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Ktoś miłowany tu przyjdzie
– dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy
srebrnym błękitem dziecięce.
Jan Pietrzycki, „Błękitna kolęda”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słopnice,
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz reeksji dotyczących minionego okresu i planów na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
w miłości, radości i ciepłej atmosferze.
Tajemnica Bożego Narodzenia niech wzbogaci łaską, napełni pokojem
i będzie źródłem odzyskiwania wiary w drugiego człowieka.
Z nadzieją spoglądajmy w przyszłość, niech Nowy 2020 Rok
obdarzy Was dobrym zdrowiem, spełnia marzenia, daje satysfakcję i siły
do pokonywania nowych wyzwań.
Dobrego Roku!
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Słopnice

Józef Bednarczyk

Adam Sołtys

STARY I NOWY ROK W OCENIE WÓJTA
Zapraszamy do rozmowy z wójtem Adamem Sołtysem, który omawia tematy związane z gminą, ﬁnansami,
inwestycjami oraz planami na nowy rok.
- Mija już ponad rok od ostatnich wyborów samorządowych i upływu kolejnej kadencji samorządowej.
W rozmowach z wójtami dominują pytania o pierwsze
wrażenia ze sprawowania funkcji, o porażki, sukcesy… itp. A jak Pan, jako wieloletni i doświadczony
samorządowiec, ocenia pracę w nowej kadencji?
Cieszy mnie to, że bardzo dobrze układa się
współpraca z nową Radą Gminy i zgodnie dyskutujemy i ustalamy najważniejsze dla mieszkańców
zadania. Możliwości ﬁnansowe gminy są znacznie
mniejsze niż potrzeby i trzeba rozsądku, aby wybrać
to co dla mieszkańców jest najważniejsze. Ja nie
musiałem się zastanawiać co robić na początku
kadencji. Nauczony wieloletnim doświadczeniem nie
składałem pustych obietnic wyborczych, które
później trudno zrealizować. Ponieważ gminę i jej
problemy znam doskonale, to od początku jej
powstania, realizowaliśmy dawno zaplanowane
zadania. Najpierw była budowa szkół, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, dróg i wodociągów.
Obecnie od lat realizujemy budowę sieci kanalizacyjnej. Jest to trudne i kosztowne zadanie, oraz
mało efektowne, bo wszystko zostaje pod ziemią. Ale
jest ono bardzo ważne ze względu na zdrowie
mieszkańców, komfort ich życia oraz dbałość
o środowisko naturalne. Udało się również poprawić
wiele dróg, wybudować cieszące się bardzo dużą
popularnością centrum rekreacyjno-sportowe,
umocnić w sześciu miejscach drogę gminną pod
Mogielicą, wybudować dwa mostki i zakończyć wiele
innych zadań. Na inwestycje i remonty w 2019 roku
wydatkowano ok. 5 mln zł. Szczególnie cieszy mnie,
że w jednym z podstawowych zadań, jakim jest
budowa kanalizacji, w latach 2018-2019 wykonano
przeszło 16 km sieci. Przyłączyło się do niej 250
kolejnych domów.

- Koniec roku kalendarzowego wcale nie oznacza
w samorządzie zwolnienia tempa pracy. Na czym
obecnie skupia się praca wójta gminy i urzędu?
Dzięki dobrej pogodzie udało się wykonać wszystkie
zaplanowane zadania. Obecnie został opracowywany budżet Gminy Słopnice na rok 2020. Został on
w terminie przekazany Radnym Gminy i na
30 grudnia planujemy sesję, na której mam nadzieję
będzie on przyjęty.
- Skoro budżet już zaplanowany, to proszę nam
przybliżyć na jakich inwestycjach zamierza koncentrować się samorząd gminy Słopnice w przyszłym roku?
W tej pierwszej wersji budżetu są zabezpieczone
środki na bieżącą działalność gminy oraz 6,5 mln
złotych na inwestycje. W 2020 roku będzie wykonany I etap kanalizacji pod Mogielicą (do Kaplicy),
gruntowa przebudowa drogi Zagrody z poszerzeniem do dwóch jezdni, przebudowa drogi Granice na
odcinku Pożary-Leśniczówka, drogi Dzielec, wiele
przyłączy do wodociągu i kanalizacji w ramach
istniejących sieci, remonty i położenie nawierzchni
asfaltowych na kolejnych drogach oraz szereg prac
projektowych na przyszłość.
Niestety sytuacja ﬁnansowa samorządów staje się
coraz trudniejsza, spadają możliwości ﬁnansowe
gminy, głównie przez wprowadzenie nieudanej
reformy systemu oświaty. Do zadań z zakresu
edukacji gmina dopłaca coraz większe pieniądze.
Subwencja oświatowa nie wystarcza już nawet na
wynagrodzenia w tym obszarze. Jeżeli pojawią się
w ciągu roku możliwości pozyskania środków
zewnętrznych to na pewno o nie powalczymy. Nasza
sytuacja ﬁnansowa jest stabilna. Mamy jeszcze duże
możliwości zaciągnięcia kredytu na udział własny.
Trzeba to jednak robić z wielką rozwagą i troską
o kolejne lata.

INWESTYCJE 2019
Mijający rok okazał się kolejnym dobrym rokiem w zakresie realizacji inwestycji gminnych. Dzięki dużym środkom
wyasygnowanym w budżecie gminy oraz pozyskanym funduszom, udało się zrealizować kilka bardzo ważnych zadań
inwestycyjnych i remontowych.
Najdroższą oraz najtrudniejszą technicznie
inwestycją była „Budowa kanalizacji sanitarnej od
osiedla Garcarzówka do osiedla Dziołówka”.

Budowa kanalizacji sanitarnej zawsze należała do
trudnych inwestycji, jednakże obszar na którym
była wykonywana, ze względu na jego ukształto-
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wanie, powodował dodatkowe trudności. Ponadto
zwracamy uwagę aby do koniecznego minimum
ograniczyć budowę drogich i trudnych w eksploatacji
przepompowni ścieków. W bieżącym roku łącznie
wykonano 7 840 mb kolektorów kanalizacyjnych za
kwotę 1 614 000 zł. Na podkreślenie zasługuje fakt
właściwej (dojrzałej) postawy mieszkańców, dla
których z pewnością nie łatwo było obserwować
rozkopane, własne pola oraz pięknie urządzone
posesje, a pomimo tego, nie utrudniali prac i po ich
zakończeniu bez nieuzasadnionej zwłoki przyłączyli
się do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Znaczną część
kosztów inwestycji sﬁnansowano zaciągniętą w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczką preferencyjną w kwocie 1 250 000 zł.
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Ważną i dawno oczekiwaną przez mieszkańców
inwestycją było „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum miejscowości Słopnice”.
Za kwotę 1 062 000 zł wykonano ścieżkę pieszorowerową długości 430 mb oraz teren rekreacyjny
z funkcją zabawowo-rekreacyjną. Potrzebę realizacji
tego typu inwestycji tutejszy samorząd dostrzegał
od wielu lat, jednak realizacja stała się możliwa dzięki
zakupowi działek oraz dzierżawie terenu od
miejscowej paraﬁi. Na realizację tej inwestycji
pozyskano środki z Unii Europejskiej, Programu
Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2013-2020
w kwocie 450 000 zł.
Kolejną dużą tegoroczną inwestycją był „Remont
drogi gminnej Słopnice-Przylaski na długości 1280
m b”. D z i ę k i o t r z y m a n e m u d o ﬁ n a n s o w a n i u

