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Drodzy Państwo!

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce publikację o Gminie 

Kiszkowo, która przybliży atrakcje i walory naszej okolicy 

niezwykle przyjaznej dla turystów i przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy szukają ciszy, spokoju 

i odprężenia na łonie przepięknej przyrody, w miejscach o historii 

sięgającej początków państwa polskiego oraz tych którzy chcą uciec od 

miejskiego hałasu, zgiełku i pędu codziennego życia.

Posiadamy dobrze rozwiniętą infrastrukturę i bazę sportową. 

Dlatego jestem przekonany, że ziemia kiszkowska jest doskonałym 

miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Chcąc poznać całe bogactwo i piękno naszego regionu, trzeba tu 

przyjechać i wykorzystać szansę poznania czegoś wyjątkowego, 

czegoś, co na długo pozostaje w pamięci.

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski



Kiszkowo i jego okolice to niewątpliwie historia przeplatana z przepiękną przyrodą. Zostało to dostrzeżone i docenione 
przez czytelników „Głosu Wielkopolskiego”, kiedy to Gmina Kiszkowo została laureatem Grand Prix konkursu „Perły w Koronie 
Wielkopolski 2011”, organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Położenie 

Gmina Kiszkowo położona jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gnieźnieńskim. Jej obszar to 
2114,5 km, na którym w 21 sołectwach i 27 wsiach zamieszkuje ponad 5400 

osób. Blisko 90% powierzchni gminy stanowią tereny rolnicze, funkcjonuje  
tu ponad 400 gospodarstw rolnych. Lasy zajmują około 8% powierzchni. 
Krajobraz gminy urozmaica sześć urokliwych jezior: Turostowskie, Głębokie, 
Rybno Małe, Rybno Wielkie, Sławno, Skrzetuszewo Małe i Lednickie. 
Malowniczą doliną przez gminę przepływa rzeka Mała Wełna obok trzech 
kompleksów stawów rybnych o łącznej powierzchni ponad 300 ha.

Historia

Korzystne położenie Kiszkowa na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
handlowych, bliskość Gniezna i Ostrowa Lednickiego, kolebki polskiej 
państwowości, zadecydowało o tym, że Gmina Kiszkowo posiada bardzo 
długą i ciekawą historię, a wzmianki o najstarszych miejscowościach sięgają 
początków państwa polskiego. Pierwsze informacje na temat Kiszkowa pochodzą z 1382 r.  Miejscowość, która przez 500 lat posiadała 
prawa miejskie, do dziś zachowała zabudowę typowo miejską o wrzecionowatym kształcie.  Niestety nie zachowały się żadne dokumenty 
z lokacji miasta. Można jednak być pewnym, że posiada ono znacznie dłuższą historię, gdyż wymieniane po raz pierwszy jest jako 
znaczące miasto razem z Gnieznem, Żninem czy Szamotułami.
Według najstarszych znanych źródeł historycznych miasto należało niegdyś do Mikołaja Nałęcza, sędziego kaliskiego, nazywanego 
„Diabłem Weneckim”. W XV w. ziemie były własnością  Korzboków, którzy zmienili nazwisko na Kiszkowscy. W kolejnych latach ziemie 
kiszkowskie przechodziły w ręce m.in. Niemojewskich, Radzimińskich, a po rozbiorach trafiły do niemieckiej rodziny von Zastrow. 
Niechlubny epizod w historii Kiszkowa miał miejsce w 1761 r., kiedy to  bracia Szeliscy z Gorzuchowa oskarżyli 10 kobiet o uprawianie 
czarów, z których najmłodsza miała trzynaście lat. Wyrokiem sądu z Kiszkowa 30.09.1761 r. skazano je na śmierć poprzez spalenie na 
stosie. Wyrok został wykonany pod lasem „Kuś”, pomiędzy Gorzuchowem a Wilkowyją. Był to jeden z ostatnich tego rodzaju procesów 
w Polsce - w 1776 r. sejm zakazał sądzenia za czary. Z procesem tym związana jest legenda, która głosi, że jedna z kobiet tuż przed 
śmiercią rzuciła klątwę na Kiszkowo, według niej miasto miało na powrót zostać wsią i stracić swą nazwę. Klątwa ta spełniła się, gdyż 
Kiszkowo pod koniec XIX w. utraciło prawa miejskie, a władze niemieckie zmieniły nazwę na Welnau. Po potopie szwedzkim miasto 

