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Szanowni Pañstwo
Z wielk¹ przyjemno�ci¹ zapraszam Pañstwa do naszej Gminy, po³o¿onej w sercu Beskidu

Wyspowego u stóp Mogielicy, najwy¿szego wzniesienia tej piêknej i niepowtarzalnej grupy gór-
skiej. S³opnice to miejsce, gdzie ¿ycie toczy siê pozornie tak samo, jak gdzie indziej. A tylko,
ten, kto tutaj mieszka i zawita, wie, ¿e to miejsce szczególne.
Decyduj¹c siê choæby na krótki pobyt w naszej malowniczej, górskiej miejscowo�ci, z pewno-

�ci¹ zgodz¹ siê Pañstwo ze stwierdzeniem, ¿e S³opnice to doskona³a oferta dla osób szukaj¹-
cych ciszy i spokoju na ³onie natury w otoczeniu ¿ywej wci¹¿ kultury ludowej, ¿yczliwych i go-
�cinnych mieszkañców. Przemierzaj¹c szlaki turystyczne wytyczone po najbardziej atrakcyjnych te-
renach Beskidu Wyspowego, zarówno pocz¹tkuj¹cy piechur, jak i najbardziej wymagaj¹cy
i szukaj¹cy mocnych wra¿eñ profesjonalista prze¿yje wiele ciekawych przygód.
Zapraszamy równie¿ inwestorów oferuj¹c koncepcje inwestowania g³ównie w infrastrukturê tu-

rystyczn¹: wyci¹gi narciarskie, pensjonaty, k¹pieliska z wykorzystaniem �róde³ geotermalnych.
Je¿eli s¹ Pañstwo zmêczeni gwarem wielkich miast, znudzeni wypoczynkiem w znanych ku-

rortach, szukaj¹ kontaktu z przyrod¹, chc¹ odnale�æ warto�æ pracy, tradycji, ¿ycia zgodnego
z natur¹, zwiedziæ zabytki �wiadcz¹ce o historii tej ziemii � zapraszamy do Gminy S³opnice. 

Wójt Gminy S³opnice



Gmina S³opnice le¿y w centrum Beskidu Wyspowe-
go, w powiecie limanowskim, województwie ma³opol-
skim � przy trasie krajowej nr 28. Gminê S³opnice sta-
nowi jedna wie� po³o¿ona w dolinie rzeki S³opnicy � po-
miêdzy otaczaj¹cymi wzniesieniami: Cichonia, Ostrej,
£opienia i Mogielicy. Swym obszarem zajmuje po-
wierzchniê 58 km2. 

Miejscowo�æ dzieli siê na piêæ so³ectw: S³opnice
Górne � po³o¿one na po³udniu, S³opnice Dolne
Królewskie i Szlacheckie zajmuj¹ce �rodkow¹ i pó³nocn¹ czê�æ gminy, Podmogielica na za-
chodzie i Granice usytuowane we wschodniej czê�ci gminy. 

S³opnice s¹ gmin¹ górsk¹, wiejsk¹. Zamieszkuje je 5984 mieszkañców, trudni¹cych siê rol-
nictwem, handlem, us³ugami i drobn¹ wytwórczo�ci¹. Jest to gmina ludzi m³odych.