Budowa kanalizacji w osiedlu Dziołówka

Ścieżka rowerowo-spacerowa

Kompleks rekreacyjno – sportowy

Droga osiedlowa Folwark Dolny

Kompleks rekreacyjno – sportowy

Droga Przylaski
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z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
283 579 zł wykonano nową nawierzchnię asfaltową
wraz z poszerzeniami do mijania oraz zmodernizowano istniejące odwodnienie drogi. Łączna
wartość inwestycji to prawie 663 000 zł.
Kolejną dużą inwestycją, na którą udało się pozyskać
środki ﬁnansowe to „Remont drogi gminnej
Słopnice-Mogielica”. W ramach tej inwestycji
wykonano umocnienie korpusu drogi podmytego
przez wody potoku „Mogielica” na czterech
odcinkach oraz przy moście i przepuście w okolicy
osiedla „Sołtyse”. Łączna wartość inwestycji to
460 000 zł. Inwestycja ta jest doﬁnansowana kwotą
Umocnienie drogi Mogielica

Droga Folwark Dolny nad drogą

305 634 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego
w ramach środków na usuwanie szkód powodziowych.
Przy informowaniu o tegorocznych inwestycjach,
szczególną uwagę należy zwrócić na jeszcze jedną
inwestycję, która wprawdzie nie jest inwestycją
Gminy Słopnice lecz Gminy Limanowa, a która przez
swoje oddziaływanie w bardzo dużym stopniu
będzie służyła naszym mieszkańcom. Inwestycja ta
to „Budowa drogi Stara Wieś - Podlipowe”.
W ramach tej inwestycji Gmina Limanowa w miejsce
starej zniszczonej drogi łączącej drogę gminną
Słopnice-Markowo z drogę powiatową w Starej Wsi
wykonała nową szeroką drogę długości 1698 mb
oraz rozbudowała most w ciągu tej drogi. (Więcej na
ten temat na stronie 7.)
Powyżej przedstawiłem największe i najbardziej
istotne tegoroczne inwestycje. W uzupełnieniu
prezentuję wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na 2019 rok.

Remont mostu pod Mogielicą

Tabelaryczny wykaz z zadań inwestycyjnych i remontowych za 2019 r.
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Łącznie na tegoroczne inwestycje i remonty wydatkowano kwotę 5 009 000 zł, w tym kwota
pozyskanych środków ﬁnansowych wyniosła 2 351 000 zł.
Józef Wikar
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DROGA PODLIPOWE
Od jakiegoś czasu mieszkańcy Słopnic mogą cieszyć się z możliwości korzystania z nowej drogi, która skraca im
bezpośredni dojazd do miasta Limanowa.
W październiku br. odbył się oﬁcjalny odbiór
techniczny drogi, która została zbudowana dzięki
inwestycji „ Budowa drogi Stara Wieś – Podlipowe w
ramach ZRID wraz z rozbudową mostu w ciągu
drogi”. Droga ta, choć leży na terenie sąsiedniej
g m i ny, s t a n o w i b a r d z o w a ż ny o d c i n e k d l a
mieszkańców Słopnic. Znaczna ilość osób pokonuje
tę trasę codziennie, a to duża oszczędność czasu
i zdecydowanie najkrótsza opcja przejazdu do pracy
czy centrum miasta. To właśnie w trosce o łatwiejszy
dostęp do miasta i w związku z dużym, znaczeniem
tej inwestycji dla mieszkańców naszej miejscowości,
Rada Gminy oraz Wójt przeznaczyli, z budżetu
gminy, na modernizację wspomnianej drogi kwotę
w wysokości 200 000 zł. Inwestycja została
zrealizowana przez gminę Limanowa, a zakres

przedmiotowy realizowanych prac obejmował:
rozbudowę drogi do szerokości 5,5 m na odcinkach
prostych na długości 1,7 km, a także wykonanie
nowej konstrukcji drogi oraz nawierzchni bitumicznej. Zadanie obejmowało również przebudowę
odwodnienia (w tym wykonanie kanalizacji deszczowej), umocnienie rowów oraz modernizację
istniejącej, kolidującej sieci gazowej, teletechnicznej,
energetycznej i wodociągowej. W ramach inwestycji
wykonano również przebudowę skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1609 Limanowa – Kamienica.
Przekształceniom poddano także skrzyżowanie
z ulicą Józefa Bema w Limanowej. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł w sumie 4 352 000 zł. Realizacja
tej inwestycji zasługuje na duże uznanie ze strony
naszych mieszkańców.

Poprawa jakości tej drogi podniesie poziom bezpieczeństwa nie tylko kierowców, ale również pieszych. Należy
jednak pamiętać, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien stosować się do zasad panujących na drodze oraz
dostosować odpowiednią prędkość do warunków panujących na zmodernizowanym odcinku drogi. Pamiętajmy,
aby korzystając z drogi nie utrudniać życia mieszkańcom gminy Limanowa, dla których jest ona wewnętrzną drogą
osiedlową, stanowiącą dojazd do posesji.

PIERWSZE CENTRUM HISTORYCZNE PUŁKU
STRZELCÓW PODHALAŃSKICH AK
W Słopnicach została otwarta regionalna izba pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK. To jedno
z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń kalendarium gminy Słopnice 2019 roku. Uroczyste otwarcie
obyło się 18 maja br. w Słopnicach Górnych, w obecności licznych gości, a także świadków historii zebranej
i uwiecznionej w izbie. Placówka mieści się w budynku remizy OSP w Słopnicach Górnych, a pomieszczenia na ten cel
odstąpiła jednostka OSP.
Głównym inicjatorem utworzenia izby pamięci byli
pasjonaci historii i zarazem członkowie
Stowarzyszenia 1 PSP AK działającego w Słopnicach

od 2011 roku, przy współpracy samorządu gminy
Słopnice. Zebrano kilkaset eksponatów związanych
ściśle z działalnością oddziałów partyzanckich AK
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w rejonie masywu Mogielicy, Beskidu Wyspowego
i Gorców z czasów II wojny światowej. Tych zbiorów
dotąd nikt nie oglądał. Zostały one pokazane po raz
pierwszy, a pochodzą głównie z eksploracji
prowadzonych na zboczu Mogielicy, zbiorów
rodzinnych potomków dowódców 1 PSP AK
i oddziałów AK oraz z prywatnych domowych
archiwów mieszkańców Słopnic i członków
Stowarzyszenia. W izbie można podziwiać mundury,
ale także ekwipunek: broń, amunicję i pełne
wyposażenie żołnierzy z okresu II wojny światowej.
W gablotach umieszczono przedmioty odnalezione
w Mogielicy, a przede wszystkim w miejscu
położenia historycznego obozu partyzanckiego
„Wilk”. Ściany izby zdobią panoramy z archiwalnym
widokiem oddziałów partyzanckich, a także
inscenizowane obecnym widokiem obozu
partyzanckiego. Jedną z części izby poświęcono kpt.
Julianowi Krzewickiemu – Komendantowi Obwodu
Limanowskiego AK i równocześnie dowódcy
II batalionu 1 PSP AK. Znaczną część wystawy
poświęcono również upamiętnieniu zrzutów
alianckich na zrzutowisko „Sójka” z racji przypadającej w tym roku 75 rocznicy tych zrzutów, a także
rekonstrukcji organizowanej z tej okazji na wzgórzu
Dzielec.
Uroczyste otwarcie izby pamięci poświęconej
1 Pułkowi Strzelców Podhalańskich AK miało
miejsce 18 maja br. Wśród licznie przybyłych gości
szczególne miejsce zajęli autentyczni weterani –