uległo całkowitemu zniszczeniu, a w końcu XIX w. zostało 
pozbawione praw miejskich przez Prusaków. W 1875 roku 
Kiszkowo liczyło 619 mieszkańców. Posiadało szkołę 
elementarną i urząd pocztowy. Organizowano tu też 
corocznie cztery jarmarki.
Na terenie ziemi kiszkowskiej jest dużo starszych pod 
względem dokumentacyjnym wsi. Prym wiodą Imiołki. Ta 
mała miejscowość wymieniana już była w roku 1138, 
a niewiele większe Myszki - w 1153. W XIII wieku swoją 
historię zaczynają Sławno, Turostowo, Łagiewniki 
Kościelne, Ujazd oraz Sroczyn. O tym że okolice Kiszkowa 
były zamieszkiwane w czasach jeszcze wcześniejszych, 
świadczą bardzo liczne stanowiska archeologiczne kultury 
łużyckiej czy nawet tak znaczące budowle jak grodzisko 
wczesnośredniowieczne w Turostowie.

Zabytki 

Kościół drewniany w Kiszkowie pw. św. Jana Chrzciciela 
Powstał w XIII wieku, ufundował go rycerski ród Nałęczów. Obecna drewniana świątynia zbudowana została w 1733 r. dzięki staraniom 
proboszcza Jana Wypijewskiego. Zbudowana jest głównie z drewna modrzewiowego. Na szczycie wieży kościelnej znajduje się herb 
Pilawa. Był to herb ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego, a zarazem prymasa Polski Teodora Potockiego. W XVII wieku  Łukasz 
Niemojewski doznał uzdrowienia za sprawą cudownego obrazu i wzniósł murowaną kaplicę jako wotum dziękczynne. Dzięki temu 
wydarzeniu powstało Sanktuarium Matki Boskiej Kiszkowskiej. Z kaplicy obraz przeniesiono do ołtarza głównego, gdzie znajduje się do 
chwili obecnej. Kiszkowskie sanktuarium znane było niegdyś w całej Wielkopolsce. Oprócz obrazu znajduje się tu barokowy ołtarz 
w kaplicy Niemojewskich, mieszczący niewielką Pietę z XVII w. oraz barokową ambonę i chrzcielnicę z XVII-XVIII w.
Kościół drewniany pw. Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych
Łagiewniki Kościelne były we wczesnym średniowieczu wsią służebną, której mieszkańcy wyrabiali łagwie – naczynia z kory lub skóry. 
Na przełomie XIV i XV w. ksiądz Mikołaj Strzeszkowic, skarbnik i oficjał gnieźnieński, a zarazem właściciel wsi, wzniósł kościół i uposażył 
parafię. W XVI w. dobra łagiewnickie przejęli Latalscy, świątynia przeszła na kilka pokoleń w ręce protestantów. Obecny kościół został 
wybudowany w 1741 r. staraniem proboszcza Śliwińskiego. Stojąca obok kościoła dzwonnica jest o kilka lat młodsza. Ozdobą wnętrza 
świątyni jest osobliwy, utrzymany w tradycji późnobarokowej, a zarazem naśladujący płótno Leonarda da Vinci obraz „Ostatnia 
Wieczerza” z XIX w. Starsze o sto lat są obrazy w bocznych ołtarzach: „Ecce Homo” - Chrystusa ubiczowanego w koronie cierniowej 



