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W adwentowej refleksji, w skupieniu 

i w ciszy wyczekując na

Wigilijną Pierwszą Gwiazdę 

i Boże Narodzenie

życzymy Wam Szanowni Mieszkańcy 

Gminy Słopnice

takiego przeżywania tych Świąt

które umocni więzi rodzinne, 

wypełni pokojem i miłością,

tak byśmy mogli się dzielić z innymi 

tym co najlepsze.

Pięknego przeżywania 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2019 Roku!

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bednarczyk

Wójt Gminy Słopnice

Adam Sołtys
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CO NAS CZEKA W NOWEJ KADENCJI?

Przed nami jeszcze tylko kilka dni starego 2018 roku. 
Podsumowujemy swoje działania i już snujemy plany na 
kolejny, nowy rok. Tymczasem w samorządzie, po 
październikowych wyborach, 22 listopada rozpoczęła 
się nowa kadencja pracy rady gminy i wójta. Zwróciliśmy 
się do wójta Adama Sołtysa z pytaniem o plany na 
najbliższe lata pracy i przyszłość naszej gminy.
Czy wynik wyborów samorządowych i wysokie 89% 
poparcie mieszkańców, które uzyskał Pan już po raz 
kolejny w swojej pracy samorządowej będą dla Pana 
motywacją?  
- Bardzo dziękuję mieszkańcom Słopnic za kolejne 
tak wysokie poparcie udzielone mi w wyborach. Jest 
to jeden z najwyższych wyników w województwie, co 
daje mi również mocną pozycję w środowisku 
samorządowym. Od początku powstania Gminy 
Słopnice intensywnie zajmuję się budową podsta-
wowej infrastruktury, ponieważ po oddzieleniu się 
od Tymbarku, w Słopnicach było z tym bardzo 
skromnie. Budujemy szkoły, drogi, sale gimnasty-
czne, wodociąg, kanalizację, obiekty sportowe 
i rekreacyjne. Większość z tych rzeczy udało się już 
ukończyć, ale nadal musimy kontynuować prace 
kanalizacji, modernizacji dróg itp. I na tym też będzie 
się skupiała moja praca w nowej kadencji, ponieważ 
są to rzeczy podstawowe i niemal niezbędne do 
komfortowego życia mieszkańców gminy w dzisiej-
szych standardach. Chcemy również kontynuować 
działania ograniczające niską emisję, zagospoda-
rować kolejne tereny dla celów rekreacyjnych 
i wypoczynkowych w centrum Słopnic Dolnych 
i Górnych, rozwijać infrastrukturę turystyczną. Dużo 
zadań mamy już przygotowanych. Będziemy je 
kolejno realizować, a efekty naszej pracy będziemy 
przedstawiać w kolejnych wydaniach biuletynu 
Nasze Słopnice.  
Realizacja tych zadań podejmowana jest na 
podstawie rozeznania potrzeb mieszkańców 
i znajomości problemów miejscowości. Także dzięki 
kontynuacji władzy przez kolejne kadencje. 
Oczywiście podstawą jest słuchanie głosu 
mieszkańców i wyciąganie z niego wniosków, 
odróżnianie rzeczywistych problemów i potrzeb całej 
wspólnoty od zachcianek i wygórowanych życzeń 
pojedynczych osób. Należy też ustalić odpowiednią 
hierarchię potrzeb, ponieważ ilość środków jest 
ciągle ograniczona.
Z końcem grudnia zostanie uchwalony budżet gminy 
Słopnice na nowy rok. Czy będzie to pomyślny budżet 
dla rozwoju Słopnic? 
- Przygotowany projekt jest w swoich założeniach 
dobrym, rozwojowym budżetem. Dochody 
zaplanowano na poziomie 31,4 mln zł, natomiast 

wydatki sięgną 33 mln zł. Planowany deficyt 
pokryjemy z preferencyjnej pożyczki na kanalizację, 
zaciąganą z możliwością umorzenia w wysokości 
40% jej wartości. Budżet zapewnia pokrycie 
bieżących kosztów funkcjonowania gminy oraz 
zabezpiecza 4,6 mln zł na inwestycje. W przyszłym 
roku będziemy kontynuować budowę sieci 
kanalizacyjnej po stronie Szlacheckiej Słopnic – od 
osiedla Garcarzówka do osiedla Dziołówka (8 km 
sieci). Zaplanowana jest gruntowna modernizacja 
drogi przelotowej Przylaski, dalsza rozbudowa 
wodociągu, wykonanie dokumentacji na salę 
gimnastyczną przy szkole na Granicach, urządzenie 
centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Słopni-
cach Dolnych, usunięcie szkód powodziowych, 
dalsza budowa dróg osiedlowych i wiele innych 
drobniejszych zadań.
Niepokojącą tendencją jest natomiast coroczny 
wzrost kosztów utrzymania szkół. Wiąże się to 
z wprowadzoną reformą oświaty. Mniej liczne szkoły 
generują ogromne koszty, których nie pokrywa 
subwencja oświatowa. A sytuacja ta pogorszy się 
w kolejnych latach. Niestety nie mamy na to wpływu 
jako  samorząd, ponieważ zasady działania w tym 
przypadku reguluje państwo.
Przed nami wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok.  Czego chciałby Pan  życzyć mieszkańcom 
Słopnic i naszej Gminie?
- W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia życzę mieszkańcom i naszym gościom 
wiele spokoju, wytchnienia i odpoczynku. Oby 
w naszym zabieganym życiu był czas dla siebie, 
rodziny, znajomych, czas na refleksję, odpoczynek, 
dobre słowo dla innych i  przede wszystkim czas 
zgody w rodzinach i sąsiedztwie. 
W nowym roku życzę wszystkim pomyślności 
i sukcesów w Waszych działaniach i planach, 
a w szczególności dobrego zdrowia, i jak najwięcej 
radości z życia i podejmowanych wyzwań. Niech 
przyniesie dobre efekty dla Was i całej naszej 
wspólnoty samorządowej – Gminy Słopnice. 
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Z PRZESZKODAMI ALE POMYŚLNIE