mjr Andrzej Urbaniec ps. „Grzechotnik” wraz
z małżonką, mjr Janusz Kamocki z małżonką;
potomkowie i rodziny żołnierzy - dr Jerzy Krzewicki
– syn kpt. Juliana Krzewickiego, rodzina ppor. Jana
Połomskiego ps. „Dąb” – córka Barbara Polak oraz
syn Leszek Połomski; Jadwiga Plucińska-Piksa –
córka oﬁcera 1 PSP AK oraz rodzina Juliana JaworzaDutki. Nie zabrakło także licznej grupy przyjaciół
i sympatyków Stowarzyszenia. Po powitaniu gości
przez gospodarzy wydarzenia Adama Sołtysa –
wójta Słopnic i Sławomira Szubryta – Prezesa
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP
AK uczestnicy wysłuchali wykładu okolicznościowego przedstawionego przez dr Dawida Golika –
IPN Kraków oraz Przemysława Bukowca – członka
Stowarzyszenia 1 PSP AK. Wykład pt. „Sekrety
Mogielicy” przybliżał historyczny rys działalności
8
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partyzanckiej 1 PSP AK w rejonie masywu Mogielicy
i etapy poszukiwań badawczych prowadzonych
przez stowarzyszenie. Następnie głos został oddany
mjr Andrzejowi Urbańcowi autentycznemu
weteranowi II wojny św., a następnie mjr Januszowi
Kamockiemu. Obaj panowie podzieli się i przywołali
wspomnienia z okresu działalności w ruchu oporu
i szeregach AK. Kolejnym elementem uroczystości
było przecięcie wstęgi do nowej izby historycznej
oraz poświęcenie obiektu przez proboszcza
ks. Stanisława Kumiegę. Dalszy czas wypełniło
zwiedzanie wnętrza i ekspozycji historycznej
zgromadzonej w izbie. Na zakończenie imprezy
nastąpił moment podziękowań dla Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP AK oraz osób,
które wsparły powstanie izby i przekazały na jej
potrzeby przedmioty i eksponaty.
- Niech to miejsce będzie naszym hołdem dla tych, którzy
walczyli, przypłacili życiem i zdrowiem w walce
o wolność i Polskę, a przede wszystkim miejscem gdzie
nasza młodzież będzie mogła dowiedzieć się prawdziwej
historii. Historii opartej na faktach a nie interpretacji
polityków – podkreślił wójt Adam Sołtys w swojej
wypowiedzi na początek spotkania.
- Dla nas to najważniejsza impreza odkąd istniejemy.
Ukoronowanie naszej ponad 7 letniej działalności
możliwej dzięki współpracy z wieloma osobami
i instytucjami – zgodnie twierdzą Prezes Sławomir
Szubryt oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP AK w Słopnicach,
a zarazem główni inicjatorzy powstania izby.
Od momentu otwarcia, izbę odwiedziło już wiele
grup, w szczególności uczniów miejscowych szkół
zarówno podstawowych, jak i średnich, odbyły się
wykłady i spotkania dla nauczycieli i pasjonatów
historii. W przyszłym roku izba zostanie doposażona
w stanowisko multimedialne do prezentacji
materiałów zdjęciowych i ﬁlmów.

W imieniu własnym, jak również Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP AK zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do zwiedzenia
ekspozycji. Izba pamięci jest otwarta dwa razy
w miesiącu: w KAŻDY II poniedziałek w godz. 12:00
– 15:00 i IV sobotę w godz. 12:00 – 15:00. W celu
uzgodnienia wizyt w innych terminach należy
kontaktować się telefonicznie z Gminną Biblioteką
Publiczną w Słopnicach (tel. 18 33 26 005) lub
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych
1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK
(tel. +48 606 286 397).

ZEBRAŁA I OPISAŁA HISTORIE KAPLICZEK
Jesiennego popołudnia, 24 października br., miała miejsce promocja książki „Historia i legendy kapliczek, ﬁgur i krzyży
przydrożnych Gminy Słopnice” autorstwa Marii Król. To trzecia część wydawnictwa „Słopnice. Ocalić od
zapomnienia” i jednocześnie druga autorska praca naszej mieszkanki i miłośniczki historii.
„Historia i legendy kapliczek, ﬁgur i krzyży
przydrożnych Gminy Słopnice” to pierwsza
publikacja na temat kapliczek i krzyży przydrożnych
rozsianych na obszarze pięciu sołectw gminy
Słopnice. Praca Marii Król zawiera charakterystykę
ponad 300 obiektów małej architektury sakralnej.
Każda charakterystyka zawiera nie tylko cechy

formalne obiektu, ale także szczegóły fundacji
i rekonstrukcję dziejów powstania kapliczki.
Informacje te są przeplatane ikonograﬁą najczęściej
spotykanych ﬁgur i obrazów oraz wierszami Klubu
Miłośników Kultury Regionalnej działającego przy
Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach.
- Publikacja ta powstała, dlatego, aby te zabytki, jako
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nieodłączny element naszej miejscowości, utrwalić wraz
z historią, legendą i fotograﬁą – podkreśla autorka
Maria Król. - To jednocześnie piękny ukłon i podzię-

kowanie dla ich fundatorów, często anonimowych
i obecnych opiekunów.

Materiał faktograﬁczny do książki autorka gromadziła przez okres 3 lat. Zdjęcia do publikacji wykonał
Ryszard Twaróg z osiedla Plebańskie. Wspólna praca nad opracowaniem materiałów wymagała niezliczonej
ilości godzin, rozmów, spotkań i wizyt oraz nieprzespanych nocy.
- Rozmawiając z właścicielami „świątków”, u wielu z nich widzieliśmy w oczach radość, że ktoś zainteresował się ich
ﬁgurką czy kapliczką – wspomina pani Maria. - Były to dla nas zawsze miłe i satysfakcjonujące chwile.
Prezentacja książki miała miejsce 24 października br. w Zespole Placówek Oświatowych. Na uroczystość
licznie przybyli rodzina, znajomi, przyjaciele autorki, a także zaproszeni przedstawiciele władz
samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundatorzy
kapliczek oraz mieszkańcy Słopnic. Autorkę oraz wszystkich gości, przywitał współgospodarz spotkania wójt
Adam Sołtys, a spotkanie poprowadziła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach - Renata
Młynarczyk-Pach. Sama autorka książki przybliżyła ideę swojej publikacji. Wyjaśniła co było inspiracją do
powstania książki, a także opisała szczegóły jej powstania.
Autorka otrzymała wiele gratulacji i słów uznania za jej pracę oraz wysiłek włożony w powstanie publikacji
przekazanych m. in. przez córkę autorki, przyjaciół, środowisko artystów oraz władz samorządowych. Na
zakończenie spotkania wszyscy otrzymali egzemplarz
książki oraz ustawili się w kolejce oczekujących na wpis
z dedykacją od autorki.
Publikacja została sﬁnansowana ze środków PROW na
lata 2014-2020, w ramach inicjatywy LEADER oraz
przy współpracy z urzędem gminy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014 –
2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Marię
Król. Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ŚWIĘTO PLONÓW ZIEMI SŁOPNICKIEJ
Jak co roku gmina Słopnice, w dniu 15 sierpnia br., obchodziła Święto Plonów, wcześniej nazywane
dożynkami. Tradycyjnie świętowanie rozpoczął uroczysty korowód, który przeszedł z centrum Słopnic
Dolnych do kościoła paraﬁalnego pw. św. Jana Pawła II. Korowód współtworzyły delegacje miast partnerskich
z Austrii, Słowacji i Węgier. Naręcza owoców tegorocznych zbiorów rolnicy złożyli na ołtarzu podczas
dziękczynnej mszy oﬁarowanej w intencji rolników. A gospodarzami uroczystości byli mieszkańcy osiedli:
Plebańskie, Górne Plebańskie, Dzioł, Chodniki, Koprowina ze Słopnic Dolnych oraz Banachy, Barnasie
i Szczepanowo ze Słopnic Górnych. Po mszy licznie zebrani mieszkańcy udali się w uroczystym korowodzie na
10
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nowopowstałe centrum rekreacyjno-sportowe. Tam nastąpiło poświęcenie, a po nim symboliczne otwarcie
centrum.

