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Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bednarczyk

Wójt Gminy Słopnice

Adam Sołtys

Nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia
to nie tylko okres radości, ale również zadumy

nad tym co minęło i nad tym co Nas czeka.

Niech te Święta będą pełne rodzinnego szczęścia,
wytchnienia i zatrzymania od szumu dnia codziennego.

Życzymy wszelkich łask, dobra oraz wiary w pomyślne jutro.

Niech Nowy 2022 Rok obdarzy Was dobrym zdrowiem,
spełnia marzenia, daje satysfakcję i siły 

do pokonywania nowych wyzwań.

Dobrego 2022 Roku!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słopnice!
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SZANOWNI PAŃSTWO!

 Zbliżamy się powoli do końca 2021 roku. 
Roku trudnego i specyficznego, ponieważ nasze życie 
i nasza aktywność nadal determinowane są przez 
panującą pandemię. Powoli uczymy się żyć w tych 
trudnych czasach i wracamy do normalności. I tak 
trzeba, bo epidemia nie zniknie, a jak osłabnie to 
pojawią się nowe zagrożenia i tylko od naszego 
zachowania, rozsądku i roztropności zależy czy 
będziemy potrafili poradzić sobie z przeciwnościami 
dzisiejszego świata. W Gminie Słopnice staramy się 
tę normalność wdrażać na co dzień. Rada Gminy 
pracuje normalnie i  zgodnie ze swoimi kom-
petencjami podejmuje uchwały. Urząd gminy cały 
czas jest otwarty dla mieszkańców i interesantów, 
załatwiamy sprawy, podejmujemy rozwiązania 
pojawiających się problemów, a przede wszystkim 
realizujemy inwestycje. W 2021 roku na wspomniane 
inwestycje i remonty wydaliśmy rekordową kwotę 
ok. 7 milionów złotych. Zrealizowane zadania to 
głównie drogi, kanalizacja, wodociągi, remonty szkół, 
ośrodka zdrowia i instalacje fotowoltaiczne na 
budynkach placówek oświatowych. Niezmiernie 
cieszy mnie fakt, że gmina jest zwodociągowana, są 
dobre drogi, a zwłaszcza, że ok. 70 % mieszkańców 
ma dostęp do kanalizacji. Również mieszkańcy 
bardzo dbają o swoje posesje, powstają piękne domy 
i ogrody. W Słopnicach żyje się dobrze. W tym roku ze 
względu na ograniczenia epidemiologiczne nie 
mogliśmy organizować imprez zbiorowych oraz 
zgromadzeń dużej ilości osób. Organizowaliśmy tylko 
te najważniejsze uroczystości patriotyczne (rekon-
strukcja zrzutów na Dzielcu, Święto Odzyskania 
Niepodległości na Chyszówkach). W związku 
z obowiązującymi obostrzeniami staramy się 
dokładnie informować mieszkańców na stronie 
internetowej oraz w mediach społecznościowych 
o sprawach bieżących oraz o prowadzonych 
inwestycjach. Transmitowane są również wszystkie 
posiedzenia Rady Gminy Słopnice. Na rok następny 
w budżecie gminy na wydatki  inwestycyjne 
zaplanowaliśmy kwotę ok. 14 milionów złotych. 

KOLEJNY ROK 
Z REKORDEM  INWESTYCYJNYM 

Wśród inwestycji infrastruktury drogowej należy wymienić modernizację  trzech odcinków dróg gminnych: 

Słopnice-Mogielica, Słopnice-Przylaski, Słopnice-Folwark Górny oraz dwudziestu odcinków dróg 

Infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna 

Tegoroczne wydatki budżetu gminy Słopnice na realizację inwestycji i remontów wyniosły ok. 7 milionów 

złotych. To kolejny rok z rekordem inwestycyjnym. Poniżej prezentujemy rozliczenie prac wykonanych ze 

środków budżetu na 2021 roku. 

     Adam Sołtys

Będziemy kontynuować budowę kanalizacji , 
wodociągu a szczególny nacisk położymy na drogi 
wewnętrzne i osiedlowe. Często są one już w złym 
stanie technicznym, gdyż zbudowane zostały 20 lat 
temu. W okresie dwóch, trzech lat planujemy 
położenie nowej nawierzchni asfaltowej na 
w i ę k s z o ś c i  d r ó g ,  d l a t e g o  t e ż  p r o s i m y 
o cierpliwość. Jeżeli na Waszej drodze nie będzie to 
możliwe w nadchodzącym 2022 roku, to z pewnością 
w grę wchodzi kolejny. W przyszłym roku zostanie 
sfinalizowany także zakup nowego lekkiego 
samochodu pożarniczego dla OSP Słopnice Dolne. 
O wszystkich inwestycjach będziemy Państwa na 
bieżąco informować. Należy również zauważyć, że 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby 
sportowe, zespoły, orkiestra, szkoły oraz koło 
gospodyń wiejskich nieprzerwanie działają 
w zwyczajowy sposób. Wszystkim zaangażowanym 
w tę działalność serdecznie dziękuję. Dziękuję 
również tym wszystkim, dzięki którym w przyszłym 
roku będziemy mieć dużo środków na inwestycje 
z funduszy rządowych, unijnych, wojewódzkich oraz 
z innych samorządów. Postaramy się je dobrze 
zainwestować i wykorzystać. 

     Wójt Gminy 

 Na nowy 2022 rok życzę Państwu przede 
wszystkim dużo zdrowia. Teraz widzimy, że są w życiu 
rzeczy podstawowe, najważniejsze wartości, od 
których nie możemy odejść i takie kryzysy jak 
pandemia i choroby przypominają o tym. Życzę, 
abyśmy się nie zagubili w pogoni za troskami 
i potrzebami dnia dzisiejszego, a mieli na uwadze 
szerokie spojrzenie na przyszłość. 
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Zmodernizowaną drogą gminną mogą cieszyć się również mieszkańcy osiedla Zadziele w sołectwie Granice. 

W ramach remontu tej drogi wykonano konieczne roboty związane z jej odwodnieniem oraz położono nową 

nawierzchnię asfaltową na całej drodze długości 1125 mb. Wartość inwestycji wyniosła 297 874 zł. 

Wykonawcą była firma „Limdrog” z Limanowej. Na realizację zadania samorząd gminy pozyskał środki 

finansowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  w kwocie 206 187 zł.

wewnętrznych w osiedlach: Podgórze, Wikarówka, Wójtostwo, Kukuczki, Pierzchały, Piechury, Rola-

Konickie, Śliwówka, Pokusówka, Kowalówka, Kowalówka-Garcarzówka, Dziołek, Majdy-Łukasze, Rola, 

Głębiec, Białonoga, w osiedlu Zapotocze dwa odcinki oraz dwa odcinki w osiedlu Przylaski na łącznej długości 

powyżej 8,5 km. Zakres robót obejmował modernizację odwodnienia i nawierzchni dróg co w efekcie 

poprawiło ich walory użytkowe oraz estetyczne. Wartość robót wyniosła 1 847 519 zł. Generalnym 

wykonawcą zadania była firma „Drogbud” ze Słopnic, natomiast podwykonawcą odpowiedzialnym za 

wykonanie nawierzchni asfaltowych była  firma „Limdrog” z Limanowej.