Bieżący 2018 rok w inwestycjach samorządowych nie był łatwy, ze względu na zaistniałe okoliczności, 
których nie można było przewidzieć. Już w maju, w części gminy obejmującej osiedla pod Mogielicą i na 
Zaświerczu, wystąpiły ulewne opady deszczu, które spowodowały uszkodzenia dróg, przepustów oraz 
infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 4 (wewnątrz i na zewnątrz budynku). Kolejne nawałnice  wystąpiły 
w lipcu. Tym razem straty powodziowe obejmowały teren całej gminy. Do najbardziej dotkliwych należy 
zaliczyć uszkodzenie ujęć wody pod Mogielicą, w Zaświerczu i przerwanie kanalizacji sanitarnej przy 
przepompowni pod osiedlem Jonówka. Najbardziej kosztownym w skutkach było uszkodzenie drogi gminnej 
Słopnice-Mogielica. Straty w infrastrukturze gminnej oszacowano na kwotę 1,4 mln zł. W związku z zaistniałą 
sytuacją zmuszeni byliśmy do natychmiastowego działania, przy wykorzystaniu dostępnych środków 
i sprzętu. W pierwszej kolejności  konieczna była odbudowa zniszczonego odcinka kolektora 
kanalizacyjnego, aby  nie doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska i trwałego uszkodzenia sieci. 
Natychmiast podjęto działania i w kilka godzin udało się przywrócić działanie przepompowni. W przypadku 
uszkodzeń ujęcia wody pod Mogielicą, ze względu na utrzymujący się wysoki stan wody, nie było możliwości 
natychmiastowego działania. W obawie o odpowiednią jakość wody oraz utrzymanie ciągłości jej dostaw, 
zmuszeni byliśmy do uruchomienia dowozu czystej wody do zbiornika.

Zniszczenia na ujęciu wody pod MogielicąZniszczenia na ujęciu wody pod MogielicąZniszczenia na ujęciu wody pod Mogielicą Podmyty korpus drogi gminnej Mogielica Podmyty korpus drogi gminnej Mogielica Podmyty korpus drogi gminnej Mogielica 

W niedługim czasie udało się doprowadzić do realizacji najważniejszych zadań, przywracających 
przejezdność dróg oraz właściwe funkcjonowanie wodociągu, kanalizacji i Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Z utrudnieniami popowodziowymi muszą niestety ciągle jeszcze borykać się mieszkańcy Sołectwa Mogielica, 
gdyż uszkodzenia na drodze gminnej Słopnice-Mogielica nie zostały jeszcze usunięte. Powodem takiej 
sytuacji jest duży zakres szkód oraz oczekiwana przez samorząd dotacja z budżetu państwa na ich usunięcie. 
Procedura związana z odbudową zostanie rozpoczęta natychmiast po otrzymaniu środków finansowych. 

Uszkodzenie przepompowni pod osiedlem JonówkaUszkodzenie przepompowni pod osiedlem JonówkaUszkodzenie przepompowni pod osiedlem Jonówka

W trakcie prac naprawczychW trakcie prac naprawczychW trakcie prac naprawczych

Inną okolicznością utrudniającą realizację tegorocznych inwestycji był zbyt mały potencjał wykonawczy firm 
z branży budowlanej i drogowej. Gmina Słopnice, podobnie jak inne samorządy, miała trudności ze 
znalezieniem wykonawców robót, co jednocześnie przełożyło się na znaczny wzrost kosztów inwestycji oraz 
wydłużenie terminów ich realizacji. Pojawiły się również braki w zaopatrzeniu w potrzebny materiał 
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budowlany. Pomimo opisanych trudności, wszystkie zaplanowane w tegorocznym budżecie inwestycje udało 
się zrealizować.
W ostatnim wydaniu biuletynu przedstawiono informacje na temat tegorocznych inwestycji, ale z uwagi na 
to, że część z nich była w trakcie realizacji, przedstawiamy pełne tabelaryczne podsumowanie inwestycji 
gminnych roku 2018.
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Droga Marciszówka 1,2 km Droga Marciszówka 1,2 km Droga Marciszówka 1,2 km Droga gminna Kulpówka 0,8 km Droga gminna Kulpówka 0,8 km Droga gminna Kulpówka 0,8 km 

Strefa aktywności w centrum Słopnic DolnychStrefa aktywności w centrum Słopnic DolnychStrefa aktywności w centrum Słopnic Dolnych

Nowe miejsce zabawy i wypoczynkuNowe miejsce zabawy i wypoczynkuNowe miejsce zabawy i wypoczynku

Modernizacja płyty boiska sportowego pod MogielicąModernizacja płyty boiska sportowego pod MogielicąModernizacja płyty boiska sportowego pod Mogielicą

Wymiana wiat przystankowych Wymiana wiat przystankowych 
na terenie całej miejscowościna terenie całej miejscowości
Wymiana wiat przystankowych 
na terenie całej miejscowości

Łączna wartość zrealizowanych inwestycji (bez remontów) wyniosła – 5 629 690 zł. Wartość pozyskanych 
środków – 2 966 519 zł, w tym 1 330 206 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (umarzalna w 40%).

CO POWSTANIE W CENTRUM SŁOPNIC

Gmina Słopnice podpisała umowę i otrzyma dofinansowanie inwestycji planowanej do realizacji w centrum 
Słopnic Dolnych. Środki w wysokości 500 000 zł zostaną przekazane  na urządzenie nowego miejsca rekreacji, 
kultury i sportu.

Przygotowania do realizacji zadania, które nazwano 
„Kształtowaniem przestrzeni publicznej w centrum 

miejscowości Słopnice” trwały przeszło półtora 
roku. W 2016 roku samorząd sfinalizował zakup 
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Zbliżona wizualizacja zagospodarowania centrum Słopnic Dolnych Zbliżona wizualizacja zagospodarowania centrum Słopnic Dolnych Zbliżona wizualizacja zagospodarowania centrum Słopnic Dolnych 

