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HISTORIA W ZARYSIE:
W południowej części Małopolski
80 km od Krakowa, ok. 10 km na
południowy-zachód od Limanowej,
w najbardziej malowniczej części
Beskidu Wyspowego, pomiędzy
górami Mogielica, Łopień i Cichoń
położona jest jedna z najdłuższych
wsi w Polsce i zarazem najmłodsza
gmina w powiecie limanowskim –
Słopnice. Jej obszar wielkości 57 km².
zamieszkuje 6 475 osób zatrudnionych
przede wszystkim w rolnictwie, handlu
i usługach. Słopnice posiadają trzy
szkoły podstawowe, jedno gimnazjum
oraz dwa przedszkola. Mnogość
szkół to pozytywna konsekwencja
wysokiego poziomu dzietności mieszkańców – w 1999 r.
w Słopnicach odnotowano najwyższy wskaźnik przyrostu naturalnego
w Polsce i od lat gmina utrzymuje swoją wiodącą pozycję
w rankingu.
Do dyspozycji
mieszkańców i gości pozostaje Gminna
Biblioteka Publiczna, bezpieczeństwa
strzegą dwa oddziały
Ochotniczej Straży
Pożarnej, a o rozwój
społeczny dba aż
czternaście organizacji pozarządowych
zajmujących się kulturą, sportem, edukacją. Słopnice posiadają dwie parafie
rzymskokatolickie,
których aktywność
koncentruje się
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wokół kościołów pod wezwaniem
św. Andrzeja Apostoła (Słopnice
Dolne) oraz Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej (Słopnice
Górne).
Powstanie i rozwój Słopnic
określanych w XV-wiecznych dokumentach mianem „de Slopnicza”,
przypada na okres rządów ostatniego
z rodu Piastów, Kazimierza Wielkiego (1310-1370, okres panowania
1333-1370). To wówczas rozpoczął
się proces kolonizacji ziem leżących
w dolnym biegu potoku Slopnicza,
w bliskiej odległości od szlaku handlowego ciągnącego się z Krakowa na
Węgry. Dwie oddzielne wykształtowane osady po dwóch stronach
potoku (jego nazwa pochodzi od
staropolskiego wyrazu „słop”, „słęp”,
który z kolei stanowi zapożyczenia od
fińskiego wyrazu „salpa”, oznaczającego rodzaj potrzasku do łowienia ryb) — po prawej Slopnicze
Królewskie stanowiące część domeny królewskiej i po lewej Slopnicze
Szlacheckie, którymi zarządzały rody Mostowskich, Połoskich, Dunikowskich, Miłkowskich, przyjęły nazwę od potoku i pierwotnie słynęły
z odłowu ryb, przede wszystkim pstrągów, sposobem słopowym,
a więc w zastawianych na rzece potrzaskach. W XV i XVI w., wraz
z przerzedzeniem się ryb oraz przybyciem na teren Beskidu plemion
wołoskich pasterzy, następował intensywny proces rozwoju obydwu
wsi kosztem wycinki lasów przekształcanych przez przybyszy w pastwiska. W tym też czasie nazwa Slopnicze ewoluowała otrzymując
kolejno brzmienie Słopnicza, Slopnicza, Słopnica.
Współczesna nazwa weszła w użycie dopiero w XIX wieku.
W 1930 r. nastąpiło połączenie obydwu wsi oraz założenie samodzielnej
gminy Słopnice. Sytuacja uległa zmianie w roku 1935, kiedy to
ówczesne władze zdecydowały o wcieleniu Słopnic do gminy Tymbark.
W 1954 r. w wyniku reformy podziału administracyjnego państwa, na
terenie Słopnic utworzono Gromadzką Radę Narodową, stanowiącą
najniższą obok osiedli i miast, obowiązującą jednostką podziału
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samorządu terytorialnego. Taki porządek obowiązywał do 1973 r., kiedy
to kolejna reforma administracyjna przywróciła Słopnice pod jurysdykcję
gminy Tymbark, od której ta odłączyła się. W ciągu upływających
sześciu stuleci od powstania Słopnic wieś nie raz zapisała się na
kartach polskiej historii. To tutaj urodził się Jan Kanty Andrusiewicz
(1815-1850), nauczyciel parafialny i organista, który w 1846 r. jako jeden
z przywódców stanął na czele stłumionego przez władzę powstania
górali chochołowskich przeciwko zaborcy austriackiemu, określanego
mianem Powstania Chochołowskiego lub Insurekcji pod Tatrami.
W czasie I wojny światowej na terenie dzisiejszej wsi przebywały
wojska III Batalionu Legionów Polskich, tzw. Legionów Piłsudskiego,
które na przełęczy Chyszówki znajdującej się pomiędzy górami Łopień
i Mogielica stoczyły pod wodzą Edwarda Rydza-Śmigłego (1886-1941)
zwycięską walkę z wojskami rosyjskimi. Po tym wydarzeniu przełęczy
nadano miano Rydza-Śmigłego.
Z kolei w latach II wojny światowej słopnickie lasy stanowiły schronienie
dla partyzantów. Do dziś w okolicach szczytu Mogielicy znajduje się dom
będący placówką partyzancką. Na osiedlu „Dzielec” była zlokalizowana
baza „Sójka” wykorzystywana jako miejsce zrzutu żywności
i sprzętu wojskowego przez wojska alianckie. Również tutaj 28 stycznia
1944 r. podczas lotu ćwiczebnego rozbił się niemiecki samolot Heinkel
He 111 H. Pięcioosobową załogę pochowano na cmentarzu wojskowym
w Krakowie. Z kolei na Polanie Palkijówka leżącej na zachodnim stoku
góry Łopień w ziemiankach ukrywali się żydzi z pobliskiej wsi Dobra.
Dzisiejsze Słopnice słyną
przede wszystkim
z walorów turystyczno‑krajoznawczych.
Mnogość szlaków
górskich, tras
rowerowych
i narciarskich,
dogodne warunki dla
uprawiania sportów
lotniczych i motorowych, a także liczne
zabytki sztuki
ludowej zadowolą
gusta wielbicieli sportu, przyrody i kultury.
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SŁOPNICE – BESKID WYSPOWY:
Beskid Wyspowy
położony pomiędzy
Beskidem Makowskim,
Kotliną Rabczańską,
Gorcami, Kotliną
Sądecką a Pogórzem
Wiśnickim zajmuje
powierzchnię ok.1000km².
Chociaż oficjalnie po
raz pierwszy nazwy
Beskid Wyspowy
użył geograf Ludomir
Sawicki (1884-1928)
– profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego w opracowaniu „Z fizyografii Karpat polskich“
wydanym w 1910 r., powszechnie uważa się, że wymyślił ją
Kazimierz Sosnowski (1875-1954), pionier turystyki górskiej.
W trakcie jednej z wypraw, po nocy spędzonej na szczycie Ćwilina,
rankiem miał ujrzeć pokryte mgłą doliny, z których gdzieniegdzie
– jak wyspy – wyłaniały się pojedyncze szczyty gór. I faktycznie,
charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest inwersja temperatur
(zamiast spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.
sytuacja jest odwrotna, temperatura wzrasta), która wpływa na
zaleganie mgieł jedynie w dolinach.
Odosobnione, nie tworzące pasm szczyty, a wśród nich najwyższy,
Mogielica sięgająca 1171 m n.p.m., wznoszą się łagodnie ponad
dolinami, sprzyjając tym samym rozwojowi turystyki rodzinnej. Na
wysokości ok. 700 m n.p.m. klimat umiarkowanie ciepły ze średnią
temperaturą od +6 do +8 stopni Celsjusza zmienia charakter na
umiarkowanie chłodny, ze średnią temperaturą od +4 do +6 stopni
Celsjusza.