Kolejną ważną inwestycją była modernizacja drogi gminnej Słopnice-Dziołówka. Zakres prac obejmował 

wykonanie robót odwodnieniowych oraz nowej nawierzchni asfaltowej na długości 930 mb. Inwestycję reali-

zowała firma „Limdrog” z Limanowej.  War-

tość zadania to kwota rzędu 242 845 zł. Na 

realizację tej inwestycji pozyskano środki 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

w kwocie 135 158 zł.
W sołectwie Mogielica wykonano sieć 

kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 

4406 mb, która pozwoli na odprowadzanie 

i oczyszczenie ścieków z 52 posesji osiedli: 

Kukuczki, Spądówka, Smagi, Pierzchały, 

Leśne oraz Wróble. Wykonawcą zadania 

była firma „Hydrotech Plus” z Pisarzowej. 

Wartość inwestycji  wyniosła 1 013 257 zł. 

Inwestycja drogowa w osiedlu Majdy-Łukasze Inwestycja drogowa w osiedlu Majdy-Łukasze Inwestycja drogowa w osiedlu Majdy-Łukasze Droga osiedlowa Rola Górna w sołectwie Słopnice Górne Droga osiedlowa Rola Górna w sołectwie Słopnice Górne Droga osiedlowa Rola Górna w sołectwie Słopnice Górne 

Nowa nawierzchnia na drodze Słopnice – Dziołówka Nowa nawierzchnia na drodze Słopnice – Dziołówka Nowa nawierzchnia na drodze Słopnice – Dziołówka Zmodernizowana droga Słopnice – Zadziele Zmodernizowana droga Słopnice – Zadziele Zmodernizowana droga Słopnice – Zadziele 

Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji 
wzdłuż drogi gminnej Słopnice-Mogielica wzdłuż drogi gminnej Słopnice-Mogielica 
Budowa kanalizacji 
wzdłuż drogi gminnej Słopnice-Mogielica 

Prace wodno-kanalizacyjne Prace wodno-kanalizacyjne 
w osiedlu Spądówkaw osiedlu Spądówka
Prace wodno-kanalizacyjne 
w osiedlu Spądówka
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Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia 

Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU

Efektem ukończenia prac  termomodernizacyjnych jest 

nowy wygląd Ośrodka Zdrowia w Słopnicach. 

Inwestycja miała na celu zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię cieplną w budynku. Zakres prac obejmował 

ocieplenie budynku i wykonanie elewacji, ocieplenie 

stropu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę bramy 

garażowej oraz wymianę kotła CO wraz z niezbędną 

instalacją. Prace remontowe wykonywała firma 

„Wojtas” z Siekierczyny. Całkowity koszt wykonania 

zadania wyniósł 282 247 zł, z czego 250 075 zł pokryto 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Pozostała część środków została pokryta z budżetu 

Gminy Słopnice.

W 2021 roku Samorząd Gminy Słopnice zrealizował 

zadania, które nie tylko na stałe wpisują się w krajobraz 

miejscowości, ale także przyczyniają się do ochrony 

środowiska. Wszystko za sprawą przeprowadzenia 

termomodernizacji budynków placówek oświatowych 

i ośrodka zdrowia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 

na dwóch budynkach szkolnych. Bezpośrednim efektem 

tych działań jest zmniejszenie zużycia ciepła oraz emisji 

zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. 

GMINA SŁOPNICE INWESTUJE 

Równolegle z powyższymi  inwestycjami prowadzony był szereg innych zadań remontowych. 

Do ważniejszych można zaliczyć remont  drogi  Koprowina –Tymbark na długości 800 mb, za kwotę 120 541 zł 

oraz remont nawierzchni tłuczniowych na drogach: Małachówka, Zapotocze, Ślazykówka, Dylągówka, 

Folwark oraz w osiedlu Toki, o łącznej długości 1128 mb,  na które wydatkowano kwotę 135 775 zł. Na drobne 

remonty infrastruktury gminnej wydano 478 241 zł z czego największą część stanowią koszty poniesione 

w związku z bieżącym utrzymaniem dróg oraz z pracami uwarunkowanymi negatywnymi skutkami 

intensywnych opadów deszczu.

W celu umożliwienia przyłączenia nowo powstałych budynków mieszkalnych, rozbudowana została 

istniejąca już sieć wodno-kanalizacyjna. W ramach tego zadania wykonano kolektory ściekowe o łącznej 

długości  1494 mb, co pozwoliło na przyłączenie 12 budynków. Sieć wodociągowa wzbogaciła się o kolejne 

780 mb co umożliwiło  dostarczenie wody do 25 posesji. Wartość tego zadania to kwota 327 892 zł. 

Wykonawcą zadania był  „Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania”  ze 

Starego Sącza.

Odcinek drogi tłuczniowej Koprowina – TymbarkOdcinek drogi tłuczniowej Koprowina – TymbarkOdcinek drogi tłuczniowej Koprowina – Tymbark Droga tłuczniowa w osiedlu Toki w Słopnicach Górnych Droga tłuczniowa w osiedlu Toki w Słopnicach Górnych Droga tłuczniowa w osiedlu Toki w Słopnicach Górnych 

Budynek Ośrodka Zdrowia po termomodernizacji Budynek Ośrodka Zdrowia po termomodernizacji Budynek Ośrodka Zdrowia po termomodernizacji 

Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej 
w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

Wymiana stolarki okiennej 
w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych 



6 NASZE SŁOPNICE

W budynku Zespołu Placówek Oświatowych w części, 

która nie spełniała obecnych norm wymieniono 

stolarkę okienną i drzwiową oraz pomalowano salę 

gimnastyczną i część pomieszczeń lekcyjnych. 

Częściowo wymieniono również oprawy oświetle-

niowe na energooszczędne. Wartość zadania wyniosła 

449 287 zł.  

Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 

Ponadto w ramach termomodernizacji szkół wykonano 

instalacje fotowoltaiczne na budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych i Szkoły Podstawowej Nr 3. 

Na dachach budynków szkół zamontowano łącznie 

143 szt. paneli fotowoltaicznych. Na budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych wykonano instalację o mocy 

44, 25 kW, natomiast instalacja o mocy 9,38 kW zasili 

b u d y n e k  S z ko ł y  Po d s t aw o w e j  N r  3 .  Z a d a n i e 

zrealizowała firma „Instalatorstwo Elektryczne 

Telemechanika Andrzej Gawrych” z Łukowicy. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 197 045 zł. 

Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

zyskał docieplenie ścian zewnętrznych oraz nową 

zewnętrzną stolarkę drzwiową. Wykonano także 

roboty towarzyszące tj. malowanie stolarki okiennej, 

malowanie podsufitków i wymiana orynnowania. 551 853 zł to kwota pokrywająca wartość tego zadania. 
Prace termomodernizacyjne objęły również budynek Szkoły Podstawowej Nr 3, w którym wymieniona 

została stolarka okienna, a ściany zewnętrzne oraz strop zostały docieplone. Szkoła zyskała nowy wygląd za 

sprawą pomalowanego dachu. W ramach zadania pomalowano część pomieszczeń, a podsufitki i rynny 

zostały wymienione. Wartość zadania to kwota 

643 822 zł. W najbliższym czasie planowana jest 

wymiana kotłów centralnego ogrzewania. Zadania te 

w większości sfinansowane są ze środków pozyskanych 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
po termomodernizacji po termomodernizacji 

Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
po termomodernizacji 

Nowy wygląd Szkoły Podstawowej Nr 3Nowy wygląd Szkoły Podstawowej Nr 3Nowy wygląd Szkoły Podstawowej Nr 3

Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Placówek Oświatowych Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Placówek Oświatowych Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

WYREMONTOWANA STOŁÓWKA W ZPO

Od początku roku szkolnego uczniowie Zespołu 
Placówek Oświatowych w Słopnicach korzystają 
z wyremontowanej stołówki. Inwestycja została 
wykonana w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023, moduł 3 organizacja stołówek oraz 
miejsc spożywania posiłków w szkołach. Moduł ten 
dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły 
podstawowej poprzez tworzenie warunków 

umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku 
oraz doposażenie i poprawę standardu funkcjo-
nujących stołówek. Zakres wykonanych prac 
remontowych obejmował m.in.: powiększenie 
stołówki o dodatkowe pomieszczenie, powiększenie 
kuchni, pozyskanie pomieszczenia na szatnię 
i toaletę dla pracowników stołówki, malowanie 
ścian, zakup i montaż nowych żaluzji, krzesełek, 
stolików oraz doposażenie kuchni. 
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Całkowity koszt rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w  domu” wyniósł 130 916 zł w tym dotacja 
celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
równa 79 999 zł.  Gmina Słopnice wykonała 

dodatkowe prace remontowe pomieszczeń na kwotę 
20 998 zł.  Całkowity koszt remontu kuchni 
i pomieszczeń oraz zakup nowego wyposażenia to 
kwota równa 151 915 zł.

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW

Dwadzieścia par z terenu Gminy Słopnice 1 lipca 
2021 r. świętowało Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Obchody jubileuszowe 
rozpoczęły się od wspólnej mszy świętej w kościele 
pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach Dolnych, którą 
koncelebrowali proboszczowie ks. Stanisław Kumiega 
oraz ks. Jan Gniewek. Podczas spotkania okolicz-
nościowego małżonkowie z 50-letnim stażem 
małżeńskim zostali odznaczeni przez Wójta Gminy 
Słopnice Adama Sołtysa Medalem Długoletniego 
Pożycia Małżeńskiego nadanym przez Prezydenta RP 
oraz otrzymali listy gratulacyjne z rąk Przewodni-
czącego Rady Gminy Słopnice Józefa Bednarczyka. 
Proboszczowie przekazali wyjątkowe życzenia 
i błogosławieństwo skierowane do obchodzących 
jubileusz par przez Biskupa Ordynariusza – Andrzeja 
Jeża. Gratulacje, życzenia i kwiaty na ręce małżonków 
złożyła również Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Zofia Mrózek. Wspólne chwile swoim śpiewem 
i tańcem umilał zespół regionalny „Mali Słopniczanie”. 

Aprobatę dla dzieci z zespołu dziecięcego jubilaci 
wyrazili uśmiechem na twarzy, gromkimi oklaskami 
oraz wspólnym odśpiewaniem melodii „Wszystkiego 
dobrego, życzymy, życzymy”. Świętowanie „Złotych 
Godów” zakończył toast, wspólny obiad i rozmowy 
połączone z wspomnieniami sprzed lat. 
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Drodzy Jubilaci! 

Z okazji tak wyjątkowego Jubileuszu składamy 

życzenia wszelkiej pomyślności, pociechy 

z dzieci i wnuków, długich lat życia w zdrowiu, 

pogody ducha i oczywiście kolejnych pięknych 

okazji do świętowania. 

77. ROCZNICA 
NA DZIELCU

Wydarzenie tłumnie zgromadziło na Dzielcu 
miłośników historii lotnictwa oraz osoby, których 
zachęciła ta żywa lekcja historii. Przybyłych gości 
powitał wójt Adam Sołtys, prezes Stowarzyszenia 

11 lipca na stokach wzgórza Dzielec odbyła się 
inscenizacja historyczna upamiętniająca 77. rocz-
nicę zrzutów alianckich dla Armii Krajowej. Po raz 
kolejny społeczność Gminy Słopnice wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej 
1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej 
miała okazję oddać hołd dowódcom, partyzantom, 
lotnikom alianckim, cichociemnym oraz miesz-
kańcom, którzy udzielali pomocy i schronienia 
ryzykując własnym życiem. 

Rekonstrukcji Historycznych 1. PSP AK, Paweł 
Sułkowski oraz starosta limanowski Mieczysław 
Uryga. Odśpiewano hymn państwowy i minutą ciszy 
upamiętniono poległych lotników alianckich oraz 
ofiary zbrodni wołyńskiej w 78. rocznicę „krwawej 
niedzieli”. Przedstawiciele władz samorządowych, 

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego obchodzili: Krystyna i Łukasz Baca, Władysława i Kazimierz 
Banach, Maria i Stanisław Czepiel, Barbara i Władysław Florek, Bernadeta i Ludwik Florek, Genowefa 
i Stanisław Florek, Janina i Józef Gaura, Stefania i Stanisław Gruca, Zofia i Stanisław Kulpa, Zofia i Władysław 
Palacz, Michalina i Władysław Papież, Bożena i Tadeusz Parchańscy, Bronisława i Stanisław Sroka, Maria 
i Józef Stanisz, Genowefa i Stanisław Staśko, Maria i Stefan Ślazyk, Stanisława i Aleksander Trojanowscy, 
Helena i Władysław Wieczorek, Anna i Aleksander Zawada, Janina i Józef Zborowscy.
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Najważniejszym elementem rekonstrukcji stał się 
przelot samolotów. Rozpoczęli piloci z Aeroklubu 
Podhalańskiego w Nowym Sączu: Jerzy Kołodziej, 
Janusz Miś oraz Andrzej Sarata. Z samolotu AN-2 
„Wiedeńczyk” nastąpił desant skoczków spadochro-
nowych, który wywołał największe poruszenie 
wśród zebranych. 
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję podziwiać także 

