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I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI SŁUPSKO 

 

 

 Słupsko to jedno z sołectw gminy Mokrsko, położonej w powiecie 

wieluńskim, w południowo zachodniej części województwa łódzkiego. 

W skład sołectwa Słupsko oprócz samego Słupska wchodzi przysiółki 

Dziadaki, Wydarte i Mamzerówka. Wg stanu na dzień 27.09.2007 r. Słupsko liczy 291 

mieszkańców, z których większość pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych. Część mieszkańców pracuje w pobliskim Wieluniu i okolicach lub za pracą 

wyemigrowało za granicę.  

Słupsko położone jest w północno – zachodniej części gminy. Posiada 

zabudowę łańcuchową -wokół drogi gminnej z równoległą zabudową przy drogach 

wewnętrznych dojazdowych (przysiółki). Centrum miejscowości stanowi skrzyżowanie 

dróg gminnych z umiejscowionym obok Domem Strażackim. W niedalekiej odległości po 

dawnej szkole pozostało boisko szkolne. 

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu 

(4500- 1800 lat p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w 

pobliskich Marężach (dawniej teren gminy Mokrsko) odnaleziono narzędzia, których 

wiek szacuje się 12000-8200 lat p.n.e
1
.  

Słupsko posiada najstarszą metrykę historyczną z osad współczesnej gminy Mokrsko. 

Wymieniona została ona w dokumencie Innocentego IV z 1250 r., w którym papież 

zatwierdził posiadłości klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. W liczbie wsi świadczących 

zakonnikom dziesięcinę wyszczególniono także Słupsko („Slupzca”). Nazwa miejscowości 

pochodzi od wyrazu „słup”, który oznacza obronną wieżę graniczną lub znajdujące się nad 

rzeką słupy – zapory związane z połowem bobrów lub ryb. 
1 

Pierwszym ze znanych właścicieli Słupska był Andrzej, który w latach 1373 i 1378 

dzierżył pieczę nad Słupskiem i Rudą (zapiski z Kodeksu dyplomatycznego Małopolski) 

Prawdopodobnie Andrzej, przybysz ze Śląska otrzymał te wsie w posiadanie z nadania 

księcia W. Opolczyka.  

                                                 
1
 Szersze informacje o dziejach Słupska i miejscowości wchodzących w skład gminy Mokrsko można znaleźć w 

obszernej „Monografii Gminy Mokrsko” wykonanej na zlecenie Urzędu Gminy w Mokrsko a przygotowanej 

przez zespół autorski składający się z historyków:  „Monografia Gminy Mokrsko”, opr. zb. pod redakcją 

Tadeusza Olejnika, Wieluń 2004 r.  
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Od samego początku istnienia Słupsko przynależy do parafii Chotów. Szczególny 

okres rozwoju całego regionu wieluńskiego przypadł na lata 1370 – 1470. Wprowadzono 

zmiany w systemie uprawy ziemi poprzez zastąpienie dwupolówki trójpolówką z ugorem. 

Oznaczało to, że obszar uprawny zwiększył się o ponad 20%. Postęp agrotechniczny wiązał 

się ze zwiększeniem wydajności produkcji wsi. Dalszy rozwój związany był z 

upowszechnieniem się pługa o nowej konstrukcji oraz we wprowadzeniu brony z żelaznymi 

zębami. Zaczęto stosować systematyczne nawożenie pól uprawnych obornikiem. Wszystkie 

te zabiegi przyczyniły się do wyraźnego wzrostu plonów. 

W okresie średniowiecza wieś Słupsko podlegała kolonizacji na prawie niemieckim. 

Wiązała się ona z przebudową ustrojowo – społeczną osad. Wieś otrzymała samorząd z 

sołtysem na czele. Kolonizacja utrwaliła również nową strukturę społeczną osad z podziałem 

na kmieci oraz ludność zagrodniczą, stanowiącą naturalną rezerwę rąk roboczych dla 

bogatych gospodarstw kmiockich. Ogólny areał Słupska w tym okresie wynosił około 30 – 35 

łanów.  

Wiek XVI to okres szczególnego rozwoju wsi będących we władaniu szlachty. 

Sprzyjało temu sąsiedztwo miast Dolnego Śląska i ich wysoki stopień urbanizacji. Bliskość 

chłonnego rynku oddziaływała więc silnie na rozwój gospodarki folwarczno – 

pańszczyźnianej. Spotęgował go wielki wzrost cen zboża na Śląsku i Rzeczypospolitej w 

ciągu całego XVI wieku.  