Najwyższe szczyty Beskidu Wyspowego:

Mogielica – 1171 m, Ćwilin – 1072 m, Jasień – 1052 m, Modyń –
1029 m, Luboń Wielki – 1022 m, Krzystonów – 1012 m, Kiczora
Kamienicka – 1007 m, Wielki Wierch – 1007 m, Śnieżnica – 1007 m,
Szczebel – 977 m, Lubogoszcz – 968 m, Łopień – 951 m, Cichoń –
925 m, Ostra – 928 m, Jaworz – 918 m, Sałasz Wschodni – 909 m,
Lubomir – 904 m.
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Beskid Wyspowy charakteryzują
ujmujące spokojem, sielskie krajobrazy,
pobudzające wyobraźnię przestrzenie,
malownicze doliny i cisza wywołująca
uśmiech na twarzy przybysza,
zapraszająca do odpoczynku od
trudów dnia codziennego. To kraina
przyjaznych, przedsiębiorczych
i kreatywnych ludzi, strażników
legend, których chętnie wysłuchają
i dorośli, i dzieci.
Najwięcej z nich dotyczy Mogielicy zwanej przez miejscowych
Kopą. Choć nie cieszy się ona sławą góry, na której odbywają się zloty
czarownic, to i tak miejscowi twierdzą, że coś straszy. Co straszy? Do
dziś nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Mogielica była żoną wielkoluda
Łopienia, że pod jej szczytem po dziś dzień znajduje się głaz zwany
Zbójnickim Stołem, na którym rozbójnicy liczyli pieniądze, a potem
najprawdopodobniej ukryli je na Polanie Poręba, w jaskini zwanej
Marszałkową Studnią. A jak nie w jaskini, to na Polanie Brzostek pod
Przysłopkiem. A jak nie na Polanie Brzostek, to w mogielickim lesie. Tak
czy siak zakopał je tam najprawdopodobniej XVIII-wieczny zbój, Jan
Baczyński (zm. 1736 r.), zwany od rodzinnej wsi Skawica – Skawickim.
Harnaś znany między innymi ze spektakularnej kradzieży klawikordu
z dworu szlacheckiego w Łętowni oraz napadu na sanktuarium
maryjne w Inwałdzie, gdzie oszczędzając majątek świątynny, z dóbr
obrabował jedynie urzędującego kapłana; wraz ze swoją bandą na
szczycie Mogielicy zorganizował jedną ze zbójeckich kryjówek. Po jego
śmierci (został powieszony w Krakowie, na Krzemionkach, na haku
za poślednie żebro, co miejscowi górale uznawali za śmierć
chwalebną, godną harnasia) skarbów ukrytych na Mogielicy strzec
miała kochanka, a po jej śmierci
pamięć o miejscu ukrycia skarbów zaginęła. I choć Mogielicę
co najmniej od lat trzydziestych
XX wieku odwiedzają turyści i
miejscowi, do tej pory nikomu
nie udało się odnaleźć skarbu.
Pamięć o zbójnikach pozostała
żywa szczególnie w Słopnicach,
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leżących u samego podnóża Mogielicy; mieszkańcy opowiadają, że
nazwa najdalej wysuniętego na północny - zachód przysiółka Słopnic,
Świstak, pochodzi od niejakiego Świstaka, jednego z legendarnych
towarzyszy Baczyńskiego. Czy Świstak tutaj mieszkał, czy też przychodził jedynie w odwiedziny do swojej frajerki (kochanki)… niestety,
nikt już tego nie pamięta.
Ze Słopnic blisko i do góry Łopień, zwanej dawniej Złotopień.
Według legendy, na przynależącym do niej pagórku Ostrys, z zebranych kamieni Nibydziad wytapiał złoto, a sam szczyt, który otaczają
leśne bagna, to kryjówka czarownic i duchów, miejsce pochówku
samobójców i ludzi obłąkanych. Zdarzało się, że
śmiałków wdrapujących
się na Łopień pochłaniała
ziemia, a ci, którzy wrócili,
opowiadali o językach
ognia, głosach, bólu głowy.
Co więcej, podobno Łopień ma podziemne połączenie z Mogielicą, a koza,
która zostanie wpuszczona do jednej z jaskiń
Łopienia, wydostanie się z niej na Mogielicy. Czy to prawda, nie
wiadomo, do dziś nikt takiej drogi nie odnalazł.
Nieustraszonym Słopniczanie proponują wycieczkę w okolice
osad Barszcze, Łukasze, Majdy oraz Kęski. Nie będzie ucieczki przed
marami, które przyzywają, zwodzą, obiecują i straszą. Widziadła,
płonące drzewa, duchy… o szczegóły warto zapytać mieszkańców.
Słopnice ulokowane w obszernej dolinie przecina wartki, krystaliczny potok – charakterystyczny element krajobrazów Beskidu Wyspowego, a bliskość szczytów górskich zachęca do odbywania wycieczek
zarówno pieszych, jak i rowerowych. Występujące przy wierzchołkach
gór lasy, przede wszystkim bukowe i świerkowo-jodłowe, nierzadko
zamglone, gęsto porośnięte paprociami, tworzą magiczny, niepowtarzalny klimat. Warto tutaj przyjechać o każdej porze roku. Na wiosnę
poszukać kolonii kwitnących krokusów, w lecie pooglądać malownicze
zachody słońca, w jesieni brodząc w kolorowych liściach wybrać się
na grzyby, a w zimie, w towarzystwie oszronionych drzew pokonać
23–kilometrową trasę narciarstwa biegowego.
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PRZYRODA:
Dolina potoku Słopniczanka, otaczające go góry oraz
przełęcze, to co prawda mały, ale za to niezwykle reprezentatywny
pod względem przyrodniczym obszar Beskidu Wyspowego.

