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 Mija kolejna kadencja samorządu 2014-2018. Jako 
wójt gminy, chcę przedstawić Państwu to wszystko co 
zrobiliśmy i czym się zajmowaliśmy w ciągu tych 
czterech lat kadencji. 

 Takie są reguły demokracji, że Państwo wybieracie swoich 
przedstawicieli (radnych, wójta), którzy w Waszym imieniu 
zajmują się wspólnymi sprawami publicznymi, dbając o rozwój 

i całą wspólnotę samorządową. Dziś jest czas, aby rozliczyć się z naszych działań. Temu właśnie służy aktualne wydanie 
Biuletynu Informacyjnego Nasze Słopnice. 
 Za te cztery lata na inwestycje przeznaczyliśmy bardzo znaczącą kwotę ok. 20 mln zł.  Było to możliwe dzięki 
środkom własnym, ale również pozyskanym ze źródeł zewnętrznych.  Środki pozyskane dały kwotę 7 mln zł i pochodziły 
głównie ze środków Unii Europejskiej, rządu, samorządu wojewódzkiego, z powiatu. W trakcie czterech lat staraliśmy się 
wykorzystać wszystkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Oczywiście nie zawsze się to udawało, bo środków 
jest znacznie mniej niż potrzeb, ale uzyskane 7 mln zł to duże wsparcie dla Gminy. 
Najwięcej środków, bo ok 10 mln zł przeznaczyliśmy na drogi gminne, wewnętrzne i powiatowe. Szczególnie cieszy mnie 
uporządkowanie centrów Słopnic Dolnych, Słopnic Górnych, przebudowa mostów, chodniki i oświetlenie. To poprawia nie 
tylko estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg, a w przypadku dróg osiedlowych poprawia 
komunikację dla mieszkańców. 
Trudnym, kosztownym i ciężkim zadaniem mijającej kadencji była kontynuacja budowy kanalizacji. Pomimo tych trudności 
mamy wszyscy świadomość, że jest to bardzo potrzebna i podstawowa infrastruktura, która w znakomity sposób poprawia 
komfort życia mieszkańców. Jej realizacja wymaga ingerencji w prywatną własność, dlatego bardzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za życzliwość, zgodę i zrozumienie oraz współpracę. To pozwoliło na wykonanie 33 km sieci (i dodatkowe 
15 km, które jest w realizacji) oraz przyłącz do sieci kanalizacyjnej blisko 600 posesji. 
Oprócz tych dwóch podstawowych zadań było wykonywane bardzo wiele innych m.in. w zakresie dostarczania wody, 
remontów szkół i przygotowania ich do zmian w systemie oświaty. Sporo środków przeznaczyliśmy na infrastrukturę 
sportową, rekreacyjną, turystyczną, budując w każdym sołectwie różnego rodzaju obiekty – place zabaw, otwarte strefy 
aktywności, boiska sportowe. 
Staraliśmy się również dbać o bezpieczeństwo wyposażając straże pożarne w odpowiedni sprzęt i urządzenia potrzebne dla 
coraz bardziej profesjonalnej ochotniczej straży. Cieszę się, że udało się zakupić nowy samochód specjalistyczny dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych. Niebawem zastąpi on wysłużonego 33 letniego Mercedesa. Ale sprzęt 
to nie wszystko. Cieszę się ogromnie, że są młodzi ludzie, którzy są gotowi do społecznej bezinteresownej pracy dla dobra 
wspólnego.
Inwestycje są ważne, ale ważniejsze są relacje z mieszkańcami. Cieszę się, że w Słopnicach społeczeństwo jest bardzo 
aktywne. Działają 23 organizacje pozarządowe, skupiające pasjonatów sportu, nauki, kultury, sztuki, folkloru, historii, 
spraw społecznych. Samorząd inicjuje, wspiera i wspomaga te instytucje, ale bez zaangażowania wielu osób nie byłaby 
możliwa ich piękna działalność. Działalność na rzecz Gminy Słopnice. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję i liczę na dalszą 
pracę. 
Kluczowym elementem jest też bardzo dobra współpraca i zrozumienie z Radą Gminy Słopnice. Wspólnie pracujemy nad 
rozwiązaniem wielu problemów, nad rozbudową i modernizacją obiektów, które służą wszystkim, oraz profesjonalność 
i życzliwość pracowników urzędu gminy.
Duży nacisk i sporo czasu oraz środków finansowych przeznaczyliśmy na oświatę. Cieszy mnie, że na dziś mamy 
w Słopnicach oświatę na dobrym poziomie, pozwalającą naszej młodzieży na wybór najlepszych szkół i dającą możliwość 
rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Szeroko rozwinięta sieć przedszkoli umożliwia uczęszczanie do przedszkola wszystkim 
chętnym z terenu gminy, a jest to już ponad 300 dzieci. Swoje usługi oferuje również żłobek prowadzony przez Spółdzielnię 
Socjalną „Okno na świat”, której współzałożycielem jest Gmina Słopnice. 
Bardzo ważnym zagadnieniem, któremu poświęcono także czas w tej kadencji to pamięć historyczna, edukacja i utrwalenie 
ważnych wydarzeń historycznych na naszym terenie. Powstała ścieżka historyczna, wyremontowano część pomników, 
wydano publikację i są organizowane uroczystości mające na celu pamięć i edukację historyczną, patriotyczną. 
 Trudno w paru zdaniach podsumować to wszystko co działo się w Gminie Słopnice przez te cztery lata, ale myślę, że 
mieszkańcy aktywnie uczestniczący w życiu gminy są bardzo dobrze zorientowani. Spotykali się z tymi sprawami na co 
dzień. Proszę pamiętać, że nie jest możliwe, aby w pojedynkę dokonać tych rzeczy. Kluczowa jest tu współpraca pomiędzy 
samorządem, powiatem, społecznością szkół, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi mieszkańcami. Wspólne, zgodne 
działanie dały sukces! Wszystkim zaangażowanym w sprawy Gminy Słopnice składam serdeczne podziękowanie. Cieszy 
mnie to, że w Słopnicach stanowimy autentyczne społeczeństwo obywatelskie, a to przecież jest istotą samorządu!
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Słopnic

Adam Sołtys, Wójt Gminy 
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RADA GMINY SŁOPNICE

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. To ona uchwala m.in. budżet, plany zagospodarowania, 
wysokość podatków czy stawki opłat za wodę i ścieki oraz odbiór odpadów. W Radzie Gminy Słopnice zasiada 
15 radnych. Radni obradują na sesjach, zwoływanych zwykle raz na kwartał, są one jawne i otwarte. Terminy i 
porządek są podawane na tablicach ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na .www.slopnice.pl
W czasie wyborów samorządowych, 16 listopada 2014 roku, spośród 33 kandydatów ubiegających się o 
mandat radnego w 15 okręgach wyborczych, wybrali Państwo swoich reprezentantów w składzie: 

ź Filipiak Józef – Słopnice Dolne Królewskie ( Przewodniczący Rady Gminy Słopnice)
ź Bednarczyk Józef – Słopnice Górne (Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Słopnice)
ź Kulpa Marek – Słopnice Dolne Królewskie
ź Wikar Bogumiła – Słopnice Dolne Królewskie
ź Szczecina Arkadiusz – Słopnice Dolne Królewskie
ź Kulpa Irena – Słopnice Mogielica
ź Kurek Adela – Słopnice Mogielica
ź Ryż Adam – Słopnice Górne
ź Curzydło Józef – Słopnice Górne
ź Ślazyk Andrzej – Słopnice Granice
ź Ślazyk Henryk – Słopnice Granice
ź Liszka Józef – Słopnice Dolne Szlacheckie
ź Piaskowy Bolesław – Słopnice Dolne Szlacheckie 
ź Porębski Marian – Słopnice Dolne Szlacheckie
ź Curzydło Elżbieta – Słopnice Dolne Szlacheckie

Pracę Rady Gminy, podobnie jak w poprzednich kadencjach, cechowała zgodna, bezsporna współpraca. 
Każdy miał nieco inny punkt widzenia na różne sprawy, ale zgodne, uważne spoglądanie na rzeczywistość i 
konstruktywna wymiana podglądów, pozwoliły kontynuować pracę nad rozwojem Słopnic i ich 
udoskonaleniami. W pracy Rady Gminy dobro Gminy Słopnice zawsze traktowane było jako wspólny cel. 
Bezsporne decyzje i zgoda w działaniu znalazły swój pozytywny finał, w postaci realnych budżetów, wielu 
inwestycji, projektów i inicjatyw.

Rada Gminy Słopnice w czasie obradRada Gminy Słopnice w czasie obradRada Gminy Słopnice w czasie obrad  Każde spotkanie z Radą, wójt   Każde spotkanie z Radą, wójt  
zaczyna od sprawozdania zaczyna od sprawozdania 

z działalnościz działalności

 Każde spotkanie z Radą, wójt  
zaczyna od sprawozdania 

z działalności

 Praca radnych w terenie Praca radnych w terenie Praca radnych w terenie

 Regularne wizytowanie inwestycji gminnych Regularne wizytowanie inwestycji gminnych Regularne wizytowanie inwestycji gminnych
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BUDŻET GMINY SŁOPNICE

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i 
wydatków. Projekt jest przygotowywany przez 
wójta we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami 
poszczególnych wydziałów i referatów Urzędu 
Gminy. Projekt, wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego, jest przesyłany do zaopiniowania 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO). O 
ostatecznym jego kształcie decydują radni w 
głosowaniu. W ciągu roku wprowadzane są do niego 
mniejsze lub większe zmiany. Po zakończeniu roku, 
radni oceniają wykonanie budżetu przez wójta, na tej 
podstawie udzielając – lub nie – absolutorium. W 
ciągu tej kadencji wójt gminy uzyskał czterokrotnie 
jednogłośne absolutorium. 

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDŻETU ZA LATA 
KADENCJI 2014-2018
  
Łączne dochody budżetowe
120 530 362 zł
Łączne wydatki budżetowe
123 732 143 zł
Łączne wydatki inwestycyjne
19 663 410 zł
Łączne wpływy z podatków i opłat lokalnych 
mieszkańców
2 829 813 zł
Łączne środki pozyskane 
 7 016 546 zł
Łączna kwota zadłużenia 
1 884 563 zł
Średnie dochody na 1 mieszkańca
18 095 zł
Średnie wydatki na 1 mieszkańca
18 576 zł
Wartość nieruchomości gruntowych
5 163 242 zł
Wartość mienia komunalnego
 45 721 942 zł

DOCHODY BUDŻETOWE 2015-2018 (W ZŁ)

WYDATKI BUDŻETOWE 2015-2018 (W ZŁ)

WPŁYW Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
MIESZKAŃCÓW 2015-2018 (W ZŁ)

KWOTA ZADŁUŻENIA 
W LATACH 2015-2018 (W ZŁ) 

Gmina Słopnice jest w dobrej, stabilnej sytuacji 
finansowej. Żaden z budżetów w latach 2014-2018 
nie był zagrożony. Wszystkie wydatki znalazły 
pokrycie w dochodach budżetowych. Aktualne 
zadłużenie wynosi 1 884 563 zł, co stanowi 5,6 % 
dochodów budżetowych (dopuszczalny próg 
zadłużenia do 60% dochodów budżetowych). Jest to 
jeden z najniższych wskaźników zadłużenia wśród 
samorządów powiatu limanowskiego. Kwotę 
zobowiązań finansowych obejmuje pozostały do 
spłaty w latach 2018-2019 kredyt na finansowanie 
inwestycji gminnych (300 000 zł) oraz pozostałą do 
spłaty pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Słopnicach 
(1 584 563 zł). Należy dodać, że umowa pożyczki 
z WFOŚiGW została zawarta w dniu 13 maja 2016 r. 
i opiewała na kwotę 2 184 563 zł. Pożyczka ta 
została zaciągnięta na preferencyjnych warunkach 
i podlega umorzeniu w wysokości 983 053,35 zł 
(tj. 45 % wartości tej pożyczki). 
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Źródłem pozyskanych przez Gminę Słopnice 
środków były głównie dotacje i dofinansowania 
pochodzące z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, 
województwa oraz powiatu. Łącznie w latach 2014-
2018 samorząd pozyskał 7 mln zł ze źródeł 
zewnętrznych.

