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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

PO£O¯ENIE

Gmina S³upia le¿y w po³udniowo-zachodniej czêœci powiatu koneckiego. 
Czêœæ gminy znajduje siê w obrêbie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.  

Przez gminê przebiegaj¹ dwa g³ówne szlaki komunikacyjne Koñskie-
-W³oszczowa i Kielce-£opuszno-Przedbórz-Piotrków Trybunalski, które przecinaj¹ 
siê w miejscowoœci Wólka. Wspomniane drogi pozwalaj¹ na stosunkowo ³atwe 
po³¹czenia autobusowe, uzupe³niane komunikacj¹ mikrobusow¹ z Kielcami, 
Koñskimi, £odzi¹, W³oszczow¹, Krakowem, Warszaw¹. Przez teren gminy przebiega 
Centralna Magistrala Kolejowa, jednak bez ¿adnej lokalnej stacji. 

LUDNOŒÆ I MIEJSCOWOŒCI

2Powierzchnia gminy liczy 106 km  . Zamieszkuje j¹ ok.3.700 mieszkañców 
w 18 so³ectwach, w tym: Bia³y £ug- 85, Budzis³aw - 219, Czerwona Wola Wieœ-167, 
Czerwona Wola Kolonia- 114, Hucisko - 115, Mnin- 607, Olszówka- 89, Piaski- 86, 
Pijanów- 191, Pilczyca- 327, Radwanów Wieœ - 103, Radwanów Kolonia- 117, Ruda 
Pilczycka- 393, Rytlów- 71, Sk¹pe- 173, S³upia- 302, Wólka- 377, Zaostrów- 194. 
Nazwa gminy pochodzi od miejscowoœci S³upia, w której znajduje siê siedziba w³adz 
administracyjnych.

W so³ectwach: Czerwona Wola Mnin, S³upia, Pilczyca i Ruda Pilczycka 
dzia³aj¹ Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, a ich stra¿nice s³u¿¹ mieszkañcom jako œwietlice. 
Na terenie gminy znajduj¹ siê cztery szko³y podstawowe, Gimnazjum Publiczne oraz 
Oœrodek Zdrowia w S³upi z podleg³¹ placówk¹ w Mninie. Przy szkole Podstawowej 
w Pilczycy dzia³a Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy (ULKS-Pilczyca) z sekcjami 
tenisa sto³owego, badmintona i pi³ki no¿nej. Klub postawi³ sobie za zadanie 
krzewienie kultury fizycznej nie tylko wœród m³odzie¿y ale równie¿ wœród ca³ych 
rodzin, poprzez organizowanie turniejów tenisa sto³owego, pi³ki no¿nej itp. pomiêdzy 
poszczególnymi miejscowoœciami. W miejscowoœci S³upia codziennie pracuje 
lecznica weterynaryjna. Sieci wodoci¹gowa i telefoniczna pokrywaj¹ ca³¹ gminê. 
Ma ona g³ównie charakter rolniczy z dominacj¹ produkcji mleka i trzody chlewnej. 
Prowadzonych jest tutaj 1040 gospodarstw rolnych, z czego 30% o powierzchni 
powy¿ej 7ha. Brak przemys³u zadecydowa³ o rolniczym charakterze gminy, co mia³o 
korzystny wp³yw na stan œrodowiska naturalnego. Dziêki temu gmina posiada walory 
ekologiczne tj. czyste powietrze i nie ska¿on¹ wodê, które stanowi¹ doskona³¹ bazê do 
rozwoju agroturystyki. Strategia rozwoju gminy przewiduje rozwój tej sfery us³ug, 
jako alternatywnego Ÿród³a dochodu dla mieszkañców. Mo¿liwoœæ uzyskania 
œrodków z funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zapewne przyczyni siê do 
rozwoju agroturystyki i jej bazy lokalowej. 

Na terenie gminy istniej¹ niewielkie zak³ady obróbki drewna, firmy 
œwiadcz¹ce us³ugi transportowe oraz firmy us³ugowo-handlowe zaopatrzenia do 
produkcji rolnej.

Do gminy S³upia mo¿na wjechaæ od strony Koñskich. Pierwsz¹ napotkan¹ 
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wtedy miejscowoœci¹ jest Pijanów. Miejscowoœæ liczy ok. 200 mieszkañców. 
W okresie miêdzywojennym istnia³a gmina Pijanów z siedzib¹ w S³upi.

