


spełnia wszelkie normy unijne 
i jest polecana przez instytuty badawcze i hodowlane

www.transwior.pl
www.producentsciolki.pl

Zakład Folwark Wyszki 45 • 63-220 Kotlin
tel. 62 740 52 29; fax 62 740 55 33; kom. 501 299 690

producent ściółki dla zwierząt

www.bsjarocin.pl
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Gmina Kotlin położona jest w  południowo-wschodniej części woje-
wództwa wielkopolskiego, w powiecie jarocińskim. Geografi cznie leży na 
Nizinie Wielkopolskiej w obrębie Wysoczyzny Koźmińskiej. Nizinny teren 
gminy jest urozmaicony głównie dolinami cieków, z  których najbardziej 
wykształcona jest pradolina rzeki Lutyni, lewego dopływu Warty.

Powierzchnia gminy wynosi 84 km², zamieszkuje ją 7215 mieszkań-
ców, z  tego w  miejscowości Kotlin, będącej siedzibą władz gminy i  cen-
trum administracyjnym i  gospodarczym – 3118 osób. W  skład gminy 
wchodzi 12 wsi sołeckich: Kotlin, Kurcew, Magnuszewice, Orpiszewek, 
Parzew, Racendów, Sławoszew, Twardów, Wilcza, Wola Książęca, Wysogo-
tówek, Wyszki. Na terenie gminy zdecydowanie przeważają gleby bardzo 
dobre i  dobre, stanowiące 85% powierzchni gminy (94,5% grunty orne), 
co pozwala na uprawę roślin o dużych wymaganiach glebowych.

W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie występują zło-
ża gazu ziemnego w rejonie Wilczy, w pozostałych wsiach – iły, żwiry, po-
spółki i piaski.



DO WAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW GMINY NALEŻĄ:

w Magnuszewicach:
• kościół parafi alny pw. św. Barbary z lat 1751-1752, drewniany, kryty 

gontem, z barokowym wystrojem wnętrza z XVII i XVIII w. (najcenniej-
szy obiekt zabytkowy w gminie);

• drewniana dzwonnica z  1816 r. kryta gontowym dachem namioto-
wym;

Kościół w Kotlinie

Dworek w Kucewie



w Sławoszewie:
• drewniany kościół parafi alny pw. św. Zofi i z początku XVIII w., prze-

budowany w 1764 r. z monumentalną wieżą w fasadzie zachodniej nakrytą 
barokową kopułą, z barokowym wyposażeniem wnętrza i gotyckimi rzeź-
bami;

• przy kościele znajduje się grób proboszcza Szymona Ullina zasłużo-
nego w obronie mowy polskiej w epoce „kulturkampfu”;

• drewniana dzwonnica szkieletowa z ok. 1800 r.;
• plebania w stylu dworkowym z drugiej połowy XIX w.;

w Kotlinie:
• neogotycki kościół parafi alny pw. św. Kazimierza z 1858 r. murowa-

ny z cegły ceramicznej posiadający XVIII-wieczny barokowy wystrój wnę-
trza;

w Twardowie:
• neoromański kościół parafi alny pw. świętych Apostołów Piotra i Paw-

ła z 1895 r. z wieżą z iglicowym hełmem, ogrodzony starym murem;
• plebania w stylu dworkowym z początku XX w.;

w Racendowie:
• kościół parafi alny pw. M. B. Bolesnej z  1911 r. z  wieżą zwieńczoną 

wieloboczną kopułą z neoklasycznym detalem architektonicznym.

Wnętrze kościoła w Kotlinie



POLECAMY:

Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”
Celem Stowarzyszenia jest działalność opiekuńcza, edukacyjna, kul-

turowa, ekologiczna, promocyjna, profi laktyczna, charytatywna na rzecz 
rozwoju, aktywizacji i  integracji mieszkańców oraz podnoszenie jakości 
ich życia i świadomości społecznej. Stowarzyszenie współorganizuje Tur-
niej Wsi dla Najlepszego Sołectwa, warsztaty z przedsiębiorczości na wsi 
czy pokazy kulinarne. Przeprowadza kampanie społeczne. GMINA KO-
TLIN KOCHA RECYCLING.

Poza wymienionymi obiektami sakralnymi na terenie gminy zacho-
wało się w różnym stanie dziewięć majątków przedwojennych właścicieli 
ziemskich.

Choć Kotlin nie zachował pierwotnego schematu zabudowy, a charak-
ter panoramy wiejskiej zdominowany został przez współczesną zabudowę 
związaną z działalnością produkcyjną to i  tak warto odpocząć w Gminie 
Kotlin.

„Święto Pomidora”



Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin oraz Filia w Sławoszewie
Biblioteka udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym czy-

telnikom. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowa-
nie, przechowywanie i  ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa 
klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie 
działalności informacyjnej. W  bibliotece realizowane są projekty z  mło-
dzieżą.