ŚRODKI POZYSKANE W LATACH 2015-2018 (W ZŁ)

INWESTYCJE KADENCJI 2014-2018

Miniona kadencja stanowiła kontynuację przyjętej 
przez samorząd polityki prorozwojowej. W kadencji 
2014 – 2018 największe środki inwestycyjne zostały 
przeznaczone na dalszy rozwój i modernizację sieci 
drogowej, kontynuację budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej, rozbudowę sieci wodociągowej, rozwój 
obiektów szkolnych, sportowych oraz stworzenie 
miejsc rekreacji. Poniżej prezentujemy Państwu 
inwestycje zrealizowane w okresie ostatnich 
czterech lat kadencji samorządu.

Łączne nakłady na inwestycje w kadencji 2014-
2018  
19 663 410 zł 
Łączna kwota środków przeznaczonych na 
kanalizację
5 134 295  zł
Łączna kwota inwestycji oświatowych 
767 080 zł
Łączne środki na inwestycje drogowe 
10 025 306 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE 2015-2018 (W ZŁ)

SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ
Po wybudowaniu w poprzednie j  kadencj i 
oczyszczalni ścieków i pierwszego etapu sieci 
kana l i zacy jne j  d la  os ied l i  o  na jwiększym 
zagęszczeniu budynków na odcinku Folwark Dolny, 
Plebańskie – Wójtostwo (łącznie 24 osiedla)  w 
kadencji 2014-2018 samorząd z pozytywnym 
skutkiem realizował budowę kolejnych odcinków 
sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na bardzo 
wysokie koszty zadania, prace realizowano etapami. 
Za okres czterech lat wybudowano łącznie 33,3 km 
sieci kanalizacyjnej w 18 osiedlach i zrealizowano 
474 przyłącza. Na przełomie 2014 i 2015 roku, w 
ramach I zadania powstał kolektor ściekowy od 
Urzędu Gminy do osiedla Grabkówka. W ramach 
prac wykonano szereg skomplikowanych prac jak np. 
przejście nad rzeką w osiedlu Zieleńskówka, 
sześciometrowe wykopy w osiedlu Staniszówka, 

Łączne środki na zaopatrzenie w wodę 
781 732 zł
Łączna kwota pozostałych inwestycji
2 954 997 zł
Najkosztowniejsze zadanie inwestycyjne
1 998 525 zł - Sieć kanalizacyjna na odcinku osiedle 
Grabkówka - osiedle Ryże 
Najkosztowniejsze zadanie drogowe
1 850 425 zł - wykonanie 2,5 km chodnika przy 
drodze powiatowej 

przewierty pod drogami oraz budowa przepom-
powni ścieków pod osiedlem Jonówka. Zadanie II 
obejmujące sieć kanalizacyjną w osiedlach 
Grabkówka do szkoły podstawowej w Słopnicach 
Górnych, i zadanie III - sieć na odcinku od szkoły do 
osiedla Ryże zrealizowano w 2016 roku. 
Obecnie wykonujemy sieć kanalizacyjną po stronie 
Szlacheckiej Słopnic - na odcinku Więcki, Talaski, 
Miłkowskie, Dzioł nad Miłkowskim, Kulpówka, 
Garncarzówka, Kowalówka, Rola, Zagroda, Konickie, 
Podstaw, Folwark Górny, Piaski i Dziołówka, 
tj. kolejne 15 km sieci kanalizacyjnej i planowany 
przyłącz 250 nowych użytkowników. Ten etap prac 
przewiduje również budowę przepompowni 
ścieków pod osiedlem Rola. Termin zakończenia 
robót wyznaczono na czerwiec 2019 roku. Gotowa 
jest  również  dokumentac ja  budowy s iec i 
kanalizacyjnej w sołectwie Granice (obejmująca 
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Prace w osiedlu Dzioł nad MiłkowskimPrace w osiedlu Dzioł nad MiłkowskimPrace w osiedlu Dzioł nad Miłkowskim Wykopy pod sieć kanalizacyjna w osiedlu StaniszówkaWykopy pod sieć kanalizacyjna w osiedlu StaniszówkaWykopy pod sieć kanalizacyjna w osiedlu Staniszówka

Realizacja inwestycji pochłania spore ilości Realizacja inwestycji pochłania spore ilości 
kosztownych materiałówkosztownych materiałów
Realizacja inwestycji pochłania spore ilości 
kosztownych materiałów

Sieć kanalizacyjna w większości prowadzona jest tam, Sieć kanalizacyjna w większości prowadzona jest tam, 
gdzie ścieki spłyną grawitacyjniegdzie ścieki spłyną grawitacyjnie
Sieć kanalizacyjna w większości prowadzona jest tam, 
gdzie ścieki spłyną grawitacyjnie

SIEĆ WODOCIĄGOWA
Zaopatrzenie mieszkańców w dobrą i zdrową wodę 
to priorytet działań władz gminy. Zdrowa woda pitna 
trafia do mieszkańców z dwóch ujęć: Mogielica 
i Zaświercze oraz zbiorników zlokalizowanych na 
Dzielcu i Podgórzu. Zasoby dobrej jakości wody 
i inwestycje wykonane w poprzednich dwóch 
k a d e n c j a c h  s p o w o d o w a ł y ,  ż e  p o t r z e b y 
mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę 
zostały zaspokojone. W analizowanej kadencji 
2 0 1 4 - 2 0 1 8  i n we s t yc j e  w i n f ra s t r u k t u rę 
wodociągową polegały przede wszystkim na 
wykonywaniu przyłączy do nowych budynków, jak 
rów n i e ż  u d o s ko n a l e n i e  f u n kc j o n u j ą c yc h 
wodociągów. Za okres czterech lat rozbudowano 
sieć wodociągową o 5,5 km, dostarczając wodę do 
70 nowych użytkowników. Za najistotniejszą 
inwestycję należy natomiast uznać rozbudowę 
wodociągu w osiedlach Zagrody i Podgórze oraz 

powiększenie zbiornika wyrównawczego na Dzielcu. 
Obie inwestycje zrealizowane zostały przez 
samorząd w 2016 roku. Dzięki tej ostatniej 
inwestycji zbiornik zyskał na pojemności dodatkowe 
330 m³ wody, co pozwala na zgromadzenie 
odpowiedniego zapasu wody na wypadek awarii 

tereny, w których możliwe jest odprowadzenie 
ścieków w sposób grawitacyjny) oraz dla Sołectwa 
Mogielica. Budowa kolektora kanalizacyjnego w 
tych częściach gminy nastąpi w kolejnych latach i 
zostanie sfinansowana ze środków przyszłych 
budżetów. Oprócz nowych odcinków sieci, w ciągu 
tych czterech lat, sukcesywnie dokonywano 
rozbudowy już istniejącej sieci o nowe przyłącza – 
głównie nowe domy jednorodzinne. W sumie 

przyłączono 474 użytkowników, w tym także dwie 
szkoły podstawowe - w Słopnicach Dolnych, 
Słopnicach Górnych.

KOSZT INWESTYCJI 5 107 910 zł
BUDŻET GMINY 2 923 347 zł
Dofinansowanie:
PREFERENCYJNA POŻYCZKA Z WFOŚIGW 
2 184 563 zł

Zbiornik wody na Dzielcu po rozbudowieZbiornik wody na Dzielcu po rozbudowieZbiornik wody na Dzielcu po rozbudowie



zasilania, zwiększonego zużycia wody (obserwo-
wanego głównie w okresie weekendów i świąt) bądź 
zanieczyszczenia ujęcia przez wody opadowe. 
Obecnie z wodociągu gminnego zaopatrywane jest 
przeszło 75% gospodarstw w Słopnicach. W 2016 
roku samorząd, przy współpracy z powiatem, zakupił 
atestowany beczkowóz do transportu wody pitnej 
o pojemności 5 000 litrów. Będzie on służyć 
w sytuacjach kryzysowych lub uzupełniania 
chwilowych niedoborów wody w prywatnych 
studniach. Do prac inwestycyjnych należy również 
doliczyć wydatki dokonane dla zautomatyzowania, 
monitoringu i zdalnego zarządzania pracą urządzeń 
wodociągowych. 

KOSZT INWESTYCJI BUDŻET GMINY: 781 732 zł      766 032 zł
15 700 złDofinansowanie: BUDŻET POWIATU:  (zakup beczkowozu)

Zbiornik zasilający w wodę Zbiornik zasilający w wodę 
m.in. osiedla Zagrody i Podgórzem.in. osiedla Zagrody i Podgórze
Zbiornik zasilający w wodę 
m.in. osiedla Zagrody i Podgórze

Beczkowóz do transportu wody pitnejBeczkowóz do transportu wody pitnejBeczkowóz do transportu wody pitnej Prezentacja modułu zdalnego zarządzania sieciąPrezentacja modułu zdalnego zarządzania siecią
wodociągową i kanalizacyjnąwodociągową i kanalizacyjną

Prezentacja modułu zdalnego zarządzania siecią
wodociągową i kanalizacyjną
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ROZWÓJ I MODERNIZACJA SIECI DROGOWEJ
Miniona kadencja samorządowa to kontynuacja działań na rzecz dalszego rozwoju i udoskonalania sieci dróg 
lokalnych, gwarantujących podwyższenie ich standardów jak i  poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
W szóstej kadencji samorządu przypadającej na lata 2014 – 2018, na inwestycje drogowe w gminie Słopnice 
przeznaczono łącznie Zmodernizowano kilka kilometrów dróg powiatowych, przebudowano 10 025 306 zł. 
9 km dróg gminnych, wykonano 32 nowe odcinki dróg osiedlowych, o łącznej długości 9,7 km, a także 
wykonano szereg prac remontowo – modernizacyjnych na drogach wewnętrznych.



DROGI POWIATOWE
Jedną z pierwszych inwestycji należących do tej 
kategorii dróg było dokończenie budowy chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej Słopnice-Zalesie. Już 
w 2015 roku został wybudowany 2,5 – kilometrowy 
odcinek chodnika na dwóch odcinkach; od osiedla 
Gwizdówka do osiedla Putówka w Słopnicach 
Dolnych oraz od osiedla Sroki nad Tartakiem po 
os ied le  Zaprza ły w Słopn icach  Górnych . 
Kontynuacją prac w tym zakresie była budowa 
w 2017 roku chodnika wraz z oświetleniem ulicznym 
na odcinku od skrzyżowania pod kościołem 
w Słopnicach Górnych do mostu pod osiedlem 
Ślazykówka. Realizacja tych dwóch inwestycji 
spowodowała, że piesi mogą poruszać się 
chodnikiem przebiegającym przez niemal całą 
miejscowość - od osiedla Zapotocze w Słopnicach 
Dolnych – po osiedle Piechoty w Słopnicach 
Górnych. 
Do całości prac w zakresie ulepszania infrastruktury 
dróg powiatowych należy doliczyć kolejną, bardzo 
kosztowną, inwestycję zrealizowaną w 2017 rok na 
terenie Słopnic przez Powiat Limanowski. To remont 
3 mostów w pasie drogi Zamieście-Słopnice-Zalesie: 
przy kościele w Słopnicach Dolnych, nad remizą OSP 
w Słopnicach Górnych oraz pod osiedlem Goryczki 
w Słopnicach Górnych. Przy dwóch pierwszych 
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obiektach mostowych zostały zmodernizowane 
nawierzchnie asfaltowe. W Słopnicach Dolnych 
nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana od 
mostu w obu kierunkach: do skrzyżowania przy 
Lewiatanie i w kierunku urzędu gminy. Dodatkowo 
został przedłużony odcinek chodnika od zatoki 
przystankowej w os. U Marka, do przejścia dla 
pieszych przy Lewiatanie. Ta część inwestycji objęła 
również wymianę nawierzchni chodnika na 
granitową. W ramach inwestycji w Słopnicach 
Górnych, nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 
odcinek od mostu nad remizą OSP do skrzyżowania 
pod kościołem.
Należy podkreślić, że tak obszerny i kosztowny 
zakres prac na drodze powiatowej Zamieście-
Słopnice-Zalesie nie byłby możliwy bez dobrej 
i zgodnej współpracy ze Starostą, Zarządem i Radą 
Powiatu Limanowskiego oraz zaangażowania 
radnego powiatowego Jana Więcka (pełniącego 
również w tej kadencji funkcję Członka Zarządu 
Powiatu Limanowskiego) i poparcia radnego Józefa 
Jaworskiego.
KOSZT INWESTYCJI:  6 812 499 zł, w tym
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 1 149 710 zł
Dofinansowanie:
POWIAT LIMANOWSKI: 3 006 197 zł
BUDŻET PAŃSTWA: 2 656 592 zł