Skrêcaj¹c w prawo w kierunku na Pilczycê-Góry Mokre po przejechaniu 
oko³o 2 km doje¿d¿amy do miejscowoœci Radwanów Wieœ. Nazwa miejscowoœci 
pochodzi od staropolskiej nazwy Radwan. �ród³a historyczne podaj¹, ¿e w 1827 r. 
by³o tu 16 domów i 107 mieszkañców. W 1876 r. wymieniany by³ folwark i m³yn 
wodny. M³yn zapewne musia³ znajdowaæ przy przep³ywaj¹cej rzece, na co wskazuje 
znajduj¹cy siê staw po prawej stronie drogi granicz¹cy z placem szko³y podstawowej. 
Obecnie miejscowoœæ dzieli siê na Radwanów Wieœ i Radwanów Koloniê.

Przed budynkiem szko³y skrêcamy w prawo, a po przejechaniu Kolonii 
Radwanów doje¿d¿amy do miejscowoœci Bia³y £ug . W miejscowoœci tej znajduje siê 
kamienny obelisk, upamiêtniaj¹cy bitwê partyzanck¹ stoczon¹ w dniu 27.10.1944r. 
przez oddzia³ 25 P.P.AK z przewa¿aj¹cymi  si³ami Wermachtu i SS. 

Wracamy do Radwanowa. Kolejn¹ miejscowoœci¹, jak¹ napotykamy jest 
Olszówka, z której po przejechaniu ok. 2,5 km, doje¿d¿amy do Pilczycy. Nazwa 
miejscowoœci wywodzi siê od rzeki Pilicy. Najstarsza pisemna wzmianka o Pilczycy 
pochodzi z 1325 r. i jest w niej mowa o dziesiêcinie snopowej wsi Sk¹pe sk³adanej 
koœcio³owi Parafii Zaleœna, bo tak wówczas nazywano parafiê w Pilczycy. 
Z miejscowoœci¹ t¹ zwi¹zany jest ¿yj¹cy w XVII w. Jan Chryzostom Pasek, s³ynny 
autor pamiêtników, który by³ drugim mê¿em w³aœcicielki dóbr Pilczyca Anny £¹ckiej 
z Ramsowiczów. Jej prochy spoczywaj¹ pod poprzednio istniej¹cymi koœcio³ami. 
W 1723 r. nowy w³aœciciel Pilczycy Franciszek Zaremba, komornik ziemski sieradzki, 
otrzyma³ od króla Augusta przywilej za³o¿enia miasta na terenie wsi Pilczyca. 
Z przywileju tego nie skorzysta³. Obecnie w miejscowoœci Pilczyca na uwagê 
zas³uguje koœció³ parafialny murowany pod wezwaniem œw. Micha³a, wybudowany w 
latach 1930-1950. 

Posiada on trzy nawy; w 
g³ównej znajduje siê o³tarz 
z  o b r a z e m  M a t k i  B o s k i e j  
z  D z i e c i ¹ t k i e m  n a  r ê k u ,  
a w nawach bocznych o³tarze œw. 
Micha³a i œw. Józefa. W koœciele 
znajduje siê kaplica z obrazem 
Chrystusa Mi³osiernego. Poprzedni 
koœció³ murowany, wybudowany
 w latach 1851-1859 za proboszcza 
ks. Jana Szkoruciñskiego, sp³on¹³ 
w 1920 r. W drodze na cmentarz, po 
prawej stronie napotykamy kaplicê 
œw. Barbary, wybudowan¹ w 1890 r. 
w miejsce modrzewiowej kaplicy 
z 1696 r. W kaplicy drewniany o³tarz 
gotycki z obrazem œw. Barbary. 
O  g ³ ê b o k i m  p a t r i o t y z m i e  
mieszkañców œwiadczy tablica 
p a m i ¹ t k o w a  p o œ w i ê c o n a  
T a d e u s z o w i  K o œ c i u s z c e  
a umieszczona na zewn¹trz kaplicy. 