i purpurowym płaszczu oraz dwa małe obrazy przedstawiające św. 
Annę z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus oraz św. Mikołaja 
wskrzeszającego trzech młodzieńców. W kościele znajdują się też trzy 
barokowe krucyfiksy z XVII i XVIII wieku.
Kaplica św. Rozalii w  Sławnie
Ufundowana w 1785 r. przez proboszcza Józefa Stolzman, który 
spoczywa w krypcie pod głównym ołtarzem. Skromna i prosta kaplica 
jest niezwykle piękna. Jej sylwetka, z wieżą o barokowym hełmie, 
kryta gontem, doskonale harmonizuje z otaczającym lasem, 
dominując ponad cmentarnym wzgórzem. Wewnątrz zachował się 
barokowy ołtarz z czasów budowy, z obrazem św. Rozalii pustelnicy. 
Na belce tęczowej stoi równie stara figura świętej, otoczona puttami 
dzierżącymi czaszki. Według legendy św. Rozalia żyła samotnie w 

grocie na Sycylii. Po odkryciu jej ciała w 1624 r. cudownie ustała zaraza w Palermo. Toteż wstawiennictwa św. Rozalii szukano szczególnie 
w czasach epidemii. Po remoncie w 1930 r. ściany kaplicy udekorowano piękną, artystyczną polichromią przedstawiającą girlandy z róż
i lilii na tle surowego drewna. Motyw ten związany jest ze świętą patronką i tworzy niepowtarzalną, urokliwą aurę. Jej imię powstało 
z połączenia dwóch wyrazów „róża” i „lilia”.

Do innych ciekawych zabytków zaliczyć można także:
Kościół murowany pw. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Kiszkowie
Kościół poewangelicki znajdujący się w Kiszkowie poświęcony został 24 maja 1882 r. Obecnie jest rzymskokatolicką świątynią 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W prezbiterium znajdują się trzy okna witrażowe z 1897 r., a pozostałe pochodzą z 2006 r. Z czasu 
budowy zachowana została stolarka drzwiowa i ceglana posadzka. Kościół zachował pierwotną formę - półkoliste zamknięte okna 
i portal, pilastry i zabytkowy gzyms wieńczący są przykładem historyzującej architektury sakralnej końca XIX wieku. Sięga ona do 
wzorów średniowiecza, stanowi dobro kultury i podlega ochronie prawnej. Do roku 1945 był to zbór ewangelicki. W roku 1962 kościół 
zostaje wpisany do rejestru zabytków. W latach 1997-2009 przeprowadzono prace budowlano-konserwatorskie.
Kościół murowany pw. św. Mikołaja w Sławnie
Pochodzi z 1844 r., wybudowany w stylu późnoklasycystycznym. Kościół jednonawowy, nad wieżą kruchta, prezbiterium wieloboczne. 
Posiada dwa ołtarze boczne z obrazami św. Jana Nepomucena oraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Ściany i sufit przyozdobione 
malowanymi medalionami z wezwaniami litanii do Matki Boskiej. W kaplicy obraz św. Mikołaja. Pod kaplicą znajduje się krypta
 z epitafium Heleny Radońskiej zmarłej w 1936 r. Wokół kościoła ciągnie się niskie ogrodzenie z charakterystycznymi kółkami, do 
których dawniej przywiązywano konie. Przy kościele znajdują się cztery groby wcześniejszych proboszczów parafii. Przy ogrodzeniu 
rosną buki, klony i dęby. Dwa największe z nich o obwodach pnia 383 i 347 cm zostały ustanowione pomnikami przyrody.
Kościół murowany pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Dąbrówce Kościelnej, w którym znajduje się Sanktuarium Maryjne 
Matki Bożej Pocieszenia 
Pierwsze wzmianki o parafii w Dąbrówce Kościelnej pochodzą już z XIII w. Pierwsza informacja o samym kościele pochodzi z XVI w. 
W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Od XVII w. pojawiają się 
wzmianki o istnieniu obrazu Matki Bożej, który uważany był za cudowny. Według ustnego przekazu obraz ten miał się pierwotnie 
znajdować w pobliżu kościoła na rosnącym przy drodze dębie. Zaczął on nagle jaśnieć niezwykłym światłem i blaskiem, który we dnie 
i w nocy nie ustawał. Wiadomość o tym niezwykłym zjawisku szybko się rozeszła, a ludzka pobożność i ciekawość pobudzała wielu do 
nawiedzenia tego miejsca. W istocie okazało się ono szczególnym. Oznaki ludzkiej wdzięczności za otrzymane łaski i niezwykłe 
wydarzenia związane z obrazem odnotowywane były w specjalnej księdze istniejącej przy parafii od 1686 r. Niestety zapiski te 
przetrwały jedynie do czasu ostatniej wojny. Skarbiec parafii w 1710 r. zawierał ponad 100 wotów wyobrażających serca, ręce, złote 
pierścionki, krzyżyki, tyleż samo srebrnych tablic. Na obrazie znajdowało się dodatkowe 220 wotów a w roku 1760 hrabina Bojanowska 
dodatkowo przyozdobiła cudowny wizerunek srebrno-złotą sukienką.
Sam budynek kościoła też ma swoją ciekawą bardzo burzliwą historię. Podupadły kościół nie był odpowiednim miejscem dla cudownego 
obrazu. Dlatego w 1726 r. został rozebrany, a na jego miejscu postawiono nową większą świątynię. 23 czerwca 1774 r. w czasie burzy na 
skutek uderzenia pioruna kościół spłonął. W trzy lata później kolejną świątynię, także drewnianą i w kształcie podobną do poprzedniej, 
wybudował archidiakon i oficjał gnieźnieński Leon Morawski. Sanktuarium służyło wiernym do 1925 r. W nocy z 9 na 10 października 
żywioł ognia doszczętnie zniszczył to święte miejsce wraz 
z obrazem. Ostatnie - czwarte z kolei sanktuarium zaczęto 
wznosić w latach międzywojennych. Do wybuchu wojny 
surowy stan budynku zdołano przykryć dachem 
i wybudować wieże. Powojenni duszpasterze kontynuowali 
prace, by przywrócić temu miejscu dawny splendor 
i należną cześć Bogu oraz Matce Najświętszej.
Zespoły dworsko-parkowe
Na terenie Gminy Kiszkowo znajduje się również trzynaście 
zabytkowych zespołów dworsko-parkowych. Najstarszy 
dwór wybudowany został w 1790 r., najmłodszy natomiast 
w 1910 r.  Niektóre są piękne, odrestaurowane, pokazujące 
bogactwo i kunszt architektury minionych epok, inne 
czekają na to, aż przywrócony im zostanie dawny blask. 