Następnie historię zrzutowiska „Sójka” przybliżył 
Przemysław Bukowiec, a por. Krzysztof Kęska 
z 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie 
odczytał list specjalny od dowódcy skierowany do 
organizatorów uroczystości, w którym podkreślono 
znaczenie pielęgnowania lokalnej historii. 

instytucji oraz organizacji złożyli kwiaty pod tablicą 
pamięci. 

przelot samolotu C-295 CASA z 8. Bazy Lotnictwa 
Transportowego - Balice, a na najmłodszych czekała 
słodka niespodzianka, która oczywiście spadła 
z nieba. Przez cały czas trwania obchodów, po 
drugiej stronie zrzutowiska na uczestników 
wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji, które 
przygotowali współorganizatorzy wydarzenia, 
partnerzy oraz zaproszeni goście. Żołnierzy 
w mundurach z epoki wspierali uczniowie i licealiści 
Klubu Historycznego SRH 1. PSP AK ze Słopnic. 
W organizację obchodów zaangażowani byli także 
strażacy OSP Słopnice Górne i OSP Słopnice Dolne 
oraz Grupa Limanowska GOPR. Na zakończenie 
wręczono podziękowania, był to także moment na 
podsumowanie wydarzenia i docenienie starań 
organizatorów i partnerów inscenizacji. 

W imieniu organizatorów składamy 

serdeczne podziękowania dla wszystkich, 

którzy przyczynili się do uświetnienia 

obchodów 77. rocznicy zrzutów alianckich 

dla AK. Po dwuletniej przerwie bardzo miło 

było się spotkać w takim gronie i wspólnie 

oddać hołd poległym.  



Wójt Gminy Słopnice składa serdeczne podzięko-

w a n i a  w s z y s t k i m  o s o b o m  z a a n g a ż o w a ny m 

w przygotowanie i przebieg XVII MEMP Kierat 

2020/2021! Szczególne podziękowanie kieruję 

w stronę dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów 

oraz wolontariuszy z Zespołu Placówek Oświatowych 

w Słopnicach a także pracowników Urzędu Gminy 

Słopnice. Kolejna edycja planowana jest na koniec 

maja, tak jak bywało to do tej pory. Mam nadzieję, że 

bez przeszkód będzie Nam dane zobaczyć się na 

starcie Kieratu w przyszłym roku! 
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SŁOPNICZANIN ZWYCIĘZCĄ KIERATU 

Tegoroczny MEMP Kierat był wyjątkowy nie tylko 
z powodu świetnych wyników zawodników, ale także 
w związku z tym, że XVII edycja odbyła się z ponad 
rocznym opóźnieniem spowodowanym stanem 
pandemii. Deszczowa aura w sierpniowe piątkowe 
popołudnie zdecydowanie nie zachęcała nawet do 
wyjścia z domu a co dopiero do udziału w maratonie, 
którego trasa wiodła aż 100 km po terenach Beskidu 
Wyspowego i Gorcach. Mimo to na starcie zamel-
dowało się 260 uczestników. Główny Sędzia Andrzej 
Sochoń przeprowadził odprawę, po czym Wójt Gminy 
Słopnice Adam Sołtys uroczyście powitał przybyłych 
gości i piechurów, którym życzył niezawodnej 
wytrwałości. W uroczystym otwarciu Kieratu udział 
wzięli Marszałek Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski oraz przedstawiciele lokalnych 
władz. 

Trasa maratonu prowadziła na południe od Słopnic. 
Przez masyw Łopienia, Mogielicy, Wielkiego Wierchu 
maratończycy dotarli w pasmo Gorca i pasmo 
Lubania. Droga powrotna wiodła przez Ochotnicę 
Dolną, Kamienicę, stoki Modyni, wzniesienie 
Jasionika i stoki Cichonia. Wariant budowniczego 
trasy miał długość 100 km i wymagał pokonania 
4000 m podejść. Nocą uczestnikom towarzyszyły 
głównie błoto i chłód, ale sobotni poranek powitał ich 
pięknymi widokami z Tatrami w tle. Pomimo trudnych 
warunków marszu po błotnistych i śliskich drogach, 
obyło się bez interwencji GOPR. Dokładnie po 
13 godzinach i 43 minutach od startu, na metę 
XVII edycji Kieratu wbiegli Nikodem Poręba ze 
Słopnic i Tomasz Wieczorek z Rogowa. Na mecie 

Do półmetka doszło 189 osób, natomiast do mety 
ostatecznie dotarło 152 uczestników, czyli ok. 60% 
startujących. Nikt nie przekroczył 30-godzinnego 
limitu czasowego. Przebieg maratonu nadzorowała 
na trasie ponad 50-osobowa ekipa sędziowska 
złożona z wolontariuszy - sympatyków maratonu 
Kierat oraz strzelców głównie ze Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” w Limanowej. Nad bezpieczeństwem 
zawodników czuwała Grupa Operacyjna GOPR 
z Limanowej, zespół lekarski Szpitala Powiatowego 
w Limanowej oraz panie pielęgniarki.

zameldowało się łącznie 11 uczestników ze Słopnic, 
w tym zwycięzca Kieratu Nikodem Poręba oraz Beata 
Lis najlepsza zawodniczka wśród kobiet. 
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W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
NA CHYSZÓWKACH 

11 listopada w Święto Odzyskania Niepodległości, przedstawiciele Gminy Słopnice złożyli także kwiaty 
i znicze we wszystkich miejscach  gdzie uczczona jest pamięć poległych tj. przy Pomniku Partyzanckim 
w Słopnicach Górnych, obelisku w centrum Słopnic, pomniku 32-ofiar hitleryzmu rozstrzelanych przez 
Niemców oraz przy Krzyżu Partyzanckim na Zalesiu.

11 listopada obchodziliśmy 103. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tradycją stało się już, że 
w dzień Narodowego Święta spotykamy się przy krzyżu i pomniku posadowionym w Chyszówkach, na 
pamiątkę walk Legionów Polskich (w 1914 r.), dowodzonych przez Edwarda Rydza-Śmigłego. Pomimo, iż 
tradycję spotkania na Przełęczy przerwała pandemia, mieszkańcy tłumnie zgromadzili się by uczcić pamięć 
walczących za Ojczyznę. 

Organizatorami wydarzenia była Gmina Dobra, Gmina Słopnice oraz parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Jurkowie. Zebranych uczestników uroczystości witały pieśni patriotyczne w wykonaniu Orkiestr 
Dętych ze Słopnic i z Dobrej pod batutą Wincentego Curzydło i Anny Krywoborodenko. Patriotyczny nastrój 
został utrzymany za sprawą repertuaru zaprezentowanego przez uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dobrej. Wartę honorową przy pomniku pełnili zaś uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół im. KEN 
w Tymbarku. 