Różnie toczyły się losy rozwoju folwarku. Przede wszystkim rozwijał się on kosztem 

ziem chłopskich. W tym też czasie szlachta narzuciła miejscowej ludności chłopskiej 

zaostrzone formy poddaństwa (przywiązanie do ziemi i sądownictwo patrymonialne). Chłop 

pozbawiony opieki państwa, całkowicie uzależnił się od pana feudalnego. W wiekach XVII i 

XVIII sytuacja ta jeszcze się pogarszała. Wiek XVIII ujawnił ujemne skutki gospodarki 

folwarczno – pańszczyźnianej. Zubożenie chłopstwa, intensywna gospodarka rolna oraz 

wyniszczenie struktury gleby spowodowały spadek plonów, spadły również wskaźniki chowu 

zwierząt nawet o 30%. Pod koniec wieku XVIII pewne ożywienie gospodarki towarowo – 

pieniężnej przyniosło za sobą nowy system gospodarowania. Przejście na gospodarkę 

czynszową sprawiło, że Słupsko oraz inne ziemie wieluńskiego w końcu XVIII stulecia 

należały do przodujących w tym rejonie kraju.  
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Wiek XIX to rozwój Słupska i zanik własności szlacheckiej. Dawne własności 

feudalne podzielono pomiędzy chłopów, którzy otrzymali ją poprzez nadanie. Gospodarze 

posiadający te grunty posiadali służbę i mogli zatrudniać innych do prac w swych zagrodach. 

W późniejszym czasie nastąpiło rozdrobnienie, spowodowane zasadą posagu (obdzielania 

potomstwa gruntami). 

I wojna światowa to okres normalnej pracy gospodarstw. Działania wojenne nie 

spowodowały w zasadzie żadnych zniszczeń. Po wojnie nie nastąpiły większe zmiany. 

Przyrost ludności spowodował deficyt miejsc pracy. Skutkowało to wyjazdem ludzi młodych 

do pracy, zwłaszcza do Niemiec.  

Okres międzywojenny to czas rozwoju całej wsi. Rozwijał się ruch ludowy, pojawiła 

się możliwość kształcenia dzieci. Zaczęto wprowadzać chemizację rolnictwa, coraz częściej 

pojawiały się sztuczne nawozy. Mała mechanizacja to coraz lepsze narzędzia rolnicze i sprzęt 

gospodarstwa domowego. Hodowla zwierząt nie była ukierunkowana. Taki stan rzeczy trwał 

do 1937 roku. 29 czerwca 1937 roku wybuchł pożar, który objął aż 29 zabudowań 

gospodarczych. Pożar spowodował śmierć jednej osoby i ogrom strat materialnych. W 1938 

roku nastąpiła komasacja gruntów. Scalone grunty podzielono wg nowych zasad, pomiędzy 

wszystkich gospodarzy wsi. Część zabudowań pozostała na swoich miejscach, natomiast 

pozostała grupa musiała przenieść się w nowe miejsca. Tak powstał m.in. przysiółek 

Mamzerówka.  

Niewyleczoną bliznę po pożarze odnowił wybuch II wojny światowej. Początkowo, 

nie przyniosła żadnych strat w ludziach. Niemcy ograniczyli się tylko do wysiedlenia 

ludności, osiedlając na tych terenach swoich pobratymców. W 1945 roku do kraju na swe 

stare gospodarstwa powracali ci, którzy musieli wyjechać za granicę. Ludzie, którzy wrócili a 

ich gospodarstwa już nie istniały, musieli zaczynać wszystko od początku, nie mogąc liczyć 

na pomoc państwa. Okres wojenny spowodował ogólny regres. Nastąpił spadek produkcji 

rolnej i zwierzęcej. Brakowało nawozów i maszyn.  

Okres Polski Ludowej to czas odbudowy i powolnego rozwoju wsi i gospodarki 

rolnej. W kilka lat po wojennej pożodze na polach pojawiać zaczęły się maszyny i urządzenia 

coraz bardziej nowoczesne. W 1960 roku po raz pierwszy zabłysło w Słupsku światło. 

Zaczęły pojawiać się pierwsze urządzenia typu radio i telewizor. Początkowo szkoła (tak jak 

przed 1939r.) mieściła się w domach prywatnych, jednak zajęcia były dla dzieci bardzo 
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niekomfortowe. W 1963 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły tzw. tysiąclatkę). 

Równolegle ze szkołą wzniesiono dom nauczycielski, składający się z 2 mieszkań. W tym 

samym roku przeprowadzono meliorację większej części terenów rolnych w miejscowości. 

Równocześnie prowadzono budowę dróg wiodących do wsi. W roku 1977 po trzech latach 

prac oddano do użytku Dom Strażacki, który (po zamknięciu szkoły i jej sprzedaży) jest 

najważniejszym budynkiem dla społeczności Słupska. 
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Obszar centrum miejscowości Słupsko  wyznaczony jest: 

 

1) Od skrzyżowania drogi gminnej nr 117106 E z drogą powiatową Turów – Skomlin nr 

4509 do granic z gminą Skomlin 

 

2) Obejmuje teren działki, na której znajduje się budynek OSP  (docelowo ma być w nim 

świetlica wiejska) i fragment drogi gminnej nr 117209E przy budynku OSP   

 

Poniżej zaznaczono na mapie obszar centrum miejscowości Słupsko  kolorem 

pomarańczowym:  
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II  ZASOBY 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE  

 

Geograficznie Słupsko przynależy do mezoregionu Wysoczyzny 

Wieruszowskiej zaliczanej do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny 

Południowowielkopolskiej. Środowisko przyrodnicze nie jest skażone, ponieważ w okolicy 

brak przemysłu. Teren sołectwa jest zmeliorowany - występuje system rowów 

melioracyjnych i sieć drenacyjna. Istnieje również kilka stawów. Występują zadrzewienia 

śródpolne, a także zagajniki drzew i krzewów. Na obszarze stawów żyje liczne ptactwo. Na 

terenie sołectwa występuje gniazdo bociana białego. 