POTOK SŁOPNICZANKA
Czternastokilometrowy potok przecinający dolinę ma dwa pierwotne
źródła – pierwsze wypływa z zachodniego stoku Cichonia, a drugie
spod Przełęczy Słopnickiej. Jest to typowy, potok górski, stromy,
o kamienistym korycie, często zmieniający siłę nurtu. Słopniczanka
znajduje swoje ujście 2 km od granicy wsi, w miejscowości Tymbark,
przekształcając się w prawobrzeżny dopływ rzeki Łososiny.
Wielbicieli przyrody zainteresują
ulokowane blisko ujścia potoku
tabacorze czyli progi skalne przecinające jego nurt, stanowiące
pomnik przyrody i stanowisko
dokumentacyjne. Co bardziej
wnikliwi turyści mogą spróbować
odnaleźć ukrywające się wśród
krzaków lub wylegujące na kamieniach salamandry plamiste.
Potok Słopniczanka jest
zarybiony. Wędkarze odnajdą tutaj pstrąga potokowego, klenia, głowacza pręgopłetwego, śliza, strzeblę
potokową i jeleca. O dobre
miejsce do połowu warto
zapytać mieszkańców. Zanim jednak wędkarz wyruszy
na łowy powinien pamiętać,
że zgodnie z prawem wędkarskim na Słopniczance
można łowić wyłącznie na
sztuczne muchy.
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HALE I POLANY
Posuwając się w górę biegu Słopniczanki, porzucając tereny
zabudowane i udając w kierunku wzniesień, wnikliwy turysta może
zaobserwować typowy dla obszarów górskich piętrowy układ usytuowania roślinności. W Beskidzie Wyspowym mamy do czynienia
z dwupiętrowością: do wysokości ok. 450 m tzw. piętro pogórza,
oraz kolejne, ciągnące się aż po najwyższe szczyty, określane jako
regiel dolny, w 40% porośnięte lasami świerkowymi i bukowymi
(pod wierzchołkiem Mogielicy występuje szczątkowy regiel górny).
Charakterystycznym elementem Beskidu Wyspowego jest występowanie licznych gatunków roślin ciepłolubnych, które prawdopodobnie
przedostały się tutaj z obszaru Słowacji, 96 gatunków roślin górskich
oraz, pomimo braku wapieni, kilku gatunków roślin wapieniolubnych.
Im wyżej w górę, tym więcej polan, na których można spotkać żuki,
żmije zygzakowate, jaszczurkę
zwinkę. W masywie Mogielicy
znajduje się największa polana
Beskidu Wyspowego, położona na
południowo-zachodnim grzbiecie,
poniżej szczytu, nazywana
Stumorgi, Polaną Stumorgową lub
Halą Stumorgową. Nazwa pochodzi
od dawnej jednostki miary – morga
- która wynosiła ok. 0,5 ha. Hala
o powierzchni ok. 50 ha aktualnie
kurczy się i zarasta zespołami
roślinności leśnej (borówczyska,
maliny, ziołorośla). Proces stanowi
naturalną sukcesję ekologiczną, której
ostatecznym etapem będzie utworzenie
się lasu. Kurczenie polany to wynik
zaprzestania wypasu owiec, który
odbywał się tutaj od XV wieku. Na
północnym grzbiecie Mogielicy znajduje
się malownicza polana Wyśnikówka oraz
Polana Cyrla – druga co do wielkości
w Beskidzie Wyspowym. Na tej polanie
prowadzony jest koszarowy wypas
owiec. Aby podziwiać panoramę Beskidu, warto również udać się na
polany góry Łopień – Cechówka, Jaworze, Myconiówka, Zawadówka
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i Widny Zrąbek. Polany te to
pozostałości dawnej hali ciągnącej
się pomiędzy zachodnim
i wschodnim wierzchołkiem góry,
dziś prawie całkowicie porosłej
lasem. Po polanach warto
przechadzać się szczególnie
w okresie przedwiosennym
oraz wczesną wiosną,
kiedy usłane są kobiercami
kwiatów, wśród których
szczególnie warto
p o s z u k a ć k r o k u s ó w,
zawilca gajowego, żółtego
pierwiosnka i śnieżyczkę
przebiśnieg.

