
GMINAGMINA
SŁUPCASŁUPCA

Punkty Kasowe w Słupcy
•  ul. Sienkiewicza 16

tel. 63 275 87 43
•  ul. Pułaskiego 21

tel. 63 275 87 50
•  ul. Traugutta 16

tel. 63 275 10 08
•  ul. Ratajczaka 1

tel. 63 243 69 80

Bank Spółdzielczy w Słupcy
Partner na dobre i złe czasy

Oddział w Kleczewie
ul. Wodna 2 

62-540 Kleczew
tel. 63 270 10 27 

CENTRALA: ul. Mickiewicza 2, 62-400 Słupca • tel. 63 275 87 10, fax 63 275 87 11
e-mail: bs@bsslupca.pl        www.bsslupca.pl

Oddział w Lądku
ul. Konińska 9
62-406 Lądek

tel. 63 275 87 45

Punkt Kasowy 
w Budzisławiu Kościelnym

ul. Wilczyńska 1
62-541 Budzisław Kościelny

tel. 63 268 17 01

Punkt Kasowy 
w Ciążeniu 

ul. Wolności 54 
62-404 Ciqżeń

tel. 63 275 87 41

Oddział w Ostrowitem
ul. Słoneczna 3 

62-402 Ostrowite
tel. 63 275 87 33 

W OFERCIE BANKU: 

• DEPOZYTY

• KREDYTY I LOKATY

• SKUP/SPRZEDAŻ WALUT

• BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

• BANKOWOŚĆ MOBILNA

• UBEZPIECZENIA

• WPŁATY DO INNYCH BANKÓW

•  usługi •  usługi 
koparkoładowarkąkoparkoładowarką

•  usługi kruszarką•  usługi kruszarką
•  usługi wywrotką•  usługi wywrotką
•  handel materiałami sypkimi: •  handel materiałami sypkimi: 

żwir, kruszywo, piasek, czarnoziemżwir, kruszywo, piasek, czarnoziem

•  odbiór i recykling gruzu•  odbiór i recykling gruzu

Gółkowo 6Gółkowo 6
62-400 Słupca62-400 Słupca

��  691 591 490691 591 490
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 URZĄD GMINY SŁUPCA 

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
tel. 63 274 36 76, fax 63 274 36 76, wew. 44

e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl
www.gminaslupca.pl

 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY SŁUPCA 

Wierzbocice 52, 62-400 Słupca
tel. 63 274 36 45, 63 274 36 46

e-mail: administracja@cuwgmslupca.pl
www.bip.cuwgmslupca.pl

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
pok. nr 17 (1 p.)

tel. 63 274 36 76, w. 40-42
e-mail: gops@gopsslupca.pl
www.gopsslupca.naszops.pl

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁUPCA W CIENINIE ZABORNYM 

Cienin Zaborny 51a, 62-400 Słupca, tel. 63 274 19 00

 GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Cienin Zaborny-Parcele 95, 62-400 Słupca
tel. 63 277 25 52, 665 665 870

e-mail: administracja@gzwikslupca.pl

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SŁUPCY 

ul. Poznańska 13, 62-400 Słupca    
tel.  63  27 41 200 lub 63 27 41 211 – całodobowo

fax 63 27 41 215
e-mail: dyzurny.slupca@po.policja.gov.pl

tel. alarmowy 112

 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPCY 

ul. Ratajczaka 1, 62-400 Słupca, tel. 63 223 42 80



Koszuty 7, 62-400 Słupca

tel. 695 653 464
e-mail: zbinchem@gmail.com

środki ochrony roślin • nawozy

GRAVET
GABINET WETERYNARYJNY
SALON PIELĘGNACYJNY DLA PSÓW I KOTÓW

62-400 Słupca
ul. Gen. Sikorskiego 3a
RECEPCJA � 518 222 232

LEKARZ � 696 705 180
LEKARZ � 666 475 330www.gabinetgravet.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.   900-1900

sobota     900-1400

niedziele i święta DYŻUR

KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.