Zobaczyć je można w Rybieńcu, Rybnie Wielkim, 
Łubowiczkach, Łubowicach, Sławnie, Gniewkowie, 
Węgorzewie, Myszkach, Głębokim, Karczewie, Dąbrówce 
Kościelnej, Łagiewnikach Kościelnych i w Charzewie.

Pola Lednickie 

W miejscowości Imiołki, na skraju Jeziora Lednickiego, na 
sztucznym pagórku w roku 1997, staraniem ojców 
dominikanów z Poznania ustawiono Bramę III Tysiąclecia 
w kształcie ryby (o długości 36 m i wysokości 9 m), 
zaprojektowaną przez Annę Boryskę z Gdańska. Ryba - 
symbol Chrystusa i jeden z symboli chrześcijaństwa - stanęła 

w miejscu, do którego zaczęły przybywać grupy młodzieży, gromadzącej się na całonocnych nabożeństwach w przeddzień święta 
Zesłania Ducha Świętego. Niepowtarzalna atmosfera spotkań, poczucie więzi pokoleniowej szybko stały się fenomenem na skalę 

ogólnopolską - w 2004 r. na wspólną modlitwę przybyło tu ok. 150 tys. młodych 
ludzi. Nabożeństwo co roku kończy się przemarszem jego uczestników pod 
bramą - rybą. Jest to jakby symboliczne wejście z Chrystusem w XXI w., dlatego 
tę konstrukcję nazwano Bramą III Tysiąclecia. Do uczestników spotkań specjalne 
orędzia wystosowywał Jan Paweł II, a ostatnio także Benedykt XVI.
Niezwykła aura modlitewnych spotkań młodzieży spowodowała, że zaczęto też 
organizować spotkania dla najmłodszych dzieci, które odbywają się tydzień po 
spotkaniu z młodzieżą oraz dla osób starszych („seniorów”) - pod koniec lata. 
Podczas każdego zlotu kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi przeżywa modlitewną 
kontemplację, a także śpiewem i tańcami chwali Boga. Każdego roku 
spotkaniom towarzyszy inne przesłanie.
Na Polach Lednickich od 2007 r. istnieje Dom Jana Pawła II, w którym 
zgromadzono liczne pamiątki po Ojcu Świętym.