Po³o¿enie
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Urz¹d Gminy

Widok na S³opnice
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Królowa Beskidu Wyspowego - Mogielica (1171 m n.p.m.)
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Pierwsza wzmianka o S³opnicach pochodzi z 1337 roku. Pomiêdzy ro-
kiem 1358 a 1373 król Kazimierz Wielki erygowa³ tutaj parafiê. Pocz¹tkowa
akcja osadnicza mia³a miejsce w dolnym biegu rzeki, ale pó�niej posuwano
siê z karczowaniem lasu coraz wy¿ej i powiêkszano wie�. Szczególnie inten-
sywnie proces ten przebiega³ podczas migracji Wo³ochów � pasterskich ple-
mion z po³udnia � w wieku XV i XVI. Do dzisiaj zachowa³y siê nazwy �wiad-
cz¹ce o tym procesie, np. Zarêbki, czy nazwy typowo wo³oskie jak Koszar,
Beskid, Groñ, Przys³op, Sarysz. W 1815 roku urodzi³ siê tutaj Jan Kanty An-
drusikiewicz, jeden z przywódców Powstania Chocho³owskiego. Pocz¹tkowo
funkcjonowa³y dwie nazwy: S³opnice Królewskie i S³opnice Szlacheckie.
W latach 30. ubieg³ego wieku przyjê³a siê wspó³czesna nazwa S³opnice.
W czasie I wojny �wiatowej na terenie S³opnic przebywali ¿o³nierze Legionów
Polskich wraz z Józefem Pi³sudskim, którzy stoczyli zwyciêsk¹ bitwê na Prze-
³êczy Rydza-�mig³ego z wojskami rosyjskimi. Okres II wojny �wiatowej to la-
ta walki z hitlerowskim okupantem, prowadzonej przez silne w S³opnicach
oddzia³y partyzanckie, których schronieniem by³y lasy Mogielicy. Do dzi� za-
chowa³y siê pami¹tki tamtych wydarzeñ.

Administracyjna przynale¿no�æ S³opnic wielokrotnie podlega³a zmianie,
ostatecznie 1 stycznia 1997 r. po od³¹czeniu siê od Gminy Tymbark, utwo-
rzono Gminê S³opnice. 

Kartka z historii

Gmina S³opnice

Oddzia³y partyzanckie stacjonuj¹ce na Mogielicy

Dowódcy oddzia³ów partyzanckich
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Pomnik ofiar hitleryzmu

Pomnik na Prze³êczy Rydza-�mig³ego



Ko�ció³ �w. Andrzeja Aposto³a
Drewniany ko�ció³ �w. Andrzeja Aposto³a w S³opnicach Dolnych wzniesiony w latach

1774-1776 za proboszcza ks. Jana Zwiernikiewicza. Konsekrowany zosta³ przez biskupa Fran-
ciszka Potkañskiego w 1776 roku. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pochodz¹cy z 1637 roku
obraz ��wiêta rozmowa� oraz zabytkowy skarbiec i mo�dzierze. 

Pomnik 
W pobli¿u ko�cio³a �w. Andrzeja znajduje siê pomnik po�wiêcony pamiêci 32 zak³adników,

przewiezionych z wiêzienia w Nowym S¹czu oraz w Krakowie i zamordowanych przez hitle-
rowców w lipcu 1944 roku. Rok pó�niej cia³a zastrzelonych ekshumowano i przewieziono na
cmentarze do Limanowej i Tymbarku. Pomnik zosta³ ods³oniêty 7 listopada 1971 roku, a je-
go projektantem i wykonawc¹ by³ miejscowy rze�biarz Andrzej Kwiatkowski. 

Zabytki

Ko�ció³ parafialny pod wezwaniem �w. Andrzeja Aposto³a 
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Dwór 
Wybudowany w I po³owie XIX w.

w stylu klasycystycznym. W czasie
wojny w budynkach dworskich
urz¹dzono szpital dla chorych
i przywiezionych tu m.in. z obozu
w Pruszkowie. Leczyli siê w nim
tak¿e partyzanci oraz miejscowa
ludno�æ. Wokó³ dworu rozpo�ciera
siê piêkny park z przesz³o 400-letni-
mi dêbami, lipami i kasztanowcami.

Kaplice i kapliczki
O bogatej kulturze religijnej

S³opnic �wiadcz¹ liczne kapliczki
i przydro¿ne krzy¿e pochodz¹ce
z pocz¹tków XIX wieku. Najwiêk-
sze kaplice, wokó³ których ogni-
skowa³o siê ¿ycie religijne mie-
szkañców, to:

l Kaplica w Za�wierczu;
l Kaplica pod wezwaniem �w.

Trójcy w osiedlu �Sroki�;
l Kaplica pod wezwaniem Matki

Bo¿ej Anielskiej na osiedlu �Pie-
choty�.