Po uroczystym wprowadzeniu pocztów sztandarowych odśpiewano hymn państwowy z towarzyszeniem 
orkiestr dętych a na maszt wciągnięto flagę narodową. Kolejnym punktem było odczytanie apelu poległych, 
w którym to uczczono pamięć ofiar walczących za wolność Ojczyzny. Liczne delegacje z powiatu 
limanowskiego i samorządów gmin oraz obecnych organizacji złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów 
i znicze. Punktem kulminacyjnym uroczystości była msza św. sprawowana w intencji Ojczyzny, którą 
koncelebrowali proboszczowie parafii Jurków i Słopnice Dolne oraz zaprzyjaźnieni księża z okolicznych 
miejscowości. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Biernat. Po zakończonej uroczystości na wszystkich 
uczestników czekał ciepły posiłek i gorąca herbata. Niezmiernie cieszy fakt, że w uroczystości tej 
uczestniczyło wielu przedstawicieli młodego pokolenia Słopnic wraz z całymi rodzinami, a także młodzież 
szkolna. 
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KAPLICZKA W OSIEDLU BIAŁONOGI

Powstanie kapliczki datuje się na 1913 rok. Posadowiona została na 
miejscu starej, drewnianej kapliczki do której w dni Krzyżowe (tj. od 
poniedziałku do środy) przed uroczystością Wniebowstąpienia 
Pańskiego odbywały się procesje. Wymienieni w inskrypcji fundatorzy 
posiadali gospodarstwo rolne, które sprzedali rodzinie Ślazyków 
i wyjechali ze Słopnic. W następstwie na gospodarstwie pracowała 
rodzina Anny i Jana Michałków. Obecnie posesja stanowi własność Haliny 
i Jerzego Młynarczyków. Kapliczka wpisana jest do gminnej ewidencji 
zabytków. Pełna treść inskrypcji w oryginalnej pisowni znajduje się na 
zdjęciu obok. 

Gmina Słopnice pozyskała dofinansowanie na remont kapliczki 
umiejscowionej w osiedlu Białonogi w ramach konkursu 
pn. „Kapliczki Małopolski 2021”. Stan kapliczki wymagał prac 
konserwatorskich w związku z wyniszczającym działaniem sił 
natury oraz ze względu na jej położenie (blisko drogi powiatowej 
przebiegającej przez Słopnice). Jako główny czynnik niszczący 
uznano także brak właściwej izolacji  poziomej stopy 
fundamentowej oraz naturalną erozję kamienia. Przypomnijmy, 
że jest to już 5 obiekt i kapliczka na terenie gminy Słopnice, który 
został objęty pracami renowacyjnymi. W ramach prac 
wykonano m.in. konserwację kamiennych powierzchni, 
wyrzeźbienie nowego krucyfiksu, wykonanie nowego stopnia z piaskowca, odwodnienie wokół stopy 
fundamentowej oraz impregnację wzmacniającą strukturę kamienia. Całkowity koszt zadania wyniósł 

19 872 zł, z czego 9 000 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego. Z budżetu gminy na ten cel 
przekazano 10 872 zł. Prace konserwatorskie były prowadzone przez 
konserwatora zabytków Stanisława Strzelczyka.

Źródło:

Król, M. (2019). Słopnice. Ocalić od zapomnienia. Historia i legendy kapliczek, figur i krzyży przydrożnych Gminy Słopnice.
Strzelczyk, S. (2021). Program prac konserwatorskich kamiennej kapliczki filarowej zwieńczonej krucyfiksem w miejscowości Słopnice.

Kapliczka w osiedlu Białonogi po renowacjiKapliczka w osiedlu Białonogi po renowacjiKapliczka w osiedlu Białonogi po renowacji

Treść inskrypcji znajdującej się na kapliczce Treść inskrypcji znajdującej się na kapliczce Treść inskrypcji znajdującej się na kapliczce 

NOWE DOWODY OSOBISTE 
Z ODCISKAMI PALCÓW

Od listopada wnioski o dowody osobiste składane są 
na nowych zasadach. Odciski palców i odwzorowanie 
podpisu właściciela dowodu osobistego to nowe 
elementy, które znajdą się w warstwie elektronicznej 
i  graficznej wydawanych w Polsce dowodów 
osobistych. - Rozwiązania dotyczące nowych dowodów 
osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do 
wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą 
wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, 
ponieważ te będą składać odciski palców. Dla osób do 
12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez 
pobierania odcisków palców – informuje Ministerstwo 
Cyfryzacji. W związku ze zmianami w wydawaniu 
dowodów osobistych od 27 lipca nie ma możliwości 
z ł o ż e n i a  o n l i n e  w n i o s k u  o  n o w y  d o k u m e n t 
tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie. 
Wyjątkiem są sytuacje, w których ze względu na 
np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy 

w stanie tego zrobić, wówczas należy zgłosić ten fakt 
w Urzędzie Miasta Limanowa, który jest wyposażony 
w stację mobilną obsługującą teren powiatu 
limanowskiego (tel. 18 337 220 54 wew. 157). 
Pracownicy urzędu udadzą się do miejsca zamiesz-
kania takiej osoby i przyjmą wniosek o wydanie 
dowodu osobistego, a w następstwie także dostarczą 
spersonalizowany dowód osobisty. Po wprowadzeniu 
nowych dokumentów składanie online wniosku 
o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku 
dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich 
odciski palców nie będą pobierane.

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce 
nowych dowodów NIE MA konieczności wymiany 
ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu 
będzie można korzystać do czasu, aż minie jego 
ważność.
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CO KRYJE „ŁZAWY NAPÓJ”?  

Poprzez książkę chciałem ostrzec i dać nadzieję - zaznacza Mateusz Kęska, 
autor książki pt. „Łzawy napój”, której premiera odbyła się 22 sierpnia 
2021 roku. Mateusz Kęska to młody słopniczanin, który zaledwie rok od 
swojego debiutu wydał drugą publikację. Książka psychologiczno-
społeczna, która porusza tematykę wpływu alkoholu na młodych ludzi i ich 
rodziny, przemoc w rodzinie a także niekontrolowane picie alkoholu 
przeradzające się w uzależnienie, które może zniszczyć życie. Nasuwa się 
pytanie skąd w takim młodym człowieku chęć podejmowania tak trudnych 
tematów?
- Nie ukrywam, że w swoim życiu spotkałem wielu ludzi, którzy zmagali się 
z różnymi trudnościami. Gdzieś w tym wszystkim jest też moja historia, 
oczywiście nie jest to autobiografia, ale ma to z pewnością związek z moją 
historią, historią znajomych. Poprzez książkę chciałem ostrzec i dać nadzieję. 
Przestrzegać to jedno, ale warto pamiętać, że nie ma złych ludzi i nadzieja jest 
zawsze. Wszyscy są w gruncie rzeczy dobrzy, ale różne są koleje losu – dywaguje autor. 
Młody pisarz swoją pierwszą publikacją zjednał sobie sporą rzeszę czytelników. Przekonajmy się czy i tym 
razem uda mu się sprostać oczekiwaniom miłośników książek. Mateusz wydaje swoje książki samodzielnie, 
a część dochodu ze sprzedaży przeznacza na cele związane z przeciwdziałaniem przemocy. Cały nakład 
książki został sprzedany, a najnowszą propozycję młodego pisarza można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Słopnicach. Książka zasiliła także księgozbiór bibliotek szkolnych. Zachęcamy do lektury książki 
autorstwa naszego rodaka. 