GÓRY
Góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z osadowych skał
fliszowych, łupków, margli, zlepieńców oraz piaskowców. Droga na
szczyty prowadzi przez lasy,
głównie świerkowo‑jodłowe
i buczynę karpacką. Szczyt
Mogielicy porasta skarlały las
świerkowy – fragment regla
górnego. Góra Łopień kryje
pod wierzchołkiem kilkanaście
jaskiń, z czego najbardziej
znane są te ulokowane na jej
północnym stoku. Najdłuższa
i najgłębsza z nich to
kręta Jaskinia Zbójecka o
długości 404 m – jest to
najgłębsza jaskinia Beskidu
Wyspowego. Pozostałe dwie
to Złotopieńska Dziura (150
m) oraz Czarci Dół (140
m). Występowanie jaskiń sprzyja rozwojowi będącego pod ochroną
rzadkiego gatunku nietoperza – podkowca małego. Jego największe
skupisko mieści się w Jaskini Zbójeckiej. Oprócz niego w jaskiniach
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bytuje nocek Bechsteina, nocek duży, nocek łydkowłosy, nocek
orzęsiony, podkowiec mały, a w ich okolicach pojawiają się płazy –
kumak górski i traszka karpacka. Jaskinie, wraz ze znajdującym się
na grzbiecie Łopienia Środkowego, po
zachodniej stronie polany Cechówka,
niezwykłym torfowiskiem zwanym
Bagnami Łopieńskimi, włączone
zostały w europejski program ochrony
przyrody Natura 2000 pod nazwą
Uroczysko Łopień. Na uroczysku
można spotkać tak nietypową roślinę
jak mięsożerna rosiczka
oraz z bliska obejrzeć
mokradła i bagna, nad
którymi unosi się zapach
metanu, wytrącającego się
w konsekwencji beztlenowego
rozkładu gnijących traw.
Podczas wędrówki w stronę
szczytu Łopienia warto
zwrócić uwagę na spływające
z góry potoki, poprzecinane
widowiskowo wyglądającymi
wodospadami.
Leśne kompleksy gór Beskidu Wyspowego, ich nieskażona, bogata
flora oraz krystaliczne potoki wciąż stanowią dom dla coraz rzadziej
występujących w Polsce borsuków, popielic, wydr, jeleni, saren, dzików,
rysi, a nawet wilków. Na
Mogielicy czasami pojawiają się niedźwiedzie
brunatne. Jesienią warto
wybrać się na północne
zbocza Cichonia. Idąc
od strony drogi Limanowa
– Kamienica, turysta natknie się na duże skupiska
rydzów. Grzyby można
zbierać na terenie całego
Beskidu Wyspowego. Przeważają borowiki, kanie, rydze, koźlaki, kurki, maślaki
i gołąbki.
INFORMATOR TURYSTYCZNY SŁOPNICE W BESKIDZIE WYSPOWYM
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PARK KRAJOBRAZOWY
Ze względu na unikatowość i niepowtarzalność konglomeratu przyrodniczego występującego na szczycie Mogielicy oraz jej północnych
stokach, 25 lutego 2011 r. utworzono na jego terenie faunistyczny
Rezerwat Przyrody Mogielica o powierzchni 50,44 ha wraz z otuliną
o powierzchni 90,69 ha.
Rezerwat jest miejscem
ochrony siedlisk rzadkich
gatunków ptaków, przede
wszystkim głuszca oraz
skalnych form występujących w górnej partii
Mogielicy, tj. niewielkich
ostańców oraz ambony
skalnej zwanej Zbójnickim Stołem.
Na Mogielicy i jej
stokach można spotkać
aż 105 gatunków ptaków
lęgowych. Obok głuszca
gniazdują tutaj rzadkie i nie występujące w innej części Beskidu Wyspowego dzięcioły trójpalczaste, dzięcioły białogrzbiete, sóweczki,
włochatki, drozdy obrożne, czeczotki oraz orzechówki zwyczajne.
Dla puszczyka uralskiego, puchacza, orlika krzykliwego i orła przedniego szczyt Mogielicy to teren łowów. Poza terenem rezerwatu,
na południowo-wschodnim grzbiecie góry, przy zielonym szlaku turystycznym wielbiciele geologii mogą z bliska przyjrzeć się nielicznym
w Beskidzie zwietrzałym skałom, a schodząc w kierunku Polany Stumorgi obejrzeć skalne rumowisko.
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KULTURA:
Roczny cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych w Słopnicach, inaugurowany jest uroczystymi obchodami święta 3 maja oraz
festynem dziecięcym. W czerwcu
organizowana jest impreza plenerowa związana z powitaniem lata.
W lipcu oprócz festynu parafialnego w Słopnicach Dolnych, którego
widowiskowym punktem jest parada
motocyklowa, odbywającego się
zawsze w pierwszą niedzielę lipca,
zainteresowani turyści mogą uczestniczyć w Tygodniu Kultury Beskidu
Wyspowego, który organizowany
jest w drugiej połowie lipca.
Ze względu na swój rolniczy
charakter Słopnice podtrzymują
tradycję uczestniczenia w cyklu
świąt religijnych, obchodzonych tutaj
w sposób szanujący tradycję i folklor.
Turystów warto zaprosić na wyjątkowo widowiskowe, organizowane 15
sierpnia dożynki – święto plonów.
W tym czasie słopniczanie ubrani
w tradycyjne stroje ludowe górali
białych, święcą w kościele pw. św.
Andrzeja Apostoła wieńce dożynkowe. Przybysze mogą skosztować
tradycyjnie wypiekanych chlebów
oraz dań przygotowywanych przez
aktywnie działające Koło Gospodyń
Wiejskich.
W ostatnią niedzielę sierpnia, od
piętnastu lat, odbywa się Złaz Turystyczny Mogielica. Na szczyt Mogielicy przybywają w tym dniu pieszo,
INFORMATOR TURYSTYCZNY SŁOPNICE W BESKIDZIE WYSPOWYM
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rowerami, konno, turyści z różnych części kraju
i Europy. Złaz rozpoczyna
się w południe mszą świętą
w intencji turystów. Po mszy
na jej uczestników i gości
czekają liczne atrakcje,
między innymi wybory najstarszego i najmłodszego
uczestnika Złazu oraz konkursy piosenki turystycznej
i wiedzy przyrodniczej. Stałe
punkty programu to wybory
Miss Piękności Beskidu
Wyspowego oraz wybory Strongmena Roku. Dobry klimat gwarantuje wspólne ognisko, gawęda góralska i śpiew przy akompaniamencie
gitar. Impreza odbywa się bez względu na pogodę.
Począwszy od 2004 r.,
w każdą pierwszą sobotę października, na szczycie Mogielicy, młodzież powiatu limanowskiego spotyka się na różańcu, w czasie którego
modli się w intencji dziękczynienia
za Jana Pawła II. Po różańcu, na
Przełęczy Rydza-Śmigłego, organizowane są spotkania integracyjne przy muzyce i grillu.
Równie spektakularnie, choć
w nieco innym tonie, słopniczanie
obchodzą dzień odzyskania
niepodległości – 11 listopada.
Z tej okazji miejscowi i przyjezdni
mogą udać się na Przełęcz
Marszałka Rydza-Śmigłego, gdzie
celebrowana jest msza święta
w intencji Ojczyzny, a następnie
odbywa się koncert orkiestr dętych
z Dobrej i Słopnic.
Imprezom organizowanym przez gminę towarzyszą najczęściej
występy zespołów ludowych – Dziecięcego Zespołu RegionalneINFORMATOR TURYSTYCZNY SŁOPNICE W BESKIDZIE WYSPOWYM
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go „Mali Słopniczanie“ oraz
Zespołu Pieśni i Tańca „Słopniczanie“. Dużą popularnością
cieszą się występy Gminnej
Orkiestry dętej „Violin“ oraz
zespołu „Zbyrcok”.
Słopniccy artyści oferują
turystom szeroki wybór niepowtarzalnych wyrobów sztuki ludowej. We wsi możemy nabyć
między innymi ręcznie wytwarzane z siana i mchu figurki
Stanisława Bolsęgi, haftowane
lub robione na szydełku serwety
i obrusy Zofii Kulpy, ceramikę
użytkową Stanisława Bugajskiego, a wszystko to w wysokim standardzie wykonania i z najwyższej jakości materiałów.
Znudzonych tradycją, członkowie Beskidzkiego Klubu Freestyle‘owo-Motocrosowego „Flow“ zapraszają na pokazy jazdy na
motorze, Klub Rowerowy „Gravity Revolt“ na spektakularne akrobacje rowerowe, a młodzież z grupy „Old Foolz Crew“ na pokazy
breakdance. Oprócz tego, turyści mogą uczestniczyć w siatkarskich,
tenisowych oraz piłkarskich rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie Słopnic.
Słopnice to również kolebka dwóch rozwijających się zespołów:
folkowej kapeli „Cyje Zbóje“ (www.cyjezboje.pl), której muzyka
inspirowana jest dorobkiem artystycznym górali białych, lachów
i zagórzan oraz łączącego ciężkie rockowe brzmienia z góralskimi
skrzypcami zespołu Highlanders (www.highlanders.limanowa.pl).
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ZABYTKI:
Słopnice stanowią prawdziwy raj dla etnografów
i wielbicieli sztuki ludowej. Znajdziemy tu wszystko,
o czym można pomarzyć, stary kościół, dworek z parkiem
i stawem, ludowe kapliczki, wiejskie chaty, cmentarze, zabytkowe
spichlerze, izbę regionalną i wiele, wiele więcej.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANDRZEJA
APOSTOŁA
Na terenie dawnych Słopnic
Królewskich, w dolnej części biegu
potoku Słopniczanka, z nadania
króla Kazimierza Wielkiego, w XIV w.
założono parafię i wybudowano
pierwszy drewniany kościół pod
wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.
Ze względu na zły stan techniczny
budynku został rozebrany pod
koniec XVII w. Na jego miejscu
w latach 1774-1776 rozpoczęto
budowę nowej świątyni. Twórcą jego
drewnianej bryły był miejscowy cieśla
Jan Golencki. W dniu 25 października 1776 r. biskup Franciszek
Potkański dokonał konsekracji kościoła. W XIX i XX wieku łącznie
dokonano sześciu remontów kościoła, między innymi odnowiono
ołtarze, polichromie, wymieniono stolarkę okienną, pokrycie dachowe
oraz podciągnięto prąd.
Konstrukcja kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach
ma charakter zrębowy, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium.
Szczyt świątyni zdobi wieżyczka na sygnaturkę. Do kościoła przylega
zakrystia, kaplica św. Józefa i przedsionek. Wnętrze kościoła od
lat sześćdziesiątych zdobi polichromia przedstawiająca wizerunki
polskich świętych i błogosławionych. Zastąpiła ona pierwotną
polichromię figuralną. Górna część ścian jest pokryta płótnem,
na którym Romuald Reguła wykonał stylizowaną polichromię
renesansową. Ten sam artysta w 1967 r. namalował stacje drogi
krzyżowej.
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W ołtarzu głównym umieszczono obraz malowany na
desce pt. „Święta rozmowa“.
Obraz, który powstał
w 1637 r., przedstawia Marię
z dzieciątkiem, św. Andrzeja, św.
Mikołaja i postać duchownego
z herbem fundatorów kościoła – rodziny Odrowążów.
W kościele są trzy ołtarze boczne:
ołtarz św. Józefa – rokokowy,
z obrazem św. Józefa z XVIII
wieku, ołtarz św. Antoniego
Padewskiego oraz ołtarz
Matki Bożej Częstochowskiej.
Zwiedzając kościół warto
zwrócić uwagę na XVIII-wieczną
ambonę, kamienną chrzcielnicę z XIX wieku, barokową rzeźbę Matki Boskiej, gotycki obraz
„Ukrzyżowany“, dwa moździerze oraz skarbiec o dwunastu ryglach.
W kościele przechowywane są relikwie św. Symplicjusza oraz św.
Wiktora Męczennika. Pod dachem świątyni gnieździ się populacja
podkowca małego.
Obok kościoła stoi murowana dzwonnica parawanowa z trzema
dzwonami: Maryja, Andrzej i Wojciech. Dzwony zostały wykonane
w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dodatkowo dzwonnicę zdobią
figury Matki Bożej Bolesnej i Chrystusa Frasobliwego autorstwa
Andrzeja Kwiatkowskiego.
Współcześnie w pobliżu
kościółka, niewystarczająco
dużego jak na potrzeby
rozrastającej się parafii,
mieszkańcy Słopnic postanowili
wznieść odpowiadający
aktualnym potrzebom kościół pw.
Błogosławionego Jana Pawła
II. Budowa kościoła została
ukończona w listopadzie 2013 r.,
jednak nadal będą trwały prace
wykończeniowe.
INFORMATOR TURYSTYCZNY SŁOPNICE W BESKIDZIE WYSPOWYM