O³tarz g³ówny w ko�ciele �w. Andrzeja Kapliczka przydro¿na na osiedlu Markówka

Wielowiekowe dêby w parku przy dworze

Dwór 
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S³opnice usytuowane s¹ w dolinie po-
toku S³opnica, po�ród gór: Cichonia, £o-
pienia, Mogielicy, Ostrej, co decyduje
o ich wyj¹tkowych walorach krajoznaw-
czych i turystycznych. S³opnice to piêkna
okolica, nieska¿ona przyroda, czyste wo-
dy górskich potoków. Tu, w cieniu
drzew, nad górskim potokiem mo¿na do-
skonale wypocz¹æ lub udaæ siê na rodzin-
ny spacer, podziwiaj¹c bogactwo fauny
i flory. Miejscowo�æ ta jest doskona³ym
miejscem na spêdzenie urlopu, weeken-
du, uprawianie turystyki pieszej, konnej
i rowerowej.

Mogielica
G³ównym celem wêdrówek turystów

jest Mogielica (1171 m n.p.m.) � Królowa
Beskidu Wyspowego. Ze szczytu Mogieli-
cy mo¿na podziwiaæ piêkn¹ panoramê
Tatr, Gorców, Pienin i ca³ego Beskidu
Wyspowego. Pod wzglêdem widokowym
rozleg³a hala na zachodnim stoku Mogie-
licy jest jednym z najbardziej oryginalnych
miejsc w Beskidzie Wyspowym. Mogielica
stanowi równie¿ doskona³y punkt
wypadowy na inne s¹siaduj¹ce szczyty:
Krzysztonów, Jasieñ, Przys³op, Turbacz
(1310 m n.p.m.). Corocznie w przedostat-
ni¹ niedzielê sierpnia na szczycie Mogieli-
cy odbywa siê Z³az Turystyczny, który jest
jedn¹ z najwiêkszych imprez turystycz-
nych organizowanych w powiecie lima-
nowskim. Zabawa po³¹czona z biesiad¹
i konkursami stanowi atrakcyjn¹ ofertê
spêdzenia wolnego czasu w górach. 
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Wypoczynek i rozrywka

Wybory Miss Mogielicy

Widok z Prze³êczy S³opnickiej na Tatry



�cie¿ka
przyrodniczo-krajoznawcza

Mi³o�nikom wêdrówek górskich i obcowa-
nia z natur¹ S³opnice oferuj¹ górskie szlaki tu-
rystyczne, atrakcyjne zarówno dla wytrawnego
turysty, jak i dla pocz¹tkuj¹cego piechura.
Szczególnie zapraszamy Pañstwa na �cie¿kê
przyrodniczo-krajoznawcz¹ �Za�wiercze�.
Przemierzaj¹c j¹ wyznaczonym szlakiem, po-
znaj¹ Pañstwo bogactwo przyrody, ciekawostki
krajoznawcze i przyrodnicze oraz �lady tworze-
nia siê miejscowej kultury. Spacer mo¿na roz-
pocz¹æ od wizyty u artysty ludowego, nastêpnie
zobaczyæ pozosta³o�ci po oceanie, star¹ ku�niê,
kapliczki przydro¿ne oraz wiele innych osobli-
wo�ci przyrodniczych. Ze �cie¿ki chêtnie korzy-
staj¹ uczniowie szkó³ w ramach lekcji przyrody.

Trasy rowerowe 
Stanowi¹ kompleksow¹ ofertê nawet dla

najbardziej wybrednych cyklistów. Przebiegaj¹
przez najpiêkniejsze zak¹tki Beskidu Wyspo-
wego: Cichoñ, Mogielicê, Prze³êcz Chyszów-
ki, £opieñ. Nie brakuje na nich miejsc wido-
kowych z panoram¹ nie tylko na Beskid Wy-
spowy, ale równie¿ na Tatry i Gorce. W maju
na trasach odbywaj¹ siê rajdy rowerowe,
a przez ca³y sezon letni, a¿ do pó�nej jesieni,
w górach niemal codziennie mo¿na spotkaæ
amatorów rowerowych wycieczek.