 

            

 

 

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE  

 

Instytucje: 

1. Punkt biblioteczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.  

 

Organizacje: 
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1. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku – wyposażona w samochód bojowy marki Ford 

Transit – rok produkcji – 2006; dysponuje także Domem Ludowo-Strażackim 

wybudowanym w latach 1974-1977.  

2. Orkiestra Dęta przy OSP Słupsko – powstała w 1978 roku. 

3. Klub Seniora – założony w lutym 2008r.   

 

 

 

 

Dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum dowożone są do 

Publicznego Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mokrsku. 

Najczęściej kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Wieluniu. 

Najbliższy Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i punkt apteczny znajdują się w 

Mokrsku.  

 

GOSPODARKA  

 

W Słupsku podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Ogólna 

powierzchni obrębu geodezyjnego Słupsko wynosi 347,4172 ha. W tym grunty orne 

stanowią 478,2724 ha, sady 5,1225 ha, łąki trwałe 71,2535 ha, pastwiska 0,4400 ha,  

pozostałe grunty to lasy, stawy, rowy i nieużytki.  Przeważają grunty klasy IVa i IVb, 

występują też grunty klasy IIIa, IIIb i V. Zaledwie 4.5 % gospodarstw ma powierzchnię 

powyżej 10 ha., 28 % mieści się w przedziale od 5 do 10 ha, aż 60 % to gospodarstwa 

poniżej 5 ha. Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca. Uprawia się 

głównie zboże i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej, 

pogłowie bydła, do tej pory największe w gminie Mokrsko, jest bardzo niskie.  

Zaledwie 6 mieszkańców (stan na 16.11.07 r.) prowadzi działalność 

gospodarczą. Są to: usługi murarskie, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

handel odzieżą, handel artykułami przemysłowymi i chemicznymi, sklep spożywczy oraz 

bar gastronomiczny.  

 

INFRASTRUKTURA, OBIEKTY 

 

1. Wodociąg 
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Miejscowość została zwodociągowana w roku 1995, a w roku 1996 powstał 

odcinek Słupsko – Wydarte. Wybudowano około 3 km sieci wodociągowej ø 110 i 90 

PCV oraz ok. 1,4 km przyłączy wodociągowych ø 32 i 40 PE, tj. 61 sztuk przyłączy do 

budynków mieszkalnych. 

Ze względu na własne studnie nie wszyscy mieszkańcy są podłączeni do 

wodociągu.  

 

 

2. Kanalizacja  

 

Brak jest zbiorowej kanalizacji sanitarnej, nie ma też oczyszczalni 

przydomowych. Ścieki komunalne odprowadzne są do indywidualnych szamb, wywożone do 

oczyszczalni w Mokrsku i Wieluniu lub na własne pola.  

 

3. Telefonizacja  

 

Na terenie Słupska działają operatorzy telefonii stacjonarnej: Telekomunikacja 

Polska S.A., Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej; oraz komórkowej: Era, 

Plus, Orange, Play. Zasięg sieci komórkowej nie jest wystarczający. Najbliżej położona 

od wsi stacja bazowa sieci PLUS Polkomtela oddalona jest o 5 km i znajduje się w 

Mokrsku. 

 

4. Oświetlenie  

 

Oświetlenie uliczne skoncentrowane jest wzdłuż dróg gminnych. Opraw 

oświetleniowych jest ok. 50, wymagają one modernizacji w celu obniżenia kosztów 

eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia. Ważną kwestią jest również zwiększenie ich 

liczby. 

 

5. Drogi i chodniki  
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W granicach Słupska przebiega droga powiatowa Nr 4509E Skomlin – Turów. 

Nawierzchnia bitumiczna – stan zły, wąski pas jezdni, nierównomierny profil, licznie 

wybijające się dziury.  

Drogi gminne w sołectwie Słupsko to łączna długość 4.187 km: 

- Nr 117106 E Słupsko – Kazimierz – dł. 1.479 km, nawierzchnia bitumiczna – stan zły, 

chodniki z płyt betonowych oraz kostki betonowej 1.488 m
2
 – stan dobry; 

- Nr 117209 E Wichernik - Słupsko – dł. 2.708 km, nawierzchnia bitumiczna na odcinku  

0.451 km – stan zły, nawierzchnia twarda nieulepszona (tłuczniowo) 2.257 km – stan zły. 