20

KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
Kościół wybudowany w 1982 r. to parafia mieszkańców Słopnic
Górnych. We wnętrzu kościoła warto obejrzeć witraże, ołtarz główny
i drogę krzyżową wykonaną w technice sgraffita przez krakowskiego
artystę Macieja Kauczyńskiego, które poprzez swoją idealną kompozycję
podkreślają prostotę tradycji chrześcijańskiej z nowoczesnym ujęciem
artystycznym. Artysta w uznaniu osiągnięć w dziedzinie sztuki sakralnej
został uhonorowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Orderem Św.
Sylwestra. W podziemiach kościoła tzw. kaplicy dolnej warto obejrzeć
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany przez Marka
Niedojadło z Tarnowa oraz ruchomą szopkę i ogród biblijny stanąwiącą
dużą atrakcję dla dzieci.

DWÓR
W odległości ok. 1 km od kościoła
św. Andrzeja Apostoła znajduje
się klasycystyczny, murowany dwór Bobrowskich z I połowy XIX
wieku. Dwór otacza park z czterystuletnimi dębami, kasztanami
i lipami. W parku znajduje się staw. W czasie II wojny światowej dwór
pełnił rolę szpitala. Dzisiaj dwór należy do prywatnych właścicieli.

ZABYTKOWY
SPICHLERZ
Kierując się w stronę Słopnic Górnych, warto
zwrócić uwagę na zabudowania dawnego,
drewnianego spichlerza oraz na ukryte
gdzieniegdzie za nowoczesnym budownictwem chałupy
z początku XX wieku.

IZBA REGIONALNA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Przechodząc koło Zespołu Placówek Oświatowych, można wstąpić
i obejrzeć Izbę regionalną, w której miejscowi fascynaci przeszłością
zgromadzili sprzęty gospodarskie oraz elementy wystroju dawnych
słopnickich chałup.
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CMENTARZ OFIAR EPIDEMII
CHOLERY Z 1871
Zbaczając w kierunku osiedla Zaświercze,
można odwiedzić cmentarz ofiar epidemii cholery
z 1871 r.