Turystyka

Gmina Kiszkowo posiada bardzo ciekawą ofertę turystyczną. Zostało 
to zauważone i docenione w 2011 r., w którym została laureatem 
Grand Prix konkursu „Perły w Koronie Wielkopolski 2011”, 
organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Oprócz Pól Lednickich, Domu Papieskiego czy zabytków 
architektonicznych na terenie gminy znajduje się wiele tematycznych 
szlaków, na których każdy turysta znajdzie coś ciekawego dla siebie. 
Najważniejsze z nich to: Szlak Nordic Walking, Wielkopolska Droga 
św. Jakuba, szlaki rowerowe (Pierścień Rowerowy - biegnący prawie 
dookoła Puszczy Zielonka, Cysterski Szlak Rowerowy, Ścieżka 
dydaktyczna „Walory Przyrodnicze Okolic Kiszkowa”), szlaki 
samochodowe (Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Projekt tego szlaku został nominowany do nagrody głównej 
w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” jako jedyny z Wielkopolski. Długość całej trasy szlaku to około 
130 km).

Na terenie gminy znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych, 
które świadczą usługi na najwyższym poziomie. Najciekawszą ofertę 
przedstawiają: 
• Ranczo w Dolinie w Dąbrówce Kościelnej, laureat licznych nagród, 
takich jak:
- I miejsce w „Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce 2011”, zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
- wyróżnienie w „Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na 
obszarach wiejskich w Wielkopolsce 2008”, zorganizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- II miejsce w „Konkursie na najlepszy produkt agroturystyczny 
powiatu gnieźnieńskiego” -  2006 r.

 
• Rybakówka w Sławnie – laureat  takich nagród, jak:
- Nagroda specjalna prezesa ARiMR w Konkursie „Zielone Lato '97”,
- Główna nagroda w Konkursie „Gospodarstwo agroturystyczne 2002 w powiecie gnieźnieńskim”,
- III miejsce  w Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce - 2007 r.



Sport w Gminie Kiszkowo

Gmina Kiszkowo ma bogate zaplecze sportowe. Posiada pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową, która tętni życiem. Odbywają się 
w niej liczne zawody sportowe, jak choćby puchar w futsalu z udziałem ekip pierwszoligowych, liga piłki halowej, mistrzostwa 
w siatkówce, tenisie stołowym. Z hali chętnie korzystają także amatorzy aerobiku, prężnie działa centrum rehabilitacyjne oraz sekcja 
karate. 
Oprócz hali Kiszkowo może poszczycić się kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012”, a także boiskiem wielofunkcyjnym w Sławnie.
Na sportowej mapie gminy funkcjonują kluby i organizacje sportowe, takie jak: GLKS „Wełnianka” w Kiszkowie, Kiszkowski Klubu Karate 
Do Shotokan (zawodniczki klubu Magda Jędraszak, Aneta Goździewska mają w swoim dorobku mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski 

w 2011 roku), UKS Zefir Łagiewniki Kościelne - startujący z powo-
dzeniem w zawodach na szczeblu regionu i kraju w tenisie stołowym 
czy UKS Spartakus Kiszkowo specjalizujący się w piłce siatkowej.

Wspaniała przyroda

Gmina Kiszkowo znajduje się na skraju dwóch parków 
krajobrazowych. Lednicki Park Krajobrazowy został powołany dla 
ochrony unikatowych w skali kraju ziem, rozciągających się wokół 
Jeziora Lednickiego, będących kolebką państwa polskiego, ostoją 
rolniczego krajobrazu i przyrody. Powierzchnia parku wynosi 7652,48 
ha. Jeziora zajmują blisko 7% powierzchni parku. Największe z nich, 
Jezioro Lednica, ma prawie 8 km długości i wraz z innymi jeziorami 