 

 

 

6. Obiekty: 

 

- Dom Strażacki – powstały w latach 1974 – 77, dzięki powołaniu społecznego 

komitetu budowy, z inicjatywy straży, przy dużym udziale mieszkańców Słupska, 

Mątewek i Kazimierza (obecnie gmina Skomlin). W Domu Strażackim znajdują się 

pomieszczenia na sprzęt gaśniczy, garaż, świetlica, obszerna sala na działalność 

organizacyjną, zarobkową i kulturalno – towarzyską oraz zaplecze kuchenne i sanitariaty. 

W ostatnich latach został budynek podlega systematycznej modernizacji: przeprowadzono 

remont sanitariatów, wymianę części okien, malowanie części pomieszczeń. W planach 

dalsza modernizacja, m.in. wymiana pozostałych okien i drzwi, zmiana pokrycia 

dachowego, adaptacja świetlicy na potrzeby społeczności (miejsce spotkań, kawiarenka 

internetowa), pełne malowanie i konserwacja ścian. Dom strażacki jest obecnie jedynym 

budynkiem użyteczności publicznej w Słupsku. 
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II. Analiza SWOT  

 

Mocne strony: 

 

Słabe strony: 

 

 tereny atrakcyjne przyrodniczo (stawy, 

ciekawe gatunki roślin, różnorodne 

ptactwo, m.in.: bocian biały), 

 dobry stan środowiska naturalnego, 

czyste, nieskażone powietrze, 

 brak przemysłu uciążliwego dla 

środowiska,  

 dobra bonitacja gleb, 

 infrastruktura : pełne zwodociągowanie,  

telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, w granicach droga 

powiatowa, drogi gminne,   oświetlenie 

uliczne, obiekty komunalne, komunikacja 

 poza Domem Strażackim brak budynków 

użyteczności publicznej, 

 bardzo mała liczba podmiotów 

gospodarczych, 

 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

 bezrobocie, 

 brak wystarczających środków 

finansowych w budżecie gminy na 

rozwój miejscowości, 

 brak bazy agroturystycznej, 

 brak centrum kulturalnego miejscowości,  

 brak kanalizacji,  

 stan dróg i chodników wymagający 



Plan Odnowy Miejscowości – Słupsko  

 

Sołectwo Słupsko, Gmina Mokrsko, Powiat Wieluński, Województwo Łódzkie 12 

PKS, 

 OSP dysponująca Domem Strażackim, 

 Orkiestra Dęta przy OSP 

 Klub Seniora 

 grono osób działających na zasadach 

Koła Gospodyń, 

 wspólnota z mieszkańcami sąsiednich 

miejscowości (zwłaszcza z mieszkańcami 

Mątewek) w ramach jednej parafii 

Chotów, wspólnego korzystania z oferty 

edukacyjnej w Mokrsku (przedszkole, 

szkoła podstawowa, gimnazjum),  

 współpraca w ramach istniejących 

organizacji, 

 aktualny Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego i przeznaczenie w nim 

terenów pod usługi i mieszkalnictwo,  

 opracowana „Monografia Gminy 

Mokrsko” oraz folder,  

 tereny (w tym boisko) wokół starej 

szkoły podstawowej. 

 przygotowane projekty na przebudowę 

drogi gminnej Wichernik – Słupsko,  

 intencja opracowania szlaku historyczno-

turystycznego gminy Mokrsko, 

 położenie blisko miasta Wielunia. 

modernizacji, 

 stan oświetlenia ulicznego wymagający 

modernizacji i rozbudowy , 

 zbyt mała aktywność kulturalna 

mieszkańców, 

 brak form zorganizowania rolników 

indywidualnych, 

 od 4 lat wyraźna tendencja spadkowa 

liczby mieszkańców wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

Szanse: 

 

 

 

Zagrożenia: 

 możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój wsi,  

 brak stabilności w polityce wspierania 

obszarów wiejskich,  
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 sprzyjająca polityka regionalna adresowana 

do rozwoju obszarów wiejskich, 

 rozwój rolnictwa i sektora usług, 

 wzrost zainteresowania ludności 

wypoczynkiem agroturystycznym i co za tym 

idzie rozwój agroturystki na tym terenie, 

 moda na „mieszkanie za miastem”, 

 przyciągnięcie inwestorów poprzez 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

 zainteresowanie mieszkańców miast 

(zwłaszcza Wielunia) terenami wiejskimi w 

celach m.in. budownictwa jednorodzinnego), 

 tendencja do zalesiania gruntów rolnych i 

nieużytków, 

 aktywizacja społeczna mieszkańców wsi. 

 niewystarczające rozwiązania systemowe 

umożliwiające władzom lokalnym realizację 

kosztownych inwestycji infrastrukturalnych,  

 nadmierny wzrost obciążeń podatkowych,  

 niewystarczający wzrost gospodarczy kraju, 

 stała emigracja zarobkowa mieszkańców. 

 

 

 

 

IV. ANALIZA ZASOBÓW I UWARUNKOWAŃ 

  

A . Co wieś wyróżnia? 

 

Analiza – co jest ? 