SZLAK KAPLICZEK
Przydrożne kapliczki oraz drewniane krzyże to zabytki
XIX‑wiecznej kultury ludowej. Do największych kapliczek zalicza
się: kapliczkę na Zaświerczu, kapliczkę pod wezwaniem św. Trójcy
w osiedlu Sroki oraz kapliczkę pod wezwaniem Matki Bożej
Anielskiej na osiedlu Piechoty. Kapliczki
fundowane były przez lokalną szlachtę oraz
miejscowych chłopów; z reguły są bogato
malowane, pełne obrazów świętych, niektóre
wyposażane

w sygnaturki. Jeszcze w latach pięćdziesiątych wierzono, że
dzwonienie sygnaturką w czasie burzy odstraszy ją. Najnowszym
nabytkiem na szlaku kapliczek jest Kaplica wybudowana 1998 r.
u podnóża góry Mogielica.

MIEJSCA PAMIĘCI
W zbiorowej pamięci słopniczan głęboko zapadły czasy I i II
wojny światowej. Dziś pozostały pamiątkowe krzyże i pomniki,
przy których odbywają się m.in. oficjalne uroczystości związane
z obchodami świąt państwowych.
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Pomnik poświęcony
pamięci 32 zakładników
zamordowanych przez hitlerowców w lipcu 1944 r.
Zakładnikami byli
najprawdopodobniej działacze
ruchu oporu, którzy zostali
rozstrzelani w odwecie władz
niemieckich za uprowadzenie
szefa prasy przy rządzie
Generalnego Gubernatora.

Pomnik partyzancki poświęcony pamięci
Stanisława Kurnyty (1916-1942).
Pomnik odsłonięty 28.07.1974 r. w Słopnicach Górnych
usytuowano obok budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Upamiętnia zamordowanego w tym miejscu, w dniu 08.11.1942 r.
Stanisława Kurnytę, lokalnego członka związkowej grupy Związku
Walki Zbrojnej, w jego domu na osiedlu Groń prowadzono nasłuchy
radiowe. Kurnyta został ujęty w wyniku donosu i zastrzelony podczas
próby ucieczki. Pomnik wybudowany z inicjatywy Wiktora Woźniaka,
przyjaciela Kurnyty z czasów działalności w ZWZ, upamiętnia
również pamięć Katarzyny, matki Stanisława, wywiezionej do
Auschwitz oraz Franciszka Nowaka współtowarzysza broni Kurnyny
i Woźniaka. Pomnik został gruntownie przebudowany w 2009 r.
przez Gminę Słopnice.

INFORMATOR TURYSTYCZNY SŁOPNICE W BESKIDZIE WYSPOWYM

23

Krzyż partyzancki
Zlokalizowany u podnóża Mogielicy,
przy polance Na Wyrębiskach został
postawiony na pamiątkę mszy świętych,
które odprawiano dla partyzantów
i miejscowej ludności w czasach II wojny
światowej.

Pomnik Marszałka Rydza-Śmigłego
Na przełęczy Rydza-Śmigłego
znajduje się, postawiony w 1938 r. na
pamiątkę walk stoczonych na tym terenie przez legiony Piłsudskiego,
kamienny obelisk oraz krzyż Piłsudskiego. Kompleks stanowi tzw.
Pomnik Spotkania Pokoleń.

Krzyż papieski u szczytu Mogielicy
Krzyż został postawiony
na pamiątkę wędrówek, jakie
ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy
papież Jan Paweł II odbywał
po Beskidzie Wyspowym. Przy
krzyżu odbywają się spotkania
młodzieży: wiosenne –
w rocznicę śmierci Jana Pawła II
i jesienne – różaniec prowadzony
przez młodzież z okolicznych
miejscowości.
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TURYSTYKA ZIMOWA
Słopnice to idealna baza wypadowa na weekendowy
odpoczynek od gwaru miasta, wymarzone miejsce rekreacyjnego
pobytu w górach, których sforsowanie nie wymaga od turysty
żelaznej kondycji fizycznej. Każdy znajdzie coś dla siebie.

SZLAKI ROWEROWE
Czterdzieści kilometrów liczy trasa rowerowa biegnąca przez
teren Gminy Słopnice. Stanowi ona kompleksową ofertę nawet
dla najbardziej wybrednych cyklistów. Nie brakuje na nich miejsc
widokowych z panoramą nie tylko na Beskid Wyspowy, ale również
na Tatry i Gorce. W maju na trasach odbywają się rajdy rowerowe,
a przez cały sezon letni, aż do późnej jesieni, w górach niemal
codziennie można spotkać amatorów rowerowych wycieczek.
Co istotne, trasy biegną również przez wierzchołki gór Mogielica
i Łopień.

TRASY PIESZO-ROWEROWE
Trasa I: Słopnice Granice Leśniczówka – Cichoń – przełęcz
Zapowiednica – Wyrębiska – Zalesie Leśniczówka – szlakiem na
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Mogielicę i szlakiem na Chyszówki (z wariantem Cichoń – Ostra).
Trasa II: Słopnice Mogielica (skład drzewa) – Groń – droga stokowa
pod szczyt do Półrzeczek z wariantem zjazdu do Szczawy drogą
stokową biegnącą południowym stokiem Mogielicy.
Trasa III: Przełęcz Chyszówki – szlakiem na Łopień – poprzez masyw
Łopienia na Hajdowską Górę – do Słopnic Dolnych.

Szlaki piesze przebiegające przez Mogielicę:

• zielony z przełęczy Ostrej przez Cichoń, Przełęcz Słopnicką,
szczyt Mogielicy (3:15 h, ↓ 2:20 h), Przełęcz Rydza-Śmigłego,
Łopień do Dobrej (z Mogielicy 4 h, ↑ 4:45 h),
Ciekawostka: do lat sześćdziesiątych XX w. Przełęcz Słopnicka
była główną drogą łączącą Limanową z Kamienicą. Straciła na
znaczeniu po wybudowaniu połączenia przez Przełęcz Ostra–
Cichoń.
• niebieski z Jurkowa przez szczyt Mogielicy (2:45 h, ↓ 2 h),
Stumorgową Halę, przełęcz między Mogielicą a Krzystonowem
do Szczawy (z Mogielicy 3:30 h, ↑ 4:50 h),
• żółty z Tymbarku, północnym podnóżem Łopienia, przez
Zaświercze, szczyt Mogielicy (5 h, ↓ 4 h), Stumorgową Halę,
Krzystonów, Jasień na przełęcz Przysłop (z Mogielicy 3:20 h,
↑ 4.20 h).
• szlak papieski – z Limanowej przez Skiełek, Ostrą, Cichoń,
Przełęcz Słopnicką, Mogielicę, przełęcz Rydza‑Śmigłego,
Jurków. Na przełęczy znajdują się ławki dla turystów,
figurka i tablica informująca
o przebiegu małopolskiego
szlaku papieskiego.
• trasa narciarstwa biegowego
od partyzanckiego krzyża Na
Wyrębiskach stokową drogą
do osiedla Groń w Słopnicach.
Całkowita długość trasy 23
km.