stanowi o walorach krajobrazowych parku. Na terenie parku nie ma 
rezerwatów przyrody, ale znajdują się tu cenne zabytki przeszłości. Brzeg Jeziora Lednickiego, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa 
sięgające epoki neolitu. Okres świetności tych terenów przypadł na X i XI w. 
Drugim parkiem jest Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Utworzony został w celu zachowania, ochrony i odnowy największego 
i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego Środkowej Wielkopolski, o dużych wartościach przyrodniczych, 
krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych. Obecnie powierzchnia parku wynosi 11 999,61 ha, a powierzchnia otuliny - 10 969,47 ha. 
Nazwa Puszcza Zielonka pojawiła się przed II wojną światową, jako potoczne oznaczenie dużego kompleksu leśnego położonego 
w pobliżu Poznania. Na  atrakcyjność  terenu parku w dużej mierze wpływają jeziora, których jest tu około 30, w tym 19 akwenów 
o powierzchni powyżej 1 ha. Większość to śródleśne jeziora występujące w rynnach subglacjalnych, przeważnie przepływowe, całkowicie 
otoczone lasami, o zarośniętych i często zabagnionych brzegach. Na terenie gminy Kiszkowo znajdują się dwa obszary Natura 2000. Są 
to nowe, powierzchniowe, formy ochrony przyrody jakie Polska przyjęła po wejściu do UE. Pierwszym obszarem jest Dolina Małej Wełny 
pod Kiszkowem powstała na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej. Drugim obszarem praktycznie wpisanym w granice obszaru „ptasiego” są 
„Stawy Kiszkowskie” powstałe na mocy dyrektywy siedliskowej.
Ostoje obejmują fragment doliny rzeki z trzema jeziorami oraz dwoma kompleksami stawów rybnych. W granicach ostoi w okresie 
migracji dochodzi do dużych w skali kraju koncentracji gęsi  zbożowych i białoczelnych, a łączna liczebność ptaków wodnych w czasie 
wędrówki wiosennej przekracza 85 tysięcy osobników. Jest to jedno z ważniejszych stanowisk lęgowych rybitwy białowąsej, rybitwy 
czarnej oraz bączka w Polsce. Poza tym na terenie gminy znajduje się 55 pomników przyrody, a obwody niektórych drzew przekraczają 
5 metrów.
Ważne adresy i telefony: Inne:

Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych Promed
Urząd Gminy ul. Szkolna 23, 62-280 Kiszkowo, tel. 61427 60 27
ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, tel. 61429 70 10 Apteka K. Nizielska
fax 61429 70 11 ul. Szkolna, 24 62-280 Kiszkowo, tel. 61427 60 71
Ośrodek Pomocy Społecznej Apteka św. Jana Chrzciciela
ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, tel. 61429 70 18, 28 ul. Dworcowa, 62-280 Kiszkowo, tel. 61429 70 88
Biblioteka Publiczna Gminy Kiszkowo Bank Spółdzielczy
ul. Polna 33, 62-280 Kiszkowo, tel. 61429 70 45 ul. Dworcowa 24, 62-280 Kiszkowo, tel. 61424 08 46-51
Szkoły Poczta
Gimnazjum im. Polskich Noblistów ul. Szkolna 24, 62-280 Kiszkowo, tel. 61425 46 25, 26 
ul. Szkolna 33, 62-280 Kiszkowo,  tel. 61429 70 32 Stacja paliw DUET
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Pobiedziska, 62-280 Kiszkowo, tel. 61427 60 41
ul. Szkolna 21, 62-280 Kiszkowo, tel. 61429 70 30 Stacja paliw HAWA
Szkoła Podstawowa ul. Ogrodowa 11, 62-280 Kiszkowo, tel. 61424 51 06
62-272 Łagiewniki Kościelne 14, tel. 61429 70 40 Spółdzielnia Mieszkaniowa Rybno Wielkie
Szkoła Podstawowa tel. 61427 71 14
62-265 Sławno, ul. Gnieźnieńska 37,  tel. 61429 70 38 Pogotowie ratunkowe  Gniezno, tel. 61426 12 13
Parafie Straż pożarna Gniezno
Kiszkowo, tel. 61427 60 56 tel. 61426 23 01, fax 61 426 15 44
Sławno, tel. 61427 71 92 Komisariat Policji 

ul. Armii Poznań 3, 62-270 Kłecko Łagiewniki Kościelne, tel. 61427 71 86
tel. 61426 03 40, fax 61426 03 45Dąbrówka Kościelna, tel. 61427 63 85
Zakład Energetyczny Kłecko, tel. 61427 0170
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www.grupawedzikowski.euwww.grupawedzikowski.eu