Jaskinie
Groto³azów z pewno�ci¹ zainteresuj¹ liczne

jaskinie znajduj¹ce siê na górze £opieñ. Naj-
d³u¿sza, a zarazem najg³êbsza jaskinia Beskidu
Wyspowego to Jaskinia Zbójecka o d³ugo�ci
404 m. Równie ciekawe s¹ pozosta³e: Czarci
Dó³ (140 m) i Z³otopieñska Dziura (150 m).

Krótko mówi¹c, S³opnice stanowi¹ doskona-
³¹ ofertê dla tych, którzy zmêczeni gwarem
wielkich miast i wypoczynkiem w znanych ku-
rortach poszukuj¹ spokoju, ciszy i piêkna
przyrody.
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Jaskinia Zbójecka na £opieniu



Beskid Wyspowy to nie tylko piêkna przyroda, ale równie¿ bogata historia; to liczne le-
gendy ¿yj¹ce w�ród tutejszych górali, to ¿ywa tradycja  i zwyczaje  przekazywane z pokolenia
na pokolenie oraz ¿yczliwi i go�cinni mieszkañcy.

Ludzie � to oni s¹ prawdziwym bogactwem naszej Gminy. To dziêki ich serdeczno�ci
i staropolskiej go�cinno�ci u nas nigdy nie bêdziesz siê czu³ jak turysta, ale go�æ. Go�æ zawsze
oczekiwany i mile widziany. Staropolskie �Go�æ w dom � Bóg w dom� u nas nie straci³o na
swej aktualno�ci. Pracowici i zaradni mieszkañcy s¹ najlepsz¹ gwarancj¹ na dobr¹ przysz³o�æ
naszej Gminy. Obszar Beskidu Wyspowego, podobnie jak ca³ego Pogórza, to miejsce kultywo-
wania zwyczajów i obrzêdów ludowych.

�Mali S³opniczanie� 
Dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 1 w S³opnicach wystêpuj¹ w zespole �Mali S³op-

niczanie�. Za³o¿ony w 1999 roku zespó³ licz¹cy 53 cz³onków prê¿nie dzia³a, wystêpuj¹c na
scenach w kraju i za granic¹, daj¹c niezapomniane prze¿ycia zwi¹zane z góralszczyzn¹. Bierze
udzia³ w przegl¹dach, konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywaj¹c liczne nagro-
dy i wyró¿nienia. Go�cinnie wystêpuje na imprezach kulturalnych, wystawach, wernisa¿ach
i pokazach.

Ludzie i tradycje
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Zespó³ Dzieciêcy �Mali S³opniczanie� w Watykanie



�S³opniczanie� Przenikanie siê kultur i tradycji Górali
Bia³ych z Lachami widoczne jest m.in.
w dzia³alno�ci znanego Zespo³u Pie�ni
i Tañca �S³opniczanie�; zespó³ prezentuje
folklor Górali Bia³ych. Za³o¿ony zosta³ 
w 1978 roku. Piosenki i tañce z repertuaru
�S³opniczan� s¹ odzwierciedleniem zacho-
wanych do dzisiaj zwyczajów i obrzêdów
Górali Bia³ych: Wesele S³opnickie, Baciarka
S³opnicka, Om³ocek, �migus, a tak¿e zwy-
czajów zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem:
Jase³ka i kolêdy z Herodem i Turoniem. Ze-
spó³ odnosi sukcesy na przegl¹dach i festi-
walach kultury ludowej w kraju i za granic¹.

Orkiestra Dêta OSP 
Od 1999 roku dzia³a Orkiestra Dêta

przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w S³op-
nicach Dolnych, bior¹ca udzia³ w impre-
zach gminnych i ko�cielnych oraz repre-
zentuj¹ca Gminê S³opnice na wystêpach
w innych miejscowo�ciach. Tradycje i zwy-
czaje kultywuj¹ tak¿e dwa dzia³aj¹ce
w gminie Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

Klub Sportowy �Sokó³� 
¯ycie sportowe w gminie skupia siê wo-

kó³ Klubu Sportowego �Sokó³�, dzia³aj¹-
cego od 8 lat i zrzeszaj¹cego blisko 70 za-
wodników. Od 1999 roku klub posiada
boisko sportowe z odpowiednim zaple-
czem i prê¿nie siê rozwija, prowadz¹c
szczególnie zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹
w sekcji pi³ki no¿nej. Kibicuje mu ca³a
spo³eczno�æ S³opnic, a na mecze przycho-
dzi 500-1000 osób.