Chodnik przy drodze powiatowej w osiedlu MichałkiChodnik przy drodze powiatowej w osiedlu MichałkiChodnik przy drodze powiatowej w osiedlu Michałki Chodnik przy drodze powiatowej w Słopnicach GórnychChodnik przy drodze powiatowej w Słopnicach GórnychChodnik przy drodze powiatowej w Słopnicach Górnych

Odcinek chodnika przy osiedlu GwizdówkaOdcinek chodnika przy osiedlu GwizdówkaOdcinek chodnika przy osiedlu Gwizdówka Jeden z trudniejszych do realizacji odcinków chodnika Jeden z trudniejszych do realizacji odcinków chodnika 
przy osiedlu Sroki nad Tartakiemprzy osiedlu Sroki nad Tartakiem

Jeden z trudniejszych do realizacji odcinków chodnika 
przy osiedlu Sroki nad Tartakiem



Nawierzchnia i chodnik granitowy w Słopnicach DolnychNawierzchnia i chodnik granitowy w Słopnicach DolnychNawierzchnia i chodnik granitowy w Słopnicach Dolnych Zatoki przystankowe, chodniki Zatoki przystankowe, chodniki 
i nawierzchnia asfaltowa w Słopnicach Dolnychi nawierzchnia asfaltowa w Słopnicach Dolnych

Zatoki przystankowe, chodniki 
i nawierzchnia asfaltowa w Słopnicach Dolnych

Zmodernizowana infrastruktura drogowa Zmodernizowana infrastruktura drogowa 
w kierunku Zalesia w Słopnicach Górnychw kierunku Zalesia w Słopnicach Górnych
Zmodernizowana infrastruktura drogowa 
w kierunku Zalesia w Słopnicach Górnych

Przebudowany most nad remizą OSP Przebudowany most nad remizą OSP 
w Słopnicach Górnychw Słopnicach Górnych
Przebudowany most nad remizą OSP 
w Słopnicach Górnych

Oświetlenie, chodnik i nowa nawierzchnia Oświetlenie, chodnik i nowa nawierzchnia 
pod osiedlem Karczówkapod osiedlem Karczówka

Oświetlenie, chodnik i nowa nawierzchnia 
pod osiedlem Karczówka

Nowy most na drodze powiatowej w osiedlu GoryczkiNowy most na drodze powiatowej w osiedlu GoryczkiNowy most na drodze powiatowej w osiedlu Goryczki
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DROGI GMINNE
Wszystkie inwestycje zrealizowane na drogach 
gminnych polegały na ich przebudowie i moder-
nizacji. Drogi te przed remontem posiadały 
nawierzchnię asfaltową, ale samorząd skorzystał 
z możliwości zdobycia środków zewnętrznych na ich 
modernizację. W tej kadencji zostało poddanych 
modernizacji aż pięć dróg gminnych: Mogielica, 
Zarąbki, Folwark Górny, Pogorzelisko-Podwesoła 
oraz Kulpówka. Każda z tych inwestycji uzyskała 
dofinansowanie ze środków unijnych lub budżetu 
państwa .  W 2015 roku  przeprowadzono 
przebudowę drogi Mogielica. Została poszerzona 
jezdnia na odcinku 800 m, od osiedla Smagi do 
osiedla Wróble. Jednocześnie wykonano odbudowę 
i umocnienia korpusu drogi od strony koryta rzeki 
pod osiedlami: Sołtyse, Jurki-Pachy oraz za składem 

drewna. Zamontowano także bariery ochronne, 
znaki drogowe i wyznaczono bezpieczne przejścia 
dla pieszych.
W kolejnym 2016 roku przebudowano drogę 
Zarąbki, w sołectwie Słopnice Górne. Efektem było 
poszerzenie, ofosowanie i nowa nawierzchnia 
asfaltowa na długości 1,5 km (od kościoła 
parafialnego do osiedla Ryże i Banachy) oraz budowa 
chodnika wraz z oświetleniem ulicznym. W kolejnym 
roku modernizację przeszły dwie drogi stanowiące 
ważne łączniki komunikacyjne w gminnej sieci 
drogowej: Folwark Górnych i Pogorzelisko-
Podwesoła. Na drodze Folwark została poszerzona 
i położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 
1 km, przebiegającym pomiędzy licznymi budynkami 
m i e s z k a l n y m i .  N a  c a ł y m  o d c i n k u  d r o g i 
zmodernizowano pobocza, pogłębiono rowy 



i zamontowano korytka ściekowe. Całość prac 
zamknęła się montażem barier ochronnych 
i wykonaniem chodnika z kostki brukowej na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową Słopnice-Zalesie. 
Bardzo ważnym elementem tej inwestycji była 
modernizacja (a w rzeczywistości budowa nowego) 
mostu na potoku Słopniczanka (pod osiedlem 
Piaski). W efekcie prac most zyskał zupełnie nowy 
wygląd: odnowiono konstrukcję płyty mostu, 
wykonano bezpieczny chodnik dla pieszych oraz 
barieroporęcze. Z kolei modernizacja drogi 
Pogorzelisko-Podwesoła obejmował cały odcinek 
drogi tj. ok. 1,4 km. Na tej długości została wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa, a z uwagi na 
położenie drogi i duże nachylenie, wykonano wiele 

kosztownych prac związanych z jej odwodnieniem. 
W miejscach niebezpiecznych zamontowano bariery 
ochronne oraz próg zwalniający. W chwili obecnej 
prowadzona jest modernizacja piątej drogi gminnej 
Kulpówka, obejmujący odwodnienie i wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 800 m. 

KOSZT INWESTYCJI: 3 846 203 zł, w tym
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 1 902 173 zł
Dofinansowanie: 
BUDŻET PAŃSTWA: 1 231 474 zł
BUDŻET WOJEWÓDZTWA: 242 334 zł
DOTACJE UE: 470 221 zł
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 Droga gminna Słopnice - Mogielica Droga gminna Słopnice - Mogielica Droga gminna Słopnice - Mogielica  Droga gminna Zarąbki – na odcinku Giemziki Górne Droga gminna Zarąbki – na odcinku Giemziki Górne Droga gminna Zarąbki – na odcinku Giemziki Górne

 Oświetlenie uliczne i chodnik przy drodze Zarąbki Oświetlenie uliczne i chodnik przy drodze Zarąbki Oświetlenie uliczne i chodnik przy drodze Zarąbki Wygląd drogi gminnej Folwark Górny po przebudowieWygląd drogi gminnej Folwark Górny po przebudowieWygląd drogi gminnej Folwark Górny po przebudowie

Poszerzenie i nowa nawierzchnia drogi Folwark  Poszerzenie i nowa nawierzchnia drogi Folwark  
pomiędzy zabudowaniamipomiędzy zabudowaniami
Poszerzenie i nowa nawierzchnia drogi Folwark  
pomiędzy zabudowaniami

Zmodernizowany most na drodze FolwarkZmodernizowany most na drodze FolwarkZmodernizowany most na drodze Folwark
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Droga gminna Pogorzelisko – Podwesoła Droga gminna Pogorzelisko – Podwesoła 
od strony Granicod strony Granic
Droga gminna Pogorzelisko – Podwesoła 
od strony Granic

 Droga Pogorzelisko-Podwesoła  Droga Pogorzelisko-Podwesoła 
od strony Limanowejod strony Limanowej

 Droga Pogorzelisko-Podwesoła 
od strony Limanowej

DROGI OSIEDLOWE
To przede wszystkim modernizacja kolejnych dróg 
do osiedli. Większość mieszkańców Gminy Słopnice 
korzystała już z asfaltowych dróg prowadzących do 
ich zabudowań, a za okres ostatnich czterech lat 
przybyło kolejne 10,2 km. W ciągu tej kadencji udało 
się wykonać w sumie 32 drogi asfaltowe. Już w 2015 
roku z drogi o nawierzchni asfaltowej mogli 
korzystać mieszkańcy osiedli: Kuźle, Ślazykówka, 
Sasy, Jachymy, Bace - w sumie 2,8 km. W ramach 
tych prac wykonano także drogę do oczyszczalni 
ścieków oraz łącznik drogowy Folwark-Dziołówka. 
Kolejne 15 odcinków dróg wewnętrznych wykonano 
w 2016 roku. To drogi: Do Dworu, Czeczotki, 
Folwark Dolny, Przylaski, Górki, Dzioł nad 
Miłkowskim, Snoza, Za Folwark, Banachy, Ryże, 
Małachówka, Pierzchały, Kadele i Koprowina-
Tymbark – razem 3,9 km nawierzchni asfaltowej. 
Kolejny rok to kolejne 5 dróg: Piechotówka 
(wymiana płyt betonowych na nawierzchnię 
asfaltową), Do Sroki, Brzezie, Przylaski i Liski czyli 
ko le jne  1 ,3  km.  W 2018 roku wykonano 
nawierzchnię asfaltową na drogach: Czeczotki, 
Filipówka, Stanisze, Więcki oraz najkosztowniejszy 
i najdłuższy odcinek drogi Marciszówka. Łącznie 
ponad 1,3 km nowej nawierzchni asfaltowej. 

Realizacja kolejnych dróg osiedlowych oparta była 
przede wszystkim na wnioskach kierowanych przez 
mieszkańców, jak również interpelacji radnych 
i wniosków zebrań sołeckich. 
Reasumując można stwierdzić, że wypracowane 
i stosowane przez samorząd zasady budowy dróg 
osiedlowych, stworzyły na przełomie kolejnych 
kadencji dosyć solidną i dobrze rozbudowaną sieć. 
Mieszkańcy mogą wygodnie i  komfortowo 
dojeżdżać do swojego miejsca zamieszkania. Tylko 
na nielicznych nie ma jeszcze nawierzchni 
asfaltowej, co uniemożliwia nieuregulowany stan 
prawny własności gruntu bądź też występują spory 
własnościowe. Sądząc po ilości zrealizowanych prac 
w tym zakresie należy wnioskować, że w najbliższych 
latach inwestycje drogowe ukierunkowane będą na 
modernizację i remonty już istniejących dróg 
osiedlowych, a rzadziej na budowę nowych 
odcinków. 

KOSZT INWESTYCJI: 2 145 960 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 2 007 396 zł
Dofinansowanie: 
BUDŻET WOJEWÓDZTWA: 138 564 zł

Droga Kuźle (670 mb)Droga Kuźle (670 mb)Droga Kuźle (670 mb) Droga Bace (620 mb) Droga Bace (620 mb) Droga Bace (620 mb) 
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Droga do osiedla Snoza (565 mb)Droga do osiedla Snoza (565 mb)Droga do osiedla Snoza (565 mb) Droga Sasy (515 mb)Droga Sasy (515 mb)Droga Sasy (515 mb)

Droga i plac parkingowy przy oczyszczalniDroga i plac parkingowy przy oczyszczalniDroga i plac parkingowy przy oczyszczalni Droga do nowych zabudowań w osiedlu Ryże (247 mb)Droga do nowych zabudowań w osiedlu Ryże (247 mb)Droga do nowych zabudowań w osiedlu Ryże (247 mb)

Droga w osiedlu Banachy (560 mb)Droga w osiedlu Banachy (560 mb)Droga w osiedlu Banachy (560 mb) Wymiana płyt betonowych na nawierzchnię Wymiana płyt betonowych na nawierzchnię 
asfaltową na drodze Piechotówkaasfaltową na drodze Piechotówka

Wymiana płyt betonowych na nawierzchnię 
asfaltową na drodze Piechotówka

Droga w osiedlu  Liski (246 mb)Droga w osiedlu  Liski (246 mb)Droga w osiedlu  Liski (246 mb) Nawierzchnia asfaltowa na drodze Do SrokiNawierzchnia asfaltowa na drodze Do SrokiNawierzchnia asfaltowa na drodze Do Sroki
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Droga osiedlowa Przylaski  (160 mb)Droga osiedlowa Przylaski  (160 mb)Droga osiedlowa Przylaski  (160 mb) Droga Brzezie na Granicach ( 215 mb)Droga Brzezie na Granicach ( 215 mb)Droga Brzezie na Granicach ( 215 mb)

Jeden z odcinków drogi Marciszówka ( 1,3 km) Jeden z odcinków drogi Marciszówka ( 1,3 km) Jeden z odcinków drogi Marciszówka ( 1,3 km) Droga w osiedlu Pierzchały (380 mb)Droga w osiedlu Pierzchały (380 mb)Droga w osiedlu Pierzchały (380 mb)

ROBOTY MELIORACYJNE I REMONTOWE 
Szereg inwestycji zostało wykonanych również 
w zakresie prac melioracyjnych, polegających na 
renowacji odwodnienia dróg, ułożeniu korytek 
ściekowych, wymianie przepustów, jak również prac 
remontowych którym poddawane są drogi 
wewnętrzne i prowadzące do pól. Za okres kadencji 
2014-2018 wykonano bardzo szeroki zakres takich 
p r a c .  D o  n a j w a ż n i e j s z y c h  n a l e ż ą  p r a c e 
odwodnieniowe w osiedlach: Sołtyse, Garcarzówka, 
Śliwówka, Zalas, Zapotocze, Dzielec, Grabkówka, 
Barnasie, Zadziele, Karczówka, remont przepustu 
w osiedlu Białonogi ,  remont odwodnienia 
w osiedlach Bieniówka, Do Kotary, Kukuczki, Pożogi 
Sasy, Podgórze i wiele innych. Równie istotne prace 
wykonano w zakresie prac remontowych na drogach 
wewnętrznych polegających na utwardzeniu 

nawierzchni i wykonaniu solidnej podbudowy. 
Wachlarz inwestycji w tym zakresie jest równie 
szeroki. To prace na drogach: Zapotocze, Pachy, Na 
Koniec, Koprowina-Tymbark, Marszałkówka, Bace, 
Janówka, Liski ,  Sołtyse,  Pachy, Podgórze-
Zaświercze (odcinek prowadzący do ujęcia wody), 
Przysłop, Zadziele (Majdy) czy nawierzchnia z płyt 
wielootworowych na drodze Pierzchały. Prace w 
tym zakresie poprawiają standard korzystania z dróg 
i stanowią przygotowanie pod budowę trwałych 
nawierzchni asfaltowych.