 

 Tereny atrakcyjne przyrodniczo (stawy, ciekawe gatunki roślin, ptactwo, m.in.: bocian 

biały, pojawianie się żurawi)  

 dobry stan środowiska naturalnego,  

 czyste nieskażone powietrze, 

 brak przemysłu uciążliwego dla środowiska,  

 dobra bonitacja gleb, 

 infrastruktura: pełne zwodociągowanie, telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, droga powiatowa, drogi gminne, oświetlenie uliczne, obiekt komunalny, 

urządzenia melioracyjne), 

 OSP dobrze zorganizowana i aktywna w życiu społecznym,  
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 Orkiestra Dęta przy OSP, 

 Klub Seniora, 

 grono osób działających na zasadach Koła Gospodyń, 

 wspólnota z mieszkańcami sąsiednich miejscowości w ramach jednej parafii Chotów, 

wspólnego korzystania z oferty edukacyjnej w Mokrsku (przedszkole, szkoła 

podstawowa, gimnazjum),  

 aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego i przeznaczenie w nim terenów pod 

usługi i mieszkalnictwo,  

 intencja opracowania szlaku historyczno-turystycznego gminy Mokrsko,  

 położenie blisko miasta Wielunia. 

 

Diagnoza – jak jest?  

 

 brak kanalizacji we wsi,  

 drogi gminne i fragment chodnika, wzdłuż których ciągnie się zabudowa wsi, wymagają 

modernizacji, 

 niewystarczająca ilość chodników w miejscowości,  

 urządzenia melioracyjne, zwłaszcza rowy wymagają udrożnienia, 

 oświetlenie uliczne jest niewystarczające i wymaga modernizacji celem obniżenia 

kosztów eksploatacji,  

 słaba infrastruktura na boisku sportowym wymagająca modernizacji, 

 brak centrum kulturalnego wsi,  

 Dom Strażacki wymaga termomodernizacji, zmiany pokrycia dachowego i remontu 

pomieszczeń w celu efektywniejszego zagospodarowania, 

 brak trwałej nawierzchni (asfalt, beton) na drogach gminnych i dojazdowych. 

 

Prognoza – jak ma być?  

 

 remont boiska sportowego,  

 stworzenie tzw. przestrzeni publicznej, tj. zagospodarowanie obiektu Domu Strażackiego 

polegające na termomodernizacji budynku i zmiany pokrycia dachowego, remoncie 

pomieszczeń wewnątrz, adaptacji jednego z nich na świetlicę wiejską, utworzenie klubu 

wiejskiego, budowa parkingu wokół Domu Strażackiego, 
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 wykonanie chodników w centrum wsi – od OSP do drogi powiatowej Turów – Skomlin. 

 skanalizowanie wsi gdyż, tereny uzbrojone zwiększą zainteresowanie potencjalnych 

nowych mieszkańców i inwestorów, 

 zmodernizowane drogi (asfalt, beton), 

 udrożnienie melioracji,  

 zmodernizowanie oświetlenia ulicznego, 

 

B. Jakie wieś pełni funkcje ? 

 

Analiza - co jest ? 

 

- funkcja rolnicza, 

- funkcja mieszkaniowa, 

-funkcja kulturalna, 

- funkcja usługowo – handlowa. 

 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Wieś stwarza niewielkie możliwości rozwoju mieszkańców. Ograniczony jest dostęp do 

kultury, działa Orkiestra Dęta, w lutym 2008r. powstał Klub Seniora. Po likwidacji szkoły 

podstawowej widoczny brak bazy lokalowej, przygotowanej na pełnienie roli miejsca, w 

którym życie społeczno – kulturalne jak również i towarzyskie mogłoby się rozwijać. 

Aktywność sportowa na niskim poziomie – realizowana głownie w sąsiednich 

miejscowościach. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione i niewyspecjalizowane. Niewielka 

ilość podmiotów usługowo-handlowych. Brak gospodarstw agroturystycznych i słabo rozwija 

się pozarolnicza działalność gospodarcza. W Planie Przestrzennym Zagospodarowania Gminy 

są przeznaczone tereny pod zabudowę i inwestycje, jednak bez pełnej infrastruktury 

(kanalizacji, dróg dojazdowych). Niewykorzystany potencjał Domu Strażackiego, którego 

kubatura i początkowe planistyczne założenia nie zostały nigdy wykorzystane.  

 

Prognoza- jak  ma być? 
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Obecne funkcje utrzymane i intensywnie rozwijane. Stworzenie mieszkańcom możliwości 

rozwijania życia społeczno – kulturalnego. Konieczne uzbrojenie terenów w sieć 

kanalizacyjną. Polepszenie infrastruktury drogowej. 

 

C. Kim są mieszkańcy? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Wg stanu na dzień 27.09.2007 r. Słupsko liczy 291 mieszkańców. 

Diagnoza – jak jest? 

 

Większość mieszkańców Słupska gospodaruje na własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych, bądź pracuje w pobliskim Wieluniu czy okolicach lub wyemigrowało zagranicę. 

Ponadto społeczność zwarta o dobrych relacjach wzajemnych. Liczba mieszkańców w 

ostatnich latach utrzymuje się na w miarę równym poziomie. Z danych Urzędy Gminy 

wynika, że w roku 2007 zameldowanych jest 291 mieszkańców, w 2006 r. – 300, w 2005 r. – 

295, w 2004 r. – 296 mieszkańców.  