13Gmina S³opnice

Kapela �S³opniczanie�

Orkiestra Dêta OSP w S³opnicach

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

Dru¿yna pi³karska KS �Sokó³�



Wyj¹tkow¹ propozycj¹ miej-
scowo�ci s¹ cykliczne imprezy kul-
turalne, turystyczne i sportowe
� przyci¹gaj¹ce mi³o�ników wspól-
nej biesiady. Tu ka¿dy znajdzie co�
dla ducha i cia³a. W sezonie letnim
odbywaj¹ siê cykliczne imprezy
kulturalne, pielêgnuj¹ce tradycje
regionu oraz folklor poprzez wy-
stêpy, koncerty, wystawy.  

Imprezami wpisanymi na sta³e
do kalendarza ¿ycia kulturalnego
s¹ obchody �wiêta 3 Maja,  Dzieñ
Dziecka, do¿ynki gminne, kwesty
i koncerty na rzecz misji, imprezy
okoliczno�ciowe i obrzêdowe
z okazji ró¿nych rocznic. Najwiêk-
szym zainteresowaniem mieszkañ-
ców i go�ci ciesz¹ siê imprezy
organizowane w ramach artystycz-
nego lata w okresie od maja do
wrze�nia.

Swój udzia³ w propagowaniu
dzia³alno�ci kulturalnej na terenie
gminy ma tak¿e Gminna Bibliote-
ka Publiczna, która realizuje go
poprzez organizowanie spotkañ
poetyckich, wystaw, konkursów
plastycznych i fotograficznych
oraz imprez plenerowych. W bi-
bliotece mie�ci siê tak¿e Izba Re-
gionalna, która gromadzi w swych
zasobach zabytkowe przedmioty
z ró¿nych okresów. 
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¯ycie kulturalne

Wystêpy okoliczno�ciowe m³odzie¿y

Publiczno�æ zgromadzona przy amfiteatrze

Festyn misyjny
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Dzieñ dziecka Do¿ynki gminne

Monte Cassino � z³o¿enie kwiatów

Wystêp Joszka Brody z dzieæmi Wystêp zespo³u Ranga Kala ze Sri Lanki



�rodowisko naturalne w gminie, jak i w ca³ym powiecie, zacho-
wa³o siê w stanie prawie nienaruszonym. S³opnice s¹ gmin¹ rol-

nicz¹, gdzie nie wystêpuj¹ wiêksze �ród³a zanieczyszczeñ.
Powierzchnia S³opnic stanowi zlewniê rzeki S³opnica.

G³ówne dop³ywy rzeki to potok Mogielica i potok Czarna
Rzeka, miejscami o wyj¹tkowo górskim charakterze: du-
¿ym spadku, szybkim nurcie czystej i ch³odnej wody,
z rumoszem skalnym w korycie. Potoki te zasilaj¹
górskie �ród³a Mogielicy i £opienia.

Masyw Beskidu Wyspowego zbudowany jest z fliszu
karpackiego: z bardziej odpornych na erozjê warstw ma-
gurskich (g³ównie wypiêtrzone, odosobnione góry
� �wyspy�) oraz z warstw podmagurskich bardziej wye-

rodowanych (teren pomiêdzy górami).
Na takim pod³o¿u wytworzy³y siê gleby brunatne i bieli-

cowe.
Teren wyniesiony jest od oko³o 400 do 1171 m n.p.m. 

Ze wzglêdu na ró¿n¹ wysoko�æ n.p.m. mo¿na obserwowaæ wy-
dzielanie siê piêter klimatycznych i ro�linnych.

Przyroda

Mogielica � krzy¿ na Szlaku Papieskim
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Klimat ma charakter górski. Wraz ze
wzrostem wysoko�ci n.p.m. spada tempera-
tura, wzrasta ilo�æ opadów, d³u¿ej zalega po-
krywa �nie¿na.