Tegoroczni gospodarze Święta Plonów

Tegoroczni gospodarze Święta Plonów

Otwarcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego

Otwarcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego

Po oﬁcjalnym otwarciu Święta Plonów Ziemi Słopnickiej 2019 przez gospodarzy: Wójta Gminy Słopnice –
Adama Sołtysa i Starostę Powiatu Limanowskiego – Mieczysława Urygę, starości Święta Plonów Ziemi
Słopnickiej wręczyli wójtowi oraz staroście chleb z tegorocznych zbiorów. Podczas imprezy prezes Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Janusz Młynarczyk wraz z organizatorami wydarzenia wypuścili
białe gołębie.
W dalszej części uroczystości na słopnickiej scenie wystąpili burmistrzowie Austrii, Słowacji i Węgier.
Burmistrzowie podziękowali za zaproszenie oraz podkreślili, iż Gmina Słopnice nadal prężnie się rozwija i co
rok zaskakuje nowymi inwestycjami i inicjatywami.

Przemówienia gości zagranicznych

Przemówienia gości zagranicznych

Degustacja tradycyjnych kołaczy

Degustacja tradycyjnych kołaczy

Po oﬁcjalnej części wystąpił Zespół Regionalny „Słopniczanie”. Następnie Zespół Regionalny „Słopnicki
Zbyrcok” zaprezentował program „Lenobranie”. Po akcencie regionalnym mieszkańcy mogli posłuchać
zespołu ze Śląska – Blue Dragonﬂy.
Wszyscy zebrani mogli również obejrzeć koncert Pawła Gołeckiego, który zaprezentował swoje
najpopularniejsze utwory. Ostatnim punktem programu był festyn taneczny przy muzyce disco.
Występ zespołu Słopniczanie

Występ zespołu Słopniczanie

„Lenobranie” w wykonaniu Słopnickiego Zbyrcoka

„Lenobranie” w wykonaniu Słopnickiego Zbyrcoka

www.slopnice.pl
www..plslopnice
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W czasie imprezy goście i mieszkańcy chętnie odwiedzali stoiska, gdzie można było degustować: smakołyki
kuchni regionalnej przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Słopnic, miód i produkty pszczele
przygotowane przez Koło Pszczelarzy w Słopnicach oraz sery owcze serwowane przez państwa Piaskowych
ze Słopnic. Mieszkańcy Słopnic mogli także podziwiać trofea Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych. Dodatkowo Polski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego
zaprezentowali m.in najładniejsze okazy swoich hodowli. Najmłodsi mogli spędzić czas na placu zabaw ze
zjeżdżalniami i karuzelą.
Wójt Gminy Słopnice składa serdeczne podziękowania na ręce wszystkich osób i organizacji, które włączyły się
w przygotowanie tegorocznego Święta Plonów Ziemi Słopnickiej. Szczególne podziękowanie kieruje do rolników,
gospodarzy święta oraz mieszkańców osiedli, które zadbały o regionalną oprawę wydarzenia.

PO RAZ XXI NA MOGIELICY
Na pożegnanie wakacji, w ostatnią niedzielę sierpnia,
odbył się XXI Złaz Turystyczny na Mogielicy. Po raz
kolejny miłośnicy rodzinnych pieszych wędrówek
mogli korzystać z uroków gór na najwyższym
szczycie Beskidu Wyspowego. Była to zarazem
10 edycja spotkań w ramach akcji Odkryj Beskid
Wyspowy.
Tradycyjnie na początek gości zebranych na Polanie
Stumorgowej przywitał gospodarz Wójt Gminy
Słopnice Adam Sołtys. Następnie złaz rozpoczęła
msza św., a po niej zostały rozstrzygnięte główne
konkursy imprezy.

Tradycyjnie złaz rozpoczęła msza św.

Złaźnicy na Polanie Stumorgowej

Najmłodszym uczestnikiem została 2 miesięczna
Zuzanna z Dobrej, a najstarszym Maria ze Słopnic

Oprawę muzyczną przygotował Słopnicki Zbyrcok

Miss Mogielicy 2019 została Słopniczanka Agnieszka

12
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Nad bezpieczeństwem uczestników Złazu na
Mogielicy niezawodnie czuwali członkowie GOPR
z Limanowej oraz strażacy OSP Słopnice Dolne.

Laureaci nagród z najdalszego zakątka świata i Polski
oraz wiedzy o Beskidzie Wyspowym

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz
miłośników wędrówek i gór na przyszłoroczny XXII
Złaz na Mogielicy!

WARTO POMAGAĆ, NIE TYLKO DLA INNYCH
ALE TAKŻE DLA SIEBIE
Dumą i radością uczniów i całej społeczności Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola jest ich drogi patron Święty
Jan Paweł II. Jak sami twierdzą, Jego wiara, wiedza, głoszona nauka, wkład w budowanie cywilizacji miłości,
dokonania są wzorem do naśladowania. Kierując się tym przesłaniem szkoła już po raz drugi przystąpiła do realizacji
wyjątkowego projektu, z którego szczegółami postanowili podzielić się osobiście.
W roku szkolnym 2019/2020 po raz drugi
przystąpiliśmy do realizacji Małopolskiego projektu
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego
uczniów starszych klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych do niesienia pomocy
potrzebującym. Tegoroczna edycja to już XIII z kolei.
Inspirację do realizacji naszego projektu stanowiły
słowa Ojca Świętego wygłoszone na krakowskich
Błoniach 18 sierpnia 2002 r. „Dziś z całą mocą proszę
wszystkich ludzi dobrej woli, aby "sprawa człowieka"
nie była nigdy, odłączona od miłości Boga. Pomóżcie
współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej
miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje
c z ł o w i e c z e ń s t w o … ”. N a s z a s z ko ł a w r o k u
2018/2019 po raz pierwszy wzięła udział w Małopolskim projekcie, którego organizatorami są
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła
II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Z a d a n i a m i u c z e s t n i kó w by ł o o p ra c o w a n i e
szkolnego planu działań na rzecz potrzebujących,