Na szczycie Mogielicy znajduje
się 20‑metrowa wieża widokowa.
Została wzniesiona w 2008 r.
w miejsce poprzedniej wieży, która
z przyczyn naturalnych zawaliła
się w 1980 r. Wieża stanowi
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popularną atrakcję turystyczną. Przy bezchmurnej pogodzie można
podziwiać rozległe tereny Beskidu Wyspowego i Sądeckiego, Gorce,
a nawet Tatry.

Szlaki przebiegające przez Łopień:

• zielony z Dobrej przez Łopień na Przełęcz Rydza-Śmigłego.
Dalej przez Mogielicę, Przełęcz Słopnicką, Cichoń, Przełęcz
Ostra-Cichoń, Ostrą, Szkiełek do Łukowicy.
• żółty z Tymbarku północnymi podnóżami Łopienia, przez
Zaświercze (górzysty przysiółek Słopnic), Mogielicę, Krzystonów,
Jasień na Przełęcz Przysłop, Tymbark, Łopień Wschodni, Łopień
Środkowy, Myconiówka.

Szlaki przebiegające przez Ostrą:

• zielony z Limanowej przez Łyżkę, Pępówkę, Skiełek, Jeżową
Wodę i Ostrą na Przełęcz Ostra-Cichoń.
• niebieski z Kamienicy przez Modyń, przełęcz Ostra-Cichoń,
północne zbocza Ostrej i Golców do Limanowej.

Szlaki przebiegające przez Cichoń:

• zielony z Przełęczy Ostra-Cichoń przez Cichoń i Przełęcz
Słopnicką na Mogielicę. Czas przejścia: 3:45 h (↓ 3 h), suma
podejść 580 m.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
W okolicach Słopnic wydzielono dwie ścieżki przyrodnicze:
Ścieżka przyrodniczo-leśna pod Ostrą.
Ścieżka edukacyjna „Przełom Czarnej Rzeki“: Chodniki – Zaświercze.
Ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza Zaświercze częściowo pokrywa
się z żółtym szlakiem prowadzącym z Tymbarku na Mogielicę.
Przystanki: Ekoton, Kapliczka pod lipami, Wąwóz łupkowy, Ambona
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myśliwska, Leśna apteka, Leśny strumień, Mrowisko mrówki
leśnej, U Artysty, Kapliczka, Stara Kuźnia, Przełom Czarnej Rzeki,
Pozostałości Oceanu, Erozja rzeczna, Artysta ludowy.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.sciezka.slopnice.
iap.pl

I alternatywnie…

Dla krzewienia tężyzny fizycznej oraz
doskonalenia umiejętności zręcznościowych
wśród młodzieży, władze gminy przygotowały
dla mieszkańców i gości profesjonalną ściankę
wspinaczkową, rampę do jazdy na desce,
boiska sportowe oraz tor motocrossowy.
Co więcej, okoliczne polany, w tym w
szczególności Polana Wyśnikówka, stwarzają
wręcz idealne warunki do uprawiania sportów
lotniarskich. Odpoczynek przy szumiącym
wodospadzie będzie stanowił letnią atrakcję
dla rodziców z młodszymi pociechami. Ci,
którzy niekoniecznie są zainteresowani odbyciem dłuższej wędrówki
po górach, mogą podjąć próbę wdrapania na dwa malownicze
wzniesienia znajdujące się na terenie wsi – Świerczek (734 m)
i Dzielec (753 m). Maszerując, można wykorzystać technikę
nordic walking. Z kolei dla rodziców, którzy chcieliby, aby ich
dzieci znalazły się bliżej natury, swoje podwoje otwiera stadnina
koni pani Magdaleny Głąb w Chyszówkach, organizująca między
innymi turnusy hipoterapeutyczne oraz wycieczki konne po górach.
Wędrując po uliczkach Słopnic można podejrzeć pochowane
w zagrodach gospodarskich kury, owce, krowy, poszukać
ukrytej w okolicach starego spichlerza pasieki. Można również
wybrać się na wycieczkę w poszukiwaniu skamielin na szczycie
Łopienia, odnaleźć rosiczkę, poobserwować codzienną pracę
mrowiska, spotkać dzika, a w lecie przyjrzeć się tradycyjnym
sianokosom. POMYSŁOM NIE MA KOŃCA!
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TURYSTYKA ZIMOWA