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 w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, z przeznaczeniem na 
tereny usług kultury, spotu i rekreacji. Czas ten 
poświęcono również na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-budowlanej działek oraz uzyska-
nie pozwolenia budowlanego na realizację 
inwestycji. Konieczne były także uzgodnienia 
z parafią. Dotyczyły one udostępnienia gruntów 
sąsiadujących z działkami gminy, a objęte pomysłem 
na zagospodarowanie centrum tj. gruntów pomiędzy 
kościołem parafialnym a Urzędem Gminy. Pierwotny 
pomysł na zagospodarowanie tego terenu 
pozyskano w drodze otwartego konkursu ofert, 
który odbył się w marcu 2018 roku. Wpłynęły 
3 projekty. Ostatecznie ustalono, że w ramach 

planowanej odnowy centrum Słopnic Dolnych, 
powstanie m.in. ścieżka pieszo-rowerowa, wiata 
i altany drewniane, miejsca zabaw i wypoczynku, 
oświetlone alejki i ogród kwiatowy. Powstanie 
infokiosk z informacjami turystycznymi o miejsco-
wości i regionie, miejsce do ładowania telefonów 
komórkowych zasilane panelami fotowoltaicznymi. 
Znajdzie się też miejsce relaksu z hamakami 
i w otoczeniu pachnących kwiatów typu róże, 
tulipany itp. Jednym z elementów całego projektu 
jest również wybudowana w tym roku tzw. Otwarta 
Strefa Aktywności, z placem zabaw i elementami 
siłowni zewnętrznej. Warto zaznaczyć, że realizacja 
projektu zakłada utworzenie dla mieszkańców 
Słopnic nie tylko nowego miejsca rekreacji 
i wypoczynku. Inwestycja została tak zaplanowana, 
aby służyła również parafii (np. do organizacji 
procesji itp.)

Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na blisko 
1 mln zł. Dofinansowanie przyznane Gminie 
S ł o p n i c e  p r z e z  s a m o r z ą d  w o j e w ó d z t w a 
małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 

stanowi ok. 50 % kosztów zadania. Tyle samo dołoży 
Gmina Słopnice z własnych środków. Przetarg 
zostanie rozstrzygnięty już w styczniu. 

WYNIKI WYBORÓW W GMINIE SŁOPNICE

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, podczas których mieszkańcy Gminy Słopnice 
wybrali skład nowej Rady Gminy Słopnice, opowiedzieli się za wyborem Wójta, a także wskazali swoich 
kandydatów do Rady Powiatu Limanowskiego i reprezentantów do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Ogólna frekwencja w gminie Słopnice wyniosła 53,38%, co oznacza że zagłosowała ponad połowa 
mieszkańców uprawnionych do głosowania. Dokładnie 2  612 osób. Najliczniej do urn poszli mieszkańcy 
sołectwa Mogielica – 57,8 %, dalej sołectwa Słopnice Górne – 56,6%, Granice – 55,2 %. Najmniejszą 
frekwencję odnotowano w dwóch największych sołectwach – w Słopnicach Dolnych Szlacheckich- 52,4%, 
w Słopnicach Dolnych Królewskich - 49,4%.

WYBORY DO RADY GMINY SŁOPNICE

W wyborach do rady mieszkańcy wybrali w sumie 11 radnych, ponieważ 4 kandydatów uzyskało mandat 
radnego bez głosowania. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy na terenie danego okręgu został zgłoszony 
tylko jeden kandydat lub tylko jedna lista kandydatów. Obsadzenie mandatu bez głosowania w tegorocznych 
wyborach dotyczyło okręgu nr 2, 12, 14 i 15. 
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Swoje listy kandydatów zgłosiły trzy komitety wyborcze, w tym dwa pa�i politycznych: KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe i KW Prawo i Sprawiedliwość oraz jeden lokalny KWW Nasze Słopnice. 

RADA GMINY SŁOPNICE WYNIKI WYBORÓW

Taki wynik głosowania przekłada się na następującą liczbę mandatów: 
KW PSL – 0 mandatów
KW PiS – 4 mandaty
KWW Nasze Słopnice – 11 mandatów

WYBORY WÓJTA GMINY SŁOPNICE

Na terenie gminy Słopnice został zarejestrowany tylko jeden kandydat na wójta gminy, zgłoszony przez 
lokalny komitet. 

ZBIORCZE INFORMACJE O KANDYDACIE NA URZĄD
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WYBORY DO RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

Gmina Słopnice razem z Gminami Kamienica i Łukowica tworzą w wyborach do rady powiatu jeden wspólny 
okręg wyborczy Nr 6. Okręg ten obejmuje 5 mandatów. Na obszarze tego okręgu zostało zarejestrowanych 
łącznie 37 kandydatów, przez 6 komitetów wyborczych. Z terenu gminy Słopnice  o mandat radnego 
powiatowego ubiegało się 6 osób. 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW Z TERENU GMINY SŁOPNICE
(kolejność alfabetyczna)

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Gmina Słopnice wchodząca w skład powiatu limanowskiego, wspólnie z powiatem gorlickim, nowosądeckim i 
m. Nowy Sącz, w wyborach do województwa stanowiła okręg wyborczy Nr 6. Okręg ten obejmował 
6 mandatów. Zarejestrowano łącznie 90 kandydatów zgłoszonych przez 12 różnych komitetów. Z uwagi na 
dużą liczbę kandydatów publikujemy jedynie dane osób, które w nowej kadencji uzyskały mandat i będą 
reprezentowały nasz powiat w Sejmiku Województwa.

Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

WARTO WIEDZIEĆ! 

Zmiany w ordynacji wyborczej, które weszły w życie w 2018 roku wprowadzają kilka istotnych zmian 

w obecnej kadencji prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów. Zgodnie z nowymi przepisami, na 

najwyższym stanowisku w gminie/mieście pracować można będzie przez maksymalnie dwie kadencje. 

Wydłużona została również z 4 do 5 lat kadencja wójtów oraz radnych. Obecna kadencja trwać będzie 

w latach 2018-2023.
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 RADNI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE 
I WYBRALI PREZYDIUM

Piętnastu radnych Gminy Słopnice, wybranych w wyborach samorządowych 21 października 2018 r., objęło 
mandat radnego Gminy Słopnice, składając ślubowanie  podczas pierwszej  inauguracyjnej sesji Rady Gminy 
Słopnice 2018-2023, która odbyła się 22 listopada 2018 r. w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach. 

Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnego 
przez Przewodniczącego Gminnej  Komisj i 
Wyborczej Tadeusza Florka i  Zastępcę Edwarda 
Srokę radni przystąpili do ślubowania. Ceremonię 
złożenia ślubowania poprowadził radny senior Józef 
Liszka. Godne, rzetelne i uczciwie, pełnienie 
obowiązku radnego oraz działanie mające na 
względzie dobro gminy Słopnice i jej mieszkańców 
ślubowało 9 radnych, którzy uzyskali mandat po raz 
kolejny i 6 nowych radnych. Wobec nowej rady 
ślubowanie złożył również Adam Sołtys, który został 
wybrany Wójtem Gminy Słopnice na kolejną 
kadencję.
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do 
wyboru prezydium. Na stanowisko przewodni-
czącego radni zgłosili tylko jedną kandydaturę - 
Józefa Bednarczyka. Kandydat ten pełnił rolę 
wiceprzewodniczącego rady w poprzednich 
kadencjach. Radni powierzyli mu najwyższą funkcję 

w radzie 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. 
Rozszerzając porządek obrad radni zdecydowali 
także o wyborze dwóch wiceprzewodniczących 
rady. W głosowaniu rada zdecydowała o powołaniu, 
po raz pierwszy w historii funkcjonowania Rady 
Gminy Słopnice, dwóch wiceprzewodniczących. 
W odrębnych głosowaniach tajnych, radni 
zdecydowali jednogłośnie o wyborze na tą funkcję 
Henryka Ślazyka oraz Elżbietę Curzydło. 
Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy głos zabrał 
Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys, który zdał 
radnym sprawozdanie o stanie gminy Słopnice. 
Realizując dalszy porządek obrad radni uchwalili 
wysokość wynagrodzenia wójta gminy, które 
pozostało na niezmienionym poziomie. W dalszej 
części posiedzenia zostały powołane jednogłośnie 
składy osobowe wszystkich stałych komisji rady 
gminy. Ostatnie w tym dniu głosowania dotyczyły 
wyboru przewodniczących tych komisji.
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PREZYDIUM RADY GMINY SŁOPNICE
Przewodniczący - Józef Bednarczyk
Wiceprzewodniczący – Henryk Ślazyk 
Wiceprzewodniczący – Elżbieta Curzydło

KOMISJA REWIZYJNA
Józef Curzydło  - Przewodniczący 
Irena Kulpa
Marian Porębski 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Irena Kulpa – Przewodnicząca
Tadeusz Ślazyk – Zastępca 
Marian Porębski 
Przemysław Bień

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA 
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Arkadiusz Szczecina - Przewodniczący
Elżbieta Curzydło – Zastępca 
Józefa Bulanda
Krzysztof Ślazyk 
Marcin Kęska
Wojciech Faron

KOMISJA INWESTYCJI I FINANSÓW
Marek Kulpa – Przewodniczący 
Marcin Kęska – Zastępca 
Bednarczyk Józef
Henryk Ślazyk

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Józef Liszka – Przewodniczący 
Wojciech Faron- Zastępca 
Józef Curzydło 
Józefa Bulanda
Marek Kulpa 
Przemysław Bień

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
 Józef Bednarczyk

przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji 
w każdy I i III poniedziałek miesiąca

w godz. 14.30 - 16.00

WICEPRZEWODNICZĄY RADY GMINY 
Elżbieta Curzydło

przyjmuje w każdy II poniedziałek miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 Henryk Ślazyk

przyjmuje w każdą IV środę miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

Gmina Słopnice ma także dwóch reprezentantów na szczeblu powiatowym. Mandat radnego Rady 
Powiatu Limanowskiego objęli Jan Więcek oraz Józef Jaworski.  Radny Józef Jaworski został również 
członkiem Zarządu Powiatu Limanowskiego. 

ŚWIĘTOWANIE 
100–LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną. W tym roku, obchodzona jest setna 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz ten stał się również 
wspólnym świętem naszej małej ojczyzny - Gminy Słopnice. Na radosne 
i podniosłe obchody złożyło się wiele rocznicowych wydarzeń i wieczornic 
patriotycznych, które zamierzmy Państwu krótko zaprezentować.   

Pierwszym wydarzeniem wpisującym się w gminnym program Święta Niepodległości była akademia 
przygotowana 8 listopada br. przez Zespół Placówek Oświatowych. Pierwszym jej elementem był polonez 
odtańczony przez najmłodszych członków szkoły. Przedszkolaki w biało-czerwonych strojach zawładnęli 
salą. Po zakończeniu poloneza odśpiewali hymn i wyrecytowali  wiersz W. Bełzy „Kto Ty jesteś? Polak mały..”. 

W imieniu samorządu Gminy Słopnice składam serdeczne 
podziękowanie radnym minionej kadencji 2014-2018 za pełną 
zaangażowania pracę i budowanie wspólnoty samorządowej, 
krzewienie idei samorządności oraz pozytywne działania na rzecz 
rozwoju Gminy Słopnice. 
Szczególe podziękowania chciałbym złożyć Panu JÓZEFOWI 
FILIPIAKOWI, który nieprzerwanie od 1999 roku przewodniczył pracom 
Rady, pełniąc obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Słopnice. 
Dziękuję za wieloletnią i owocną współpracę oraz życzę wszystkim 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
      Wójt Gminy Słopnice 
      Adam Sołtys

PODZIĘKOWANIE
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Stroje najmłodszych zdobiły własnoręcznie wykonane kotyliony i wianuszki w barwach narodowych. Występ 
dopełnił, wyszukany i głęboki w przesłaniu, montaż słowno-muzyczny uczniów starszych klas szkoły. Na 
zakończenie obchodów zostały wręczone nagrody w gminnym konkursie historycznym „Drogi Polaków do 
Niepodległości”. Nagrody w tym konkursie otrzymali: Monika Więcek – I miejsce (SP Nr 1), Zuzanna Śmierciak 
– II miejsce (SP Nr 3) i Damian Natanek (SP Nr 4) oraz Sylwester Saska (SP Nr 3) – ex aequo III miejsce.  

Podniosłą i patriotyczną atmosferę, w związku z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości dało się 
odczuć także w Szkole Podstawowej Nr 4. Społeczność szkoły przygotowała Wieczornicę Patriotyczną, na 
którą zaprosiła nauczycieli, rodziców uczniów i całą społeczność sołectwa Mogielica. W czwartkowe 
popołudnie 8 listopada br., po mszy św. w intencji Ojczyzny, w szkole odbyło się wspólne śpiewanie pieśni 
i piosenek patriotycznych oraz deklamacja wierszy. Jednym z elementów inscenizacji był wywiad 
z Komendantem Józefem Piłsudskim. Prócz mieszkańców gośćmi wieczornicy byli dyrektorzy szkół gminy 
Słopnice, ks. proboszcz Jan Gniewek oraz ks. senior Marian Kaim.  
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Wspólny apel z okazji Święta Niepodległości zgromadził także społeczność Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola.  Tutaj do inscenizacji i koncertu pieśni patriotycznych został włączony element ogólnopolskiej 
akcji Rekord dla Niepodległej w postaci wspólnego odśpiewania hymnu narodowego o godzinie 11.11. Do 
świętowania przyłączyli się także rodzice uczniów na czele z prezydium rady rodziców. 