WYSTAWA PRAC MARIANA ŚLAZYKA

Od 15 października do 15 listopada br. w Powiatowym 
Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej można 
było podziwiać wystawę prac słopniczanina Mariana 
Ślazyka. W uroczystości inauguracji wernisażu udział 
wzięli bliscy twórcy, członkowie Zarządu Powiatu 
Limanowskiego oraz działacze kultury ze Słopnic: 
Maria Król, Józef Wójtowicz i Jan Gaik. W imieniu 
Wójta Gminy Słopnice Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Słopnicach - Anna Katarzyna Zawada na 
ręce artysty złożyła życzenia oraz list gratulacyjny. 
Wystawa opierała się na obrazach o urozmaiconej 
tematyce z różnych okresów twórczości artysty, 
często odwołującej się do rodzimych Beskidów. Warto 
nadmienić, że prace autorstwa Pana Mariana zostały 
już szeroko docenione m. in. poprzez udział w licznych 
wystawach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lima-
nowej, w Bibliotece Głównej UP JP II w Krakowie oraz 
Małopolskim Ogrodzie Sztuk w Krakowie. 

Autorowi obrazów składamy serdeczne gratulacje. 

Na dalsze lata pracy artystycznej życzymy dużo 

zdrowia oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

Fot. Archiwum prywatneFot. Archiwum prywatneFot. Archiwum prywatne

Fot. PCIT w Limanowej/ FbFot. PCIT w Limanowej/ FbFot. PCIT w Limanowej/ Fb
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GMINA SŁOPNICE W LICZBACH

Za kilka dni dobiegnie końca kalendarzowy 
2021 rok. Tradycyjnie chcemy podzielić się 
z Państwem, krótkimi danymi statystycznymi 
charakteryzującymi naszą miejscowość 
właśnie w mijającym roku. 
Na dzień 10 grudnia 2021 r. gmina Słopnice 
liczyła 6 918 mieszkańców zameldowanych 
na pobyt stały. To o 34 osoby więcej niż 
31 grudnia 2020 r. Słopnice zamieszkuje 
aktualnie 3 504 mężczyzn i 3 414 kobiet. 
Dokładnie 1 916 osób nie przekroczyło 
18 roku życia. Warto nadmienić, że gmina 
liczy 177 mieszkańców, którzy ukończyli 
81 lat. Najstarszy mieszkaniec Słopnic liczy 
99 lat. Do chwili obecnej związek małżeński zawarło 
93 mieszkańców Słopnic. Począwszy od 1 stycznia 
do 10 grudnia br. urodziło się 100 dzieci, w tym 
55 dziewczynki i 45 chłopców. Aby dorównać liczbą 
urodzeń do roku poprzedniego, w naszej gminie do 
końca roku musiałoby narodzić się jeszcze 26 dzieci. 
Liczba zgonów wyniosła 58, a zestawiając te dane 
z rokiem poprzednim to wzrost z liczby 45. Zatem 
z pewnością współczynnik przyrostu naturalnego 
będzie niższy niż w 2020 roku, kiedy wynosił 11,7 ‰. 

PODZIĘKOWANIE OD HARCERZY 
Z RYDUŁTÓW

Pierwszy kontakt Gminy Słopnice z harcerzami z Rydułtów został nawiązany cztery lata temu, kiedy to 
przybyli do Słopnic  przemierzając śladami dawnych obozów harcerskich harcerzy kręgu Rydułtowy. To 
właśnie wtedy okazało się, że pomnik posadowiony w centrum Słopnic wbrew stawianym hipotezom nie jest 
symboliczną mogiłą zastrzelonego przez Moskala Legionisty, który miał być uczestnikiem bitwy pod 
Jabłońcem, lecz trwałą pamiątką pobytu Harcerzy Kręgu Rydułtowy w naszej miejscowości w sierpniu 
1931 roku.  Pomnik zadedykowano nieznanemu żołnierzowi walk 
o niepodległą ojczyznę z lat pierwszej wojny światowej. W podziękowaniu 
za opiekę nad obeliskiem i z wyrazami szacunku dla mieszkańców Słopnic za 
otoczenie tego miejs-
ca pamięcią, Gmina 
Słopnice otrzymała 
honorową Odznakę 
Ruchu Przyjaciół Har-
cerstwa, którą złożo-
no na ręce Wójta Gmi-
ny Słopnice podczas 
rewizyty naszej dele-
gacji w Rydułtowach 
w październiku 2021 
roku. 

Od początku roku poza obszar gminy wymeldowało 
się 89 mieszkańców, w tym poza granicę Polski 
wyemigrowało 7 osób. 77 osób przybyło natomiast 
do naszej gminy z innych miejscowości. Biorąc pod 
u w a g ę  p o d z i a ł  m i e s z k a ń c ó w  n a  s o ł e c t w a , 
najliczniejsze jest sołectwo Słopnice Dolne 
Szlacheckie – 1930 osób, następnie Słopnice Dolne 
Królewskie – 1917 osób, Słopnice Górne – 1611 
osób, dalej sołectwo Mogielica – 736 osób i sołectwo 
Granice – 724 osób.

Spotkanie z harcerzami Kręgu Rydułtowy podczas rewizyty Spotkanie z harcerzami Kręgu Rydułtowy podczas rewizyty 
delegacji ze Słopnicdelegacji ze Słopnic

Spotkanie z harcerzami Kręgu Rydułtowy podczas rewizyty 
delegacji ze Słopnic

Obelisk powstały podczas wizyty Obelisk powstały podczas wizyty 
w Słopnicach w 1931 r. Obok jego autor w Słopnicach w 1931 r. Obok jego autor 

Jan Klama druh harcmistrz Jan Klama druh harcmistrz 
Hufca ZHP RydułtowyHufca ZHP Rydułtowy

Obelisk powstały podczas wizyty 
w Słopnicach w 1931 r. Obok jego autor 

Jan Klama druh harcmistrz 
Hufca ZHP Rydułtowy
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CENTRALNA EWIDENCJA 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Słopnice oraz na stronie internetowej www.gunb.gov.pl. 
Deklaracja została również dołączona do biuletynu.

UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

- drogą elektroniczną: na stronie www.zone.gunb.gov.pl,
- w wersji  papierowej: w Urzędzie Gminy Słopnice, II piętro, pokój  nr 12

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw 
prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Powstała na skutek  przyjętej przez Sejm ustawy 
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. W myśl tej 
ustawy, każdy  właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do CEEB. 
W przypadku nowo powstałych budynków i instalowanych w nich źródeł ciepła, termin ten wynosi 14 dni od 
pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji. Dla budynków, w których źródło ciepła już pracuje, termin 
ten wynosi 12 miesięcy (w tym przypadku ostateczny termin złożenia deklaracji to 30 czerwca 2022 roku).

Deklarację można składać na dwa sposoby:

Co będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku?

Przypomnijmy również, że w przypadku zakupu paliwa stałego (węgiel, ekogroszek) sprzedawca ma 
obowiązek przekazania kopii świadectwa jakości zakupionego paliwa potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem każdemu klientowi.

Od 1 lipca 2017 nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy 
popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (dotyczy to również sytuacji instalowania kominka 
w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy).

Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych 
norm emisyjnych (pozaklasowe, oraz kotłów 1 i 2 klasy). Od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie 
używanie tylko pieców i kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność 
cieplna wynosi co najmniej 80% - istniejące piece i kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie 
ekoprojektu bądź sprawności cieplnej, muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące 
emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

- w 2021 r. - 60 budynków,

Co będzie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku?

- w 2023 r. - 120 budynków.

Od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – 
zwana uchwałą antysmogową.

- w 2022 r. -  60 budynków,

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz 
spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. W przypadku montażu nowego kotła na pellet, drewno 
lub węgiel, powinien on spełniać wymagania ekoprojektu (ecodesign). Ponadto kocioł na paliwo stałe musi 
posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny. Wyjątek stanowią 
jedynie kotły zgazowujące drewno.

Kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować 
bezterminowo.

Do końca 2026 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które obecnie spełniają 
podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają 3 lub 4  klasę według normy PN-EN 303-5:2012.

W trakcie kontroli właściciel nieruchomości jest zobowiązany umożliwić osobom kontrolującym wstęp na 

Kontrola postanowień Uchwały Antysmogowej
Każda małopolska gmina corocznie zobowiązana jest do kontroli palenisk w zakresie postanowień uchwały 
antysmogowej. W przypadku gminy Słopnice liczba kontroli planowych powinna wynosić:

Co już obowiązuje?
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Informację na temat programu można pozyskać osobiście (Urząd Gminy Słopnice, II piętro, pokój nr 12),  
telefonicznie (18 3347423) lub na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

WSPARCIE W ZAKRESIE WYMIANY PIECA

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słopnice (II piętro, pokój numer 12) uruchomiony został 
Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania 
informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

teren nieruchomości oraz wykonanie niezbędnych czynności kontrolnych. W trakcie wizyty urzędnicy mogą 
poprosić o dokumenty istotne w sprawie np. świadectwa jakości zakupionych  paliw stałych czy dokumentów 
potwierdzających klasę pieca.

FOLIE PO SIANOKISZONCE 

Gmina Słopnice złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia 
pn. „Usuwanie folii rolniczych z terenu Gminy Słopnice”. W ramach 
zadania zbierana będzie folia po sianokiszonce. Zgodnie z zasadami 
programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 
podpisanie umowy pomiędzy NFOŚiGW a gminami w tej sprawie ma nastąpić do dnia 31 marca 2022 roku.
Planowany termin zbierania folii rolniczych po sianokiszonce od rolników z terenu naszej gminy przypada 
na maj, czerwiec 2022 roku. Rolnicy zainteresowani oddaniem foli po sianokiszonce winni w sezonie 
zimowym 2021/2022 magazynować tę folię w obrębie własnych gospodarstw. Folia ma być czysta (bez 
pozostałości resztek sianokiszonki) i sucha (magazynowana pod dachem). O szczegółach planowanej zbiórki 
odpadów z folii Urząd Gminy Słopnice będzie informował w przyszłym roku. 
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ZMIANY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ 

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana sposobu 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla mieszkańców gminy. Opłata 
śmieciowa liczona będzie od każdej osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość. Wiąże się to z koniecznością 
złożenia nowej deklaracji śmieciowej. Tych z Państwa, 
którzy jeszcze nie wypełnil i  tego obowiązku 
informujemy, że czas na złożenie deklaracji mija 
z końcem roku 2021. Deklarację można złożyć 
osobiście w urzędzie gminy w pokoju nr 7 w godzinach 
pracy urzędu (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 
15:30) lub wysłać pocztą na adres urzędu. Druki 
deklaracji do pobrania dostępne są na stronie 
www.slopnice.pl lub w holu urzędu gminy. Stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyniesie 19,50 zł miesięcznie od osoby. Odpłatność ta 
zostanie obniżona o 1,00 zł miesięcznie od osoby, gdy ta 
zadeklaruje kompostowanie bioodpadów. Zmiany 
obejmują również właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się 
d o m e k  l e t n i s ko w y  l u b  i n n e j  n i e r u c h o m o ś c i 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczyn-
kowe. Zgodnie z nowymi zasadami, płatność będzie 
naliczana od zadeklarowanej miesięcznej ilości 

Nowa „deklaracja śmieciowa” 

CO SIĘ ZMIENI W ŚWIADCZENIU 500+? 

Podmiotem obsługującym świadczenie nie będzie jak 
dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład będzie nie 
tylko przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia 
500+, ale będzie także  przyznawał i wypłacał 
świadczenia oraz prowadził postępowania w sprawie 
świadczenia.

W myśl zmian, rodziny nie będą miały już możliwości 
złożenia papierowego wniosku w siedzibie urzędu, nie 
będą mogły również samodzielnie wysłać wniosku 
drogą papierową. Wnioski będzie można składać 

W październiku prezydent podpisał ustawę w sprawie 
zmian w programie 500+. Wprowadza ona nowe 
zasady składania wniosków oraz sposobu wypłaty 
świadczenia. 

Wnioski o 500+ tylko elektronicznie

Świadczenie 500+ będzie wypłacał ZUS

wyłącznie drogą elektroniczną:
ź poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,

ź poprzez platformę informacyjno – usługową 
EMPATIA.

ź poprzez  system teleinformatyczny banków 
krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnoś-
ciowo – kredytowych,

Wypłata świadczenia 500+ wyłącznie na konto 
bankowe
Od 2022 roku wypłata świadczenia 500+ będzie 
możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej. Rodziny, 
które aktualnie korzystają z tradycyjnej formy poboru 
świadczenia będą mogły skorzystać z bezpłatnego 
Podstawowego Rachunku Płatniczego, dedykowanego 
tylko konsumentom, którzy nie mają żadnego innego 
rachunku płatniczego w złotówkach na terytorium 
Polski.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie 
www.slopnice.pl w zakładce „Dla mieszkańca”. 