KOSZT INWESTYCJI: 1 113 174 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 1 069 706 zł
Dofinansowanie: 
BUDŻET WOJEWÓDZTWA: 43 468 zł

Korytka w osiedlu SołtyseKorytka w osiedlu SołtyseKorytka w osiedlu Sołtyse Umocowania koryta rzeki pod osiedlem Jurki-PachyUmocowania koryta rzeki pod osiedlem Jurki-PachyUmocowania koryta rzeki pod osiedlem Jurki-Pachy



Roboty odwodnieniowe przy drodze GraniceRoboty odwodnieniowe przy drodze GraniceRoboty odwodnieniowe przy drodze Granice

MOST W OSIEDLU JURKI
W pierwszym roku kadencji, Gmina Słopnice zleciła 
przebudowę mostu w osiedlu Jurki w sołectwie 
Mogielica. Ta, długo zabiegana przez samorząd 
inwestycja i pozyskane dofinansowanie robót, 
pozwoliły na przebudowę od podstaw istniejącego 
mostu wraz ze zmianą jego kierunku. Nowy most 
o konstrukcji stalowo-betonowej z nawierzchnią 
asfaltową, stanowi strategiczny obiekt drogowy, 

z którego codziennie korzystają mieszkańcy 
sołectwa dowożąc dzieci do szkoły, jak również 
właściciele posesji osiedli Jurki-Pachy. 

KOSZT INWESTYCJI: 318 465 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 196 883 zł
Dofinansowanie: 
BUDŻET WOJEWÓDZTWA: 121 582 zł

Droga do osiedla Na KoniecDroga do osiedla Na KoniecDroga do osiedla Na Koniec

Korytka w osiedlu Chodniki (Zaświercze)Korytka w osiedlu Chodniki (Zaświercze)Korytka w osiedlu Chodniki (Zaświercze)

Nowa konstrukcja mostowa Nowa konstrukcja mostowa Nowa konstrukcja mostowa 

 Odprowadzenie wody na drodze Brzezie Odprowadzenie wody na drodze Brzezie Odprowadzenie wody na drodze Brzezie

Chodnik i poręcze zwiększają Chodnik i poręcze zwiększają 
bezpieczeństwo poruszania się pieszychbezpieczeństwo poruszania się pieszych

Chodnik i poręcze zwiększają 
bezpieczeństwo poruszania się pieszych

PARKINGI I PLACE 
Wśród prac inwestycyjnych związanych pośrednio 
z drogami należy wymienić wykonanie drogi 
dojazdowej do działek, zakupionych w 2016 roku 
przez samorząd, w centrum Słopnic Dolnych. Plac 

parkingowy z kostki brukowej przy urzędzie gminy 
oraz poszerzenie parkingu przy ośrodku zdrowia. 
Inwestycje te nie tylko poprawiły estetykę ww. 
miejsc, ale z powodzeniem służą mieszkańcom 
gminy podczas wizyt w urzędzie, u lekarza, podczas 
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korzystania z boiska treningowego czy jako miejsca 
parkingowe na czas wydarzeń kulturalnych. 

KOSZT INWESTYCJI: 127 461 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 103 796 zł
Dofinansowanie: 
BUDŻET WOJEWÓDZTWA: 23 665 zł

 Plac za budynkiem remizy OSP w Słopnicach Dolnych Plac za budynkiem remizy OSP w Słopnicach Dolnych Plac za budynkiem remizy OSP w Słopnicach Dolnych Nowe miejsca parkingowe przy szkole Nowe miejsca parkingowe przy szkole 
w Słopnicach Górnychw Słopnicach Górnych

Nowe miejsca parkingowe przy szkole 
w Słopnicach Górnych

INWESTYCJE W OBIEKTY SZKOLNE
Obiekty szkolne są traktowane przez samorząd jak przysłowiowe „oczko w głowie”. Mamy cztery duże 
obiekty szkolne wraz z kompleksem boisk przyszkolnych, ale jak tylko natrafi się możliwość, samorząd 
inwestuje w lepsze i nowocześniejsze rozwiązania, technologię i wyposażenie lokalnych szkół. 

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I PRZEDSZKOLA
W 2016 roku została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na placu obok szkoły, a w 2018 roku 
poszerzono parking. Szeroki zakres prac wykonano 
w 2017 roku i miały one związek z dostosowaniem 
szkół do zmian wprowadzonych reformą oświatową. 
Odnowiono schody oraz zamontowano nowe 

balustrady wraz z montażem podjazdu dla uczniów 
z niepełnosprawnością ruchową. W środku zostały 
odmalowane sale lekcyjne na dwóch piętrzach, 
sanitariaty i korytarze. W roku 2018 wykonano 
adaptację pomieszczeń na kolejne sale lekcyjne.

Modernizacja wejścia do szkołyModernizacja wejścia do szkołyModernizacja wejścia do szkoły Odnowione sale lekcyjneOdnowione sale lekcyjneOdnowione sale lekcyjne

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Podobnie jak w przypadku szkoły w Słopnicach 
Górnych, najszerszy zakres prac wykonano w 2017 
roku. Wyremontowano wejście do hali sportowej, 
z wymianą drzwi wejściowych oraz poszerzono 
wjazd na plac parkingowy. Na części należącej do 

gimnazjum dostosowano pomieszczenia na 
potrzeby wspólnego pokoju nauczycielskiego dla 
kadry pedagogicznej. Wykonano przeróbki instalacji 
elektrycznej i wodnokanalizacyjnej oraz odnowiono 
korytarz i pomieszczenia biurowe. Zakupiono 
również niezbędne wyposażenie sal. 
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Bezpieczne wejście na halę sportowąBezpieczne wejście na halę sportowąBezpieczne wejście na halę sportową Wnętrze pokoju nauczycielskiego Wnętrze pokoju nauczycielskiego Wnętrze pokoju nauczycielskiego 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
Poprzez inwestycje gminne zmieniło się również 
otoczenie tej szkoły, która od 1 września 2018 roku 
stała się samodzielną placówką oświatową. W 2017 
roku utworzono dodatkowe sale, wyremontowano 
korytarze szkoły oraz zaplecze socjalne do 
wydawania posiłków. Przebudowano również 
wejście główne do szkoły wraz z zamontowaniem 
tam podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
W bieżącym 2018 roku został oddany do użytku 

nowy plac zabaw. To już piąte miejsce na terenie 
gminy Słopnice przeznaczone dla spędzania 
wolnego czasu przez najmłodszych, a czwarte 
utworzone przy szkole. Na placu zamontowano 
urządzenia do zabawy dla najmłodszych oraz 
elementy siłowni zewnętrznej. W otoczeniu placu 
zamontowano ławki i kosze i urządzono tereny 
zieleni, chodniki z kostki brukowej oraz wymieniono 
ogrodzenie terenu frontowej strony szkoły.

Modernizacja wejścia i budowa placu zabaw Modernizacja wejścia i budowa placu zabaw 
zmieniły otoczenie szkołyzmieniły otoczenie szkoły
Modernizacja wejścia i budowa placu zabaw 
zmieniły otoczenie szkoły

Podjazd dla osób z niepełnosprawnościąPodjazd dla osób z niepełnosprawnościąPodjazd dla osób z niepełnosprawnością

Ogólnodostępny plac zabawOgólnodostępny plac zabawOgólnodostępny plac zabaw Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzuUrządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzuUrządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
Po wybudowaniu sali gimnastycznej w poprzedniej 
kadencji, najistotniejszą inwestycją tej kadencji był 
remont nawierzchni boiska sportowego. W ramach 
dofinansowania z programu „Małopolskie boiska”, 

przyszkolny obiekt sportowy przeszedł w 2018 roku 
całkowitą modernizację. Płyta boiska o wymiarach 
25x41m została pokryta nową nawierzchnią 
poliuretanową. Nowe boisko jest przeznaczone nie 
tylko dla uczniów – po lekcjach boisko jest 



ogólnodostępne. Nowoczesną nawierzchnię 
poliuretanową wykonano również na płycie placu 
zabaw, sąsiadującego z boiskiem.

KOSZT INWESTYCJI OŚWIATOWYCH: 767 080 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 580 653 zł
Dofinansowanie: 
BUDŻET WOJEWÓDZTWA: 105 299 zł
DOTACJA UE: 81 128 zł
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Boisko z nową nawierzchniąBoisko z nową nawierzchniąBoisko z nową nawierzchnią Twardy asfalt zastąpiła Twardy asfalt zastąpiła 
nowoczesna nawierzchnia poliuretanowanowoczesna nawierzchnia poliuretanowa

Twardy asfalt zastąpiła 
nowoczesna nawierzchnia poliuretanowa

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 
Inwestycja ta zaliczana jest do najbardziej 
„wdzięcznych” inwestycji gminnych. Wykonana 
w 2016 roku modernizacja nawierzchni polegała na 
pokryciu płyty boiska sztuczną trawą. W ramach 
inwestycji naturalna trawa została zastąpiona trawą 
z włókien syntetycznych. Pokrycie to zostało 
wypełnione piaskiem kwarcowym i granulatem 
gumowym. Nawierzchnia spełnia standardy boisk 
FiFA. Dodatkowo w ramach prac modernizacyjnych 
zakupiono i zamontowano nowe wiaty dla 
zawodników oraz powiększono płytę boiska do 
wymiaru 101 x 62 m.

Od czasu oddania do użytkowania, bez względu na 
warunki atmosferyczne i porę roku, z boiska korzysta 
codziennie kilkadziesiąt osób (ok. 8 grup wiekowych. 
A ponieważ było to pierwsze takie boisko 
w Powiecie Limanowskim, to przez pierwsze dwa 
lata Słopnice były „centrum futbolowym”, gdzie 
odbywały się rozgrywki różnego szczebla. 

KOSZT INWESTYCJI: 862 500 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 316 700 zł
Dofinansowanie: 
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI: 
545 800 zł

Płyta boiska po modernizacjiPłyta boiska po modernizacjiPłyta boiska po modernizacji Dzięki nowej nawierzchni i oświetleniu Dzięki nowej nawierzchni i oświetleniu 
rozgrywki odbywają się także zimąrozgrywki odbywają się także zimą

Dzięki nowej nawierzchni i oświetleniu 
rozgrywki odbywają się także zimą

W 2016 roku samorząd sfinalizował zakup 
gruntów w centrum Słopnic  Dolnych, 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
siedziby Urzędu Gminy. Zakupiono cztery 
działki o łącznej powierzchni 69 arów. Tereny te 
w 2017 roku zostały przekwalifikowane 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W CENTRUM SŁOPNIC 

w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, z przeznaczeniem na tereny 
usług kultury, spotu i rekreacji. 

KOSZT INWESTYCJI: 445 000 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 445 000 zł



W tej chwili na części gruntów wykonywana jest 
siłownia zewnętrzna, która będzie jednym 
z elementów koncepcji architektoniczno-
budowlane j  na  zagospodarowanie  te j 
przestrzeni. Koncepcja przewiduje budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej, budowę wiaty i altany 
drewnianej, miejsca zabaw i wypoczynku, 
oświetlonych alejek i ogrodu kwiatowego. 