jego realizacja oraz sporządzenie sprawozdania.
Nasz projekt o nazwie „Trzeba nam spojrzenia
miłości” skierowany był do osób starszych,
samotnych, chorych, rodzin w trudnej sytuacji
życiowej. Zorganizowane zostały liczne działania:
Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci na Ukrainie,
Akcja świąteczna paczka, Kiermasz świąteczny
b o ż o n a r o d z e n i o w y i w i e l k a n o c n y, N a s z e
kolędowanie, Przedstawienie „Polska stajenka”,
Spotkanie integracyjne dla osób starszych „Jak za
dawnych lat”, Wielkanocne warsztaty plastyczne,
Koncert serc. Wspieraliśmy również działania
stowarzyszeń i fundacji charytatywnych. Po
pierwszym etapie wolontariat uzyskał tytuł ﬁnalisty
tj. zespołu szkolnego do prezentacji w rejonie.
W dniu 15 maja zaprezentowaliśmy swój projekt
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.
W przeglądzie rejonowym zajęliśmy I miejsce
uzyskując tym samym tytuł laureata dla najlepszego
zespołu z rejonu nowosądeckiego i wygrywając

www.slopnice.pl
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nagrodę główną wyjazd do Rzymu. 20 maja
w Operze Krakowskiej odbył się ﬁnał XII edycji
Małopolskiego projektu. Udział w gali podsumowującej był dla nas ogromnym przeżyciem.
Mogliśmy podziwiać projekty kolegów i koleżanek
z wielu szkół w Małopolsce. Spotkanie uświetnił
występ Szymona Hołowni, który opowiedział
o swojej działalności oraz funkcjonowaniu fundacji
Kasisi. Szczególnym wyróżnieniem był odbiór biletu
do Rzymu. Pielgrzymka do Wiecznego Miasta
zorganizowana w dniach 1 – 6 czerwca 2019 r. to
wspomnienie wyjątkowe i niezwykłe przeżycie
duchowe. Ten czas pracy nad projektem, wytężenia

sił, mobilizacji, wspólnego działania wiele wniósł
w życie nas wszystkich – całej społeczności szkolnej
i nauczył nas, że razem można więcej, że pomagając
innym stajemy się po prostu lepsi. Wyrażamy
głębokie przekonanie, że wychowanie w duchu nauki
Papieża Polaka i udział w projekcie pozwoli nam stać
się również ludźmi wrażliwymi, mądrymi, gotowymi
do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego.
Pragniemy kroczyć śladami swojego patrona,
pomagać innym i czerpać z tej pomocy radość, i sens
życia.

Młodzież oraz Absolwenci Szkolnego Koła Wolontariatu Płomień Miłosierdzia
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach

HARCERZEM CHCĘ BYĆ
W dniu 19 października 2019 roku uroczyste przyrzeczenie harcerskie złożyli członkowie pierwszej drużyny
harcerskiej powstałej przy Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Nowopowstała drużyna obrała nazwę
„Druhy Mogielicy”. Przyrzeczenie zostało przyjęte przez Komendanta Gorczańskiego Hufca ZHP pwd Grzegorza
Jasińskiego, Wójta Gminy Słopnice Adama Sołtysa oraz drużynowych poszczególnych drużyn zuchów i harcerzy
powiatu limanowskiego.
Słopnicka drużyna harcerska została utworzona z inicjatywy Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
Renaty Młynarczyk-Pach przy ogromnym zaangażowaniu Anny Dudek i Joanny Jaworz-Dutka, które pełnią
funkcję drużynowych. Przygotowania do przyrzeczenia trwały kilka miesięcy. Drużyna przeszła „próbę
harcerską”. Był to czas poznania prawa harcerskiego, roty, hymnu, piosenek oraz obrzędów harcerskich,
skompletowania umundurowania a także zaliczenia pierwszych zadań.

Uroczyste przyrzeczenie zostało wplecione w dwudniowy Biwak Gorczańskiego Hufca ZHP, który odbył się
w naszej szkole. Wzięli w nim udział instruktorzy, druhny i druhowie oraz 170 zuchów, harcerzy,
wędrowników. Biwak był okazją do przeniesienia się w Krainę Narnii i podjęcia walki ze złymi mocami Białej
Czarownicy. Drugi dzień to sprawdzian umiejętności w biegu patrolowym, podczas którego wykonywane były
zadania związane ze zdobywaniem sprawności harcerskich.
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Ta myśl inspirowała założenie nowej drużyny i będzie
towarzyszyła nam w dalszej działalności.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj! Druhy Mogielicy
14
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PROJEKT SOCJALNY ,,AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR” ROK 2019

MIEJMY ODWAGĘ ZNALEŹĆ CZAS DLA SIEBIE
Zaczęło się od skromnego spotkania świątecznego
w niewielkim gronie, potem spotkania przy ognisku,
a dziś to już systematyczne spotkania i wyjazdy.
Z czasem nasi seniorzy przekonali się, że warto znaleźć
czas i przeznaczyć go tylko dla siebie.
Z myślą o tym w 2019 roku był realizowany po raz
kolejny projekt socjalny ,,Aktywny i bezpieczny
senior”. To kontynuacja działań z lat poprzednich.
Organizowanie czasu wolnego i podtrzymanie
aktywności ﬁzycznej osób w wieku 60+ to główne
jego założenia. Projekt powstał z myślą o osobach
starszych i okazał się trafnym pomysłem na aktywne
spędzanie czasu oraz rozwijanie zainteresowań
przez seniorów. W tegorocznym projekcie
uczestniczyło 67 osób.

niezapomniany rejs po Jeziorze Rożnowskim.
Wyjazd do niedalekiego Parku Etnograﬁcznego
i Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu również
okazał się świetną rozrywką, podczas której można
było wrócić myślami w odległą przeszłość.
Uczestnicy projektu udali się także do Wąwozu
Homole, we wsi Jaworki koło Szczawnicy. To jedna
z największych przyrodniczych atrakcji Pienin.
„Bezpieczny senior – zagrożenia dla osób starszych
i samotnych” to z kolei tytuł spotkania, które odbyło
się w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Słopnicach. Jego celem było zwiększenie
świadomości seniorów i kształtowanie postaw
umożliwiających skuteczną ochronę w sytuacji
zagrożenia. W ramach ostatniego spotkania 2019
roku, nasi seniorzy wybrali się do kina na projekcję
„Legionów”. I w ten oto sposób zakończył się kolejny
rok spotkań.
- Wszystkie wydarzenia sprawiły naszym seniorom
ogromną przyjemność – podsumowuje akcję
kierownik GOPS Edward Sroka. – Jak się okazuje,
wspólne poznawanie ciekawych miejsc naszego regionu
bardzo aktywuje naszych seniorów. Mimo często
odczuwanego zmęczenia, uśmiech i zadowolenie nie
schodziły z twarzy uczestników projektu. Jest to dowód
na to, że wiek nie stanowi barier.