Wystêpuj¹ nastêpuj¹ce piêtra ro�linne:
piêtro pogórza, piêtro regla dolnego i regla
górnego. Piêtro pogórza to przede wszyst-
kim tereny zabudowy i grunty rolnicze oraz
lasy iglaste z sosn¹, �wierkiem i mieszane 
z olsz¹ szar¹ i innymi drzewami li�ciastymi.
Piêtro regla dolnego to lasy bukowe (buczy-
na karpacka) i jod³owo-�wierkowe, ³¹ki � po-
lany �rodle�ne. Piêtro regla górnego to las
�wierkowy. Znajduje siê on na szczycie góry
Mogielica.

�wiat ro�lin i zwierz¹t (flora i fauna) jest
typowy dla polskich Karpat. Z bardziej
znanych zwierz¹t spotkaæ tu mo¿na: sarny,
jelenie, dziki, lisy, zaj¹ce, kuny, nietoperze,
z du¿ych ptaków: bociana czarnego, sowy,
jastrzêbie, dziêcio³y, ba¿anty, kuropatwy.
Z gadów i p³azów: salamandrê plamist¹, tra-
szki, padalce. Okazyjnie zagl¹daj¹ tu wilki
i nied�wiedzie.

Wystêpuj¹ce rzadkie i chronione ro�liny
to: krokusy, �nie¿yca przebi�nieg, storczyki,
goryczki, dziewiêæsi³, fio³ki, lilia z³otog³ów.

Osoby szukaj¹ce kontaktu z przyrod¹ mo-
g¹ u nas odnale�æ:
l ciszê, spokój;
l czyste wody potoków górskich;
l kobierce kwiatów tworz¹cych paletê kolo-

rów na stokach i polanach �ródle�nych;
l piêkne panoramy okolicznych wzniesieñ

i masywów górskich;
l zielone lasy zachwycaj¹ce sw¹ szat¹ ro�lin-

n¹ ka¿d¹ por¹ roku.

Krokus - pierwszy symbol wiosny Lilia z³otog³ów

Pa� królowej

Anomalie pogodowe

Lasy por¹ jesienn¹
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Gmina S³opnice jest gmin¹ wiejsk¹, z dominuj¹cym rolnictwem. Mieszkañcy trudni¹ siê
upraw¹ zbó¿, ziemniaków, hodowl¹ byd³a, owiec i koni. Gleby s¹ niskiej klasy, przydatne
przede wszystkim do zagospodarowania jako trwa³e u¿ytki zielone: ³¹ki i pastwiska. W zwi¹z-
ku z tym rolnictwo musi ukierunkowywaæ siê na hodowlê. Przysz³o�ciowe kierunki jego roz-
woju to produkcja metodami ekologicznymi i agroturystyka. 

Produkcja metodami ekologicznymi (tzw. rolnictwo ekologiczne) to rolnictwo bez stosowa-
nia sztucznych nawozów i sztucznych �rodków ochrony ro�lin. Obecnie gleby w gospodar-
stwach utrzymywane s¹ w równowadze przyrodniczej, nie s¹ zdegradowane przenawo¿eniem
i w sposób naturalny predysponowane s¹ do takiego sposobu gospodarowania. 

18 Gmina S³opnice

Gospodarka
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Wa¿nym kierunkiem rozwoju bêdzie te¿ tworzenie zró¿nicowanej, szerokiej oferty agrotury-
stycznej, tj. wynajem pokoi go�cinnych, domków letniskowych, pól biwakowych, jazda konna,
uprawianie sportu, a szczególnie narciarstwa. Mimo ¿e na dzieñ dzisiejszy brak w S³opnicach
wyci¹gu narciarskiego, z pewno�ci¹ w najbli¿szych latach taki powstanie. Z wyci¹gów i tras
zjazdowych mo¿na korzystaæ w okolicznych miejscowo�ciach.