Pierwotny pomysł na zagospodarowanie tego 
terenu pozyskano w drodze otwartego 
konkursu ofert. Obecnie Gmina Słopnice 
posiada projekt i pozwolenie budowlane na 
realizację tej inwestycji. Dodatkowo został 
złożony wniosek o dofinansowanie realizacji 
zadania ze środków unijnych. Inwestycja 
planowana do realizacji na 2019 rok.

Wstępna koncepcja zagospodarowania działekWstępna koncepcja zagospodarowania działekWstępna koncepcja zagospodarowania działek Projekt strefy relaksuProjekt strefy relaksuProjekt strefy relaksu
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FOTOWOLTAIKA DLA DOMÓW PRYWATNYCH I OCZYSZCZALNI

W 2015 roku pozyskaliśmy dofinansowanie budowy 
instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych 
oraz  budynkach użytecznośc i  publ icznej . 
Największe prace w ramach samorządowego 
projektu budowy instalacji fotowoltaicznych dla 
gminy Słopnice, obejmowały wykonanie paneli 
fotowoltaicznych o mocy 40 kW dla oczyszczalni 
ścieków. Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu 
widzenia obniżenia kosztów funkcjonowania 
oczyszczalni, gdzie zużycie energii jest znaczące. 

W ramach inwestycji wykonano również instalacje 
fotowoltaiczne na 17-stu budynkach mieszkalnych 
oraz na budynku urzędu gminy o mocy 10 kW.

KOSZT INWESTYCJI: 749 214 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 107 255 zł
DOFINANSOWANIE 
DOTACJE UE: 575 991 zł
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 65 968 zł

 Panele fotowoltaiczne dla oczyszczalni ścieków Panele fotowoltaiczne dla oczyszczalni ścieków Panele fotowoltaiczne dla oczyszczalni ścieków Panele o mocy 10 kW na budynku OSPPanele o mocy 10 kW na budynku OSPPanele o mocy 10 kW na budynku OSP

WYMIANA PIECÓW

Jednym z elementów ograniczania zanieczyszczenia 
powietrza jest dofinansowanie wymiany domowych 
kotłów węglowych na gazowe. Obecnie trwa 
realizacja programu. W ramach dotacji z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej i Gminy Słopnice będziemy mogli 
wymienić 36 nieekologicznych źródeł ciepła 
w indywidualnych budynkach mieszkalnych. To 



pierwsza tego typu inwestycja w naszej gminie. Już 
pojawiły się kolejne możliwości dopłat do tego typu 
działań. W najbliższym czasie ukażą się szczegóły 
nowych programów.

KOSZT INWESTYCJI: 500 000 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 100 000 zł
Dofinansowanie:
WFOŚIGW: 250 000 zł
MIESZKAŃCY: 150 000 zł

Przekazanie umowy na wymianę piecówPrzekazanie umowy na wymianę piecówPrzekazanie umowy na wymianę pieców

OSA CZYLI OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

W naszej miejscowości powstają dwa ogólno-
dostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji 
i odpoczynku. Skierowane są do różnych grup 
wiekowych: uczniów, przedszkolaków, młodzieży 
i osób dorosłych. Na ich lokalizację wybrano teren 
szkoły w Słopnicach Górnych oraz miejsce 
w sąsiedztwie boiska treningowego w centrum 
Słopnic Dolnych. W ich skład wejdą m.in. urządzenia 

siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla 
dzieci, strefa relaksu i gier oraz zagospodarowanie 
zieleni. Mamy nadzieję, że obiekty te będą się cieszyć 
dużym zainteresowaniem.
KOSZT INWESTYCJI: 267 493 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 162 493 zł
Dofinansowanie:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI: 
105 000 zł
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Urządzenia siłowni zewnętrznej OSA Urządzenia siłowni zewnętrznej OSA 
w Słopnicach Górnychw Słopnicach Górnych
Urządzenia siłowni zewnętrznej OSA 
w Słopnicach Górnych

Realizacja placu zabaw w Słopnicach DolnychRealizacja placu zabaw w Słopnicach DolnychRealizacja placu zabaw w Słopnicach Dolnych

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

Nowy wygląd dróg powiatowych i gminnych 
zobligował Gminę Słopnice do zakupu i montażu 
nowych wiat przystankowych, które zostały 
zamontowane w miejsce starych, a także zgodnie 
z suges�ą mieszkańców. Wiaty zamontowano na 
głównych trasach przejazdu busów, zarówno przy 

drogach powiatowych jak i gminnych. Wyposażone 
są w ławeczki, gabloty na ogłoszenia oraz kosze na 
śmieci. Nowy wygląd wiat poprawił estetykę 
otoczenia dróg i zapewne umili czas oczekiwania na 
przewoźników realizujących kursy. 
KOSZT INWESTYCJI: 133 528 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 133 528 zł

Wiata przystankowa w osiedlu Giemziki GórneWiata przystankowa w osiedlu Giemziki GórneWiata przystankowa w osiedlu Giemziki Górne Wiata przystankowa nad osiedlem GauryWiata przystankowa nad osiedlem GauryWiata przystankowa nad osiedlem Gaury
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ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO 
Gmina Słopnice dokłada wszelkich starań 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Wyraża się to m.in. 
w dofinansowywaniu działalności Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Solidne wyposażenie jednostek 
i ich zasób osobowy, pozwoliły obie nasze jednostki 
włączyć do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. Prócz bieżących wydatków na 
funkcjonowanie jednostek straży, samorząd 
dofinansuje w 2018 zakup nowego średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla 
OSP Słopnice Górne. Każdego roku w ramach 

bieżącej działalności zakupywane są nowe ubrania 
ochronne oraz sprzęt służący do akcji ratunkowych, 
gaśniczych i pierwszej pomocy. W 2017 roku 
zrealizowano również zakup sprzętu sportowego do 
świetlicy OSP w Słopnicach Dolnych.

KOSZT INWESTYCJI: 815 000 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 425 000 zł
Dofinansowanie:
DOTACJA WFOŚIGW: 290 000 zł
DOTACJA KRAJOWY SYSTEM RATOWNICTWA 
GAŚNICZEGO: 100 000 zł

 Samochód dla OSP Słopnice Górne  Samochód dla OSP Słopnice Górne  Samochód dla OSP Słopnice Górne Urządzenia do ćwiczeń dla młodych adeptów strażyUrządzenia do ćwiczeń dla młodych adeptów strażyUrządzenia do ćwiczeń dla młodych adeptów straży

REMONT URZĘDU GMINY 
Po zadbaniu o należyty stan obiektów szkolnych, 
sportowych i budynków użyteczności publicznej, 
w 2017 roku Gmina Słopnice zdecydowała 
o przeznaczeniu środków na remont siedziby urzędu 
gminy. Główny koszt prac obejmował wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz niewielkie prace 
związane z malowaniem biur oraz wymianą podłóg.

KOSZT INWESTYCJI: 135 159 zł

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI 
Gmina Słopnice zleciła prace konserwatorskie, 
jednej z najstarszych kapliczek położonych na 
terenie miejscowości. Specjalistyczną renowację 
i konserwację przeszła kapliczka z osiedla 
Czajnówka, której rok powstania datowany jest na 
1901. Z uwagi na jej walory architektoniczne 
i wartość zabytkową uzyskano zgodę na zmianę jej 
lokalizacji. Po renowacji kapliczkę umiejscowiono na 
placu przed kościołem pw. Andrzeja Apostoła. 

KOSZT INWESTYCJI: 26 000 zł
BUDŻET GMINY SŁOPNICE: 19 000 zł
Dofinansowanie: 
BUDŻET WOJEWÓDZTWA: 7 000 zł

Kapliczka kamienna przeniesiona z osiedla Czajnówka Kapliczka kamienna przeniesiona z osiedla Czajnówka Kapliczka kamienna przeniesiona z osiedla Czajnówka 



WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

Sukcesem tej kadencji jest to, że nasi mieszkańcy doceniają rolę samorządu, utożsamiają się z Gminą i angażują się w 
jej sprawy, dbając o jak najlepszy wizerunek Słopnic. Minione cztery lata to pasmo licznych osiągnięć, wydarzeń 
i nowych inicjatyw w kontaktach z organizacjami społecznymi i mieszkańcami gminy. Należy podkreślić, że 
współpraca ta układała się bardzo dobrze.

Gmina Słopnice stara się zapewnić dobre warunki do uprawiania sportu i rozwoju fizycznego. Świadczy o tym 
liczba klubów, stowarzyszeń sportowych oraz indywidulanych sportowców rozwijających swoje talenty także 
poza Słopnicami. W latach 2014-2018 na wsparcie organizacji sportowych przeznaczyliśmy przeszło 
640 000 zł. Gmina wspiera finansowo działalność wszystkich organizacji sportowych, są to: KS Sokół 
Słopnice, KS Tenisa Stołowego Spektrum, Beskidzki Klub Freestyleowo Motocrossowy Flow Klub Rowerowy 
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SPORT

 Podpisywanie umów o dofinansowanie  Podpisywanie umów o dofinansowanie 
działalności sportowejdziałalności sportowej
 Podpisywanie umów o dofinansowanie 
działalności sportowej

 Seniorzy Sokoła Seniorzy Sokoła Seniorzy Sokoła

 Awans do Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych Awans do Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych Awans do Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych  Najmłodsi członkowie Sokoła Najmłodsi członkowie Sokoła Najmłodsi członkowie Sokoła

 Nagroda Działacza Roku dla Prezesa KS Sokół Słopnice Nagroda Działacza Roku dla Prezesa KS Sokół Słopnice Nagroda Działacza Roku dla Prezesa KS Sokół Słopnice

 Członkowie i Zarząd KS Spektrum  Członkowie i Zarząd KS Spektrum  Członkowie i Zarząd KS Spektrum 



Równie cieszy fakt, że ujawniły się nowe 
indywidualne talenty sportowe. Andrzej 
Kowalczyk to 21-letni zawodnik ze Słopnic 
trenujący biegi średnie w ULKS ,,Fajfer 2001” 
w Łapanowie. Obecnie powołany do Kadry 
Polskiej Juniorów. Do jego sukcesów należy 
m.in. Mistrzostwo Polski Zrzeszenia LZS w bie-
gach przełajowych, dwukrotne Mistrzostwo 
Polski  Zrzeszenia LZS  na dystansie 1500 
i 3000 m oraz dwa tytuły Wicemistrza Polski 
Juniorów na tym samym dystansie. 
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Gravity Revolt. Z dużym zadowoleniem można obserwować zaangażowanie i zabiegi w rozwój klubów jakie 
wnoszą do nich członkowie oraz władze. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych sportowców, począwszy od 
występów w zawodach lokalnych po rywalizację na mistrzostwach świata.

 Rozgrywki ligowe Rozgrywki ligowe Rozgrywki ligowe

 Emil Juszczak, Paweł Kaim  Emil Juszczak, Paweł Kaim 
i legenda SuperEnduro - Taddy Błażusiaki legenda SuperEnduro - Taddy Błażusiak

 Emil Juszczak, Paweł Kaim 
i legenda SuperEnduro - Taddy Błażusiak

 Walka Emila na torze  Walka Emila na torze  Walka Emila na torze  Załoga Gravity Revolt Załoga Gravity Revolt Załoga Gravity Revolt

 Podium zawodów Pucharu Polski Podium zawodów Pucharu Polski Podium zawodów Pucharu Polski

 Walka o podium w Mistrzostwach Polski w Toruniu  Walka o podium w Mistrzostwach Polski w Toruniu  Walka o podium w Mistrzostwach Polski w Toruniu Andrzej Kowalczyk trenuje od przeszło 5 latAndrzej Kowalczyk trenuje od przeszło 5 latAndrzej Kowalczyk trenuje od przeszło 5 lat
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Bartłomiej, Michał i Piotr Kowalczyk to bracia ze Słopnic, których pasją stały się sporty siłowe. Ulubioną przez 
nich dyscypliną jest trójbój siłowy – przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc i podnoszenie sztangi z ziemi. W tej 
właśnie dyscyplinie reprezentują Gminę Słopnice. Sportowcy na swoim koncie mają kilka poważnych tytułów 
m.in. Mistrzostwo Polski Juniorów do lat 16, czy brązowy medal Mistrzostw Świata w wyciskaniu leżąc.  

Bardzo ważna jest również rekreacja. Rejony Mogielicy to doskonałe miejsce, by bezpiecznie i w zgodzie 
z naturą wypocząć, korzystając ze ścieżek rowerowych i tras narciarstwa biegowego. Na tym obszarze 
aktywnie działa Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”, który popularyzuje aktywny tryb życia i promuje trasy 
narciarstwa biegowego.  