Koœció³ parafialny w Pilczycy



 

w œredniowieczu. Pierwsze wzmianki o miejscowoœci pochodz¹ z XVI w. i œwiadcz¹ 
ju¿ o charakterze rolniczym miejscowoœci. W koñcu XIX wieku Tomasz Zamojski 
odkupi³ od rodziny Zarembów maj¹tek Pilczyca i wybudowa³ zespó³ pa³acowy wraz z 
du¿ym parkiem w stylu angielskim w Rudzie Pilczyckiej w miejscu drewnianego 
dworu.W 1901r. Tomasz Zamojski sprzeda³ maj¹tek wraz z zespo³em pa³acowym 
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Na tutejszym cmentarzu 
znajduje siê kilka godnych uwagi 
nagrobków. Tu¿ przy wejœciu zwraca 
uwagê ok. 2 metrów wysokoœci 
pomnik przedstawiaj¹cy pos¹g  
anio³a , a kilka metrów za nim 
grobowiec rodzin Moeller i Lipskich  
z po³owy XIX wieku. Jest w formie 
baldachimu odlanego z ¿eliwa. 
Prawdopodobnie zosta³a odlana w 
odlewni ¿eliwa Jacka Lipskiego 
dziedzica dóbr Sk¹pego. Jacek 
Lipski by³ równie¿ budowniczym 
koœcio³a parafialnego z po³owy XIX 
w. Na uwagê zas³uguje równie¿ 
grobowiec rodzinny Zarembów, 
w³aœcicieli dóbr w Pilczycy i Rudzie 
Pilczyckiej oraz kamienna p³yta 
grobu ks. Jan Szkoruciñskiego. 

W 1876 r. Pilczycê obrano 
za  miejsce  s¹du gminnego,  
a dziedzica Józefa Zarembê za 
sêdziego gminnego.

Obecn ie  w mie j scowoœc i  
Pilczyca znajduje siê szko³a podstawowa. 
Do niedawna obok budynku obecnej 
szko³y podstawowej sta³ budynek 
murowany, pe³ni¹cy rolê siedziby 
w³aœcicieli dóbr Pilczyca do koñca XIX 
wieku. Nastêpnie w budynku tym ¿ona 
w³aœciciela maj¹tku Pilczyca hrabina 
Zofia Zamojska prowadzi³a tzw. 
Ochronkê, do której uczêszcza³y dzieci z 
okolicznych wiosek. Uczy³y w niej dwie 
nauczycielki utrzymywane przez hrabinê, 
a nauka by³a tajna. Po odzyskaniu 
niepodleg³oœci w paŸdzierniku 1920r. w 
budynku utworzona zosta³a 2 klasowa 
szko³a publiczna. Szko³a podstawowa 
znajdowa³a siê w tym budynku do 1993 r.

Ruda Pilczycka znajduje siê w 
odleg³oœci 1,5 km od Pilczycy w kierunku 
na Przedbórz. Nazwa miejscowoœci 
w y w o d z i  s i ê  o d  k o p a l n i  r u d y  
wydobywanej w osadzie górniczej ju¿ 

Tablica pami¹tkowa w Pilczycy. 
Ufundowana przez ch³opów polskich

w 100-n¹ rocznicê œmierci 
Tadeusza Koœciuszki w 1917 r.

Nagrobek ¿eliwny rodziny Zarembów 
w Pilczycy
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kuzynowi W³adys³awowi Zamojskiemu. ¯ona Hrabiego Zamojskiego Zofia by³a 
za³o¿ycielk¹ Ochronki w Pilczycy. By³a równie¿ prezesk¹ Katolickiego 
Stowarzyszenia Kobiet Archidiecezji Warszawskiej wiceprezesk¹ Zarz¹du 
Zjednoczenia Katolickiego Zwi¹zku Kobiet, cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii 
Katolickiej Organizacji Kobiet.

Gdy w 1919 r. wybuch³a wojna polsko-sowiecka, syn Stanis³aw oraz córka 
Maria Ró¿a zaci¹gnêli siê na ochotnika do wojska. Stanis³aw z u³anami 
Krechowieckimi ruszy³ na front a Maria Ró¿a zwana Marul¹ zosta³a przyjêta do 
szpitala frontowego. Obecnie w zespole pa³acowym znajduje siê Dom Pomocy 
Spo³ecznej. W okalaj¹cym DPS parku mo¿emy spotkaæ kilka okaza³ych, rzadkich 
gatunków drzew takich jak: choina kanadyjska, daglezja, sosna wejmutka, d¹b b³otny, 
buk czerwony, tulipanowiec amerykañski. Park zajmuje powierzchniê kilku hektarów, 
stanowi wspania³e otoczenie Domu Pomocy Spo³ecznej i jest miejscem spacerów 
zarówno pensjonariuszy, jak i mieszkañców. 