W dniu 9 listopada br. także w Szkole Podstawowej Nr 3 odbyła się kolejna uroczysta wieczornica 
patriotyczna. Aby opowiedzieć dzieje ojczyste, uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali montaż 
słowno-muzyczny o tematyce niepodległościowej. Zaprezentowany został program artystyczny pt. „Pisk 
Białego Orła” według scenariusza Adama Szafrańca. Spektakl opowiadał historię wielopokoleniowej wiejskiej 
rodziny. Ich życie było przepojone miłością do Ojczyzny, dla której gotowi byli na różne poświęcenia 
z narażeniem życia włącznie. Pod swoim dachem ukrywali poetę, który - odwołując się do literatury i poezji 
okresu zaborów - wzmacniał w nich wolę walki za wolność Ojczyzny. Legenda o Białym Orle została 
opowiedziana słowami lektora, nastrojową muzyką oraz tańcem w teatrze cieni. Całe przedstawienie 
odbywało się w ciekawej scenerii, która wiernie oddawała realia życia tamtych czasów. Trzyaktowa sztuka 
była wzbogacona patriotycznymi pieśniami, które zbudowały wzruszający, podniosły nastrój spektaklu.
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Na podsumowanie obchodów i „W Hołdzie dla Niepodległej” 29 listopada br., w Zespole Placówek 
Oświatowych odbył się niezwykły koncert pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich, którego celem było 
wspólne przeżywanie historii Polski, wolności, za którą tak wielu ofiarowało swe życie. W uroczystość 
włączyła się cała społeczność szkolna i przedszkolna.
Patriotyczne śpiewanie rozpoczął polonez w wykonaniu przedszkolaków. Nie mogło zabraknąć również 
„Roty” w wykonaniu Małych Słopniczan. W koncercie wzięli udział uczniowie klas od I do VIII Szkoły 
Podstawowej oraz gimnazjaliści. Na scenie wystąpili także absolwenci gimnazjum oraz goście z poza Słopnic - 
Wiole�a Kordeczka i Jacek Kowalczyk. Zebrani licznie mieszkańcy Słopnic i zaproszeni goście usłyszeli m.in. 
takie utwory jak: „Do kraju tego”, „A oni szli”, „Uwierz Polsko”, „Biały krzyż”, „Żeby Polska”. Koncert zakończył 
się „Modlitwą o pokój”, w której wyrażona została wiara w to, że gołąb pokoju zostanie przez tysiąclecia. 
Uroczystość wspólnym śpiewem uświetnili zaproszeni goście oraz dziadkowie, rodzice. Wyrazili oni tym 
samym poczucie więzi, jedności oraz przywiązanie do swojej Małej Ojczyzny. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt Adam Sołtys, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Grzegorz Biedroń, proboszcz parafii Słopnice Dolne ks. Jan Gniewek, radni gminy Słopnice, dyrektorzy szkół. 
Nie zabrakło też rodziców i dziadków uczniów szkoły.
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Wójt Gminy Słopnice pragnie wyrazić swoją wdzięczność i przekazać 
wszystkim serdeczne podziękowania za przygotowanie pięknych 
i głębokich w treści wydarzeń z okazji Narodowego Święta Stulecia 
Odzyskania Niepodległości. Dziękuje dzieciom, młodzieży, wychowaw-
com i nauczycielom za przygotowane uroczystości, a mieszkańcom za 
obecność. Jest to wyraz Waszego patriotyzmu, pamięci o poległych oraz 
szacunku do historii i poszanowania wolności.

11 LISTOPADA 
NA PRZEŁĘCZY CHYSZÓWKI

Przełęcz im. Marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego w Chyszówkach odegrała 
szczególne znaczenie. To właśnie tutaj, w dniu 11 listopada br., pielęgnując 
tradycję corocznych spotkań, zebrali się mieszkańcy gmin Słopnice i Dobra by 
w sposób szczególny uczcić 100 – lecie Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

W uroczysty nastrój wprawił zebranych koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestr Dętych ze 
Słopnic i Dobrej pod batutą Wincentego Curzydło i Anny Krywoborodenko. Pięknych wrażeń artystycznych 
dostarczył krótki montaż słowno-muzyczny odegrany przez uczniów Zespołu Placówek Oświatowych 
w Słopnicach. Rocznicową uroczystość uświetniła obecność uczniów klasy wojskowej Zespołu Szkół im. KEN 
w Tymbarku i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, 
którzy pełnili wartę honorową. Na komendę prowadzącego wprowadzono wszystkie poczty sztandarowe, by 
następnie odegrać Hymn Narodowy, i wciągnąć flagę państwową na maszt. Uczeń klasy wojskowej odczytał 
Apel Poległych, w którym uczczono wszystkich, którzy przelali krew za wolność Ojczyzny.
Z racji okrągłej setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, w historycznych strojach oddali salwę 
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honorową, która nadała uroczystości niezwykły, patriotyczny charakter. Uczestnicy wydarzenia mieli również 
okazję obejrzeć wystawę pt. „Ojcowie Niepodległości" przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.
Tradycyjnie kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem przez 
przybyłe delegacje. Po ceremonii oddania hołdu wszystkich zebranych gości i mieszkańców przywitał Adam 
Sołtys Wójt Gminy Słopnice. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Radny 
Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, 
Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Tomasz Krupiński, Radni Powiatu Limanowskiego, Wójt 
Gminy Dobra Benedykt Węgrzyn, radni Gmin Słopnice i Dobra, Wanda Półtawska wraz z mężem, prezesi 
organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Koło pszczelarzy ze Słopnic, zespoły regionalne: Słopnicki Zbyrcok, Jurkowianie, Słopniczanie.
Po ceremonii złożenia kwiatów i zapalenia zniczy została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny. Piękną 
oprawę muzyczną wykonał Zespół Regionalny Jurkowianie, a Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii Dobra 
ks. Wojciech Sroka ze Słopnic.
Słowa szczególnego podziękowania padły w kierunku Wandy Półtawskiej, która podczas II wojny światowej 
więziona była w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbruck, bliska przyjaciółka Jana Pawła II, 
człowiek legenda. Po zakończonej mszy św. zaproszono wszystkich na ciepły posiłek i wspólne świętowanie 
jakże wyjątkowej rocznicy.