 

 

Prognoza – jak ma być? 

 

Utrzymać obecną sytuację, jednocześnie nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi, 

zwłaszcza młodych i wykształconych. W tym celu konieczne jest m.in. stworzenie 

możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania hobby, zainteresowań kulturalnych i 

sportowych. 

 

D. Co daje utrzymanie? 

 

Analiza – co jest? 

 

Głównym źródłem dochodu jest praca we własnych, indywidualnych gospodarstwach 

rolnych. W Słupsku jest 88 gospodarstw. Mieszkańcy utrzymują się również z pracy 

zarobkowej poza sołectwem, głównie w Wieluniu i okolicach, a także za granicą. 6 
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mieszkańców wsi ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ponadto świadczenia socjalne, 

emerytury, renty.  

 

Diagnoza – jak jest?  

 

 - niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych,   

- brak pełnej specjalizacji i intensyfikacji produkcji umożliwiającej rozwój gospodarstwa i   

zwiększenie dochodów, 

- niska aktywność ekonomiczna mieszkańców,  

- niewielu rolników podejmuje dodatkową działalność poza rolnictwem, 

- mieszkańcy nie czerpią korzyści finansowych z walorów przyrodniczych wsi i terenów do 

niej przylegających. 

Prognoza- jak ma być? 

 

-  większa dochodowość w rolnictwie,  

- możliwość znalezienia pracy poza rolnictwem lub założenie własnej działalności 

gospodarczej,  

-  widoczna specjalizacja w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

 

 

E. Jak wieś jest zorganizowana? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Rada Sołecka, 

Ochotnicza Straż Pożarna, 

Klub Seniora, 

Orkiestra Dęta przy OSP, 

Grono osób działających na zasadach Koła Gospodyń Wiejskich,  

Członkowie Rady Parafialnej. 

 

 

Diagnoza – jak jest? 
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Niewystarczająca ilość form organizacji mieszkańców, natomiast u istniejących widoczne 

duże potrzeby nakładów finansowo – ludzkich. 

 

Prognoza – jak ma być ? 

 

Sformalizowanie pojawiających się form organizacji i zrzeszeń mieszkańców. Dalsza, prężnie 

rozwijająca się działalność Orkiestry Dętej, będąca wizytówką i dumą miejscowości. Rozwój 

działalności Klubu Seniora w oparciu o zorganizowaną w Domu Strażackim świetlicę 

wiejską.  

 

F. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży?  

 

Analiza – co jest? 

 

- Dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczają do Mokrska. 

Następnie kontynuują naukę w szkołach ponadgminazjalych głównie w Wieluniu. W samej 

wsi brak miejsc, które mogą zapewnić dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań i rozrywkę. 

Jedynie OSP oraz działająca przy niej Orkiestra Dęta daje możliwość twórczego spędzania 

czasu. 

 

 

 

Diagnoza – jak jest ? 

 

 - brak aktywnych kół zainteresowań (oprócz OSP), 

- boisko sportowe wymaga remontu i przebudowy,   

- nie ma też miejsca spotkań młodzieży po południu i w dni wolne od nauki. 

 

Diagnoza – jak ma być ? 

 

- zagospodarowywanie czasu wolnego, poprzez organizację świetlicy w obecnym Domu 

Strażackim. 

- infrastruktura sportowa umożliwiająca organizację czasu wolnego dzieci młodzieży,  
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- we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, 

aktywizowanie miejscowej społeczności. 

 

G.  W jaki sposób rozwiązuje się problemy ? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Zebranie wiejskie, 

- Rada Sołecka,  

- Sołtys,  

- Rada Gminy,  

- Wójt, 

- Członkowie Rady Parafialnej. 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Dobre i sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów na wsi.  

 

Prognoza – jak powinno być? 

  

Należy utrzymać obecną formę, budując tym samym stabilność i wzajemne zaufanie. 

 

 

H. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Współcześni mieszkańcy gminy Mokrsko, w tym także mieszkańcy Słupska ocalić od 

zapomnienia to, co najważniejsze- własną kulturę i świadomość narodową. Kultywują ja z 

wielką pieczołowitością i zamiłowaniem. Szczególnie mocno kultywowane są tradycje 

związane z życiem parafii w Chotowie. Wyznacznikiem tradycji jest OSP. Bardzo prężnie 

działa, powstała przy OSP w roku 1978 Orkiestra Dęta, która swym profesjonalizmem 

przynosi chlubę miejscowości. Swą obecnością uświetnia uroczystości w całej gminie i 
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okolicach. Po likwidacji szkoły podstawowej miejscowość straciła jedną z możliwości o 

dbanie i kultywowanie tradycji. 

 

Diagnoza – jak jest ? 

 

Powoli zanikają niektóre tradycje i obyczaje. Sposób obchodzenia świąt kościelnych,  

obrzędów weselnych staje się coraz bardziej ubogi. Widoczne coraz mniejsze zaangażowanie 

młodego pokolenia w kultywowaniu tradycji.  