W 2004 r. rozpoczêto rozbudowê Domu Pomocy Spo³ecznej, a po jej 
zakoñczeniu przewiduje siê mo¿liwoœæ wynajmu miejsc noclegowych. O œwietnoœci 
zespo³u pa³acowego w Rudzie Pilczyckiej œwiadcz¹ te¿ zachowane do dziœ 
pozosta³oœci z koñca XIX w., a wœród nich stodo³y, obory, spichlerze oraz pracuj¹cy do 
dnia dzisiejszego m³yn z po³owy XIX w. Do II wojny œwiatowej obok m³yna 
znajdowa³ siê tartak który wraz z m³ynem by³y napêdzany maszyn¹ parow¹. 
Pracownicy folwarczni zamieszkiwali w tzw. ,,czworakach” z 1914 r., które zosta³y 
przeniesione do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W czasie II wojny œwiatowej 
okoliczne lasy by³y schronieniem dla partyzantów Armii Krajowej. W dniu 8 sierpnia 
1944r miejscowoœæ by³a miejscem potyczki ¿o³nierzy Armii Krajowej z oddzia³ami 
niemieckimi, które stacjonowa³y w zespole pa³acowym. Zdarzenie upamiêtnione 
zosta³o obeliskiem kamiennym, który znajduje siê obok siedziby leœnictwa Ruda 
Pilczycka. Miejscowoœæ po³o¿ona jest nad rzek¹ Czarn¹ Praw¹. Id¹c w górê rzeki 
w pobliskim lesie bobry wybudowa³y swoje tamy. Napotkamy tam te¿ wydrê oraz 
czarnego bociana.

W Rudzie Pilczyckiej istnieje mo¿liwoœæ zakwaterowania w gospodarstwie 
agroturystycznym u Pañstwa Bo¿eny i Stanis³awa Lisów zamieszka³ych pod nr 12 
oraz pobierania nauki jazdy konnej, zarówno przez osoby doros³e jak i dzieci, 
w gospodarstwie Pana W³adys³awa Wójcika zamieszka³ego pod nr 2.

Zespó³ pa³acowy w Rudzie Pilczyckiej
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Z Rudy Pilczyckiej wracamy do Pilczycy w której mijamy z prawej strony 
budynek szko³y podstawowej i skrêcamy w kierunku na Góry Mokre. Doje¿d¿amy do 
miejscowoœci Piaski. Znajduje siê tutaj kamienio³om, z którego wydobywano 
piaskowiec bia³y z przeznaczeniem na okoliczne budowy. Z kamienio³omu pochodzi 
piaskowiec u¿yty do budowy koœcio³a w Pilczycy. Opuszczaj¹c Piaski doje¿d¿amy do 
Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) po przejechaniu, której docieramy do 
miejscowoœci Zaostrów, za³o¿onej na gruntach rozparcelowanych w 1833 r. przez 
Jacka Lipskiego, wspomnianego wczeœniej budowniczego koœcio³a w Pilczycy 
z II po³. XIX wieku. Jacek Lipski za³o¿y³ równie¿ miejscowoœci Budzis³aw 
i Gabryjelów, które to wioski wziê³y nazwê od jego synów. 

Z Zaostrowia wracamy do CMK jedziemy do miejscowoœci Sk¹pe. 
Najstarsza pisemna wzmianka o tej miejscowoœci pochodzi z 1347 r. Jest w niej mowa 
o p³aceniu dziesiêciny koœcio³owi w Pilczycy. Wspomniany Jacek Lipski za³o¿y³ tutaj 
wielki piec odlewów ¿elaznych, w którym pracowa³o oko³o 300 robotników. 
Problemy z wod¹ przyczyni³y siê do zamkniêcia wielkiego pieca. Dowodem na 
istnienie fabryki jest znajduj¹cy siê na cmentarzu w Pilczycy nagrobek ¿eliwny 
stolarza modelowego fabryki w Sk¹pem.

Oko³o 1840 r. w tym samym miejscu za³o¿ono fabrykê wyrobów z drewna.
W szczególnoœci wyrabiano du¿o sztyftów do butów. W 1870 r. maj¹tek Sk¹pe naby³ 
Kazimierz Wojtkowski, a nastêpnie hrabia Aleksander Czapski, który zamkn¹³ 
fabrykê wyrobów z drewna, a w jej murach uruchomi³ gorzelniê, która funkcjonowa³a 
do pocz¹tku XX wieku. Do chwili obecnej widoczne s¹ pozosta³oœci po fabryce 
i gorzelni. W Sk¹pym na wzgórzu za stawem przy drodze Piotrków-Kielce znajduj¹ siê 
ruiny po folwarku.