Gmina S³opnice kieruje równie¿ swoj¹ ofertê do inwestorów oferuj¹c koncepcjê inwestowa-
nia w infrastrukturê turystyczn¹ zwi¹zan¹ z wykorzystaniem �róde³ geotermalnych. �ród³a
wód zlokalizowano w po³udniowej czê�ci gminy. 

Na obszarze gminy wystêpuj¹ tak¿e �ród³a wód mineralnych, jednak z powodu zbyt du¿ego
stê¿enia chlorków ich gospodarcze u¿ytkowanie staje siê niemo¿liwe.



Gmina S³opnice jest otwarta na nowe znajomo�ci, co roku przyjmuje grupy kolonijne
z Polski i z zagranicy. W 2002 roku go�ci³a uchod�ców z Czeczenii, Bo�ni, Somalii, Liberii
i Gwinei. S³opnice odwiedza równie¿ m³odzie¿ z ró¿nych czê�ci kraju. Na terenie S³opnic
organizowane s¹ tak¿e obozy harcerskie oraz integracyjne spotkania m³odzie¿y z osobami nie-
pe³nosprawnymi.

Gmina S³opnice kontynuuje zapocz¹tkowan¹ w 2002 roku, o¿ywion¹ wspó³pracê
z gmin¹ Chlebnice na S³owacji. Kontakty obu miejscowo�ci zaowocowa³y wieloma spotkaniami.

20 Gmina S³opnice

Kontakty krajowe
i zagraniczne

Reprezentacje pi³karskie m³odzie¿y Chlebnic i S³opnic �Mali S³opniczanie� z przyjació³mi ze Sri Lanki

M³odzie¿ z Somalii, Bo�ni i Czeczenii podczas pobytu w S³opnicach 



Gmina w internecie i na kartach ksi¹¿ek 

S³opnice posiadaj¹ swój serwis internetowy pod adresem
www.slopnice.pl. W serwisie tym znajduj¹ siê informacje na temat
gminy i bie¿¹cej dzia³alno�ci urzêdu. Na stronach internetowych
mo¿na zasiêgn¹æ tak¿e informacji o mieszkañcach, wydarzeniach
kulturalnych i sportowych, s¹ ciekawostki i zaproszenia. Na inter-
nautê czekaj¹ tak¿e ciekawe materia³y zdjêciowe prezentuj¹ce kra-
jobrazy S³opnic i odzwierciedlaj¹ce przebieg wa¿niejszych uroczy-
sto�ci i wydarzeñ z ¿ycia Gminy. 

�ród³em wiadomo�ci o ¿yciu miejscowo�ci jest tak¿e biuletyn
informacyjny �Nasze S³opnice�, którego wydawc¹ jest Urz¹d
Gminy w S³opnicach. Nak³ad ukazuj¹cego siê od 1997 roku pi-

sma liczy 700 egzemplarzy.
Oprócz porcji bie¿¹cych informa-
cji adresowanych bezpo�rednio
do mieszkañców na ³amach cza-
sopisma znajduj¹ siê tak¿e teksty z dziedziny gminnych inwe-
stycji, finansów, edukacji, sportu, kultury i spraw spo³ecznych. 

Zainteresowanych bli¿szym poznaniem historii, tradycji
i obyczajów naszej miejscowo�ci zachêcamy do siêgniêcia
po ksi¹¿kê autorstwa ks. Stanis³awa Wojcieszaka �S³opnice
� dzieje wsi i parafii�. Ta wydana w 2000 roku ksi¹¿ka sta-
nowi bogat¹ monografiê oraz wyczerpuj¹ce �ród³o informa-
cji o S³opnicach.

21Gmina S³opnice
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Na terenie Gminy istniej¹ doskona³e
warunki do zorganizowania kolonii, �zielonej
szko³y�, ferii zimowych dla uczniów, grup
harcerskich, studentów. Szczególn¹ propozy-
cjê Gmina S³opnice kieruje do zorgani-
zowanych grup turystycznych.

