: 
ź 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu 

jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
ź 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
ź 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 

drzew.
Zgłoszenie może być dokonane przez właściciela 
lub właścicieli działki i musi zawierać dane 
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której 

ma być usunięte drzewo oraz rysunek albo mapę 
określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości 
(gotowy druk można otrzymać w urzędzie i pobrać 
ze strony internetowej). Wójt Gminy (poprzez 
pracownika Urzędu Gminy) – w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia – dokonuje oględzin 
zgłaszanych drzew. Usunięcie drzew/a może 
nastąpić, jeżeli Wójt Gminy (w terminie 14 dni od 
dnia oględzin) nie wniósł sprzeciwu.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin 
wystąpiono o wydanie decyzji o  pozwoleniu na 
budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na 
części nieruchomości na której rosło usunięte 
drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane 
ustalone na podstawie oględzin, nakłada na 
właściciela nieruchomości w drodze decyzji 
administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za 
usunięcie drzewa.
Natomiast:
ź usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub 

przed upływem terminu (na wniesienie 
sprzeciwu przez wójta gminy),

ź usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu wójta 
gminy,
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ź usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia 
(w przypadkach gdy jest ono wymagane);

zagrożone jest administracyjną karą pieniężną. 

DRUGA ZASADA
Nie wymaga zgłaszania zamiar usunięcia 
z terenów nieleśnych:
ź drzew i krzewów owocowych,
ź drzew o wymiarach obwodu pnia (na wysokości 

5 cm) mniejszych od wyżej wymienionych,
2

ź krzewów rosnących w skupisku do 25 m , 
krzewów na terenach pokrytych roślinnością 
pełniących funkcje ozdobne,

ź drzew lub krzewów usuwanych w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego.

Poza tym bez zmian pozostaje wymóg uzyskania 
zezwolenia wójta gminy (w formie decyzji) na 
usuwanie drzew:
ź z nieruchomości nieleśnych stanowiących 

własność osób fizycznych – kiedy usuwanie 
drzew jest na cele związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,

ź z nieruchomości nieleśnych stanowiących 
własność inną niż osób fizycznych tj. osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych i innych.

Warto zapamiętać te wytyczne, aby uniknąć na 
przyszłość nieprzyjemnych sytuacji bądź kar 
finansowych związanych z wycinką drzew 
z własnych posesji.
     
    Tadeusz Florek

FITNESS I PŁYWANIE, FITNESS I PŁYWANIE, 
A NASTĘPNIE NARTY DLA UCZNIÓW  A NASTĘPNIE NARTY DLA UCZNIÓW  

FITNESS I PŁYWANIE, 
A NASTĘPNIE NARTY DLA UCZNIÓW  

Zajęcia strefy fitness, lekcje pływania, a już niebawem nauka jazdy na nartach to projekty 
z dofinansowaniem ze środków ministerialnych i urzędu marszałkowskiego, które zostały 
przygotowane przy współpracy samorządu oraz dyrektorów szkół i mają zachęcić dzieci i młodzież 
do zwiększenia aktywności ruchowej.

Dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy 
rozwój, nie tylko fizyczny, ale i intelektualny 
młodego pokolenia, ma uprawianie różnego 
rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz 
kolejny samorząd wspólnie z dyrekcją naszych 
szkół, przystąpił do realizacji projektów 
sportowych. Zgodnie uznano, że pomysł na mądre i 
aktywne zagospodarowanie czasu wolnego 
uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych ma 
ogromne znaczenie w profilaktyce zdrowotnej, 
promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym 
samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.
Pierwsze dofinansowanie gmina Słopnice 
otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
a dotyczy realizacji zajęć  gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej  dla uczniów szkół podstawowych 
i oddziałów gimnazjalnych Gminy Słopnice. Projekt 
nosił nazwę „Strefa fitness – żyj aktywnie, myśl 
pozytywnie". 
Pozaszkolne zajęcia rozpoczęły się już w drugim 
tygodniu nauki, 15 września br., a zakończyły się 
20 listopada. Z zajęć skorzystało 48 uczniów. 
Całkowity koszt finansowy projektu to 6 192 zł, 
z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu 
i Turystki wynosi 3 000 zł, a wkład własny gminy 