SKUP ZŁOMU STALOWEGOSKUP ZŁOMU STALOWEGO
�  metali kolorowych
�  akumulatorów
�  katalizatorów

Koszuty 48 • Zapraszamy w godz. 800-1600, w soboty 800-1300

�� 602 772 368   602 772 368  �� 63 246 87 64 63 246 87 64

RAFIK Rafał Jaszczak
Posada 11H

62-402 OstrowiteŻWIROWNIAŻWIROWNIA
�  piasek, żwir, 

ziemia ogrodowa
�  transport wywrotkami 

18 i 25 ton
�  przyjmowanie 

i składowanie odpadów

✆ 600 702 707

www.zwirowniajaszczak.pl

Wikarsport & Trener Personalny
Hubert Pokrop 

Cienin Zaborny - Parcele 25A, 62-400 SŁUPCA
� wikarsport@wp.pl 

� 693 685 098  � 883 456 546

• nadruki na odzieży sportowej, ochronnej, gastronomicznej itp.
• dystrybucja pucharów, medali, upominków i gadżetów
• trening personalny dla biegaczy i grup sportowych
• haft komputerowy • grafika komputerowa

USŁUGI • DYSTRYBUCJA • TRENING

PASJĘ WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU 
ŁĄCZYMY ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Wesela ✦ Chrzciny
Sala bankietowa

Osiemnastki ✦ Stypy
Imprezy okolicznościowe

Komunie ✦ Bankiety

tel. 63 220 76 03, kom. 505 018 804
Restauracja Pod Białą Różą, ul. Poznańska 41, Słupca

Van Den Doel Poland Sp. z o.o.
Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca • tel. 63 21 31 164, 63 21 31 165

www.doelonions.com

P R O D U C E N T  C E B U L I   S M A ŻO N E J

WYTWÓRNIA 
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
„SŁOWIANKA-WIERZBOCICE”

Wierzbocice 48, 62-400 Słupca
tel. 63 274 32 30

tel. kom. 661 722 159
e-mail: slowiankawierzbocice@o2.pl

MAKARON DOMOWYMAKARON DOMOWY 62-400 SŁUPCA, PIOTROWICE, UL. SŁUPECKA 6
� 600 046 280   � Szkółka Drzew i Krzewów Piotrowice

�  bogaty asortyment drzew i krzewów ozdobnych
�  wysoka jakość roślin oraz przystępne ceny
�  fachowa obsługa i doradztwo
�  zakładanie, pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
�  sprzedaż oraz instalacja systemów nawadniania
�  sprzedaż środków ochrony roślin
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

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

Korekta: Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy w Słupcy

GMINA GMINA
SŁUPCA SŁUPCA

MAPA GMINY

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.



Koszuty 7, 62-400 Słupca

tel. 695 653 464
e-mail: zbinchem@gmail.com

środki ochrony roślin • nawozy

GRAVET
GABINET WETERYNARYJNY
SALON PIELĘGNACYJNY DLA PSÓW I KOTÓW

62-400 Słupca
ul. Gen. Sikorskiego 3a
RECEPCJA � 518 222 232

LEKARZ � 696 705 180
LEKARZ � 666 475 330www.gabinetgravet.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.   900-1900

sobota     900-1400

niedziele i święta DYŻUR

KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.
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STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.
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KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.
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STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.
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KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.

SKUP ZŁOMU STALOWEGOSKUP ZŁOMU STALOWEGO
�  metali kolorowych
�  akumulatorów
�  katalizatorów

Koszuty 48 • Zapraszamy w godz. 800-1600, w soboty 800-1300

�� 602 772 368   602 772 368  �� 63 246 87 64 63 246 87 64

RAFIK Rafał Jaszczak
Posada 11H

62-402 OstrowiteŻWIROWNIAŻWIROWNIA
�  piasek, żwir, 

ziemia ogrodowa
�  transport wywrotkami 

18 i 25 ton
�  przyjmowanie 

i składowanie odpadów

✆ 600 702 707

www.zwirowniajaszczak.pl

Wikarsport & Trener Personalny
Hubert Pokrop 

Cienin Zaborny - Parcele 25A, 62-400 SŁUPCA
� wikarsport@wp.pl 

� 693 685 098  � 883 456 546

• nadruki na odzieży sportowej, ochronnej, gastronomicznej itp.
• dystrybucja pucharów, medali, upominków i gadżetów
• trening personalny dla biegaczy i grup sportowych
• haft komputerowy • grafika komputerowa