Turystyka

SSzzllaakkii  ttuurryyssttyycczznnee  
Urozmaicona wêdrówka grzbietami wzniesieñ £opienia, Mogielicy, Cichonia i Ostrej

ods³ania najbardziej atrakcyjne miejsca Beskidu Wyspowego. Szlaki te s³yn¹ z doskona³ych
panoram na Gorce, Beskid S¹decki, Pieniny i Tatry. Szlaki na przemian ³agodnie wspinaj¹ siê
i stromo schodz¹ w dó³, prowadz¹c g³ównie lasem i polanami. 

SSzzllaakk  PPaappiieesskkii  
Trasa prowadzi wzd³u¿ tradycyjnych szlaków turystycznych, którymi w przesz³o�ci wêdro-

wa³ ksi¹dz Karol Wojty³a, obecnie Papie¿ Jan Pawe³ II. W roku 2004 w 50. rocznicê pobytu
ksiêdza Karola Wojty³y na Mogielicy i sprawowania tam przez Niego eucharystii wzniesiono
w tym miejscu krzy¿ pami¹tkowy.

TTrraassyy  ppiieesszzoo--rroowweerroowwee
Malownicze trasy o du¿ych

walorach widokowych, uka-
zuj¹ce piêkno krajobrazu
Beskidu Wyspowego. W wiêk-
szo�ci prowadz¹ zalesionymi
obszarami (najwy¿szy szczyt
widokowy 1171 m n.p.m.).
Trasy wymagaj¹ od turysty
dobrej kondycji fizycznej,
ofiaruj¹c w zamian niezapom-
niane wra¿enia i widoki na
Gorce, Pieniny i Tatry.

Zapraszamy
do Gminy S³opnice

Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola
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Infrastruktura turystyczna

ZZeessppóó³³  SSzzkkoo³³yy  PPooddssttaawwoowweejj  ii  PPrrzzeeddsszzkkoollaa
Na terenie szko³y znajduje siê nowoczesna

kuchnia wraz ze sto³ówk¹, hala gimnastyczna,
plac zabaw oraz miejsca noclegowe dla 100 osób.

SSzzkkoo³³aa  PPooddssttaawwoowwaa  NNrr  11  ii  GGiimmnnaazzjjuumm
Posiada sto³ówkê, nowoczesn¹ halê gimna-

styczn¹, si³owniê i kompleks boisk sportowych.
GGoossppooddaarrssttwwaa  aaggrroottuurryyssttyycczznnee  
Malowniczo po³o¿ne gospodarstwa oferuj¹

miejsca noclegowe. W ofercie gospodarstw
znajduje siê tak¿e organizacja wycieczek, ku-
ligów i ognisk.

HHaallee  ii  bbooiisskkaa  ssppoorrttoowwee
Na terenie Gminy znajduj¹ siê cztery boiska

sportowe zlokalizowane g³ównie przy szko³ach
podstawowych i gimnazjum. Najwiêkszy kom-
pleks sportowy mie�ci siê przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 � bie¿nia, boisko do tenisa ziemne-
go, pi³ki rêcznej, pi³ki siatkowej (nawierzchnia
z trawy syntetycznej). Do dyspozycji go�ci s¹:
nowoczesna hala sportowa z widowni¹ znajdu-
j¹c¹ siê przy Gimnazjum oraz stadion sportowy
zlokalizowany w centrum S³opnic.

Ponadto:
l Apteka
l Banki
l Placówki gastronomiczno-us³ugowe
l Gminna Biblioteka Publiczna
l Gminne Centrum Informacji � z dostêpem

do internetu
l Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
l Urz¹d Pocztowy
l Dwie parafie rzymskokatolickie 

Kompleks sportowy przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 1

URZ¥D GMINY W S£OPNICACH
S£OPNICE MUNICIPALITY OFFICE

34-615 S£OPNICE 911
Centrala tel./telephone exchange:

+48 (18) 3326-018
Sekretariat tel./faks/Secretariat
+48 (18) 3326-018, 3326-200

http://www.slopnice.pl; 
e-mail: gmina@slopnice.pl,

nasze@slopnice.pl
Godziny pracy:

pon. � pt. 7:30 � 15:30
Working hours:

Mon � Fri 7:30 a m. � 3:30 p.m