Słopnice brakujące 3 192 zł. 
Nasi najmłodsi uczniowie mają już za sobą zajęcia 
nauki pływania, odbywające się w ramach 
programu „Już pływam". To już kolejna edycja 
programu zrealizowana w naszych szkołach. 
W tegorocznej edycji zajęć wzięło udział  60 dzieci 
z klas  IV-VI wszystkich szkół. Młodzież uczestni-
czyła w zajęciach nauki pływania  na krytej pły-
walni w Limanowej. Lekcje odbywały się pod 
okiem instruktorów. Każdy uczeń odbył 9 wyjazdów 
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na basen, z których każdy trwał 2 godziny lekcyjne. 
Całkowita wartość projektu to koszt 16 850 zł. 
Województwo Małopolskiego przyznało naszej 
gminie na ten cel dofinansowanie w wysokości 
8 050 zł. Udział rodziców w projekcie to  kwota 
1 200 zł, natomiast samorząd finansuje koszty 
w wysokości 8 800 zł. Do kosztów projektu zalicza 
się m.in.: transport, wynajem pływalni i potrze-
bnego sprzętu, opiekę instruktora oraz nauczyciela 
i ubezpieczenie uczestników zajęć. 
Kolejny wniosek, który jest obecnie w fazie 
rozpatrywania, samorząd Gminy Słopnice złożył na 
realizację nauki jazdy na nartach zjazdowych. 
W ramach wojewódzkiego programu „Jeżdżę 
z głową”  samorząd ubiega się o dofinansowanie 
połowy kosztów szkoleń uczniów z klas IV-VII na 
stoku narciarskim. Mamy nadzieję, że już od 

połowy stycznia nasi uczniowie będą mogli szkolić 
się na trasach wyciągu narciarskiego Limanowa-
Ski.  
    Krystyna Wikar

TEATR MŁODZIEŻOWY ZE SŁOPNICTEATR MŁODZIEŻOWY ZE SŁOPNICTEATR MŁODZIEŻOWY ZE SŁOPNIC

W Słopnicach nie mamy wprawdzie Centrum Kultury z obszerną widownią i profesjonalną sceną , ale 
mamy za to utalentowaną młodzież, która przygotowała dla mieszkańców kilka wyjątkowych 
spotkań z teatrem. Za sprawą wniosku pt. „Plenerowe spotkania z nauką i kulturą” złożonego przez 
dyrektor Renatę Młynarczyk – Pach, szkoła pozyskała również na ten cel fundusze w ramach I edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Autorem spotkań z kulturą była głównie młodzież działająca w Grupie Teatralnej „Maska” przy Gimnazjum 
w Słopnicach. Młodzi aktorzy, pod kierunkiem 
opiekunów, po mistrzowsku wystawili kilka spektakli, 
które można było obejrzeć na scenie w podziemiach 
kościoła parafialnego lub budynku gimnazjum. 
Wymowne teksty, ujmujące piosenki, dbałość 
o rekwizyty i stroje, muzyka, efekty dźwiękowe 
sprawiły, że podczas przedstawień panował 
wyjątkowy klimat. 
Debiutancka sztuka została wystawiona w listopadzie 
minionego roku i nosiła tytuł „Zaduszki”. W lutym 
tego roku mieliśmy okazję obejrzeć spektakl „Ona 
i On, On i Ona”. Spektaklem wieńczącym realizację 
projektu obywatelskiego była Noc Świętojańska. Na 
widowni zasiedli m.in.: Antoni Malczak - Dyrektor 

Aktorzy spektaklu ZaduszkiAktorzy spektaklu ZaduszkiAktorzy spektaklu Zaduszki

Dialog Ona i On w wykonaniu uczniów GimnazjumDialog Ona i On w wykonaniu uczniów GimnazjumDialog Ona i On w wykonaniu uczniów Gimnazjum Podziękowania dyrektor dla młodych aktorów Podziękowania dyrektor dla młodych aktorów Podziękowania dyrektor dla młodych aktorów 
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Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, Małgorzata Kalarus - Zastępca dyrektora MCK Sokół, Grzegorz 
Biedroń - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marek Harbaczewski koordynator projektu, Adam 
Sołtys Wójt Gminy Słopnice, dyrektorzy szkół, księża, rodzice uczniów oraz mieszkańcy Słopnic. 