USŁUGI • DYSTRYBUCJA • TRENING

PASJĘ WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU 
ŁĄCZYMY ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Wesela ✦ Chrzciny
Sala bankietowa

Osiemnastki ✦ Stypy
Imprezy okolicznościowe

Komunie ✦ Bankiety

tel. 63 220 76 03, kom. 505 018 804
Restauracja Pod Białą Różą, ul. Poznańska 41, Słupca

Van Den Doel Poland Sp. z o.o.
Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca • tel. 63 21 31 164, 63 21 31 165

www.doelonions.com

P R O D U C E N T  C E B U L I   S M A ŻO N E J

WYTWÓRNIA 
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
„SŁOWIANKA-WIERZBOCICE”

Wierzbocice 48, 62-400 Słupca
tel. 63 274 32 30

tel. kom. 661 722 159
e-mail: slowiankawierzbocice@o2.pl

MAKARON DOMOWYMAKARON DOMOWY 62-400 SŁUPCA, PIOTROWICE, UL. SŁUPECKA 6
� 600 046 280   � Szkółka Drzew i Krzewów Piotrowice

�  bogaty asortyment drzew i krzewów ozdobnych
�  wysoka jakość roślin oraz przystępne ceny
�  fachowa obsługa i doradztwo
�  zakładanie, pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
�  sprzedaż oraz instalacja systemów nawadniania
�  sprzedaż środków ochrony roślin
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

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

Korekta: Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy w Słupcy

GMINA GMINA
SŁUPCA SŁUPCA

MAPA GMINY
STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.
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KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.

SKUP ZŁOMU STALOWEGOSKUP ZŁOMU STALOWEGO
�  metali kolorowych
�  akumulatorów
�  katalizatorów
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�� 602 772 368   602 772 368  �� 63 246 87 64 63 246 87 64
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Wikarsport & Trener Personalny
Hubert Pokrop 

Cienin Zaborny - Parcele 25A, 62-400 SŁUPCA
� wikarsport@wp.pl 

� 693 685 098  � 883 456 546

• nadruki na odzieży sportowej, ochronnej, gastronomicznej itp.
• dystrybucja pucharów, medali, upominków i gadżetów
• trening personalny dla biegaczy i grup sportowych
• haft komputerowy • grafika komputerowa

USŁUGI • DYSTRYBUCJA • TRENING

PASJĘ WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU 
ŁĄCZYMY ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Wesela ✦ Chrzciny
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Osiemnastki ✦ Stypy
Imprezy okolicznościowe

Komunie ✦ Bankiety

tel. 63 220 76 03, kom. 505 018 804
Restauracja Pod Białą Różą, ul. Poznańska 41, Słupca

Van Den Doel Poland Sp. z o.o.
Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca • tel. 63 21 31 164, 63 21 31 165

www.doelonions.com
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� 600 046 280   � Szkółka Drzew i Krzewów Piotrowice

�  bogaty asortyment drzew i krzewów ozdobnych
�  wysoka jakość roślin oraz przystępne ceny
�  fachowa obsługa i doradztwo
�  zakładanie, pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
�  sprzedaż oraz instalacja systemów nawadniania
�  sprzedaż środków ochrony roślin
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STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.



Koszuty 7, 62-400 Słupca

tel. 695 653 464
e-mail: zbinchem@gmail.com

środki ochrony roślin • nawozy

GRAVET
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LEKARZ � 666 475 330www.gabinetgravet.pl

Godziny otwarcia:
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sobota     900-1400

niedziele i święta DYŻUR

KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.