Z miejscowoœci Sk¹pe mo¿emy dojechaæ do u¿ytku ekologicznego pod 
nazw¹ ,,Mokry Las”, zlokalizowanego pomiêdzy t¹ miejscowoœci¹ 
a Budzis³awem i Zaostrowem, zajmuj¹cego ok. 300 ha. Jest to naturalny ekosystem 
³¹kowo-bagienny, który stanowi ostojê rzadkich ptaków: cietrzewia, ¿urawia, 
derkacza oraz trzmielojada, œwierszczaka i pazia królowej z gromady owadów.
U¿ytek ekologiczny ,,Mokry Las” mo¿e byæ doskona³ym miejscem do prowadzenia 
zajêæ dla uczniów w ramach tzw. zielonej szko³y w oparciu o istniej¹c¹ na terenie 
gminy sieæ szkó³ . Z miejscowoœci 

Sk¹pe doje¿d¿amy do drogi relacji Koñskie-W³oszczowa, skrêcamy w lewo 
i docieramy do miejscowoœci Wólka. Miejscowoœæ po³o¿ona jest na przeciêciu dwóch 
wa¿nych dróg relacji Kielce-Piotrków-£ódŸ i Koñskie-W³oszczowa-Czêstochowa. 
W miejscowoœci znajduje siê szko³a Podstawowa, piekarnia oraz dwa sklepy. 
Skrêcaj¹c w kierunku na Kielce doje¿d¿amy do miejscowoœci Mnin. Dzieje Mnina 
nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z powstaniem koœcio³a i parafii. Pierwsza 
udokumentowana wzmianka o miejscowoœci pochodzi z 1347 r., kiedy biskup 
gnieŸnieñski Jaros³aw przeznaczy³ dziesiêciny z Mnina na uposa¿enie katedry 
w Krakowie. W 1424r. zosta³ wybudowany drewniany koœció³ pod wezwaniem 
Wszystkich Œwiêtych. O Mninie wspomina s³ynny polski historyk XV wieku Jan 
D³ugosz. W 1823 r. w³aœciciel Mnina hrabia Aleksander Colonna-Walewski wraz 
z ¿on¹ Tekl¹ ufundowali koœció³ murowany. Obecny koœció³ murowany zosta³ 
zbudowany w latach 1956-1963. Wykonany jest z piaskowca, posiada trzy nawy; 
œrodkow¹ wy¿sz¹ i dwie boczne ni¿sze. Wyposa¿enie wnêtrza koœcio³a, o³tarze w stylu 
renesansowo-barokowym i inne elementy jego wystroju zosta³y przeniesione 
z drewnianej kaplicy.W 1885r. zaborcy zlikwidowali prawo Mnina do organizowania
jarmarków w ka¿dy poniedzia³ek, ale kolejny w³aœciciel maj¹tku Mnin, 
dymisjonowany pu³kownik Jab³oñski,w 1909 r. wyjedna³ u w³adz rosyjskich
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przywrócenie przywileju. Epidemia cholery, która przesz³a przez ziemiê koneck¹ 
w drugiej po³owie XIX wieku nie ominê³a Mnina. Jej ofiary grzebano w osobnym 
miejscu zwanym Mokre. Nazwa ta figuruje dziœ jako czêœæ Mnina. 

W koñcu XIX wieku liczba mieszkañców Mnina wynosi³a 703 osoby. We wsi 
znajdowa³ siê folwark, gorzelnia i piec wapienny wykorzystuj¹cy miejscowe z³o¿a 
kamienia. Ruiny tych budowli zachowa³y siê do dnia dzisiejszego ale w z³ym stanie 
architektonicznym. Zaborca rosyjski w ramach programu wynaradawiania Polaków 
po powstaniu styczniowym, chc¹c zjednaæ sobie ch³opów, tworzy³ nowe wsie 
o rosyjskich nazwach. Nazwy wsi uleg³y z czasem spolszczeniu st¹d nazwa przysió³ka 
B³agodaæ. Pierwszy w odrodzonej Polsce spis powszechny ludnoœci przeprowadzony 
w 1921 r. wykaza³ 969 mieszkañców, spoœród których 97 by³o wyznania 
Moj¿eszowego. Pierwsza szko³a w Mninie powsta³a za czasów carskich w koñcu 
wieku XIX. Plac pod budowê przekaza³ Hrabia Colonne-Walewski. W 1931 r. dziêki 
staraniom miejscowej ludnoœci i wójta gminy wybudowano piêtrowy drewniany 
budynek szkolny, w którym nauczanie odbywa siê do dnia dzisiejszego. W opisie 
powiatu koneckiego z roku 1925 znajduje siê wzmianka, ¿e we wsi by³ tartak oraz 
m³yn zbo¿owy o napêdzie mechanicznym. Spis zabytków województwa kieleckiego 
z 1981 r. do trwa³ych œladów Mnina zalicza pozosta³oœci parku z dworem murowanym 
z XIX wieku, budynek dawnej murowanej karczmy z XIX wieku oraz zabytkowe 
wyposa¿enie koœcio³a. Wieœ w ostatnich latach zosta³a wzbogacona o sieæ 
wodoci¹gow¹ i telefoniczn¹. Na jej terenie funkcjonuj¹: szko³a podstawowa, 
biblioteka publiczna, oœrodek zdrowia, ochotnicza stra¿ po¿arna, punkt pocztowy, 
m³yn zbo¿owy, piêæ sklepów. Nad stawem pe³nym ryb znajduje siê bar i sklep. 