W ramach aktywizacji ruchowej zaplanowano
zarówno wycieczki w najbliższe okolice, jak również
jednodniowe wycieczki autokarowe. Seniorzy ze
Słopnic odwiedzili m.in. Kalwarię Zebrzydowską,
gdzie odbyli pieszą drogę krzyżową. Liczne atrakcje
czekały na nich w Tyńcu i Krakowie, gdzie po
zwiedzaniu opactwa i muzeum podziemnego udali
się na Kopiec Kościuszki, skąd podziwiali panoramę
miasta. Celem wycieczek był również Gródek
n/Dunajcem, Rożnów i Zamek Czorsztyn oraz

www.slopnice.pl
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Każda kolejna wyprawa okazywała
s i ę w i e l k i m s u kc e s e m , a s a m i
seniorzy już cieszyli się na następne
s p o t k a n i a . Po d c z a s r e a l i z a c j i
projektu można było zaobserwować, jak grupa mocno się zintegrowała i chętnie brała udział w każdej
kolejnej wyprawie.
Projekt „Aktywny i bezpieczny senior”
ﬁnansowany jest ze środków
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz Gminy Słopnice.

Serdecznie zapraszamy na kolejne
noworoczne spotkanie
Seniorów Gminy Słopnice,
które planowane jest w miesiącu styczniu.
Informacje i szczegóły wydarzenia podamy
na stronie www.slopnice.pl.
A już dzisiaj zapraszamy do zgłaszania się
osób, które do tej pory
nie uczestniczyły w spotkaniach i projekcie.

MALI SŁOPNICZANIE MUZYKUJĄ
OD PONAD 20 LAT
Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Słopniczanie
w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności.
Zespół powstał w październiku 1999 roku
z inicjatywy Wójta i Dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 1 w Słopnicach. Już w pierwszym roku swojego
istnienia liczył około 50 członków. Zespół prezentuje
zabawy, tańce, pieśni i rodzimą gwarę pogranicza
Górali Białych i Lachów oraz Górali Zagórzańskich,
co wynika z położenia geograﬁcznego naszej
miejscowości.

Wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II

Początki funkcjonowania zespołu
- wizyta Ministra Jerzego Hausnera

W swojej 20-letniej historii zespół wielokrotnie
występował na festiwalach, przeglądach, licznych
konkursach krajowych i zagranicznych podbijając
serca widzów i zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia. Pierwsze szlify i formowanie zespołu,
w charakterze kierownictwa, podjęli Wincenty
Curzydło (1999-2018) - kierownik muzyczny, Anna
Szczecina (1999-2017), Jadwiga KwiatkowskaSekuła (1999-2017) oraz Wiesława Kęska (20162017).
Mali Słopniczanie promują także swój region za
granicami naszej Ojczyzny. Występowali m.in.
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w takich krajach, jak: Ukraina, Węgry, Słowacja,
Włochy, Francja. Przynależność do zespołu to nie
tylko sposób na spędzenie wolnego czasu,
doskonalenie umiejętności wokalnych i tanecznych,
ale także wiele wspaniałych wspomnień. Zapewne
na zawsze w sercach Małych Słopniczan pozostanie
wyjazd do Rzymu i spotkanie z Papieżem Janem
Pawłem II, dziś Świętym i patronem kościoła
paraﬁalnego w Słopnicach Dolnych.

Z zespołem Ranga Kala ze Sri Lanki,
podczas Święta Dzieci Gór
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Zespół obecnie liczy około 60 członków w wieku
od 5 do 14 lat i działa przy Zespole Placówek
Oświatowych, pod kierunkiem Agnieszki CurzydłoPodgórny – kierownik artystyczny, Danuty Więcek
i Joanny Jaworz-Dutka.

Mali Słopniczanie wierni tradycjom wiążą przeszłość
z teraźniejszością a jego członkowie, zwłaszcza ci
najmłodsi, nie tylko odkrywają swoją tożsamość
regionalną, ale także chronią ją od zapomnienia. Za
co serdecznie dziękujemy!

Mali Słopniczanie dziś

Mali Słopniczanie dziś

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
wspierali i nadal wspierają działalność Zespołu: Wójtowi Gminy Panu Adamowi Sołtysowi oraz Radzie Gminy
Słopnice, byłym i obecnym kierownikom Zespołu, rodzicom a przede wszystkim członkom zespołu Mali
Słopniczanie. Z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności życzymy, aby kultywowanie tradycji regionalnej przynosiło
Wam radość i satysfakcję!

PORTAL INTERESANTA GMINY SŁOPNICE
Czyli jak zapłacić bez wizyty w urzędzie
W ostatnim czasie nasza Gmina realizowała projekt mający na celu lepsze wykorzystanie środków
informatycznych zarówno w codziennej pracy urzędu jak również w kontaktach mieszkańców z urzędem. Do
tych rozwiązań należą:
- umożliwienie płatności bezgotówkowych w kasie za pomocą kart płatniczych,
- udostępnienie niektórych usług na platformie ePUAP,
- komunikacja pocztą elektroniczną w sprawie faktur za ścieki, wodę i śmieci.
Te usługi funkcjonują już prawie od roku i część mieszkańców już z nich korzysta.
Natomiast najważniejszą z usług, która właśnie została uruchomiona, i do której chcielibyśmy Państwa
zachęcić jest PORTAL INTERESANTA. Jest to platforma internetowa dostępna pod adresem:
portal.slopnice.pl
Za pośrednictwem portalu można zobaczyć jakie mamy należności wobec gminy z tytułu podatków, wody,
ścieków, śmieci. Obecnie trwają jeszcze prace nad umożliwieniem podglądu należności za dożywianie
i dowozy uczniów do szkół. Rolnicy mogą zobaczyć ile otrzymają pieniędzy z tytułu zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego. Można zobaczyć swoje udziały w nieruchomościach
i wynikające z tych udziałów opłaty podatkowe. Można też podać stan wodomierza, co jest istotne dla tych
osób, które na stałe nie mieszkają w Słopnicach i konserwator nie ma jak wejść na teren nieruchomości aby
odczytać licznik wody. Co jednak najważniejsze – można wszystkie należności zapłacić bezpośrednio
z portalu tak samo, jak się to robi w sklepie internetowym. Nie ma już potrzeby odwiedzać urzędu ani też
dzwonić i pytać, czy przypadkiem nie mam czegoś do zapłaty. Wystarczy się zalogować i sprawdzić, a jeżeli
zbliża się termin płatności – to od razu zapłacić. Pojawi się zapewne kilka pytań o to jak korzystać z portalu?
Samo korzystanie jest bardzo intuicyjne – po prostu patrzysz na to co widać, wybierasz to co Cię interesuje
i klikasz na to.

www.slopnice.pl
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Najpierw jednak należy się uwierzytelnić, czyli tak zalogować, aby była całkowita pewność kto się loguje.
Służy do tego tak zwany proﬁl zaufany. Jest on dostępny na stronie internetowej: pz.gov.pl
Są dwa sposoby na to, ażeby uzyskać proﬁl zaufany:
ź pierwszy polega na tym, że trzeba się zarejestrować na stronie pz.gov.pl, a następnie odwiedzić tak zwany
punkt potwierdzania proﬁlu zaufanego w celu potwierdzenia tożsamości. Takie punkty są w ZUS, Urzędzie
Skarbowym, ale także w naszym Urzędzie Gminy.
ź drugi sposób dostępny jest dla osób korzystających z bankowości elektronicznej. Mogą one uzyskać proﬁl
zaufany poprzez stronę internetową własnego banku i nie trzeba niczego więcej.
Przy pierwszym logowaniu portal interesanta poprosi nas o uzupełnienie danych osobowych i potwierdzenie
zgody na ich przetwarzanie. Po tej czynności mamy już dostęp do wszystkich informacji i płatności
elektronicznych w gminie Słopnice.