Z okolic Wyrębisk Zalesiańskich, przez Mogielicę, w stronę
Przełęczy Rydza Śmigłego i z powrotem biegnie najdłuższa
w Polsce (23 km) i jedna z najbardziej malowniczych narciarskich
tras biegowych.
Utrzymywana przez cały
okres zimowy, położona
na wysokości 750-900 m
n.p.m. udostępniana jest
nieodpłatnie mieszkańcom
i turystom. Zainteresowanych
ciągłym monitoringiem
sytuacji pogodowej na trasie
narciarskiej warto odesłać
do facebokowej strony jej wielbicieli: https://www.facebook.com/
mogielica oraz do strony www.slopnice.pl; na której w sezonie
zimowym pojawiają się szczegółowe informacje dotyczące grubości
pokrywy śnieżnej, potencjalnych utrudnień oraz najwygodniejszych
dróg dojazdu. Ze strony www. można pobrać mapę trasy oraz
mapę dojazdu do trasy; dla zmotoryzowanych gmina Słopnice
przygotowała 2 parkingi.
Zwyczajowo za początek trasy przywykło się uważać Słopnice
– Zalesie (Wyrębiska Zalesiańskie). To stąd, wyruszając wytyczoną
ścieżką, po dojściu do krzyża partyzanckiego, skręca się w lewo,
podchodzi do szlabanu i wjeżdża na trasę. Wielbiciele przyrody
i pejzaży przed udaniem się na szlak powinni obowiązkowo
wyposażyć się w aparat fotograficzny. Podczas pokonywania
kolejnych kilometrów będą mogli obejrzeć zimową panoramę doliny
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Kamienicy, szczyty Gorców,
Tatr, a przy sprzyjających
warunkach pogodowych
nieznacznie zboczyć
z trasy, wdrapać się na wieżę
widokową na Mogielicy
i utrwalić na zdjęciu krajobraz
Małopolski. Narciarska
trasa biegowa to gwarancja
wypoczynku, wyciszenia
z dala od miejskiego gwaru
a także rzesz hałasujących
turystów. To również dobre miejsce do rozpoczęcia przez
najmłodszych narciarskiej przygody. Delikatne spadki i wzniesienia
terenu wahające się w okolicach 750-850 m n.p.m. umożliwiają
pokonanie trasy bez nadmiernego wysiłku.
Dla wielbicieli zorganizowanych imprez zimowych, każdego
roku, w ramach tzw. Pikniku zimowego, gmina Słopnice organizuje
przedsięwzięcie pn. „Bieg narciarski wokół Mogielicy“. Długość
całej trasy wynosi ok. 25 km. Do uczestnictwa zapraszani
są zarówno dorośli, jak i dzieci, początkujący, ale również
i doświadczeni narciarze. Rejestracji dokonuje się na starcie. Trasa
biegu jest zabezpieczana przez członków zespołów Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Słopnic a także GOPR. Po jego ukończeniu każdy
z uczestników otrzymuje pamiątkowy medal oraz talerz gorącej
strawy. Wydarzeniami zamykającymi imprezę jest wykonanie
pamiątkowego zdjęcia oraz kulig dedykowany najmłodszym,
w którym równie chętnie biorą udział dorośli. Piknik to oprócz dobrej
zabawy czas na zadzierzgnięcie nowych znajomości, poznanie
ludzi pochłoniętych podobnymi pasjami, podobnie spędzających
wolny czas.
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NOCLEGI I INFRASTRUKTURA
TURYSTYCZNA
Niezależnie od tego, czy planuje się powłóczyć po górach,
odbyć spacer po lesie, zaglądnąć do jaskini, pojeździć konno,
pofruwać na paralotni lub po prostu pokontemplować przyrodę,
pozwiedzać okolicę i posłuchać legend o Beskidzie Wyspowym,
Słopnice oferują idealne warunki bazowe.
Do Słopnic najlepiej dojechać samochodem, ale i dla
niezmotoryzowanych dojazd z Krakowa czy Limanowej nie powinien
stanowić większego problemu. Rozkład kursujących codziennie
busów i autobusów, można znaleźć na stronach:
www.busy-krk.pl/limanowa, www.pks-limanowa.pl
Z kolei na stronie Gminy Słopnice pod adresem http://www.slopnice.
pl/pl/16306/0/Kwatery.html turyści mogą zapoznać się z aktualną
bazą noclegową, składającą się z gospodarstw agroturystycznych,
domów wczasowych, kwater prywatnych, domków letniskowych. Warto
wspomnieć, że oprócz noclegów dla klientów indywidualnych Słopnice
dysponują bazą mogącą przyjąć grupy zorganizowane (zielone szkoły,
obozy zimowe, grupy harcerskie, plenery studenckie).
Domek Letniskowy Włodzimierz Łyżnicki
Osiedle Pierzchały
34-615 Słopnice 1011
tel. (18) 44-88-909
kom. (+48) 602 512 557
Liczba miejsc noclegowych: 12
Dom Agroturystyczny Elżbieta Curzydło
Osiedle Zaświercze-Nowiny
34-615 Słopnice 1201
tel. (18) 33-26-116
kom. (+ 48) 601 261 837
Liczba miejsc noclegowych: 12
Dom Wczasowy „U Marka” Marek Waktor,
Urszula Waktor
Słopnice-Centrum
34-615 Słopnice 984
tel. (18) 33-26-099
www.umarka.slopnice.eu
e-mail: umarka@o2.pl
Liczba miejsc noclegowych: 37

Gospodarstwo Agroturystyczne
Stanisław Piaskowy
Osiedle Smagi - Pod Mogielicą
34-615 Słopnice 1095
tel. (18) 33-48-159
kom. (+48) 500 277 612
email: contilla@wp.pl
Liczba miejsc noclegowych: 15
Kwatera Prywatna „Przysłop“ Danuta Kaim
34-615 Słopnice 364
tel. (18) 33-26-035
Liczba miejsc noclegowych: 10
Pokoje Agroturystyczne Adam Florek
34-615 Słopnice 1155
tel. (18) 33-26-431
kom. (+48) 501 174 931
Liczba miejsc noclegowych: 3 pokoje
dwuosobowe z łazienkami,
2 pokoje jednoosobowe z łazienkami,
1 salon , kuchnia do dyspozycji
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Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Dyrektor szkoły: Marek Mrózek
tel. (18) 33-48-020
Ilość miejsc noclegowych: 100
Na terenie szkoły znajduje się nowoczesna
kuchnia wraz ze stołówką, hala
gimnastyczna, plac zabaw oraz boisko
sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

Szkoła Podstwowa Nr 1 z filią i Gimnazjum
Dyrektor szkoły: Grzegorz Biedroń
tel. (18) 33-40-450
Ilość miejsc noclegowych: 50
Posiada stołówkę, nowoczesną halę
gimnastyczną z widownią, siłownię
i kompleks boisk sportowych ze sztucznej
nawierzchni:do tenisa ziemnego, piłki
nożnej, siatkowej i kosza oraz bieżnia.

W Słopnicach można również dobrze zjeść.
Do dyspozycji klientów pozostaje Bar „U Marka”
w Słopnicach Dolnych Centrum (Słopnice 984).
Ci, którzy niekoniecznie chcą skorzystać z bazy gastronomicznej,
mogą uzupełnić zapasy w licznych małych sklepach spożywczych
lub w marketach znajdujących się przy głównej drodze (3 lokalne
markety: Lewiatan, Delikatesy-Centrum, Top-Market, kiosk z lodami
vis a vis kościoła w Słopnicach Dolnych, cukiernia Pani Celiny
Wojnarek w Słopnicach Górnych – Słopnice 1102, wiele małych
sklepików zlokalizowanych w domach prywatnych). Więcej informacji
można uzyskać na stronie www.turystyka.slopnice.pl w zakładce
Niezbędnik turysty.
Bankomat znajduje się w Słopnicach Dolnych – Centrum
(Słopnice 984)
W Słopnicach na turystów czekają 2 bezpłatne parkingi
samochodowe ulokowane w pobliżu górskich szlaków turystycznych.
Dla dzieci władze Gminy przygotowały profesjonalną ściankę
wspinaczkową oraz Skatepark.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie
Informacji Turystycznej znajdującym się w budynku Urzędu
Gminy w Słopnicach, pod nr tel. (18) 33-47-419, fax. (18) 33-26018 lub drogą elektroniczną – adres e-mail: gmina@slopnice.pl
a filmy krajoznawcze na stronie www.fundacjakto.pl
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