SKUP ZŁOMU STALOWEGOSKUP ZŁOMU STALOWEGO
�  metali kolorowych
�  akumulatorów
�  katalizatorów
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�� 602 772 368   602 772 368  �� 63 246 87 64 63 246 87 64
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�  piasek, żwir, 
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�  przyjmowanie 
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Wikarsport & Trener Personalny
Hubert Pokrop 

Cienin Zaborny - Parcele 25A, 62-400 SŁUPCA
� wikarsport@wp.pl 

� 693 685 098  � 883 456 546

• nadruki na odzieży sportowej, ochronnej, gastronomicznej itp.
• dystrybucja pucharów, medali, upominków i gadżetów
• trening personalny dla biegaczy i grup sportowych
• haft komputerowy • grafika komputerowa

USŁUGI • DYSTRYBUCJA • TRENING
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STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.

Koszuty 7, 62-400 Słupca

tel. 695 653 464
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KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.

SKUP ZŁOMU STALOWEGOSKUP ZŁOMU STALOWEGO
�  metali kolorowych
�  akumulatorów
�  katalizatorów

Koszuty 48 • Zapraszamy w godz. 800-1600, w soboty 800-1300

�� 602 772 368   602 772 368  �� 63 246 87 64 63 246 87 64

RAFIK Rafał Jaszczak
Posada 11H

62-402 OstrowiteŻWIROWNIAŻWIROWNIA
�  piasek, żwir, 

ziemia ogrodowa
�  transport wywrotkami 

18 i 25 ton
�  przyjmowanie 

i składowanie odpadów

✆ 600 702 707

www.zwirowniajaszczak.pl

Wikarsport & Trener Personalny
Hubert Pokrop 

Cienin Zaborny - Parcele 25A, 62-400 SŁUPCA
� wikarsport@wp.pl 

� 693 685 098  � 883 456 546

• nadruki na odzieży sportowej, ochronnej, gastronomicznej itp.
• dystrybucja pucharów, medali, upominków i gadżetów
• trening personalny dla biegaczy i grup sportowych
• haft komputerowy • grafika komputerowa

USŁUGI • DYSTRYBUCJA • TRENING

PASJĘ WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU 
ŁĄCZYMY ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Wesela ✦ Chrzciny
Sala bankietowa

Osiemnastki ✦ Stypy
Imprezy okolicznościowe

Komunie ✦ Bankiety

tel. 63 220 76 03, kom. 505 018 804
Restauracja Pod Białą Różą, ul. Poznańska 41, Słupca

Van Den Doel Poland Sp. z o.o.
Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca • tel. 63 21 31 164, 63 21 31 165

www.doelonions.com

P R O D U C E N T  C E B U L I   S M A ŻO N E J

WYTWÓRNIA 
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
„SŁOWIANKA-WIERZBOCICE”

Wierzbocice 48, 62-400 Słupca
tel. 63 274 32 30

tel. kom. 661 722 159
e-mail: slowiankawierzbocice@o2.pl

MAKARON DOMOWYMAKARON DOMOWY 62-400 SŁUPCA, PIOTROWICE, UL. SŁUPECKA 6
� 600 046 280   � Szkółka Drzew i Krzewów Piotrowice

�  bogaty asortyment drzew i krzewów ozdobnych
�  wysoka jakość roślin oraz przystępne ceny
�  fachowa obsługa i doradztwo
�  zakładanie, pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
�  sprzedaż oraz instalacja systemów nawadniania
�  sprzedaż środków ochrony roślin
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

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

Korekta: Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Gminy w Słupcy

GMINA GMINA
SŁUPCA SŁUPCA

MAPA GMINY
STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.
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KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.
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�  piasek, żwir, 

ziemia ogrodowa
�  transport wywrotkami 

18 i 25 ton
�  przyjmowanie 

i składowanie odpadów

✆ 600 702 707

www.zwirowniajaszczak.pl

Wikarsport & Trener Personalny
Hubert Pokrop 

Cienin Zaborny - Parcele 25A, 62-400 SŁUPCA
� wikarsport@wp.pl 

� 693 685 098  � 883 456 546

• nadruki na odzieży sportowej, ochronnej, gastronomicznej itp.
• dystrybucja pucharów, medali, upominków i gadżetów
• trening personalny dla biegaczy i grup sportowych
• haft komputerowy • grafika komputerowa