Co ważne, osoba zalogowana będzie widzieć tylko te należności, które są jej przypisane w wyniku złożenia
deklaracji. Może się więc tak zdarzyć, że należności za podatek rolny i wodę będą wystawione na męża i tylko
on je zobaczy. Natomiast opłata za śmieci i za ścieki jest wystawiona na żonę bo tak małżonkowie złożyli
deklarację i dlatego tylko ona zobaczy te należności. Dzieje się tak dlatego, że należności są przypisane osobie
ﬁzycznej która złożyła na siebie deklarację. Aby sobie to uprościć na przyszłość, należy pamiętać aby składać
wszystkie deklaracje na jedną osobę w rodzinie.
18
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Na portalu zauważymy, że należności za wodę i za ścieki są wystawiane pod nazwą woda/ścieki. Jest tak
dlatego, że ten sam program komputerowy obsługuje obydwie te należności. Jeśli ktoś płaci zarówno za wodę
jak i za ścieki to będzie widział dwie należności za ścieki/woda ale będą się one różnić numerami kont
bankowych do wpłaty. Należy sprawdzać i płacić obydwie te należności.
Po wybraniu tego co nas interesuje np. opłaty za wodę przechodzimy do podglądu tych właśnie należności.
Po prawej stronie obok należności znajduje się przycisk „szczegóły” i dalej postępujemy jak w każdym sklepie
internetowym - wybieramy rodzaj banku i płacimy. Na koniec należy się wylogować.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania portalu i korzystania z niego. Jest to prosty i wygodny
oraz niezależny od pory dnia sposób na zarządzanie swoimi należnościami wobec Gminy.
Edward Sroka

ODNOWIONY POMNIK
W ostatnich miesiącach została zakończona renowacja Pomnika poświęconego 32 oﬁarom hitleryzmu
zamordowanych 17 VII 1944 r., znajdujący się nieopodal szkoły podstawowej w Słopnicach Dolnych. W lipcu tego
roku, przypadała 75 rocznica tych tragicznych wydarzeń.
Z racji odziaływujących na pomnik warunków
atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg oraz
zacienienie, jego stan z upływem lat uległ
widocznemu zniszczeniu. Kolor rzeźby z jasnego
i oryginalnego odcienia, zmienił się na kolory zieleni
i brązów, co spowodowało że w części postaci czy
głowy orła, rzeźba przestała być czytelna. Decyzja o
renowacji zapadła w ubiegłym roku, a dzięki
pozyskanym środkom prace zostały przeprowadzone w okresie od maja do października br.
Renowacja i konserwacja pomnika obejmowały
m.in.: oczyszczenie kamienia, specjalistyczne
u z u p e ł n i e n i e p o w s t a ł yc h u by t kó w a t a k ż e
odpowiednie zabezpieczenie powierzchni. Prace
przy pomniku wykonał Stanisław Strzelczyk –
konserwator dzieł sztuki. Koszt wykonania
wszystkich prac renowacyjnych wyniósł
29 400 złotych. Kwotę 18 900 zł stanowią środki
pochodzące z budżetu gminy Słopnice, a 10 500 zł to
pomoc ﬁnansowa uzyskana przez samorząd

z budżetu województwa małopolskiego.
Warto dodać, że to już drugi obiekt zabytkowy
poddany pracom renowacyjnym. W ubiegłym roku
nową lokalizację i wygląd zyskała ponad stuletnia
kapliczka z osiedla Czajnówka, która usytuowana
została obok starego kościoła.

MISTRZ Z TOKIO I LUKSEMBURGU
Mijający rok obﬁtował w wiele sukcesów sportowych. Pracowali na nie
wszyscy nasi sportowcy począwszy od najmłodszych do najstarszych drużyn
Sokoła Słopnice, Klub Gravity Revolt, Emil Juszczak, Andrzej Kowalczyk,
tenisiści z Spektrum Słopnice, po uczniów ze szkolnego klubu Iskra.
W sposób szczególny chcemy podzielić się sukcesami sportowymi
Michała Kowalczyka zawodnika w trójboju siłowym, który w tym roku
sięgnął po dwa międzynarodowe tytuły mistrzowskie. W maju Michał
www.slopnice.pl
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Kowalczyk reprezentował Polskę, a także Gminę
Słopnice w mistrzostwach świata w wyciskaniu
leżąc, które odbyły się w stolicy Japonii. Startem
potwierdził swoją bardzo dobrą formę. Zdobył
wysokie II miejsce oraz tytuł wicemistrza. Michał
zaliczył 145 kg w pierwszym podejściu, 150 kg
w drugim oraz 160 kg w trzeciej próbie. Tylko 2,5 kg
dzieliło naszego zawodnika od zdobycia złota. Warto
dodać, że osiągnięty przez Michała wynik w Tokio
jest o 2 kg wyższy od rekordu Europy w tej kategorii.

Kolejny tytuł Michał zdobył w sierpniu podczas
zawodów w Luksemburgu. Zaliczając perfekcyjnie
wszystkie trzy podejścia (145-150-155) został
złotym medalistą Mistrzostw Europy w wyciskaniu
leżąc. Michał Kowalczyk to najmłodszy z trójki braci
tworzących team KovalDzik, których hobby są
sporty siłowe. W przygotowaniach do zawodów
pomagał Michałowi trener Sebastian Kot z Rudy
Śląskiej oraz bracia: Piotr i Bartłomiej.

Wszystkim naszym sportowcom serdecznie gratulujemy! Chcemy dodać, że każdy sukces nawet ten najmniejszy
jest zawsze powodem do dumy i radości dla nas mieszkańców Słopnic i całej Gminy.

25-LECIE SOKOŁA
Pierwszy i zarazem najstarszy klub sportowy piłki nożnej w Słopnicach, świętował
swoje pierwsze ćwierć wieku. Piłkarskie święto obchodzono 30 listopada br. Jubileusz
25-lecia zapoczątkował mecz towarzyski starego i nowego składu Sokoła. Wywołał on
sporo emocji nie tylko wśród kibiców ale i zawodników. W końcu nie na co dzień
rywalizuje się w obrębie drużyny z jednego klubu i to w tak ważnym dniu.
Kolejnym punktem obchodów była część oﬁcjalna, na której zebrali się członkowie
klubu i zaproszeni goście. Wszystkich przybyłych z regionalnym akcentem witała kapela zespołu Słopnicki
Zbyrcok. Głos zabrał Prezes Sokoła – Stanisław Dębski. Wiele pozytywnych emocji i wspomnień wywołała
jubileuszowa prezentacja. Zawierała wszystkie lata działalności Sokoła, począwszy od pierwszych meczy
i członków zespołu poprzez kolejne lata sukcesów i osiągnięć. Nie zabrakło również ciekawych i zabawnych
anegdot związanych z klubem i zawodnikami. Następnie prezes klubu wręczył wszystkim zasłużonym
okolicznościowe podarunki i wyróżnienia. Życzenia i gratulacje złożył także Zarząd Limanowskiego
Podokręgu Piłki Nożnej z Prezesem Stanisławem Strugiem na czele, a także Prezes Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Nowym Sączu Robert Koral. Podkreślili oni dbałość o popularyzację piłki nożnej i wysoki
poziom inwestycji samorządowych w infrastrukturę sportową; budowę nowoczesnego boiska oraz siedziby
klubu.
Dyplomy, podziękowania i gratulacje przekazał również Wójt Adam Sołtys. Wyróżnieni zostali założyciele
klubu, prezesi, trenerzy, oraz zasłużeni działacze. Po odśpiewaniu wspólnego „Sto lat”, wszyscy udali się na
poczęstunek i wspólne świętowanie.