Transport MiędzynarodowyTransport Międzynarodowy

Gnieźnieńska 29
62-265 Sławno
tel. 61 427 71 22
e-mail: a.wedzikowski@wp.pl

Gnieźnieńska 29
62-265 Sławno
tel. 61 427 71 22
e-mail: a.wedzikowski@wp.pl

Dostarczamy paliwa 
wyłącznie z koncernów:

62-280 Kiszkowo, 

tel. 61 424 51 06

ul. Ogrodowa 11 

HURTOWA SPRZEDAŻ: 

• OLEJU NAPĘDOWEGO 

• BENZYN 

• OLEJU OPAŁOWEGO 

• OLEJÓW I SMARÓW

Wesela, komunie, 
spotkania rodzinne i firmowe.
Wspania a domowa kuchnia 

a tak e noclegi w miejscu z klimatem
ł ,

ż .

Wesela, komunie, 
spotkania rodzinne i firmowe.
Wspaniała domowa kuchnia ,

a także noclegi w miejscu z klimatem.

Dąbrówka Kościelna 20, tel. 603 964 094, e-mail: kontakt@ranczowdolinie.plDąbrówka Kościelna 20, tel. 603 964 094, e-mail: kontakt@ranczowdolinie.pl

www.ranczowdolinie.plwww.ranczowdolinie.pl

SOLARIUM

SOLARIUM

SALON FRYZJERSKISALON FRYZJERSKI

„U Agnieszki”„U Agnieszki”

tel. 614 294 574tel. 614 294 574
 Kiszkowo, ul. Rynek 3/2 Kiszkowo, ul. Rynek 3/2
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TASK

ul. Dworcowa 28, 62-280 Kiszkowo

tel. 61 429 70 86, e-mail: info@pelet.pl

Produkcja 

pellet

Baron Bosch Partner• 

• 

• 

obsługa klimatyzacji

części i opony

• elektryka i elektronika

mechanika i diagnostyka

• 

• 

• 

• 

obsługa klimatyzacji

części i opony

elektryka i elektronika

mechanika i diagnostyka

NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHNAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
KLIMATYZACJA•  OPONYKLIMATYZACJA•  OPONY

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW SROCZYN

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW SROCZYN

e-mail: autobaron@wp.pl, kom. 500 107 514, 600 130 950e-mail: autobaron@wp.pl, kom. 500 107 514, 600 130 950

62-280 Kiszkowo, Sroczyn 31, tel. 61 427 60 7862-280 Kiszkowo, Sroczyn 31, tel. 61 427 60 78

Oferujemy:
• miłą domową atmosferę
• zakwaterowanie dla 11 osób w 5 pokojach
• miejsca do czynnego wypoczynku (koszykówka, 
   siatkówka, ping-pong, rowery)
• możliwość nauki języka polskiego pod fachową opieką
• spacery po pięknych terenach leśnych
• miejsce na grill i ognisko

Zapraszamy turystów i gosci!

Zapraszamy turystów i gosci!

62-265 Sławno k. Gniezna, ul. Gnieźnieńska 26, tel. 61 427 71 95, 692 11 77 14

Gospodarstwo Agroturystyczne

w Sławnie

Gospodarstwo Agroturystyczne

w Sławnie
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Licencjonowane gospodarstwo 

szkolenia praktycznego

Licencjonowane gospodarstwo 

szkolenia praktycznego

62-280 Kiszkowo, Głębokie 1A, tel. 61 427 71 1662-280 Kiszkowo, Głębokie 1A, tel. 61 427 71 16

GABINET KOSMETYCZNY

Małgorzata Zdunek

tel. 660 817 896
tel. 61 427 60 28

62-280 Kiszkowo, ul. Warzywna 30, www.strefa-urody.info
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