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METROPOLIA
BYDGOSZCZ

POBIERZ Z 

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ METROPOLIA BYDGOSZCZ



Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz powstało w wyniku naturalnej potrzeby zacieśniania relacji między samorządami. Naszym ce-
lem jest poszukiwanie rozwiązań dla poprawy komfortu życia mieszkańców oraz promocja i budowanie potencjału gospodarczego i tu-
rystycznego regionu. Działalność Stowarzyszenia skutecznie wspiera proces pogłębiania współpracy, budowania pozytywnych relacji  
i wzajemnego zaufania między samorządami, a także rozwijania poczucia wspólnoty metropolitalnej wśród miesz kańców poszczególnych 
miejscowości.

Serdecznie zapraszam do poznania bliżej bogactwa turystycznego oraz potencjału inwestycyjnego obszaru Metropolii Bydgoszcz, które 
w szczegółach prezentujemy na dalszych stronach tej publikacji. 

Życzę udanej lektury i zachęcam do kontaktu oraz współpracy! 

Bydgoszcz Powiat  
bydgoski

Powiat  
nakielski

Barcin Białe Błota Dąbrowa 
Chełmińska

Dobrcz Kcynia Koronowo Łabiszyn

Mrocza Nakło 
nad Notecią

Nowa Wieś 
Wielka

Osielsko Pruszcz Rojewo Sicienko Solec
Kujawski

Szubin Żnin

POZNAJ METROPOLIĘ I BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

www.metropoliabydgoszcz.pl
www.facebook.com/metropoliabydgoszcz

kontakt@metropoliabydgoszcz.pl

Rafał Bruski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Bydgoszcz
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METROPOLIA BYDGOSZCZ
METROPOLIA

BYDGOSZCZ

Powierzchnia: 3 336,19  km2

Liczba ludności: 603 777

Kontakt:

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz 

ul. Jezuicka 1 

85-102 Bydgoszcz

kontakt@metropoliabydgoszcz.pl

www.metropoliabydgoszcz.pl

      /metropoliabydgoszcz

BAZA OFERT INWESTYCYJNYCH 
www.invest.barr.pl

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz to płaszczyzna wieloobszarowej współ-
pracy międzysamorządowej. Stowarzyszenie zostało powołane przez Miasto 
Bydgoszcz, 18 okolicznych gmin i 2 powiaty w 2016 roku, jako inicjatywa od-
dolna, oparta na zaufaniu i chęci wspólnych działań. Takie formalne zobowiąza-
nie samorządów buduje odpowiedzialność i motywuje do wspólnych inicjatyw 
na rzecz rozwoju potencjału metropolitalnego regionu. Oprócz kwestii gospo-
darczych podejmowanych jest także wiele działań integrujących mieszkańców, 
budując tym samym potencjał regionu i metropolitalną tożsamość.

GOSPODARKA JEST NAJWAŻNIEJSZA 

Filarem i motorem napędowym każdej metropolii jest silna gospodarka. Stowa-
rzyszenie działa na rzecz dobrego klimatu dla biznesu, m.in. poprzez:

• WSPÓŁPRACĘ Z BYDGOSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU  
REGIONALNEGO
Jedną z pierwszych inicjatyw w ramach Metropolii Bydgoszcz było nawią-
zanie stałej współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach której podejmowane są działania na rzecz rozwoju i promocji poten-
cjału gospodarczego obszaru metropolii. Do głównych działań należy: 
– udział w roli wystawcy w targach turystycznych ITB Berlin oraz na 

międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji EXPO REAL 
w Monachium, gdzie metropolia promowana jest, jako miejsce nie tylko 
ciekawe turystycznie, ale również atrakcyjne biznesowo,

– organizacja szkoleń dla członków stowarzyszenia m.in. z zakresu przy-
gotowywania ofert inwestycyjnych i obsługi inwestorów oraz wyko-
rzystania potencjału gospodarczego regionu,

– utworzenie internetowej bazy ofert inwestycyjnych dla obszaru Metro-
polii Bydgoszcz.