USŁUGI • DYSTRYBUCJA • TRENING

PASJĘ WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU 
ŁĄCZYMY ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Wesela ✦ Chrzciny
Sala bankietowa

Osiemnastki ✦ Stypy
Imprezy okolicznościowe

Komunie ✦ Bankiety

tel. 63 220 76 03, kom. 505 018 804
Restauracja Pod Białą Różą, ul. Poznańska 41, Słupca

Van Den Doel Poland Sp. z o.o.
Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca • tel. 63 21 31 164, 63 21 31 165

www.doelonions.com

P R O D U C E N T  C E B U L I   S M A ŻO N E J

WYTWÓRNIA 
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
„SŁOWIANKA-WIERZBOCICE”

Wierzbocice 48, 62-400 Słupca
tel. 63 274 32 30

tel. kom. 661 722 159
e-mail: slowiankawierzbocice@o2.pl

MAKARON DOMOWYMAKARON DOMOWY 62-400 SŁUPCA, PIOTROWICE, UL. SŁUPECKA 6
� 600 046 280   � Szkółka Drzew i Krzewów Piotrowice

�  bogaty asortyment drzew i krzewów ozdobnych
�  wysoka jakość roślin oraz przystępne ceny
�  fachowa obsługa i doradztwo
�  zakładanie, pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
�  sprzedaż oraz instalacja systemów nawadniania
�  sprzedaż środków ochrony roślin
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SŁUPCA SŁUPCA

MAPA GMINY
STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.



Koszuty 7, 62-400 Słupca

tel. 695 653 464
e-mail: zbinchem@gmail.com

środki ochrony roślin • nawozy

GRAVET
GABINET WETERYNARYJNY
SALON PIELĘGNACYJNY DLA PSÓW I KOTÓW

62-400 Słupca
ul. Gen. Sikorskiego 3a
RECEPCJA � 518 222 232

LEKARZ � 696 705 180
LEKARZ � 666 475 330www.gabinetgravet.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.   900-1900

sobota     900-1400

niedziele i święta DYŻUR

KILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCAKILKA SŁÓW O GMINIE SŁUPCA
Gmina Słupca zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w powiecie słupeckim, niegdyś powiat koniński. Jej powierzchnia wynosi ok. 145 km2 i za-
mieszkuje ją około 9500 mieszkańców. 

Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy 
miasto Słupcę, gdzie znajduje się siedziba władz samorządowych. Dostęp do usytuowa-
nych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia 
różnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w Gminie 
Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Użytki rolne stanowią ok. 88% obszaru 
gminy. Dominują grunty orne o wyższej niż przeciętna w województwie jakości gleb. Nie 
brakuje również terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
produkcję i usługi.

DLA INWESTORÓWDLA INWESTORÓW
Dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca 

przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferujemy korzystne 
warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady A2, bocznicy kolejowej oraz 
miast, takich jak Poznań i Konin.

Oferta terenów o pow. około 128 ha w miejscowości Kąty
• Maksymalna dostępna powierzchnia: ok. 128 ha.
• Odległości: Poznań (80 km), Warszawa (230 km).
• Przeznaczenie w miejscowym planie: produkcja i usługi.
• Obecne użytkowanie: rolnicze.

• Droga dojazdowa: droga wojewódzka nr 466.
• Autostrady i drogi krajowe: autostrada A2/E30 (węzeł w Wierzbocicach), droga krajo-

wa DK92 (odległość 4,5 km).
• Kolej: bocznica w Słupcy (6 km).
• Lotniska: Poznań Ławica (80 km), Warszawa Okęcie (230 km).