25 lat działalności KS Sokół Słopnice to czas upowszechniania i promowania piłki nożnej oraz szczególnego
zaangażowania działaczy klubowych w rozwój młodych, sportowych talentów. Przez te wszystkie lata z dumą
obserwowaliśmy poczynania klubu, a mecze rozgrywane przez zawodników dostarczały i miejmy nadzieję, że
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przez długie lata będą dostarczać kibicom wiele pozytywnych emocji. Zapewne sporo mieszkańców nie wyobraża
sobie letniej niedzieli, bez wspólnego kibicowania. Poprzez wdrażanie w najmłodsze pokolenia szeroko pojętej
kultury ﬁzycznej, zarażanie pasją do sportu, wyzwalanie pozytywnych emocji oraz uczenie wartości
charakteryzujących dobrego sportowca, KS Sokół Słopnice w dużej mierze przyczynił się do sportowego rozwoju
Gminy Słopnice.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych lat sportowych emocji!

KILKA FAKTÓW Z HISTORII KS SOKÓŁ SŁOPNICE
Pierwsze drużyny na terenie Słopnic
kształtowały się w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Miejscowi
gracze czynnie uczestniczyli we wszystkich
rozgrywkach na terenie ówczesnej gminy Tymbark,
oraz zasilali tamtejszą drużynę. Z czasem lokalni
działacze sportowi wyszli z inicjatywą utworzenia
Ludowego Zespołu Sportowego (LZS) „Sokół”, który
później przekształcił się w Sokół Słopnice. Wśród
jego założycieli znaleźli się: Andrzej Lis, Piotr Król,
Józef Grucel, Tadeusz Grucel, Stanisław Zborowski
i inni.

Pierwszy mecz drużyna Sokoła rozegrała już
w 1994 roku. KS Sokół Słopnice brał udział na
halowym turnieju Polonii Wiedeńskiej, w której
uczestniczyły drużyny z Austrii, Turcji, a także Legia
Warszawa. Zespół Sokoła zajął w turnieju wysokie,
trzecie miejsce, przegrywając jedynie ze
wspomnianą wcześniej Legią. W skład pierwszego
Zarządu wchodzili: prezes – Andrzej Lis, wiceprezes
– Mariusz Król, sekretarz – Jan Więcek, skarbnik –
Józef Grucel oraz członek – Marian Michura. Dobre
wyniki sportowe, przyczyniły się do powstania
w późniejszych latach grupy juniorów i trampkarzy,
w których to umiejętności mogli zdobywać młodzi
adepci piłki nożnej.
Pomimo odnoszonych sukcesów, klub nie
mógł rozwijać się tak prężnie jak okoliczne drużyny,
gdyż nie posiadał własnego boiska sportowego.
Dzięki gościnności innych klubów, Sokół Słopnice
rozgrywał mecze w roli gospodarza na stadionie
„Płomień” w Łososinie Górnej, „Pod szpitalem” oraz

„ N a d h a l ą” w L i m a n o w e j . B a r d z o w a ż n y m
momentem dla klubu, okazał się fakt utworzenia
samodzielnej gminy Słopnice. W 1999 roku – dwa
lata po powstaniu odrębnej gminy, rozpoczęto
budowę boiska piłkarskiego. Już 8 sierpnia tego
samego roku, drużyna Sokoła rozegrała na nim swój
pierwszy mecz. Duży wkład w to przedsięwzięcie
mieli również sami zawodnicy, często nie szczędząc
własnych sił i czasu.
W sezonie 1998/1999 KS Sokół Słopnice
uzyskał awans do nowosądeckiej „Klasy A”.
W sezonie 2000/2001 „Sokół” zajął pierwsze
miejsce w lidze i awansował do „ligi okręgowej”, co
było najwyższym osiągnięciem w historii klubu.
Również w 2001 roku Zarząd postanowił zarejestrować klub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego
momentu aż do dzisiaj, drużyna występuje pod
nazwą: „Klub Sportowy Sokół Słopnice”. Kolejne lata
przynosiły wzloty i upadki, a Zarząd oraz trenerzy
zajęli się budową nowego składu, w który
zaangażowali swoich wychowanków.
W 2007 roku nowym prezesem klubu został
Tomasz Kęska. Zmienił się również trener, którym
został Andrzej Zalewski. Drużyna ta uzyskała
w 2009 roku, drugi raz w historii, awans do
„okręgówki”.
W 2010 roku oddano do użytku Kompleks
Sportowy, który jest jednocześnie siedzibą
i zapleczem klubu. W skład Kompleksu Sportowego
wchodzi: budynek, zmodernizowana murawa oraz
trybuny, oświetlenie i monitoring. W 2016 roku
murawa boiska przeszła kolejną przebudowę.
Obecnie boisko pokryte jest sztuczną trawą
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z włókien polietylenowych, a nawierzchnia ta
spełnia standardy FIFA.
Od 2011 roku funkcję prezesa pełnił Mariusz
Król, następnie w 2015 r. prezesem klubu został
Stanisław Dębski. Obecnie drużyna Seniorów

Sokoła Słopnice jest liderem w klasie okręgowej.
W klubie działają także drużyny: żaków, orlików,
młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów, którzy
także odnoszą swoje piękne sukcesy piłkarskie.
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KALENDARIUM IMPREZ I WYDARZEŃ
Z ŻYCIA GMINY SŁOPNICE

Gminne Obchody Dnia Strażaka i poświęcenie
nowego wozu strażackiego – maj

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - czerwiec

Festyn Katolickie Lato – lipiec

XVI Międzynarodowy Ekstremalny
Maraton Pieszych Kierat - maj

Turniej piłkarski młodych adeptów futbolu
Muniak Cup - czerwiec

Puchar Wójta w Piłce Nożnej – lipiec

Rekonstrukcja historyczna w 75 Rocznicę Zrzutów Broni
i Sprzętu na Zrzutowisko Sójka - Dzielec – lipiec

25 lat działalności twórczej Mariana Ślazyka –
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowa – lipiec

Młodzieżowy Piknik Sportowo-Taneczny
Feel the Music – lipiec

Otwarcie gabloty poświęconej pamięci Władysława
Ślazyka pochodzącego ze Słopnic
- kustosza Kościoła Mariackiego – Kraków, lipiec

Jubileusz współpracy z Miastem Balkany
– Węgry - wrzesień

Beskidzka Podkówecka - I miejsce Zespołu
Słopnicki Zbyrcok – wrzesień

Święto Odzyskania Niepodległości na Chyszówkach
– listopad

Charytatywny Bieg Mikołajkowy - listopad

wydawca: Urząd Gminy Słopnice