• RADĘ GOSPODARCZĄ
Przy Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz powołano Radę Gospodarczą, 
w skład której wchodzą przedstawiciele zdecydowanej większości instytu-
cji skupiających regionalny biznes – od stowarzyszeń drobnych przedsię-
biorców, po duże izby i związki branżowe. Rada jest płaszczyzną dialogu 
między biznesem a samorządem. 

WSPÓLNE INICJATYWY I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW

W ramach Metropolii Bydgoszcz podejmowanych jest wiele inicjatyw mających 
integrować mieszkańców oraz poprawiać ich komfort życia. Do takich przedsię-
wzięć zaliczyć można:

• METROPOLITALNĄ KARTĘ SENIORA

Miasto Bydgoszcz rozszerzyło program Bydgoskiej Karty Seniora 60+ na 
obszar całego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wprowadzając Me-
tropolitalną Kartę Seniora 60+ dla mieszkańców partnerskich samorządów.
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• AKCJĘ „METROPOLIA ZA PÓŁ CENY”

Bydgoszcz przez ostatnie kilka lat, podobnie jak inne duże 
miasta w Polsce, organizowała cieszącą się ogromną popular-
nością wśród mieszkańców coroczną akcję rabatową ZA PÓŁ 
CENY. Obecnie, w ramach działań metropolitalnych, oferta 
współpracy została skierowana do przedsiębiorców – part-
nerów z obszaru wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz, aby 
mieszkańcy z całego jej obszaru mogli korzystać z licznych 
ofert promocyjnych „za pół ceny”. 

• WSPÓLNE ZAKUPY

Miasto Bydgoszcz konsekwentnie rozwija Bydgoską Grupę Za-
kupową, do której dołączyło wiele samorządów z terenu Sto-
warzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bydgoszcz, komunalne 
spółki, szpitale, część gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz, 
a także inne samorządy wchodzące w skład Bydgoskiej Gru-
py Zakupowej wspólnie kupują gaz ziemny oraz energię elek-
tryczną po uzyskanej w drodze przetargów atrakcyjnej cenie.

• MOBILNĄ APLIKACJĘ 

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zleciło wykonanie apli-
kacji mobilnej Metropolia Bydgoszcz, która skupia w jednym 
miejscu najważniejsze informacje dotyczące partnerskich sa-
morządów. m.in.: kalendarz wydarzeń, atrakcje turystyczne, 
bazę noclegową, czy listę partnerów Karty Seniora 60+. 

• ROZWÓJ KOMUNIKACJI 

Każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy osób z okolicznych gmin 
dojeżdża do Bydgoszczy do pracy. Kolejne tysiące mieszkań-
ców korzysta z bydgoskich szkół, uczelni, służby zdrowia czy 
rozrywki. To z jednej strony potwierdza potencjał gospodarczy 
Bydgoszczy, z drugiej zaś rodzi potrzebę głębokiej współpracy 
międzysamorządowej, choćby w zakresie rozwoju komunikacji 
publicznej na terenie metropolii. Takie działania nie tylko wpły-
wają na komfort życia mieszkańców, ale także budują wizeru-
nek regionu przyjaznego biznesowi, dla którego dostęp do sze-
rokiego rynku pracy jest często jednym z głównych kryteriów 
przy wyborze lokalizacji inwestycji.

• METROPOLITALNY BILET UCZNIOWSKI

Uczniowie z gmin metropolii, z którymi miasto Bydgoszcz ma 
podpisane porozumienia w zakresie komunikacji, mają moż-
liwość korzystania z biletów miesięcznych po symbolicznej 
cenie 10 zł miesięcznie, tak jak młodzież mieszkająca w Byd-
goszczy.

Wzajemne oddziaływanie dużego miasta i ościennych gmin to pro-
ces naturalny i coraz bardziej pogłębiający się. Mieszkańcy dużych 
miast wyprowadzają się na obrzeża, a jednocześnie wiele osób  
z  okolicznych gmin pracuje w największym mieście regionu, korzy-
stając z jego oferty kulturalnej, handlowej, oświatowej, czy służby 
zdrowia. Dla zapewnienia komfortu i ciągłej poprawy jakości życia 
swojej społeczności samorządy podejmują współpracę w coraz 
większej liczbie obszarów. Utworzenie i działalność Stowarzysze-
nia Metropolia Bydgoszcz w skuteczny sposób wspiera proces 
pogłębiania takiej współpracy, budowania pozytywnych relacji 
i wzajemnego zaufania między samorządami, a także rozwijania 
poczucia wspólnoty metropolitalnej pomiędzy mieszkańcami po-
szczególnych miejscowości.