W ostatnich latach jedną z największych inwestycji w Gminie Słupca była budowa 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków, na której teren została również przeniesiona siedziba 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

SPORTOWA GMINASPORTOWA GMINA
Bieg Uliczny „Cienińska Szóstka” – to najważniejsze wydarzenie sportowe w Gminie 

Słupca – święto sportu, którego organizatorami są Gmina Słupca wraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cieninie Zabornym. W przygotowania corocznie włączają się sympatycy sportu 
oraz wolontariusze. Dyrektorem Biegu jest Hubert Pokrop – polski lekkoatleta specjalizu-
jący się w biegach średnich i długich, medalista mistrzostw kraju w różnych kategoriach 
wiekowych, reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych juniorów oraz młodzie-

żowców. I edycja Biegu miała miejsce w 2014 roku. W 2019 roku w ramach VI Edycji Biegu 
Ulicznego „CIENIŃSKA SZÓSTKA” pod hasłem – Pobiegnij z Mistrzyniami zorganizowano 8. 
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet w Biegu Ulicznym na 5 km. Organizatorzy pięć lat roz-
wijali swą imprezę sportową, aby mogli stanąć w konkursie wśród innych kandydatów, pre-
tendujących do ich organizacji (wcześniej tego typu mistrzostwa były rozgrywane w mia-
stach takich jak Kleszczów czy Warszawa-Ursynów). W miejscowości Drążna wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, które wyposażone jest w bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią i „pia-
skownicą”, boisko do piłki koszykowej, piłki ręcznej, siatkowej i kort tenisowy. W miejsco-
wościach Koszuty i Kowalewo-Opactwo przy szkołach podstawowych usytuowane są sale 
sportowe. Korzystają z nich uczniowie, ale też grupy zorganizowane poza zajęciami szkol-
nymi. Infrastruktura hal pozwala na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkową, piłkę ręczną, 
piłkę nożną, unihokeja i innych gier rekreacyjno-sportowych.

GMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓWGMINA SŁUPCA DLA TURYSTÓW
Oprócz terenów rozwojowych inwestycyjnie w gminie można znaleźć zaciszne miejsca 

wypoczynku, gdyż w pobliżu Jeziora Powidzkiego, z którym graniczy gmina usytuowane są 
takie miejscowości, jak Kochowo i Piotrowice, które są częścią żółtego szlaku turystyczne-
go na trasie: Słupca – Piotrowice – Mieczownica – Kochowo – Powidz – Skorzęcin. Wody 
Jeziora Słupeckiego, którego część znajduje się w miejscowościach gminy, zachęcają do od-
wiedzin wędkarzy, a Jezioro Powidzkie, które graniczy z gminą, przyciąga zwolenników ak-
tywnego wypoczynku. Niewątpliwie podczas wypraw szlakiem można podziwiać uroki Po-
widzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowościach Piotrowice, 
Kochowo, Niezgoda, Korwin i Józefowo.

Na terenie gminy nie brakuje ciekawych miejsc dla miłośników historii, jak np.: zabyt-
kowe kościoły, pomniki bohaterów wojennych, a także liczne przydrożne kapliczki.

SKUP ZŁOMU STALOWEGOSKUP ZŁOMU STALOWEGO
�  metali kolorowych
�  akumulatorów
�  katalizatorów

Koszuty 48 • Zapraszamy w godz. 800-1600, w soboty 800-1300

�� 602 772 368   602 772 368  �� 63 246 87 64 63 246 87 64

RAFIK Rafał Jaszczak
Posada 11H

62-402 OstrowiteŻWIROWNIAŻWIROWNIA
�  piasek, żwir, 

ziemia ogrodowa
�  transport wywrotkami 

18 i 25 ton
�  przyjmowanie 

i składowanie odpadów

✆ 600 702 707

www.zwirowniajaszczak.pl

Wikarsport & Trener Personalny
Hubert Pokrop 

Cienin Zaborny - Parcele 25A, 62-400 SŁUPCA
� wikarsport@wp.pl 

� 693 685 098  � 883 456 546

• nadruki na odzieży sportowej, ochronnej, gastronomicznej itp.
• dystrybucja pucharów, medali, upominków i gadżetów
• trening personalny dla biegaczy i grup sportowych
• haft komputerowy • grafika komputerowa