Oprócz teatru, w ramach projektu zostało zrealizowanych jeszcze kilka innych zadań. Dla wszystkich 
dzieci naszych szkół zorganizowano pokazy doświadczeń chemicznych „Żywiołowe reakcje chemiczne” 
czy „Ulotny suchy lód”, a także kino plenerowe. Z pozyskanych środków zakupiono także scenę i krzesła 
dla publiczności.

W SPORCIE JESTEŚMY MOCNIW SPORCIE JESTEŚMY MOCNIW SPORCIE JESTEŚMY MOCNI

W gminie Słopnice działa kilkanaście klubów 
sportowych, które zrzeszają miłośników wielu 
różnych dyscyplin sportowych.  Niemal co tydzień 
docierają z zewnątrz pochlebne opinie na temat 
sukcesów i  wysokich osiągnięć w rywalizacji 
sportowej naszych uczniów, klubów i drużyn. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim sportowcom 
osiągnięć mijającego roku, jak również osobom 
troszczącym się i wspierającym rozwój talentów 
sportowych. Chcemy jednak zwrócić szczególną 
uwagę na młode talenty: Andrzeja Kowalczyka,  
Emila Juszczaka oraz braci Bartłomieja, Michała i 
Piotra Kowalczyków – sportowców ze Słopnic.

JUNIOR LEKKOATLETYKI
Andrzej Kowalczyk to 20-letni zawodnik ze Słopnic 
trenujący biegi średnie w ULKS ,,Fajfer 2001” 
w Łapanowie pod okiem trenera Stanisława 
Karasia, a od października trenera Grzegorza 
Sobczyka. To wzorowy student AWF w Krakowie 
i obecnie zawodnik powołany do Kadry Polskiej. 
Trenuje biegi piąty rok, a w swojej kolekcji posiada 
kilkanaście trofeów z imprez ogólnopolskich 
z kategorii wiekowych juniora młodszego i juniora. 
W sezonie 2017 wywalczył Mistrzostwo Polski 
Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych, 
dwukrotne Mistrzostwo Polski  Zrzeszenia LZS  na 

dystansie 1500 i 3000 m, dwa tytuły Wicemistrza 
Polski Juniorów na dystansie 1500 i 3000m oraz 
wygrał Ogólnopolski Bieg Przełajowy w Żerkowie na 
dystansie 5000 m. 
Warto dodać, że Andrzej dzieli swoją pasję 
z bratem Krzysztofem, który także próbuje sił 
w kategorii juniorów młodszych. 

MISTRZ SUPERENDURO
Emil Juszczak to 22 - letni członek Beskidzkiego 
Klubu Freestyleowo Motocrossowego FLOW ze 
Słopnic i zawodnik Sherco Joniec Team. W tym 
sezonie sportu motocyklowego zdobył tytuł Mistrza 

Andrzej Kowalczyk (pierwszy z lewej) Andrzej Kowalczyk (pierwszy z lewej) 
podczas mistrzostw w Toruniupodczas mistrzostw w Toruniu
Andrzej Kowalczyk (pierwszy z lewej) 
podczas mistrzostw w Toruniu

Widowisko Noc ŚwiętojańskaWidowisko Noc ŚwiętojańskaWidowisko Noc Świętojańska Goście specjalni spektaklu podsumowującego projektGoście specjalni spektaklu podsumowującego projektGoście specjalni spektaklu podsumowującego projekt

Zaangażowanie i profesjonalizm pokazany przez młodzież i ich opiekunów 
zasługuje na szczególne uznanie.
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Polski Open Super-
Enduro 2017, na co 
złożyły się udane starty 
w kolejnych rundach 
mistrzostw m.in. w No-
wym Targu, Buczku, By-
tomiu, Lublinku i Obor-
nikach. Na koncie Emila 
Juszczaka odnotować 
można także start w 
wielu prestiżowych im-
prezach o randze mię-
dzynarodowej Super-
Enduro World Cham-
pionship czy Red Bull 

111 Megawatt. W grudniu, razem z dwoma innymi 
zawodnikami reprezentował Polskę w Mistrzo-
stwach Świata FIM SuperEnduro. Po zaciętej batalii 
Emil Juszczak zajął 3 miejsce i stanął na podium. To 
ogromy sukces naszego sportowca w tej randze 
zawodów! Już w styczniu wystartuje w zawodach 
w Niemczech.