Z miejscowoœci Mnin poprzez Czerwon¹ Wolê, mo¿emy dojechaæ do S³upi. 
Pierwsze wzmianki o miejscowoœci S³upia pochodz¹ z 1521 r. i mówi¹ o p³aceniu 
dziesiêciny koœcio³owi w Pilczycy. Pierwotnie miejscowoœæ nazywano S³up. W 1827 
r. by³o tu 17 domów i 128 mieszkañców, a w 1889 r. ju¿ 31 domów i 253 mieszkañców. 
W 1878 r. jest mowa o folwarku w S³upi. Obecnie miejscowoœæ jest siedzib¹ Urzêdu 

Koœció³ parafialny w Mninie
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Gminy. Znajduje siê tu Oœrodek Zdrowia pracuj¹cy od poniedzia³ku do pi¹tku, 
Publiczne Gimnazjum, lecznica weterynarii, poczta oraz 3 sklepy. W S³upi znajduje 
siê jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, w³¹czona do krajowego systemu jednostek 
ratownictwa gaœniczego. Od 2000 r. w ka¿dy pi¹tek odbywa siê jarmark.

Gmina S³upia jest niewielk¹ gmin¹, której mieszkañcy s¹ bardzo uprzejmi 
i ¿yczliwi wobec odwiedzaj¹cych ich goœci, a przyjezdni mog¹ liczyæ na prawdziw¹ 
staropolsk¹ goœcinnoœæ.

INSTYTUCJE I URZÊDY, NIEZBÊDNE ADRESY

A Urz¹d Gminy w S³upi, 26-234 S³upia 30a, 
tel. (041) 391 15 00, fax: 391 11 48,

A Urz¹d Pocztowy w S³upi, 26-234 S³upia 32a, 
tel. (041) 391 11 30,

A Oœrodek Zdrowia w S³upi, 26-234 S³upia 33,
tel. (041) 391 11 13,

A Oœrodek Zdrowia w Mninie, 26-234 S³upia, 
Mnin,  ul. Koœcielna 56,  tel. (041) 391 11 53

A Dom Pomocy Spo³ecznej w Rudzie Pilczyckiej, 
26-234 S³upia, Ruda Pilczycka 56, tel. (041) 391 21 00,

A Leœnictwo Ruda Pilczycka, 26-234 S³upia, Ruda Pilczycka 57, 
tel. (041) 391 11 38,

A Publiczne Gimnazjum w S³upi, 26-234 S³upia, tel. (041) 391 11 02,
A Szko³a Podstawowa w Mninie, 26-234 S³upia, ul. Koœcielna 38, 

tel. (041) 391 11 58,
A Szko³a Podstawowa w Pilczycy, 26-234 S³upia, Pilczyca 70, 

tel. (041) 391 11 36,
A Szko³a Podstawowa w Radwanowie, 26-234 S³upia, Radwanów 43, 

tel. (041) 391 11 03,
A Szko³a Podstawowa w Wólce, 26-234 S³upia, Wólka 4, 

tel. (041) 391 11 08,
A Parafia Rzymsko-Katolica w Pilczycy, 26-234 S³upia, Pilczyca 36, 

tel. (041) 391 21 39,
A Parafia Rzymsko-Katolica w Mninie, 

26-234 S³upia, Mnin, ul. Koœcielna 39, tel. (041) 391 11 57.
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