Dom Kultury
Misją  Domu Kultury w Kotlinie   jest rozbudzanie i zaspokajanie po-

trzeb kulturalnych i artystycznych, poprzez tworzenie warunków dla roz-
woju wrażliwości estetycznej oraz promowanie różnych dziedzin sztuki, 
zainteresowanie kulturą i  sztuką przy współdziałani u z  instytucjami jak 
również organizacjami   w zakresie działań kulturalnych. Działalność ta 
adresowana jest do wszystkich grup społecznych mieszkańców Gminy 
Kotlin.

Biblioteka publiczna

Orlik w Kotlinie



Dzień Kotlina – Święto Pomidora
To cykliczna impreza organizowana przez Urząd Gminy w  Kotlinie 

oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina” oraz Dom Kultury w  Kotlinie. 
Od wielu lat nasza Gmina Kotlin słynie w całej Wielkopolsce z uprawy po-
midorów. Organizacja „Święta Pomidora” podkreśla zaangażowanie i trud 
rolników, podtrzymywanie tradycji – uprawy pomidorów, rozwój rolnic-
twa, aktywizację i  integrację mieszkańców. Podczas tego święta odbywają 
się konkursy na największego pomidora i najdziwniejszego kształtem po-
midora gminy Kotlin.

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Kotlin
Na terenie gminy swoją działalność prowadzi osiem Kół Gospodyń 

Wiejskich – są to grupy nieformalne. Panie gotują, pielęgnują tradycje 
i kulturę, dbając o promocję potencjału regionu – pomidorów. Koła swoje 
siedziby mają w Kotlinie, Kurcewie, Wyszkach, Woli Książęcej, Wysogo-
tówku, Twardowie, Wilczy i Sławoszewie.

Fes  wal Akordeonowy

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2016 r.

Tekst, zdjęcia i materiały kartografi czne: Urząd Gminy Kotlin

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: Iwona Wilczyńska
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak



Punkt Obsługi Klienta i zgłaszania spraw:

Nawet 50 000 zł za złamaną rękę!

Jeśli miałeś wypadek, to walcz
O NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!
Jeśli miałeś wypadek, to walcz
O NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!

POPRAWIAMY PO INNYCH FIRMACH I KANCELARIACH.

BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH, ZAPRASZAMY!

• ZADOŚĆUCZYNIENIA
• ODSZKODOWANIA

za uszkodzenia ciała

Przedstawiciel Kancelarii na region: tel. 502 182 182
Jarocin, Kotlin i okolice: ul. Słowackiego 8, tel. 796 732 872
Kórnik: ul. Poznańska 1/5, tel. 61 881 82 97, 796 732 872

Centrum Kancelarii: Łódź, ul. Wólczańska 247, tel. 42 682 00 80

  
  
  
  
  
  
  
  
  

BIURO RACHUNKOWE
tel. 502 182 182

e-mail: biuro@pro-acco.pl
Kotlin, ul. Słowackiego 8
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Sośnica Sośnica 93A, 784 086 443

Kotlin ul. 11 Listopada, 692 160 244
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KASACJA POJAZDÓW

63-220 Kotlin, Wyszki 84
tel. 62 740 52 33
tel. kom. 603 810 195, 601 568 784
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Twardów 84
63-220 Kotlin

tel. 502 076 734
tel. 502 076 748
fax 62 740 57 41

e-mail: klimel@op.pl
www.klim-el.pl

• Klimatyzacja
• Klimatyzacja samochodowa
• Wentylacja
•

• Klimatyzacja
• Klimatyzacja samochodowa
• Wentylacja
•

PRODUCENT SCHODÓW DREWNIANYCH
I MEBLI KUCHENNYCH

63-220 Kotlin • ul. Kosińskiego 25 • tel. 667 377 841
Magic Bruk D. Frąszczak

INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ŚWIADCZONYCH USŁUG

BARDZO ATRAKCYJNE CENY

drogi, place oraz chodniki
budowa parkingów, podjazdów i placów
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P.H.U. AUTO-SZYMCZAKP.H.U. AUTO-SZYMCZAK

SERWIS SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

SZYBKI SERWIS
KLIMATYZACJA
POMOC DROGOWA
NAPRAWA AUT POWYPADKOWYCH

WULKANIZACJA

KOMIS SAMOCHODOWY

Auto-Szymczak

obory, chlewnie, kurniki, wiaty

63-330 DOBRZYCA • UL. CMENTARNA 43 • TEL. KOM. (+48) 500 157 772, 500 157 771
E-mail: gwaszkowiak@o2.pl

P.U.H. W.W. DACH S.C. M.G. WASZKOWIAK

W Y K O N U J E M Y :

konstrukcje stalowe
świetliki kalenicowe
pokrycia dachowe
ocieplenia z płyt poliuretanowych
remont hal produkcyjnych

Budowa hal z płyt warstwowych 
(płyta obornicka) 
wraz z konstrukcją stalową
Budowa budynków gospodarczych:
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NASI PARTNERZY: www.tj.com.pl

Restauracje
i sale bankietowe

Pleszew, 
tel. 62 742 35 73; kom. 603 137 777

Sala na 150 miejsc!
Godziny otwarcia:
pn.-czw. 7.00-23.00 

tel. 65 545 76 35; kom. 607 866 311
Dwie sale: na 80 i na 180 miejsc!

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 7.00-23.00 

Oferujemy:
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