USŁUGI • DYSTRYBUCJA • TRENING

PASJĘ WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA SPORTU 
ŁĄCZYMY ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

Wesela ✦ Chrzciny
Sala bankietowa

Osiemnastki ✦ Stypy
Imprezy okolicznościowe

Komunie ✦ Bankiety

tel. 63 220 76 03, kom. 505 018 804
Restauracja Pod Białą Różą, ul. Poznańska 41, Słupca

Van Den Doel Poland Sp. z o.o.
Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca • tel. 63 21 31 164, 63 21 31 165

www.doelonions.com

P R O D U C E N T  C E B U L I   S M A ŻO N E J

WYTWÓRNIA 
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
„SŁOWIANKA-WIERZBOCICE”

Wierzbocice 48, 62-400 Słupca
tel. 63 274 32 30

tel. kom. 661 722 159
e-mail: slowiankawierzbocice@o2.pl

MAKARON DOMOWYMAKARON DOMOWY 62-400 SŁUPCA, PIOTROWICE, UL. SŁUPECKA 6
� 600 046 280   � Szkółka Drzew i Krzewów Piotrowice

�  bogaty asortyment drzew i krzewów ozdobnych
�  wysoka jakość roślin oraz przystępne ceny
�  fachowa obsługa i doradztwo
�  zakładanie, pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
�  sprzedaż oraz instalacja systemów nawadniania
�  sprzedaż środków ochrony roślin
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MAPA GMINY

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGOSTOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Słupca działa 16 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich działalność to część 

tradycji i kultury, m.in. organizowanie festynów i spotkań dla mieszkańców naszej gminy, 
dożynki, święto pieczonego ziemniaka, święto ogórka, Mikołajki, bale karnawałowe, An-
drzejki, „śledzik”, plecenie palm wielkanocnych. KGW uczestniczą w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez samorząd gminny czy powiatowy oraz w innych wydarzeniach, 
promujących Gminę Słupca. Organizują różnego rodzaju spotkania połączone ze szkolenia-
mi, uświetniają uroczystości gminne i państwowe, uczestniczą w wyjazdach do partner-
skiej Gminy Weimar/Lahn w Niemczech, prezentując swój dorobek kulinarny, artystyczny 
i rękodzieło. Panie poprzez swoje zaangażowanie stwarzają przestrzeń do integracji spo-
łeczności lokalnej, inicjują nowe działania.

Działalność ich ściśle związana jest z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż 
to właśnie w odnowionych i przystosowanych remizach strażackich mają siedziby Koła 
Gospodyń Wiejskich.

KLUBY SENIORA
Na terenie Gminy Słupca funkcjonują dwa Kluby Seniora: w miejscowości Cienin Ko-

ścielny – Klub Seniora PRZYJAŹŃ, w Cieninie Zabornym Klub seniora WRZOS. Oba stowa-
rzyszenia skupiają seniorów z pobliskich miejscowości, zapewniając spotkania okoliczno-
ściowe, wycieczki i inne aktywizujące seniorów działania. Infrastruktura w postaci świetlic 
wiejskich sprzyja rozwojowi kulturalnemu w miejscowościach, gdzie nie działa Ochotnicza 
Straż Pożarna i brak jest remizy. Są to: Niezgoda, Kąty oraz Koszuty. Tam inicjatywę przej-
mują Koła Gospodyń Wiejskich i inne stowarzyszenia.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Druhowie naszych jednostek, poza działalnością ratowniczą, podtrzymują tradycję 

i strzegą bezpieczeństwa i porządku w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Chęć rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz integracja mieszkańców wsi determinu-