MOCNI W SPORTACH SIŁOWYCH
Bartłomiej, Michał i Piotr Kowalczyk to bracia ze 
Słopnic, których pasją stały się sporty siłowe. 
W tym sporcie dużą rolę odgrywa tężyzna fizyczna 
oraz masa mięśniowa. Ulubioną przez nich 
dyscypliną jest trójbój siłowy – przysiad ze sztangą, 
wyciskanie leżąc i podnoszenie sztangi z ziemi. Na 
co dzień zajmują się pracą, studiami i nauką, 
a każdą wolną chwilę spędzają na treningach. 
Startując w zawodach reprezentują krakowskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Azory 
Kraków i oczywiście gminę Słopnice. Bartłomiej 
i Piotr występują w klasie Junior 20, Michał 
reprezentuje klasę Junior 16. W tym roku mają za 
sobą kilka udanych startów. Michał Kowalczyk 
zdobył tytuł Mistrza Polski w wyciskaniu 

klasycznym do lat 16. Pobił też dwa rekordy Polski 
w wyciskaniu leżąc kolejno na 127.5 kg i 130 kg 
podczas Mistrzostw Polski w trójboju siłowym 
klasyczny. Wcześniejszy rekord również należał do 
Michała i wynosił 125,5 kg. Został on pobity na 
Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym 
klasycznym, gdzie Michał został wicemistrzem 
Polski przegrywając z mistrzem jedynie o 4,5 kg. 
Natomiast 30 września br. wygrał Otwarte 
Mistrzostwa Śląska w wyciskaniu leżąc zaliczając 
127,5kg w kategorii +74 kg do lat 16. Najstarszy 
z braci Piotr Kowalczyk na swoim koncie ma tytuł 
Wicemistrza Polski do lat 20 w kategorii 74 kg 
(zaliczając 132,5 kg), wicemistrzostwo Pucharu 
Polski oraz 3 miejsce na Mistrzostwach Polski 
w trójboju siłowym klasycznym. W Zielonkach na 
Otwartych Mistrzostwach MTKKF zdobył 4 medale. 
Wygrał w juniorach do lat 20 kategorie do 74kg 
w wyciskaniu leżąc oraz uzyskał tytuł Wicemistrza 
w Trójboju Siłowym. Wziął udział także w rywa-
lizacji z seniorami uzyskując, zarówno w trójboju 
jak i wyciskaniu leżąc, drugie miejsce. Bartłomiej 
Kowalczyk zajął 4 lokatę Mistrzostw Polski 
w wyciskaniu leżąc klasycznym w kategorii 
powyżej 83 kg do lat 20 zaliczając 145 kg oraz 
4 miejsce na Pucharze Polski w trójboju siłowym 
klasycznym”. 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Dziękujemy za promocję i reprezentację Gminy Słopnice.

Emil odbiera statuetkę PZM Emil odbiera statuetkę PZM 
podczas Gali Sportu podczas Gali Sportu 

Motocyklowego 2017Motocyklowego 2017

Emil odbiera statuetkę PZM 
podczas Gali Sportu 

Motocyklowego 2017

Na podium Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro w KrakowieNa podium Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro w KrakowieNa podium Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro w Krakowie

Michał, Piotr i Bartłomiej KowalczykMichał, Piotr i Bartłomiej KowalczykMichał, Piotr i Bartłomiej Kowalczyk



Trasa narciarstwa biegowego MogielicaTrasa narciarstwa biegowego MogielicaTrasa narciarstwa biegowego Mogielica

Serdecznie zapraszamy na trasy narciarstwa biegowego Mogielica. Warunki na 
trasie dostępne na www.trasymogielica.pl (kamerka internetowa) oraz 
Fanpage na Facebooku. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 

00 00czynna 7 dni w tygodniu od 9  do 17 .  