 

Prognoza – jak ma być ? 

 

Ciągłe kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych. Utrzymanie i podtrzymanie roli 

Orkiestry Dętej w życiu miejscowości i gminy. Rozwijanie działań Klubu Seniora. 

Sformalizowanie pojawiających się form zrzeszeń i organizacji mieszkańców, zrzeszających 

najaktywniejszych i najbardziej doświadczonych członków społeczności. Umożliwianie i 

pobudzanie życia społecznego poprzez otwarcie świetlicy wiejskiej oraz integracja 

społeczności w trakcie przygotowań i realizacji różnego rodzaju uroczystości o charakterze 

patriotycznym, kulturalnym (rangi np. gminnej) oraz rozrywkowym (festyny, zawody 

sportowe).  

 

 

I.  Jaki wieś ma wygląd? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Tereny atrakcyjne przyrodniczo (stawy, ciekawe gatunki roślin, ptactwo, m.in.: bocian 

biały),  

- Słupsko posiada zabudowę łańcuchową -wokół dróg gminnych. Centrum miejscowości 

skupia się Domu Strażackiego. W Domu Strażackim odbywają się różnego rodzaju 

uroczystości zarówno państwowe jak i prywatne, dodatkowo ma w niej siedzibę Orkiestra 

Dęta. 

 

Diagnoza – jak jest ? 
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Miejscowość zadbana. Brak jednak chodników, drogi gminne wymagają modernizacji, 

zaniedbane rowy przydrożne, przepusty. Obiekt użyteczności publicznej wymaga 

modernizacji i dostosowania do funkcji ważnych i potrzebnych społeczności. 

 

Prognoza- jak ma być ?  

 

Modernizacja dróg, budowa chodników, modernizacja obiektu użyteczności publicznej, 

modernizacja oświetlenia i urządzeń melioracyjnych, remont boiska. 

 

J.  Jakie są mieszkania i obejścia? 

 

Analiza – jak jest?  

 

Budynki przeważnie murowane, obejścia zadbane. 

 

 Diagnoza – jak jest ? 

 

Domy i obejścia zadbane w znacznej części. Duża ilość eternitowych poszyć dachowych.  

 

 

 

Prognoza jak ma być? 

 

Domy i obejścia zadbane, odnowione ogrodzenia, zadbane ogródki przydomowe, wymienione 

eternitowe poszycia dachowe, obornik składowany w miejscu niewidocznym od ulicy, 

odpowiednio zabezpieczony. 

K. Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Geograficznie Słupsko przynależy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej   

do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. 

Tereny miejscowości są poprzecinane rowami melioracyjnymi (leżą po północnej stronie 
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moren polodowcowych wchodzących w skład zespołu przyrodniczo – krajobrazowego 

„Wzgórza Ożarowskie”). 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

W Słupsku istnieje kilka stawów. Występują zadrzewienia śródpolne, a także zagajniki drzew 

i krzewów. Na obszarze stawów żyje liczne ptactwo. Na terenie sołectwa występuje gniazdo 

bociana białego. Teren sołectwa jest zmeliorowany – występuje system rowów 

melioracyjnych.  

 

Prognoza – jak ma być?  

 

Stan środowiska naturalnego zachowany. Miejscowość powinna być skanalizowana, więksi 

rolnicy powinni wyposażyć swoje gospodarstwa w płyty obornikowe i zbiorniki na 

gnojowicę.  

 

L. Jakie jest rolnictwo? 

 

Analiza – co jest? 

 

W Słupsku podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych - 88.  

 

Diagnoza – jak jest? 

 

W Słupsku podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Ogólna powierzchni obrębu 

geodezyjnego Słupsko wynosi 347,4172 ha. W tym grunty orne stanowią 478,2724 ha, sady 

5,1225 ha, łąki trwałe 71,2535 ha, pastwiska 0,4400 ha, pozostałe grunty to lasy, stawy, rowy 

i nieużytki. Przeważają grunty klasy IVa i IVb, występują też grunty klasy IIIa, IIIb i V. 

Zaledwie 4.5 % gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha., 28 % mieści się w przedziale 

od 5 do 10 ha, aż 60 % to gospodarstwa poniżej 5 ha. Prowadzona jest produkcja zarówno 

roślinna jak i zwierzęca. Uprawia się głównie zboże i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej 

przeważa hodowla trzody chlewnej, pogłowie bydła jest bardzo niskie. 

 

Prognoza – jak ma być?  
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Z uwagi na duże rozdrobnienie gospodarstw, większość z nich nie posiada ściśle określonego 

profilu produkcji. Gospodarstwa wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt rolniczy, 

specjalizacji i intensyfikacji produkcji a także działań, które nie będą powodowały szkody dla 

środowiska naturalnego (rolnictwo ekologiczne, zintegrowana produkcja rolna i zwierzęca). 

Niezbędne też jest poszukiwanie przez mieszkańców dodatkowych dochodów poza 

rolnictwem.  

 

M. Jakie są powiązania komunikacyjne? 

 

Analiza – co jest? 