Nie możemy zapomnieć o Stowarzyszeniu Ludzi Młodych i Kreatywnych, których działalność ukierunkowana 
jest na rozbudzaniu pasji do tańca. Prócz stałej obecności i występów na imprezach lokalnych, stowarzyszenie 
organizuje bezpłatne zajęcia z nauki tańca breakdance dla dzieci. Lekcje prowadzone są w szkole 
podstawowej w Słopnicach Dolnych.

Bracia Michał, Piotr i Bartłomiej Bracia Michał, Piotr i Bartłomiej Bracia Michał, Piotr i Bartłomiej Brązowy medalista edycji Mistrzostw Świata w FinlandiiBrązowy medalista edycji Mistrzostw Świata w FinlandiiBrązowy medalista edycji Mistrzostw Świata w Finlandii

Reprezentanci UKS IskraReprezentanci UKS IskraReprezentanci UKS Iskra

Pierwsze kroki na nartach biegowych nowych członkówPierwsze kroki na nartach biegowych nowych członkówPierwsze kroki na nartach biegowych nowych członków

Na treningi uczęszczają chłopcy i dziewczynkiNa treningi uczęszczają chłopcy i dziewczynkiNa treningi uczęszczają chłopcy i dziewczynki Pokaz tańca breakdance zawsze budzi zainteresowaniePokaz tańca breakdance zawsze budzi zainteresowaniePokaz tańca breakdance zawsze budzi zainteresowanie



EDUKACJA
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W minionej kadencji bardzo dobrze realizowane były  programy i projekty aktywizujące uczniów. Z dużym 
zainteresowaniem spotkały się projekty: „Umiem pływać”, „Już pływam” finansujące naukę pływania 
i wyjazdy uczniów na basen oraz projekt „Jeżdżę z głową” obejmujący lekcje jazdy na nartach biegowych. 
Odbywały się zajęcia fitness dla uczniów. Bilans współpracy ze szkołami zaowocował wieloma pozytywnymi 
aspektami. Z roku na rok szkoły notowały dobre wyniki w egzaminach gimnazjalnych i szóstoklasistów. Jako 
gmina możemy pochwalić się również rosnącą liczbą laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz 
najwyższym w powiecie, a także wysokim w skali Małopolski, notowaniem w kategoriach sportowych.
Dobry poziom nauczania w naszych szkołach daje szanse na kontynuowanie nauki w najlepszych szkołach 
średnich, z czego nasi uczniowie chętnie korzystają.

Lekcje pływania prowadzone są na limanowskiej pływalniLekcje pływania prowadzone są na limanowskiej pływalniLekcje pływania prowadzone są na limanowskiej pływalni

Lekcje narciarstwa odbywają się Lekcje narciarstwa odbywają się 
najczęściej na trasach narciarstwa biegowegonajczęściej na trasach narciarstwa biegowego

Lekcje narciarstwa odbywają się 
najczęściej na trasach narciarstwa biegowego

Nagroda najlepszej szkoły w sporcieNagroda najlepszej szkoły w sporcieNagroda najlepszej szkoły w sporcie

Doroczna Gala Sportowców Doroczna Gala Sportowców 
organizowana przez Gminę Słopniceorganizowana przez Gminę Słopnice

Doroczna Gala Sportowców 
organizowana przez Gminę Słopnice

KULTURA

Kadencja 2014-2018 to kontynuacja dobrej 
współpracy z kierownikami i członkami naszych 
zespołów regionalnych Mali  Słopniczanie, 
Słopniczanie, Słopnicki Zbyrcok oraz Orkiestry Dętej 
Wiolin. Zespoły te to trzon kultury gminy Słopnice. 
Choć zmianom uległ skład osobowy tych zespołów, 
zawsze chętnie angażują się w organizację imprez 
i uroczystości lokalnych. Ich występy muzyczne oraz 
taneczne już wiele razy zostały nagrodzone m. in. na 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, Limanowskiej Słazie, 
Fes�walu Górali Polskich w Żywcu, Fes�walu 
Zespołów Ziem Górskich w Zakopanem czy 
Przeglądzie Orkiestr Dętych. Doskonale promują 
naszą gminę oraz folklor Słopnic.

Mali Słopniczanie z koncertem kolęd we LwowieMali Słopniczanie z koncertem kolęd we LwowieMali Słopniczanie z koncertem kolęd we Lwowie



Razem z przyjaciółmi z zespołu GorganyRazem z przyjaciółmi z zespołu GorganyRazem z przyjaciółmi z zespołu Gorgany

Inscenizacja obrzędów weselnych w wykonaniu Inscenizacja obrzędów weselnych w wykonaniu 
Zespołu SłopniczanieZespołu Słopniczanie

Inscenizacja obrzędów weselnych w wykonaniu 
Zespołu Słopniczanie

Zespół Słopniczanie - JasełkaZespół Słopniczanie - JasełkaZespół Słopniczanie - Jasełka

Koncert kolęd w wykonaniu Słopnickiego ZbyrcokaKoncert kolęd w wykonaniu Słopnickiego ZbyrcokaKoncert kolęd w wykonaniu Słopnickiego Zbyrcoka Występ na Fes�walu Zespołów  Ziem Górskich Występ na Fes�walu Zespołów  Ziem Górskich 
w Zakopanemw Zakopanem
Występ na Fes�walu Zespołów  Ziem Górskich 
w Zakopanem

Do zespołu napływa grono nowych muzykówDo zespołu napływa grono nowych muzykówDo zespołu napływa grono nowych muzykówOrkiestra Wiolin dba o uświetnienie imprez gminnychOrkiestra Wiolin dba o uświetnienie imprez gminnychOrkiestra Wiolin dba o uświetnienie imprez gminnych
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Występ na Dzień DzieckaWystęp na Dzień DzieckaWystęp na Dzień Dziecka
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Analizując minioną kadencję nie sposób nie wspomnieć o działalności Koła Gospodyń Wiejskich, które 
przerodziło się w formalnie działające stowarzyszenie.  Nasze Koło Gospodyń z zaangażowaniem 
przygotowuje oprawę kulinarną większości uroczystości lokalnych i imprez organizowanych przez samorząd. 

Koło Gospodyń Wiejskich raz występuje na scenieKoło Gospodyń Wiejskich raz występuje na scenieKoło Gospodyń Wiejskich raz występuje na scenie ...a innym razem serwuje znakomite dania regionalne...a innym razem serwuje znakomite dania regionalne...a innym razem serwuje znakomite dania regionalne

Nowym stowarzyszeniem, które powstało w Słopnicach jest Chór Młodzieżowy Cantus Enim. 
Stowarzyszenie wprawdzie działa przy parafii w Słopnicach Dolnych, ale aktywnie włącza się także w oprawę 
uroczystości gminnych. Mieszkańcy mogli przekonać się o ich talencie m.in. podczas występu na Dożynkach 
2017, Festynie Parafialnym i podczas koncertu kolęd. Warto również podkreślić ich duże zaangażowanie przy 
przyjęciu gości i organizacji Światowych Dni Młodzieży na terenie naszej gminy. 

Cantus Enim podczas występu na Festynie Parafialnym Cantus Enim podczas występu na Festynie Parafialnym Cantus Enim podczas występu na Festynie Parafialnym Zespół nagrał także swój własny singiel świątecznyZespół nagrał także swój własny singiel świątecznyZespół nagrał także swój własny singiel świąteczny

W sferze kultury działalność organizacji wspiera Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach. Pomijając jej 
główny cel jakim jest promocja czytelnictwa, biblioteka pomaga organizacjom w opracowaniu  wniosków, 
prowadzeniu dokumentacji i służy doradztwem. Nową propozycją kierowaną głównie do dzieci i młodzieży 
jest organizacja konkursów o zasięgu gminnym i międzyszkolnym, wyjazdów do teatru, kina, parków rozrywek 
oraz organizacja czasu wolnego w ferie i wakacje.  

Konkurs Stroików Wielkanocnych Konkurs Stroików Wielkanocnych Konkurs Stroików Wielkanocnych  Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek



ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA
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Na tym obszarze samorząd współpracuje z Fundacją Kultura-Troska-Otwartość oraz  Spółdzielnią Socjalną 
„Okno na świat”, która prowadzi całodzienną opiekę nad dziećmi do lat 3. Instytucje te m.in. angażują się 
w pomoc żywnościową dla mieszkańców, organizują praktyczne warsztaty, kursy podnoszące kwalifikacje 
zawodowe - głównie wśród kobiet. Za promowanie dobrych praktyk społecznych nasze organizacje zostały 
kilkakrotnie nagrodzone m.in. w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. 

Zajęcia korekcyjne dla dzieci Zajęcia korekcyjne dla dzieci Zajęcia korekcyjne dla dzieci 

Nagroda Małopolski Lider Przedsiębiorczości SpołecznejNagroda Małopolski Lider Przedsiębiorczości SpołecznejNagroda Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

Gmina Słopnice stara się również dostrzec pracę rolników.  W Słopnicach mieści się biuro pracownika 
terenowego MODR, który świadczy usługi doradcze  dla rolników, właścicieli gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych. Pomaga przy prowadzeniu dokumentacji i w kontaktach z urzędami.  W miarę potrzeb 
organizuje bezpłatne szkolenia oraz integruje środowisko rolników poprzez wyjazdy studyjne i integracyjne. 
W tym miejscu warto dodać, że nasi rolnicy odnoszą sukcesy w hodowli oraz produkcji tradycyjnych 
wyrobów. Są doceniani na rynku regionalnym i w Małopolsce.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Gmina Słopnice podpisała partnerstwo z pięcioma 
miejscowościami Giesshübl (Austria) Chlebnice 
(Słowacja) Balkany i Zajta (Węgry) i Lazarii (Rumunia). 
Owocem utrzymywania kontaktów zagranicznych 
są coroczne wyjazdy zagraniczne dzieci i młodzieży. 
Współpraca ta doskonale rozwija się również między 
zespołami, szkołami, jednostkami straży pożarnych, 
klubami sportowymi, parafiami. Partnerstwo służy  
nabywaniu nowych umiejętności, wymianie 
doświadczeń, zwiedzaniu ciekawych miejsc oraz 

Wyjazd młodzieży na WęgryWyjazd młodzieży na WęgryWyjazd młodzieży na Węgry

Wyjazd studyjny do MuszynyWyjazd studyjny do MuszynyWyjazd studyjny do Muszyny Nasi producenci i hodowcy zdobywają wiele wyróżnień Nasi producenci i hodowcy zdobywają wiele wyróżnień Nasi producenci i hodowcy zdobywają wiele wyróżnień 



promowaniu Słopnic, w kraju i na arenie między-
narodowej. W ramach współpracy zorganizowano 
już m.in.: wakacyjną wymianę młodzieży, zwiedzanie 
stolic i zabytków, rozgrywki sportowe, przeglądy 
zespołów artystycznych, udział w świętach lokal-
nych. 

Wspólne ćwiczenia OSP w ChlebnicachWspólne ćwiczenia OSP w ChlebnicachWspólne ćwiczenia OSP w Chlebnicach

Z wizytą w Gisshubl w AustriiZ wizytą w Gisshubl w AustriiZ wizytą w Gisshubl w Austrii

Koncert Zespołu Gorgany ze LwowaKoncert Zespołu Gorgany ze LwowaKoncert Zespołu Gorgany ze Lwowa
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WYDARZENIA CYKLICZNE

Minione cztery lata kadencji to także kontynuacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, które 
przede wszystkim mają na celu integrację mieszkańców Słopnic. Na stałe już w kalendarz wpisały się Piknik 
Zimowy, Dzień Seniora, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Fes�wal Kultury Beskidu Wyspowego, Rekonstrukcja 
Historyczna na Dzielcu, Puchar Wójta Gminy w Piłce Nożnej, Dożynki, Złaz Turystyczny Mogielica, Dzień 
Nauczyciela czy Święto Niepodległości. Co roku gmina Słopnice włącza się również w organizację Festynu 
Parafialnego oraz w zbiórki i akcje charytatywne. Wszystkie te wydarzenia zawsze organizowane są przy 
współudziale naszych organizacji.