Turniej Euro Metropolia 2019

Targi nieruchomości i inwestycji Expo Real 2019 

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 
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BYDGOSZCZ

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 175,98 km2

Liczba ludności: 350 178

Gęstość zaludnienia: 1990 os/km2 

Struktura wiekowa:

• 47 384 osoby w wieku przedprodukcyjnym 

• 214 044 osoby w wieku produkcyjnym

• 88 750 osób w wieku poprodukcyjnym

www.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz to stolica województwa kujawsko-pomorskiego i największy ośro-
dek akademicki w regionie. Jest jednym z największych miast w Polsce z po-
pulacją ok. 350 tys. mieszkańców. To dynamicznie rozwijające się miasto  
o ponadregionalnym znaczeniu w wielu dziedzinach, m.in.: gospodarce, admini-
stracji, kulturze i sporcie.

WALORY TURYSTYCZNE MIASTA

Unikatowe muzea, zabytkowa architektura idąca w parze z nowoczesnymi bu-
dynkami, a także międzynarodowe festiwale i koncerty w połączeniu z dosko-
nałą kuchnią, gościnnością i otwartością mieszkańców sprawiają, że to miasto 
po prostu trzeba zobaczyć. 

Coraz łatwiej dostać się tutaj dzięki rozbudowywanej siatce połączeń lotniczych 
oraz nowym trasom szybkiego ruchu, a stale rozwijająca się, różnorodna baza 
noclegowa i gastronomiczna spełni oczekiwania najbardziej wymagających gości. 

Rzeka Brda przepływa przez samo centrum Bydgoszczy, a wokół niej skupio-
nych jest wiele atrakcji turystycznych. Dzięki Brdzie panuje tu wyjątkowa at-
mosfera sprzyjająca spacerom wzdłuż bulwarów, rejsom po rzece, dzięki którym 
poznać można urządzenia hydrotechniczne i obejrzeć panoramę miasta.

Wyspa Młyńska, a na niej budynki Muzeum Okręgowego, rejsy tramwajem 
wodnym przez śluzy na rzece, zabytkowe (Katedra Bydgoska, Poczta Polska) 
oraz nowoczesne (tzw. Szklane Spichrze, Przystań Bydgoszcz, Opera Nova) 
budynki nad Brdą, liczne wydarzenia sportowe (Triathlon Bydgoszcz, Woda 
Bydgoska, Wielka Wioślarska) czy kulturalne (Rzeka Muzyki, Ster na Bydgoszcz 
i wiele innych) to niewątpliwie atuty miasta. Do tego Barka Lemara i wystawy 
w pobliskich Spichrzach, które opowiadają historię rozwoju Bydgoszczy dzięki 
transportowi rzecznemu. 

Jednak nie wszystkie bydgoskie atrakcje skumulowane są nad rzeką. Unikato-
we i wielokrotnie nagradzane Exploseum oraz Muzeum Mydła i Historii Brudu 
współtworzą bydgoski Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. Łączy on 
historie miejsc, które splatają ze sobą losy bydgoszczan z rozwojem lokalnego 
przemysłu i rzemiosła. Do wielu z tych miejsc dojechać można letnimi liniami 
turystycznymi, obsługiwanymi przez zabytkowe tramwaje i autobusy. 

Warto odwiedzić Bydgoszcz również poza sezonem turystycznym i wziąć 
udział w różnych wydarzeniach kulturalnych. Do tych najważniejszych z pew-
nością należą Bydgoski Festiwal Operowy, Festiwal Prapremier, Bydgoski Fe-
stiwal Muzyczny, Drums Fusion czy Muzyka u Źródeł, a także Festiwal Filmów 
Animowanych Animocje czy Ethniesy, na których posłuchać można najlepszych 
zespołów folkowych z Polski i Europy. 