 

-Droga powiatowa Nr 4509E Skomlin – Turów.  

-drogi gminne w sołectwie Słupsko o łącznej długości 4187 m: 

 

Nr 117106 E Słupsko – Kazimierz – dł. 1.479 m,  

 Nr 117209 E Wichernik - Słupsko – dł. 2.708 m. 

 

-Ponadto drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz przysiółków, które są w większości 

drogami gruntowymi.  

 

 

 

Diagnoza- jak jest? 

 

W granicach Słupska przebiega droga powiatowa Nr 4509E Skomlin – Turów, 

nawierzchnia bitumiczna – stan dobry. 

Przez wieś przebiegają dwie drogi gminne:  

a. Nr 117106 E Słupsko – Kazimierz – dł. 1.479 m, nawierzchnia bitumiczna – stan 

zły, chodniki z płyt betonowych oraz kostki betonowej 1.488 m
2
 – stan dobry; 

b. Nr 117209 E Wichernik - Słupsko – dł. 2.708 m, nawierzchnia bitumiczna na 

odcinku 0.451 km – stan zły, nawierzchnia twarda nieulepszona (tłuczniowo) 2.257 

km – stan zły. 

.  
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Prognoza- jak ma być? 

 

Zmodernizowane i wyasfaltowane drogi gminne, w miejscach koniecznych dla 

bezpieczeństwa – chodniki. Doświetlenie miejsc ważnych i niebezpiecznych (skrzyżowanie, 

zjazdy). Odpowiednie oznaczenia pionowe, zadbane rowy przydrożne, drożne przepusty. 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata  2010-2017 

 

Zadanie Szacowany 

koszt (zł) 

Planowany 

termin 

realizacji 

Źródła finansowania 

1. ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI  SŁUPSKO  

 

a) Adaptacja części pomieszczeń budynku Domu Ludowo Strażackiego w 

miejscowości Słupsko na świetlicę wiejską.  

 

b) Remont i budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupsku 

c) Remont i budowa chodników w centrum miejscowości Słupsko 

             odcinek od budynku OSP do drogi powiatowej  

d) Przebudowa drogi gminnej Nr 117209 E Wichernik – Słupsko - Piaski 
       odcinek Słupsko – Piaski (położenie asfaltu)  

 

 

 

a) 394 042 zł 

 

 

b) 160 000zł 

c) 307 000zł 

 

d) 880 000 zł 

   

 

 

2010 

 

 

2010-2017 

 

 

 

 

 

 

Środki Unii Europejskiej, 

Pożyczka z WFOŚiGW 

Ministerstwo Sportu i Turystyki,  

budżet gminy, FOGR 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Słupsko  

 

Długość planowanej kanalizacji grawitacyjnej ø 200 PCV – ok.3,80 km 

Długość kolektorów tłocznych ø 110 PCV – ok. 2,55 km 

Ilość przepompowni – 2 

1.012.400zł 2013 Środki Unii Europejskiej  

Pożyczka z WFOŚiGW 

budżet gminy 

3. Kanalizacja sanitarna – oczyszczalnie przydomowe  

 

600 000zł 2010 – 2017  Środki Unii Europejskiej 

4. Oświetlenie uliczne zmodernizowane (wymiana i założenie nowych 

opraw oświetleniowych),  

60.000zł 2010 – 2017  Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy,  

 

5. Konserwacja rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych.  420.000zł 2010 – 2017  budżet gminy, WFOGR 

6. Modernizacja drogi dojazdowej w obrębie Mamzerówki  

 

800 000,00 2010 – 2017 Budżet gminy, FOGR 
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Realizacja i Monitoring 

 

 Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Słupsko będzie się odbywać we współpracy 

Rady Sołeckiej z Radą Gminy i Wójtem Gminy Mokrsko. Plan może podlegać 

modyfikacjom, nowe zadania mogą być dodawane, inne zaś usuwane. Na realizację zadań 

decydujący wpływ będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych.  

 

Zgodnie z założeniami Planu Odnowy  Miejscowości Słupsko 2008 - 2015 

- opracowywano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia 

drogowego Słupsko – Wydarte – 2 440,00 zł, 

- wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Słupsko – Wydarte – 6 990,00 zł, 

- opracowano audyt energetyczny i efekt ekologiczny dla budynku Domu Ludowo – 

Strażackiego oraz zakupiono urządzenia i materiały instalatorskie  

- wyremontowano instrumenty orkiestry dętej w Słupsku – ok. 3000,00 

- zmodernizowana część chodnika w centrum miejscowości  - 10 500,00 zł 

- przebudowa drogi gminnej Wichernik – Słupsko – Piaski – 230 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Kamil Piekarski  

Nowelizacja (listopad  2010): Dominika Smolnik  

 

 

Zdjęcia: Arkadiusz Gmur i inni. 

Opracowanie na podstawie materiałów Urzędu Gminy Mokrsko oraz „Monografii Gminy 

Mokrsko”- opracowanie zbiorowe pod redakcją Tadeusza Olejnika  

 

 