Głównym organizatorem uroczystości była Gmina 
Słopnice, Gmina Dobra i Parafia Rzymskokatolicka 
w Jurkowie. Również w tym dniu, jak i w przeddzień 
Święta Odzyskania Niepodległości, zapłonęły znicze 
i zostały złożone kwiaty w pozostałych miejscach 
pamięci i pod pomnikami poległych w walce o wolność 
i Ojczyznę, znajdujące się na terenie gminy Słopnice.
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CANTUS ENIM 
NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada br., w podziemiach kościoła parafialnego w Słopnicach Dolnych odbył się koncert 
patriotyczny parafialnego chóru młodzieżowego Cantus Enim oraz scholii dziecięcej Boży Głos. Było to kolejne 
wydarzenie towarzyszące obchodom setnej rocznicy odzyskania niepodległości.  
W trakcie ponad godzinnego koncertu chór dyrygowany przez Sarę Kaptur zaprezentował utwory 
patriotyczne i religijne. Muzyczne świętowanie niepodległości przygotowane przez młodych wykonawców 
zwróciło uwagę na wiele ważnych dat i wydarzeń na drodze Polski do niepodległości. Całość występu 
tworzyły także scenki rodzajowe oraz akompaniament muzyczny w wykonaniu członków zespołu oraz przy 
współpracy członków Klubu Historycznego 1 PSP AK w Słopnicach. Wieczorny recital młodzieży ze Słopnic 
spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W gronie audytorium znaleźli się nie tylko bliscy 
członków chóru, ale także liczne grono zaproszonych gości. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy zespołowi Cantus Enim za piękny koncert i włączenie się w obchody 
stulecia odzyskania niepodległości! 

PODSUMOWANIE PROJEKTU SOCJALNEGO 
„AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR 2018”

Już trzeci rok Gmina Słopnice realizuje projekt socjalny pod nazwą „Aktywny i bezpieczny senior”. Jest on 
odpowiedzią na potrzeby środowiska seniorów, a jego głównym celem jest podtrzymywanie aktywności ruchowej 
i społecznej. Gmina Słopnice nie dysponuje zasobami lokalowymi, które by pozwoliły utworzyć klub Senior+, ale to 
nie znaczy, że nie można realizować różnych form aktywności w inny sposób. Realizowany projekt jest właśnie tego 
przykładem.
Projekt realizowany jest z udziałem środków finansowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
a warunkiem ich wykorzystania jest realizowanie zadań dla grupy uczestników projektu socjalnego. Dlatego też 
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na początku roku miała miejsce rekrutacja a następnie działania były kierowane tylko do tych osób, które się do 
projektu zgłosiły. Tego wymagają ramy projektu socjalnego. Cóż więc się działo w projekcie ?
Rozpoczęliśmy 24 maja od pieszej wycieczki na górę Śnieżnica. Mimo ostrego podejścia wzięło w niej udział 
30 seniorów. I wszyscy na Śnieżnicę wyszli. Tam spotkaliśmy się z kustoszem schroniska ks. Tadeuszem 
Zającem, który sam siebie określa mianem „kapelana leśnego”. Wzięliśmy udział we mszy św. W czasie której 
wysłuchaliśmy inspirującej konferencji. Poznaliśmy historię schroniska oraz jego rolę w kształtowaniu elity 
młodzieży okresu międzywojennego. Mieliśmy także czas na ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek a potem 
zeszliśmy na dół i wróciliśmy do domu.
Kolejne wydarzenie miało miejsce 25 czerwca, kiedy to udaliśmy się najpierw do Starego Sącza a potem do 
Piwnicznej. W Starym Sączu zwiedziliśmy klasztor sióstr Klarysek, gdzie oglądaliśmy ślady pobytu oraz 
pochówku władców i królów Polski a następnie zwiedziliśmy przyklasztorne muzeum. Później obok źródełka 
Św. Kingi przeszliśmy spacerem do ołtarza papieskiego oraz zwiedziliśmy umieszczone pod nim muzeum Jana 
Pawła II. Następnie przejechaliśmy do Piwnicznej, gdzie próbowaliśmy prawdziwej wody mineralnej prosto ze 
źródła. Wreszcie bezpiecznie wróciliśmy do domu.