Piknik zimowy Piknik zimowy Piknik zimowy 

Dzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora
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Obchody Dnia StrażakaObchody Dnia StrażakaObchody Dnia Strażaka

Piknik rodzinny z okazji Dnia DzieckaPiknik rodzinny z okazji Dnia DzieckaPiknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Festyn ParafialnyFestyn ParafialnyFestyn Parafialny

Rekonstrukcja Historyczna Zrzutów – DzielecRekonstrukcja Historyczna Zrzutów – DzielecRekonstrukcja Historyczna Zrzutów – Dzielec
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Fes�wal Kultury Beskidu WyspowegoFes�wal Kultury Beskidu WyspowegoFes�wal Kultury Beskidu Wyspowego

Turnieje i rozgrywki piłkarskieTurnieje i rozgrywki piłkarskieTurnieje i rozgrywki piłkarskie

DożynkiDożynkiDożynki

Złaz Turystyczny MogielicaZłaz Turystyczny MogielicaZłaz Turystyczny Mogielica
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Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

Święto Niepodległości Chyszówki Święto Niepodległości Chyszówki Święto Niepodległości Chyszówki 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

W ciągu minionych czterech lat, wydarzyło się wiele pozytywnego, spotkań, cennych inicjatyw, imprez, jubileuszy 
i akcji, które bez mieszkańców nie miałyby szansy powodzenia. Utrwalmy raz jeszcze najważniejsze wydarzenia 
minionej kadencji.

Gmina Słopnice dołączyła do grona samorządów 
promujących walory Beskidu Wyspowego. 
Zawiązanie forum odbyło się 14 kwietnia 2018 r. 
w Rabce Zdroju. Wspólną inicjatywą forum jest 
organizacja wyjść turystycznych na szczyty Beskidu 
Wyspowego  oraz promocja kultury regionalnej. 
Gmina Słopnice dodatkowo co roku, w wakacje, 
organizuje Fes�wal Kultury Beskidu Wyspowego, 
podczas którego promują się nasze zespoły 
regionalne.

ZAWIĄZANIE FORUM GMIN BESKIDU NOWY SZTANDAR DLA PODHALAN

11 stycznia 2015 r. Gmina Słopnice włączyła się 
w organizację nadania i poświęcenia sztandaru dla 
Związku Podhalan Oddział Białych Górali ze Słopnic. 
To spotkanie szerokiego grona rodziny Podhalan 
z województwa było dużą promocją dla Gminy 
Słopnice. Gościli w Słopnicach: prezes Związku 
Andrzej Stępień, ks. dr Stanisław Kowalik - Kapelan 
Związku Podhalan Diecezji Tarnowskiej oraz 
kilkadziesiąt pocztów sztandarowych z całej 
Małopolski. Goście nie kryli pozytywnych uwag na 
temat naszej miejscowości.



LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BIEG SYLWESTROWY

REKONSTRUKCJA ZRZUTÓW SPOTKANIE PO LATACH 

D z i ę k i  w s p ó ł p r a c y  z e  St o w a r z y s z e n i e m 
Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich AK, od czterech lat, na Dzielcu 
organizowana jest rekonstrukcja historyczna dla 
upamiętnienia zrzutów dla partyzantów AK 
stacjonujących na zboczach Mogielicy. To zupełnie 
nowa wspólna inicjatywa rekonstruktorów i Gminy 
Słopnice. Atrakcją spotkania jest przelot samolotów, 
spotkania z rekonstruktorami i miłośnikami 
lotnictwa, nauka historii przez zabawę, pogawędki 
oraz prezentacja sprzętu wojskowego. Obecnie 
współpraca ta poszerzyła się o grono Seniorów 
Lotnictwa RP, aerokluby z okolicy oraz Krakowa, 
a także Instytut Pamięci Narodowej.  

Na zaproszenie Gminy Słopnice i  dyrekcj i 
Gimnazjum, w dniu 6 maja 2015 r.  naszą 
miejscowość  odwiedziła prof. Marta Mizianty - 
prawnuczka Anieli i Jana Barbackich, rodziny 
mieszkającej w przeszłości w Słopnicach, a bardzo 
zasłużonej  dla Sądecczyzny.  W spotkaniu 
historycznym wzięło udział wiele mieszkańców 
Gminy Słopnice, a piękną oprawę  spotkania 
przygotowała młodzież z gimnazjum.

Mała, skromnie działająca Spółdzielnia Socjalna 
Okno na Świat ze Słopnic znalazła się w finale 
konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości 
Społecznej. Konkurując z dużymi spółdzielniami 
została dostrzeżona za aktywizację kobiet 
długotrwale bezrobotnych oraz prowadzenie 
przyjaznego punktu opieki dziennej dla dzieci do lat 
3. Jak widać nie ważne, że jest się małym, ważne że 
w swojej działalności kieruje się szczytnymi celami. 
Gmina Słopnice wspiera działalność stowarzyszenia 
w postaci dopłat do kosztów pobytu dzieci w żłobku 
i jako partner w realizacji programów społecznych.

Gmina Słopnice stara się wykorzystać walory naszej 
miejscowości i korzysta z każdej sposobności by 
zachęcić do aktywności ruchowej i promocji tras 
narciarstwa biegowego w rejonie góry Mogielicy. 
Współpracując ze szkołami w czasie ferii organizuje 
piknik na Zalesiu wraz z zawodami narciarstwa 
biegowego dla uczniów. Nową inicjatywą, której 
współorganizatorem była Gmina Słopnice był Bieg 
Sylwestrowy na dystansie 12 km dla miłośników 
biegówek.  Pierwsza impreza przyciągnęła 
85 zawodników. Gminę z sukcesem reprezentował 
Uczniowski Klub Sportowy Iskra. To kolejna ciekawa 
propozycja dla  osób, które szukają powodu by 
spędzić aktywnie czas.
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JUBILEUSZ POWSTANIA TABLICA PAMIĘCI KOMENDANTA

WIZYTA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH SENIORZY W DZIAŁANIU

Praktyki i wzorce współpracy stosowane przez 
Gminę Słopnice i Fundację Kultura-Troska-
Otwartość zyskały uznanie nie tylko na naszym 
lokalnym rynku. W dniu 13 października 2016 roku 
z wizytą do Słopnic przybył Rzecznik Praw 
Obywatelskich Adam Bodnar, aby spotkać się 
z pracownikami Fundacji i Spółdzielni Socjalnej. 
Dyskutowano o problemach z jakimi muszą się 
borykać organizacje pozarządowe takie jak nasze. 
Praktyki z zakresu usług opiekuńczych stosowane 
przez nasze organizacje i samorząd znalazły uznanie 
i prezentowane były na forum w Warszawie. 

Seniorzy, mimo swojego wieku są wciąż pełni życia 
i chcą podejmować nowe inicjatywy. Świadczy o tym 
program „Aktywny i bezpieczny senior” realizowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę 
Słopnice, z myślą o naszych seniorach. Pomysł ten 
spotkał się z dużym zainteresowaniem, a jego wersja 
pilotażowa, zapoczątkowana w 2016 roku jest 
kontynuowana do dzisiaj. Seniorzy wspólnie 
podróżują, zwiedzają, spotykają się, odbywają 
ciekawe warsztaty, korzystają z rehabilitacji oraz 
szkoleń. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy 
oraz budżetu województwa. Do tej pory na 
aktywizację i integrację seniorów przeznaczono 
146 tys zł. 

Dla upamiętnienia 170 rocznicy Powstania 
Chochołowskiego i jego przywódcy Jana Kantego  
Andrusikiewicza, uczniowie i społeczność Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Słopnicach noszącej jego imię, 
przygotowała wyjątkową inscenizację historyczną 
„poruseństwa chochołowskiego”.  W dniu 
wydarzenia tj. 19 lutego 2016 r., szkole został 
nadany sztandar z podobizną Jana Kantego 
Andrusikiewicza, urodzonego w Słopnicach. To 
ważne, aby przekazywać z pokolenia na pokolenie 
fakty historyczne związane z naszą miejscowością 
|i utrwalać je w pamięci.

Jednostka druhów ochotników ze Słopnic Górnych 
uczciła pamięć swojego członka i wieloletniego 
naczelnika oraz komendanta – druha Mieczysława 
Banacha poprzez umieszczenie w swojej siedzibie 
specjalnej tablicy pamiątkowej. Jej odsłonięcie 
i poświęcenie nastąpiło w dniu św. Floriana - 
patronalnego święta strażaków – 3 maja 2016 r. 
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BRĄZOWA CIUPAGA DLA ZBYRCOKA

JUBILEUSZ 35-LECIA PARAFII

ZŁOCI JUBILACI

14 sierpnia 2016 r. parafia Słopnice Górne 
przeżywała jubileusz 35-lecia jej powstania. 
Uroczystości przygotowanej przez parafian 
i proboszcza przewodniczył Biskup Diecezji Andrzej 
Jeż. Modlitwa za parafian oddanych budowie 
kościoła i  tworzeniu nowej parafii została 
poprzedzona poświęceniem tablicy informacyjnej 
o historii powstania parafii, która stanęła przy kaplicy 
w osiedlu Piechoty. Inicjatorem tej inwestycji był 
ks. Stanisław Kumiega, a wykonawcą Gmina 
Słopnice.

Są również w życiu Gminy Słopnice wyjątkowe 
jubileusze, a wśród nich przemiłe spotkanie z parami 
małżeńskimi przeżywającymi jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. W czasie tej kadencji 
jubileusz ten obchodziły 34 pary. Specjalne 
spotkania połączone z mszą św. odbyły się 
dwukrotnie: 27 listopada 2014 r. (15 par) i 8 grudnia 
2016 r. (19 par). Małżonkowie z 50-letnim stażem 
odznaczeni zostali Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP oraz 
otrzymali pamiątkowe statuetki wręczone przez 
Wójta Gminy Słopnice.

W stolicy Polskich Tatr – w Zakopanem podczas 
48. Międzynarodowego Fes�walu Folkloru Ziem 
Górskich w sierpniu 2016 r. został nagrodzony przez 
międzynarodowe jury zespół Słopnicki Zbyrcok.  
Debiutujący na fes�walu zespół Słopnicki Zbyrcok 
otrzymał trzecią nagrodę fes�walową - brązowe 
ciupagi. To bardzo duże wyróżnienie dla naszego 
zespołu i wysoka nagroda tej pres�żowej i uznanej, 
nie tylko w kraju, ale i  zagranicą imprezy 
folklorystycznej. Niezmiernie cieszy fakt, że nasze 
zespoły prezentują taki wysoki poziom. 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Rodziny Gminy Słopnice gościły w swoich domach 
uczestników Światowych Dni Młodzieży przybyłych 
na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie 
(26-31.07.2016 r.). W Słopnicach przebywali 
pielgrzymi z Chile, Zambii, Ukrainy i Słowacji.  W ich 
przyjęcie zaangażowali się proboszczowie obu 
parafii oraz nasza młodzież. Gmina Słopnice gościła 
natomiast zespół Gorgany ze Lwowa. Wszyscy 
razem uczestniczyli w pielgrzymkach, spotkaniach 
oraz zdobyli Mogielicę. Młodzież zagraniczna 
została przyjęta bardzo mile i wyjechała z bagażem 
pozytywnych wrażeń. 



35www. .plslopnice

ŚWIĘTO FUTBOLU

15 października 2016 r. w Słopnicach, w obecności 
małopolskich środowisk sportowych, samorzą-
dowców, zawodników i działaczy Sokoła oraz 
sympatyków piłki nożnej zostało otwarte pierwsze w 
powiecie boisko ze sztucznej murawy. W otwarciu 
boiska uczestniczył Prezes Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej – Ryszard Niemiec. Przez kolejne dwa 
lata boisko KS Sokół Słopnice, było głównym 
centrum futbolowym powiatu, ponieważ nowa 
nawierzchnia pozwalała na rozgrywki w każdych 
warunkach pogodowych. Do tej pory boisko to jest 
chętnie odwiedzane przez drużyny w całego 
województwa.

PIĘĆ UDANYCH LAT GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ

18 lutego 2017 r. jubileusz 5 lat obchodziło 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 1 PSP AK. 
Dzięki ich pasji i staraniom powstały ścieżki 
historyczno-edukacyjne w Słopnicach, organizowana 
jest rekonstrukcja zrzutów na Dzielcu oraz rajdy 
historyczne z udziałem dzieci i młodzieży. Szczególnie 
cieszy fakt, że w stowarzyszeniu aktywnie działają 
uczniowie naszych szkół. Z chęcią uczestniczą 
w obchodach i rekonstrukcjach wielu ważnych 
wydarzeń historycznych. Nie ma przecież lepszej formy 
poznawania historii i  zachowania tożsamości 
narodowej. Nieoceniona jest także wartość materiałów 
i eksponatów historycznych uzyskanych przez 
członków Stowarzyszenia z archiwów państwowych 
i  zagranicznych. Wszystkie zostaną wkrótce 
wyeksponowane w Izbie Pamięci, która powstaje 
w Słopnicach.