jących ich ustawiczny rozwój. Na przestrzeni lat 2002-2016 gmina pozyskała 15 samocho-
dów bojowych, w tym 4 nowe. W Gminie Słupca swą działalność prowadzi 17 jednostek 
OSP, w tym jedna z terenu miasta Słupca. Z wyjątkiem jednej jednostki wszystkie posiadają 
remizy strażackie. Remizy na terenie gminy modernizowane są na bieżąco, ponieważ są 
przeważnie jedynym centrum kulturalnym w danej miejscowości. Środki na modernizacje 
pozyskiwane są ze środków zewnętrznych. Jednostki OSP znajdują się w następujących 
miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Gółkowo, Kamień, Kowalewo 
Opactwo, Marcewo, Młodojewo, Piotrowice, Pokoje, Rozalin, Wierzbocice, Wilczna, Wola 
Koszucka-Parcele, Wierzbno, Korwin i miasto Słupca. Jednostka OSP Kamień w 1997 r. zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i od tego czasu priorytetem 
stała się działalność bojowa. Ochotnicze Straże Pożarne to szeroko rozumiana działalność 
kulturalna i wychowawcza, to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to udział w uroczysto-
ściach kościelnych i środowiskowych. Przy jednostkach OSP Drążna i Kamień działają Kluby 
Honorowych Dawców KRWI (HDK).

PARTNERSKA GMINA W NIEMCZECHPARTNERSKA GMINA W NIEMCZECH
W dniu 22 lipca 2006 roku podpisano akt współpracy między Gminą Słupca a Gminą 

Weimar (Lahn) w Niemczach. Początkowo współpraca polegała na wymianie młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych. W kolejnych latach przedstawiciele partnerskich samorządów z różny-
mi grupami społecznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami odwiedzali zaprzyjaźnione 
gminy. Dzięki wizytom między gminami wymieniano doświadczenia w dziedzinie sportu, 
ochrony środowiska, rzemiosła i sztuki, na polu działania ochotniczych straży pożarnych 
czy innych stowarzyszeń.



GMINAGMINA
SŁUPCASŁUPCA

Punkty Kasowe w Słupcy
•  ul. Sienkiewicza 16

tel. 63 275 87 43
•  ul. Pułaskiego 21

tel. 63 275 87 50
•  ul. Traugutta 16

tel. 63 275 10 08
•  ul. Ratajczaka 1

tel. 63 243 69 80

Bank Spółdzielczy w Słupcy
Partner na dobre i złe czasy

Oddział w Kleczewie
ul. Wodna 2 

62-540 Kleczew
tel. 63 270 10 27 

CENTRALA: ul. Mickiewicza 2, 62-400 Słupca • tel. 63 275 87 10, fax 63 275 87 11
e-mail: bs@bsslupca.pl        www.bsslupca.pl

Oddział w Lądku
ul. Konińska 9
62-406 Lądek

tel. 63 275 87 45

Punkt Kasowy 
w Budzisławiu Kościelnym

ul. Wilczyńska 1
62-541 Budzisław Kościelny

tel. 63 268 17 01

Punkt Kasowy 
w Ciążeniu 

ul. Wolności 54 
62-404 Ciqżeń

tel. 63 275 87 41

Oddział w Ostrowitem
ul. Słoneczna 3 

62-402 Ostrowite
tel. 63 275 87 33 

W OFERCIE BANKU: 

• DEPOZYTY

• KREDYTY I LOKATY

• SKUP/SPRZEDAŻ WALUT

• BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

• BANKOWOŚĆ MOBILNA

• UBEZPIECZENIA

• WPŁATY DO INNYCH BANKÓW

•  usługi •  usługi 
koparkoładowarkąkoparkoładowarką

•  usługi kruszarką•  usługi kruszarką
•  usługi wywrotką•  usługi wywrotką
•  handel materiałami sypkimi: •  handel materiałami sypkimi: 

żwir, kruszywo, piasek, czarnoziemżwir, kruszywo, piasek, czarnoziem

•  odbiór i recykling gruzu•  odbiór i recykling gruzu

Gółkowo 6Gółkowo 6
62-400 Słupca62-400 Słupca

��  691 591 490691 591 490
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