W samym środku upalnego lata - 13 lipca pojechaliśmy nad Jezioro Czorsztyńskie. Zwiedziliśmy zamek 
w Niedzicy a zainteresowani mogli pospacerować po zaporze zbiornika. Mieliśmy czas na podziwianie widoków 
Pienin i malowniczego jeziora nazywanego „Pienińskim morzem”. Potem statkiem przepłynęliśmy do 
Czorsztyna gdzie bardziej wytrwali wspinali się na ruiny zamku. Ta wycieczka była bardzo wymagająca, 
ponieważ było bardzo gorąco a do pokonania było sporo ścieżek wijących się wokół skarp nad jeziorem. 
Ale w projekcie promującym aktywność ruchową musi tak właśnie być.
Kontynuując zwiedzanie bliskich uzdrowisk, 17 sierpnia udaliśmy się do Muszyny i Krynicy. Już sam przejazd 
autokarem przełomem Popradu miał swój urok. W Muszynie zwiedziliśmy Ogrody biblijne, gdzie na niewielkim 
obszarze zgromadzona jest roślinność Ziemi Świętej w połączeniu z wydarzeniami przedstawionymi w Biblii. 
Gdy do tego doda się charyzmę przewodnika, to wrażenia są niezapomniane. Drugim obiektem z którego słynie 
Muszyna są ogrody sensoryczne zlokalizowane na górze nad miastem. Nie wszyscy byli w stanie tam wyjść. 
Ci, którzy wyszli, mogli podziwiać panoramę gór z wieży widokowej. Pozostali mogli uzupełnić utracone wraz 
z potem elektrolity dzięki źródłom wody mineralnej u podnóża góry.
Potem udaliśmy się do Krynicy. Tam zwiedziliśmy Pijalnię, popróbowaliśmy tamtejszych wód mineralnych 
i przeszliśmy cały deptak. Po tak aktywnym dniu wróciliśmy do domu.
Ponieważ nasz projekt rozpoczął się w 2016 r. od sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, to i teraz podniosły 
się w grupie seniorów głosy, że musimy nawiedzić miejsce z tym naszym Świętym związane. Tak zatem 
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28 września pojechaliśmy do Wadowic. Ta wyprawa miała charakter pielgrzymki, więc modliliśmy się w różnych 
intencjach - zarówno naszej społeczności, jak również mając na uwadze setną rocznicę odzyskania 
niepodległości naszej Ojczyzny – w intencjach tych, którzy polegli za jej wolność. Czas podróży zleciał nam 
błyskawicznie. Najpierw zwiedziliśmy kościół w którym bywał Jan Paweł II. Potem była kawusia oraz - 
oczywiście kremówki. Następnie muzeum w kamienicy gdzie Ojciec Święty mieszkał. Wszyscy, którzy byli tam 
już wcześniej, byli pod ogromnym wrażeniem nowej aranżacji wnętrz i rozmachu rozbudowanego muzeum.
Kiedy przyszła jesień a dni stały się krótkie, nie było już możliwości organizacji kolejnych wypraw. Ale nikt nie 
powiedział, że nie można zorganizować wyprawy wirtualnej. I tak 3 grudnia udaliśmy się w Himalaje Indyjskie – 
a raczej zabrał nas tam na wirtualną wyprawę pewien człowiek, który podróżuje po świecie i potrafi o tych 
swoich podróżach bardzo ciekawie opowiadać oraz pokazać je za pomocą fotografii. Mówił więc o tamtejszych 
górach, klimacie, ludziach, kulturze i o historii tego regionu. Z zaplanowanej godziny spotkania, wśród pytań 
i opowiadań szybciutko zrobiły się dwie. Sam podróżnik był zdziwiony, że tak się to spotkanie rozwinęło, bo 
zwykle spotyka się z młodzieżą, która w dobie Internetu sama potrafi sobie znaleźć ciekawe informacje albo 
znudzona o nic nie pyta. Ale seniorzy zaskoczyli go głębią pytań i był, pod wrażeniem.
Tak to się działo w projekcie w 2018 r. a w poszczególnych działaniach brało udział średnio 45 osób.
Do tego przeglądu wydarzeń dołożę jeszcze parę uwag organizacyjnych dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć 
w projekcie w roku 2019 – bo takie działania planujemy.
Po pierwsze, aby można było finansować uczestnictwo konkretnej osoby w projekcie, to ta osoba musi się do projektu 
zgłosić i musimy ją zakwalifikować przeprowadzając wywiad środowiskowy. Nie uzależniamy udziału w projekcie od 
dochodów, ale taki wywiad musimy sporządzić aby dokonać kwalifikacji. Zwykle dzwonimy do osób, które już 
wcześniej brały udział w tym projekcie ale także ogłaszamy rekrutację na stronie internetowej Gminy Słopnice. Każdy 
może się zgłosić a lista nie jest zamknięta.
Po drugie, w ramach projektu nie możemy finansować posiłków, dlatego staramy się je organizować, ale w ramach 
składek uczestników wycieczek. Podobnie ma się rzecz z biletami wstępu.
Po trzecie, nasze działania nie mogą mieć charakteru imprez towarzyskich czy imprez masowych, dlatego każde z nich 
wymaga aktywności ruchowej. Utrzymanie tej aktywności jest jednym z głównych celów projektu. Dlatego trzeba się 
zastanowić, czy jestem w stanie podołać takiemu wysiłkowi. Oczywiście nie każda osoba musi brać udział we 
wszystkich wyprawach i działaniach. Ale zawsze planujemy nasze wyprawy tak, żeby nawet osoby o bardzo 
ograniczonej sprawności ruchowej były w stanie podołać wysiłkowi. I zawsze zwracamy się do uczestników bardziej 
sprawnych, żeby szanowali tych, którzy nie potrafią iść szybciej, bo i oni sami kiedyś tacy będą. Zawsze też 
zapewniamy opiekę pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej tak, jak tego wymaga sytuacja. 
Po czwarte, jest podczas tych naszych wypraw taka tradycja, że gdy wracamy, to o godzinie 15:00 odmawiamy 
w autobusie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Takie zobowiązanie podjęliśmy organizując pierwsze spotkanie 
noworoczne dla seniorów w 1998 roku - że będziemy pamiętać o tych, którzy z nami byli a już od nas odeszli.
Chcę jeszcze dodać, że cały projekt prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej. I chcę też przy okazji podziękować 
pracownikom Ośrodka za zaangażowanie w te działania. Jak Państwo wiecie z życiowego doświadczenia, 
można robić to co do człowieka należy na zasadzie robię bo muszę. Ale można to też robić z zaangażowaniem. 
Jak do tej pory, przez trzy lata realizacji projektu, wszyscy uczestnicy wracali do domu szczęśliwie, cało i zdrowo 
mimo swojego wieku i związanych z tym ograniczeń a często naprawdę dużych wyzwań i ogromnego 
zmęczenia. Nie raz zdarzało mi się słyszeć opinie seniorów: „Nie róbcie mi zdjęcia, bo gdyby moi w domu 
wiedzieli co ja tu robię, to by mnie już więcej z domu nie wypuścili”. I jest w tym bardzo dużo prawdy, bo na 
niektóre wyprawy przeciętna „Matka Słopniczanka” z dzieckiem by się nie ważyła. A że się nam do tej pory 
„darzyło” to jest w tym duża zasługa naszych  pracowników (pracowniczek) socjalnych. One znają ludzi, mają 
z nimi dobry kontakt a bywa, że lepszy niż członkowie ich rodzin.
          Edward Sroka
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STRAŻ MA NOWY SAMOCHÓD
Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Górnych zakupiła w tym roku nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest 
to samochód marki VOLVO FL 4x4 typ GBA3/16. Zastąpił on wysłużony 35-letni Mercedes-Benz, który był 
w posiadaniu jednostki od roku 2006.
Zakupiony samochód jest fabrycznie nowy – rok produkcji 2018. Wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy 
285 KM (spełniający normę emisji spalin – EURO 6). Podwozie pojazdu z napędem na wszystkie koła (4x4), 
z blokadą mechanizmów różnicowych. Kabina mieści 
6 strażaków; kierowca i załoga. Zabudowa pożarnicza - 
nadwozie -  wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium 
i materiałów kompozytowych.
Samochód wyposażony w zbiornik na wodę o pojem-
ności 3000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy 
o pojemności 300 l. Do podawania wody z pojazdu 
służy autopompa. Woda jak i piana gaśnicza podawana 
może być pod wysokim ciśnieniem linią szybkiego 
natarcia lub pod niskim ciśnieniem linią wężową z węży 
pożarniczych. Ponadto pojazd posiada działko wodno-
pianowe, masz oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, 
sprzęt łączności radiowej, sygnalizację świetlną 
i dźwiękową.
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Koszt zakupu samochodu to kwota 793 350 złotych. Zakup był możliwy dzięki pozyskanym przez jednostkę 
OSP środkom finansowym. Z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 
dofinansowanie w kwocie 179 524 złotych, z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 110 476 złotych. Zakup dofinansował również Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej kwotą 100 000 złotych.
Pozostałe środki w wysokości 50% kosztów całkowitych (tj. kwota 403 350 złotych) pochodziły z dotacji 
z budżetu Gminy Słopnice.
Zakup nowego samochodu przez Ochotniczą Straż Pożarną to nie tylko podniesienie gotowości bojowej tej 
jednostki, ale również wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach zagrożenia życia lub 
mienia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Górnych serdecznie dziękuje – przede wszystkim samorządowi 
Gminy Słopnice oraz pozostałym dotującym; NFOŚiGW, WFOŚiGW, Komendantowi Głównemu PSP – za 
udzielenie dotacji, co umożliwiło zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 „CZYSTE POWIETRZE” 
W NASZYM ZASIĘGU 