WAŻNE! Powyższe zmiany będą dotyczyć wyłącznie nowych wniosków. Decyzje, które zostały już wydane będą 

realizowane do końca okresu zasiłkowego (do maja 2022 r.) na dotychczasowych zasadach. W przypadku zmiany 

tych decyzji należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach. W związku z powyższym 

informujemy, że od stycznia 2022 r. NIE BĘDZIE możliwości składania nowych wniosków o świadczenie 500+ 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słopnicach. 

zapotrzebowania na worki. Cena za jeden worek 
wynosi 19,00 zł.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 
Przypominamy,  iż  odpady wielkogabarytowe, 
budowlane, elektrośmieci i inne, niezmiennie należy  
we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach 
(1383 – przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków). Punkt 
czynny jest w poniedziałki oraz w soboty w godz. od 
10:00 do 18:00. Ponadto, Rada Gminy Słopnice 
uchwaliła,  że w ramach uiszczonej  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 
jednej nieruchomości w roku 2022 zwiększą się limity 
przyjmowanych odpadów na następujące : 
- do 200 kg - odpady wielkogabarytowe 
- do 200 kg - odpady budowlane 
- 8 sztuk opon. 
Powyższe wartości  dotyczą wyłącznie jednej 
nieruchomości. Oddanie większej ilości odpadów jest 
możliwe za dodatkową opłatą, która wynosi 1 zł za 1 kg 
odpadów.
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 W ramach projektu zaplanowano szereg działań przyczyniających się do zachowania lokalnego dziedzictwa 
oraz działania promocyjne dzięki którym piękno regionu oraz bogactwo lokalnych produktów zauważą nie tylko 
mieszkańcy, ale także osoby z zewnątrz. Zaplanowane działania to  warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, pszczelarskie, 
konkurs plastyczny dla dzieci, organizacja imprezy promocyjnej, Festiwalu, Eventu Historyczno-Kulinarnego, realizacja 
filmów kulinarnych oraz wydanie publikacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”. 

 W dniu 1 sierpnia 2021 r. na Zarabiu w Gdowie odbył się X Jubileuszowy Festiwal Rosołu, który stanowił jeden 
z elementów projektu współpracy pn. „Skarby Beskidzkiej Miedzy”. Podczas Festiwalu rozegrany został konkurs na 
najlepszy „rosół polski” wykonany przez Koła Gospodyń Wiejskich. Do konkursu stanęło 11 drużyn z obszarów dwóch 
partnerskich LGD. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

 Więcej informacji o realizowanych i planowanych projektach można uzyskać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia 
Limanowska”, na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu oraz na profilu Facebook LGD.   

 Projekt pn. „Skarby Beskidzkiej Miedzy” to współpraca pomiędzy dwoma lokalnymi grupami działania LGD 
„Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz LGD „Dolina Raby”. Na obszarach obu Partnerów znajduje się część Beskidów 
Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką zwana Beskidem Wyspowym. Partnerzy projektu poza 
wspólnym powiązaniem geograficznym dostrzegają także duże bogactwo przenikających się kultur, kuchni, zwyczajów 
i tradycji na ich obszarze. Obszar obu grup działania to region o bogatym dziedzictwie historii i kultury oraz niezwykłych 
walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt współpracy Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” 

pn. „Skarby Beskidzkiej Miedzy”
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
w Przedszkolu Samorządowymw Przedszkolu Samorządowym

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
w Przedszkolu Samorządowym

Eko uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Eko uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
jako prawdziwi przyjaciele środowiska  jako prawdziwi przyjaciele środowiska  
Eko uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
jako prawdziwi przyjaciele środowiska  

Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach programu Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach programu 
„Uczymy dzieci kodować” „Uczymy dzieci kodować” 
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach programu 
„Uczymy dzieci kodować” 

Wizyta św. Mikołaja u przedszkolaków Wizyta św. Mikołaja u przedszkolaków 
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 3 

Wizyta św. Mikołaja u przedszkolaków 
w Szkole Podstawowej Nr 3 
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Podczas 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu Podczas 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu 
w programie „Łossod – rozdział owiec na św. Michała” w programie „Łossod – rozdział owiec na św. Michała” 
zespół regionalny „Słopnicki Zbyrcok”zespół regionalny „Słopnicki Zbyrcok”

Podczas 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu 
w programie „Łossod – rozdział owiec na św. Michała” 
zespół regionalny „Słopnicki Zbyrcok”

„Mali Słopniczanie” jako reprezentanci Gminy Słopnice „Mali Słopniczanie” jako reprezentanci Gminy Słopnice 
na Jubileuszowym X Festiwalu „Beskidzka Podkówecka”na Jubileuszowym X Festiwalu „Beskidzka Podkówecka”
„Mali Słopniczanie” jako reprezentanci Gminy Słopnice 
na Jubileuszowym X Festiwalu „Beskidzka Podkówecka”

Zespół regionalny „Słopniczanie” podczas korowodu Zespół regionalny „Słopniczanie” podczas korowodu 
na Festiwalu Lachów i Górali w Piwnicznej-Zdrojuna Festiwalu Lachów i Górali w Piwnicznej-Zdroju
Zespół regionalny „Słopniczanie” podczas korowodu 
na Festiwalu Lachów i Górali w Piwnicznej-Zdroju

I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego 
w Słopnicach w Słopnicach 
I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego 
w Słopnicach 

Andrzej Kowalczyk z brązowym medalem Andrzej Kowalczyk z brązowym medalem 
na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniuna Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniu
Andrzej Kowalczyk z brązowym medalem 
na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniu

Członkowie klubu „Gravity Revolt” podczas Local Series Członkowie klubu „Gravity Revolt” podczas Local Series 
of Downhill w Koninkachof Downhill w Koninkach
Członkowie klubu „Gravity Revolt” podczas Local Series 
of Downhill w Koninkach

Emil Juszczak na Mistrzostwach Świata Fim Hero Challange Emil Juszczak na Mistrzostwach Świata Fim Hero Challange 
w Dąbrowie Górniczejw Dąbrowie Górniczej
Emil Juszczak na Mistrzostwach Świata Fim Hero Challange 
w Dąbrowie Górniczej

Festiwal piłkarski „Śladami Orłów Górskiego” na stadionie Festiwal piłkarski „Śladami Orłów Górskiego” na stadionie 
w Słopnicachw Słopnicach
Festiwal piłkarski „Śladami Orłów Górskiego” na stadionie 
w Słopnicach

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów organizacji pozarządowych, szkół oraz archiwum Starostwa Powiatu Limanowskiego. 
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