PŁYTA ZESPOŁU SŁOPNICKI ZBYRCOK

W maju 2017 roku zespół regionalny Słopnicki 
Zbyrcok po kilku dniach spędzonych w studiu nagrań 
wydał swoją płytę. Znalazła się na niej mieszanka 
przyśpiewek, piosenek i duża dawka lachowskiej 
muzyki. To pierwsza płyta zespołu, który powstał na 
bazie członków zespołu Mali Słopniczanie, chcących 
kontynuować swoje zamiłowanie do tradycji 
i  muzyki regionalnej .  Płyta powstała przy 
dofinansowaniu Gminy Słopnice.

20 LAT GMINY SŁOPNICE

W 2017 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 jubileuszowa odbyła się 13 maja 2017 
roku. Spotkanie upłynęło na podsumowaniu 
dorobku i osiągnięć 20 lat istnienia gminy, zarówno 
w zakresie infrastruktury, jak i aktywności, udziału 
w życiu samorządu samych mieszkańców Słopnic.



MARATON KIERAT

W maju 2017 roku, po raz pierwszy w Słopnicach, 
o d b y ł a  s i ę  e d y c j a  M i ę d z y n a r o d o w e g o 
Ekstremalnego Maratonu Pieszego Kierat. 
Wystartowało w nim 560 miłośników marszobiegów 
z różnych części Polski oraz z zagranicy. Długość 
trasy Kieratu liczy 100 km i przebiega przez 
malownicze tereny Beskidu Wyspowego. Start, meta 
oraz biuro zawodów mieściły się na terenie Słopnic. 
Za sprawą wydarzenia nasza miejscowość zyskała 
miano przyjaznej dla biegaczy. Jak widać Gmina 
Słopnice jako współorganizator imprezy sprostała 
zadaniu, ponieważ organizatorzy na kolejną 
jubileuszową edycję wybrały również Gminę 
Słopnice. 
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OTWARCIE OBOZU „WILKA” 

To kolejna ważna inicjatywa. 27 sierpnia 2017 roku, 
p o  p ra c a c h  p o s z u k i wa wc z yc h  w re j o n i e 
południowego stoku Mogielicy, nastąpiło otwarcie 
ścieżki historycznej oddziału „Wilk” - letniego obozu 
partyzanckiego OP AK “Wilk” i I batalionu 1. PSP AK. 
Ścieżka powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Strzelców 
Podha lańsk i ch  AK ,  Gminy S łopn ice  o raz 
Nadleśnictwa Limanowa. To już druga, po ścieżce im. 
kpt. Juliana Krzewickiego “Filipa”, taka trasa na 
terenie Beskidu Wyspowego. Nowa ścieżka, z jej 
centralny punktem – dawnym partyzanckim 
obozowiskiem – z pewnością wielokrotnie będzie 
miejscem spotkania z żywą historią.

POŚWIĘCENIE STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

14 września 2017 r., w kościele pw. św. Jana Pawła II, 
bp Andrzej Jeż erygował Drogę Krzyżową. W tym 
dniu został poświęcony również obraz Jana Pawła II 
umieszczony w prezbiterium kościoła. Był to kolejny 
ważny krok w tworzeniu wystroju wnętrza nowego 
kościoła. Autorem wstępnego projektu stacji jest 
pochodzący z Nowego Sącza Janusz Brej, który 
obecnie mieszka w Krakowie. Wykonawcą był 
Robert Firszt z Limanowej. Obecnie w planie 
dalszych prac jest montaż kolejnych witraży oraz 
wykończenie prezbiterium.

BUDŻET OBYWATELSKI 

Dyrekcja i młodzież Gimnazjum w Słopnicach 
zdobyła środki I edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. Utalentowana 
młodzież ze Słopnic, za sprawą swojego projektu pt. 
„P lenerowe spotkania  z  nauką  i  ku l turą” 
przygotowała dla mieszkańców kilka wyjątkowych 
spotkań z teatrem. Młodzi aktorzy, pod kierunkiem 
opiekunów, po mistrzowsku wystawili serię 
spektakli, które można było obejrzeć na scenie 
w podziemiach kościoła parafialnego lub budynku 
szkoły. Zaangażowanie i profesjonalizm pokazany 
przez młodzież i ich opiekunów zasługuje na wysokie 
uznanie.
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SENIORZY HARCERSTWA

W dniach15-17 września 2017 r., gościli w Gminie 
Słopnice członkowie Stowarzyszenia Ruchu 
Harcerskiego „Czuwaj” z Rydułtów. Harcerze 
Seniorzy Kręgu Rydułtowy przekazali na ręce Wójta 
G m i n y  d o k u m e n t y  p o w s t a n i a  p o m n i k a  
„Nieznanego Żołnierza” z centrum Słopnic. To 
właśnie w Słopnicach, w 1931 roku został 
zorganizowany kurs zastępowych Hufca ZHP 
Rydułtowy, a trwałą pamiątką ówczesnego pobytu 
harcerzy śląskich w naszej miejscowości jest, jak się 
okazuje nasz zabytkowy pomnik. 

MISTRZOSTWO EMILA JUSZCZAKA

7 października 2017 roku, zawodnik klubu BKFM-
FLOW ze Słopnic Emil Juszczak, wywalczył tytuł  
Mistrza Polski 2017 Mistrza Polski SuperEnduro 
sezonu 2017. Warto również dodać, że klub BKM 
Flow reprezentowany przez Emila, zajął trzecią 
pozycję w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski 
oraz w Pucharze Polski. Kilka miesięcy później, bo 
30 marca 2018 r. Emil zdobył tytuł Wicemistrza 
Świata w SuperEnduro (klasyfikacji Junior) walcząc 
na europejskich torach motocyklowych. W sezonie 
2018 zdobył truł Mistrza Polski Super Enduro 
w klasie Open.

15 LAT WSPÓŁPRACY 

W październiku 2017 roku Gmina Słopnice 
obchodziła jubileusz 15-lecia współpracy polsko-
słowackiej. Jubileusz ten przygotowała Gmina 
Chlebnice i odbył się w mieście partnerskim. 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, Lazari, Giesshubl i Zajta.

BABCIE I DZIADKOWIE W SZKOLE

Nasze przedszkola liczą obecnie ponad 300 dzieci. 
Dzięki temu przedszkola tętnią prawdziwym życiem. 
Często mamy możliwość obserwować jak pięknie 
rozwijają się nasze pociechy. Pod kierunkiem swoich 
nauczycieli i wychowawców grupy przedszkolaków 
przygotowują wiele pokazów i występów, a wśród 
nich przedszkolny Dzień Babci  i  Dziadka. 
Wydarzenie to przybrało takie rozmiary, że 
w ostatnim roku, w styczniu 2018 r. impreza musiała 
odbyć się na sali sportowej. Cieszymy się, że 
wydarzenia z życia przedszkolaków cieszą się tak 
dużym zainteresowaniem ich najbliższych. 
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ŻYWY ORSZAK

Motorem działań i organizacji wielu ważnych 
wydarzeń religijnych, a także kulturalnych jest 
parafia Słopnice Górne. Pod kierunkiem proboszcza 
ks .  Stanis ława Kumiegi  dz iec i  i  młodzież 
przygotowują teatralne inscenizacje z okazji 
najważniejszych wydarzeń roku liturgicznego. 
Co roku, parafianie i pozostali mieszkańcy Słopnic są 
zaskakiwani nowymi inicjatywami parafii. Do tych, 
które już na stałe weszły w kalendarz życia parafii 
należą m.in. żywa szopka, barwny Orszak Trzech 
Króli. Przy parafii aktywnie działa także schola 
i orkiestra parafialna.

NAGRODA DLA GMINY SŁOPNICE

W dniu 7 czerwca 2018 r. Gmina Słopnice została 
uhonorowana tytułem Samorządu Przyjaznego 
Ekonomii Społecznej. Kapituła Małopolskiego 
Lidera Przedsiębiorczości Społecznej, która 
nagradza najlepsze firmy społeczne z województwa 
małopolskiego, wyróżniła nas za konsekwencję 
w angażowaniu podmiotów ekonomii społecznej 
w realizację ważnych społecznie zadań m.in. 
w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi 
oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia. 

PODTOPIENIA I SZKODY

W życiu Gminy Słopnice, wystąpiły również trudne 
sytuacje, wobec których władze gminy jaki i jego 
mieszkańcy są bezsilni. Dwukrotnie w 2018 roku, 
w wyniku gwałtownych ulew, na terenie Gminy 
Słopnice wystąpiły podtopienia zabudowań 
mieszkańców i zniszczenia w infrastrukturze 
gminnej. Tak jak mieszkańcy, samorząd również 
musiał zmierzyć się z szybkim przywróceniem 
sprawnego funkcjonowania m.in. przepompowni 
ścieków, ujęcia wody dla wodociągu gminnego czy 
przejezdności dróg.  

GALA LAUREATÓW I SPORTOWCÓW

W kalendarium życia Gminy Słopnice wpisane jest 
też spotkanie z laureatami i finalistami konkursów 
przedmiotowych oraz osiągnięć sportowych. 
W posumowaniu dorobku uczniów biorą udział 
także ich rodzice oraz opiekunowie przedmiotów. 
Spotkanie to odbywa się na kilka dni przed 
zakończeniem roku szkolnego. Jest to duże 
wyzwanie organizacyjne, bo z roku na rok grono 
laureatów się powiększa. Gratulujemy wszystkim 
i nie ukrywamy, że liczymy na kolejne sukcesy. 



39www. .plslopnice

ŻYCIE W SZKOŁACH

Wiele akcji i inicjatyw, jest udziałem dzieci, 
młodzieży oraz nauczycieli naszych szkół. Są to 
różnego rodzaju konkursy, akcje, wyjazdy i wycieczki 
edukacyjne, teatr, pomoc charytatywna, promocja 
bezpieczeństwa, nauka pierwszej pomocy, 
spotkania ze znanymi osobami, idolami i sportow-
cami oraz koncerty, spektakle itp. Nie sposób 
wymienić każdej imprezy i akcji, ale należy 
podziękować tym osobom za zaangażowanie i chęć 
działania. Tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć 
w tych wydarzeniach osobiście zapraszamy na 
relacje, które znajdują się na stronach internetowych 
szkół. 

SZTANDAR KOŁA PSZCZELARZY 

Podczas tegorocznych dożynek, 13 sierpnia 2018 r., 
Koło Pszczelarzy w Słopnicach poświęciło swój 
sztandar. Na uroczystość, której współorganiz-
atorem była również Gmina Słopnice przybyła liczna 
grupa pocztów sztandarowych i  członków 
zaprzyjaźnionych Kół Pszczelarzy z Okręgu 
Karpackiego. Obecność pszczelarzy podczas 
dożynek podniosła rangę  wydarzenia i mamy 
nadzieję, że pozwoliła na udaną promocję zdrowych 
wyrobów pszczelarskich pochodzących z pasiek 
naszych pszczelarzy. 

WERNISAŻE I WYSTAWY

Nie sposób pominąć w tym zestawieniu istotnych 
wydarzeń z życia kulturalnego. W Gminie Słopnice 
rozwija się również działalność artystyczna 
i twórcza. Mamy na myśli  naszych mieszkańców: 
Mariana Ślazyka (malarstwo), Izabela Podgórna 
(malarstwo i rysunek) Maria Podgórna (rysunek 
i malarstwo), Michał Liszka (malarstwo i rzeźba), 
ks. Józef Ślazyk (wiersze i poezja śpiewana). Nasi 
twórcy i artyści prezentowali swoje prace na licznych 
wern isażach ,  indywidua lnych  wystawach 
w Limanowej, Krakowie, Gródku nad Dunajcem, 
w ten sposób również promując Słopnice.

POMOC CHARYTATYWNA 

Dwukrotnie Gmina Słopnice włączyła się w pomoc 
charytatywną dla przyjaciół i osób związanych ze 
Słopnicami. Pierwsza akcja dotyczyła wsparcia 
budowy szpitala w miejscowości Mwira w Zambii na 
kontynencie afrykańskim, gdzie pracuje nasz ksiądz 
rodak o. Paweł Opioła. W tym roku mieszkańcy 
Słopn ic  ho jn ie  wspar l i  l eczen ie  cz łonka , 
zaprzyjaźnionego z Gminą Słopnice, zespołu 
Gorgany ze Lwowa. Serdecznie dziękujemy!
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