Czyste powietrze to nowy rządowy program, którego celem 
jest zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na 
wymianie starych, nieekologicznych kotłów i pieców na paliwa stałe oraz na termomodernizacji budynków, 
poprzez docieplenie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Istnieje również możliwość uzyskania 
pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii. W ten sposób ma się poprawić nie tylko jakość 
powietrza, ale też przynieść oszczędności w domowym budżecie. Sprawa efektywnego zarządzania energią 
jest dosyć istotnym tematem zainteresowania i zapytań naszych mieszkańców, dlatego bardzo skrótowo 
prezentujemy  w jaki sposób skorzystać z programu. Chcemy także zaznaczyć, że program ten jest 
realizowany tylko i wyłącznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, a nie przez Gminę Słopnice. 

Okres trwania programu: lata 2018 – 2029 r. 
Warunki podstawowe uczestnictwa w programie:
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające 
wymagania programu, konieczne zezłomowanie starego kotła wraz z imiennym dowodem zezłomowania.
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania 
programu. 
Jak złożyć wniosek?
Krok 1 – upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne do wniosku informacje. Lista niezbędnych 
załączników jest do pobrania ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie, zakładka CZYSTE POWIETRZE -> NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA,
Krok 2 – sprawdź na jakie przedsięwzięcia możesz uzyskać dotację,
Krok 3 - zarejestruj konto na Portalu Beneficjenta - www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/ 
Krok 4 - zaloguj się i pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami. 
Krok 5 - wypełnij formularz i wymagane załączniki. 
Krok 6 - złóż wniosek przez skrzynkę podawczą portalu. 
Krok 7 - czekaj na kontakt osoby z funduszu, obserwując status wniosku.
Wnioski można składać również osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (ul. Kanonicza 12) lub w Nowym Sączu 
(ul. Wiśniowieckiego 12).
Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?
Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
ź dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – obowiązkowo dla wszystkich osób wchodzących w skład 

gospodarstwa domowego 
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Nieobowiązkowe:
ź dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. akt własności, umowa sprzedaży w formie aktu 

notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki
ź audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku

Pytania dotyczące programu, można zadawać na stronie www.wfos.krakow.pl
 w zakładce CZYSTE POWIETRZE -> ZADAJ PYTANIE

AKTUALNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT 
W GMINIE SŁOPNICE NA 2019 ROK

WYSOKOŚĆ OPŁAT 
ZA ODBIÓR 
ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

  WYSOKOŚĆ OPŁAT 
ZA WODĘ I ŚCIEKI 

STAWKI 
PODATKOWE
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WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA LGD PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” serdecznie informuje, iż 
w najbliższym czasie planuje realizacje projektów, na które środki zostały pozyskane z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Tematyka projektów będzie głównie skierowana do dzieci i 
młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Planowane warsztaty i spotkania będą w sposób bezpośredni 
pobudzały wyobraźnię, kreatywne myślenie oraz uczyły pracy w grupie. Również poprzez realizacje 
projektów przyczynimy się do upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości na 
obszarze działania Stowarzyszenia. Więcej informacji o realizowanych i planowanych projektach będzie 
można uzyskać na bieżąco na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu i na profilu facebook’u LGD 
„Przyjazna Ziemia Limanowska”. Zapraszamy również do Biura LGD, ul. Piłsudskiego 20 (I piętro galeria TIP-
TOP) w Limanowej. tel. 511 091 844. 

SZACH MAT I WYWALCZYLI MISTRZOSTWO 

W dniu 20 listopada br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbył się  Finałowy Turniej Amatorskiej Ligi 
Dziecięcej „Małopolscy Mistrzowie w Szachach.” W turnieju udział wzięła drużyna Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola w Słopnicach w składzie: Emilia Piechnik, Jakub Więcek, Szczepan Curzydło oraz Miłosz Ubik pod 
opieką Wojciecha Kęski. 
Aby grać z najlepszymi drużyna szachistów musiała pokonać rywali na szczeblu gminnym oraz powiatowym. 
W zawodach szczebla wojewódzkiego wzięło udział 40 drużyn z terenu całej Małopolski. Rozgrywki 
odbywały się w systemie 7 rund (czas gry: 10 minut na zawodnika). Ostatecznie czteroosobowa drużyna 
szkoły „Dwójki” zgromadziła na swoim koncie 11 punktów, co dało im I miejsce w rozgrywkach. Drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 123 w Krakowie z dorobkiem 10 punktów, trzecie miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa z Rzuchowej (również 10 punktów). Komisja przyznała także indywidualne wyróżnienia dla 
zawodników: Emilia Piechnik była najlepsza na czwartej szachownicy, natomiast Miłosz Ubik był drugim 
najlepszym graczem na szachownicy numer trzy. Nagrodę w turnieju nasi reprezentanci odebrali z rąk prezesa 
Polskiego Związku Szachowego, arcymistrza szachowego Radosława Jedynaka.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi i życzymy dalszych  sukcesów! 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”