Kontakt:

Urząd Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

52 58 58 913

urzad@um.bydgoszcz.pl

Obsługa inwestorów: 

 Bydgoska Agencja 

 Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

 ul. Unii Lubelskiej 4C

 85-059 Bydgoszcz

 52 585 88 23

 barr@barr.pl

 www.barr.pl
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BYDGOSZCZ – NR 1 DLA BIZNESU

Siłą Bydgoszczy są ludzie otwarci na świat, myślący innowacyjnie, 
doskonale wykształceni i pozytywnie nastawieni do życia. Miasto 
jest dziś także siedzibą wielu lokalnych i zagranicznych przedsię-
biorstw, wśród których znalazły się renomowane i liczące się na 
świecie marki.

Dogodne położenie komunikacyjne miasta, atrakcyjne tereny pod in-
westycje i nowoczesne parki biurowe oraz wysoki potencjał lokalnych 
kadr, to solidne atuty, które pozwalają Bydgoszczy skutecznie konku-
rować o kolejne projekty inwestycyjne. Miasto jest też laureatem wielu 
nagród świadczących o jego atrakcyjności dla inwestorów. 

Bydgoszcz dynamicznie się rozwija, a zarazem pozostaje miejscem 
przyjaznym do życia, zatem przedsiębiorcy oraz pracownicy odnaj-
dują tu także tak pożądany dziś na rynku „work-life balance”.

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• sektor produkcyjny: branża elektromaszynowa, środków trans-
portu, narzędziowa i przetwórstwa tworzyw sztucznych, zbro-
jeniowa, meblarska, spożywcza, chemiczna, telekomunikacyjna, 
elektroniczna i elektrotechniczna,

• sektor nowoczesnych usług dla biznesu: branża IT, finansowo-
-księgowa, contact centre,

• sektor logistyczno-magazynowy. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA

• 1. miejsce w rankingu przygotowanym przez Bank Światowy 
„Doing Business in Poland 2015”,

• Nagroda „Eurobuild Awards 2015” w kategorii „Miasto przyja-
zne inwestorom”,

• Nagroda „CEE Business Services Awards” w 2016 i 2019 r.  
w kategorii „Emerging City of the Year”,

• Nagroda „CIJ Awards Poland 2017” w kategorii „Miasto najbar-
dziej przyjazne inwestorom”,

• Bydgoszcz jest finalistą konkursu Tourism for Tomorrow 2017 
(World Travel & Tourism Organisation) w kategorii „Destination 
Award”,

• TripAdvisor Travellers’ Choice 2017,
• Nagorda Eurocities Award za projekt „The Mill Island: revitali-

sation with co-operation of various stakeholders” w kategorii 
współpraca,

• Konkurs World Leisure Innovation Prize 2012 (za rewitalizację 
Wyspy Młyńskiej) – World Leisure Organisation,

• Destination of Sustainable Cultural Tourism 2015 – European 
Culture Tourism Network, za Szlak Wody, Przemysłu i Rzemio-
sła TeH2O,

• Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za Najlepszy Pro-
dukt Turystyczny: Wyspa Młyńska (2012), Exploseum (2016), 
Muzeum Mydła i Historii Brudu (2017).

Koncert z cyklu „Rzeka Muzyki”

Nowoczesna infrastruktura Bydgoszczy

Aktywny wypoczynek mieszkańców Bydgoszczy
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POWIAT BYDGOSKI

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 1398 km2

Liczba ludności: 114 418 (stan na 2016 r.)

Gęstość zaludnienia: 81,8 os/km2 

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 52 583 54 22

52 583 54 52

info@powiat.bydgoski.pl

www.powiat.bydgoski.pl

Powiat Bydgoski usytuowany jest w środkowo-zachodniej części województwa 
kujawsko-pomorskiego. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: Białe Błota, Dąbrowa 
Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko oraz So-
lec Kujawski. Sporą część terytorium powiatu stanowią lasy, co sprawia, że jest 
on swojego rodzaju „zielonymi płucami” aglomeracji bydgoskiej. Bogactwo lasów 
i jezior sprzyja rozwojowi różnych form turystyki: wodnej, pieszej i rowerowej. 
Wszystko to, z czego powiat słynie – niezwykła przyroda, piękne zabytki i niepo-
wtarzalny klimat, zachęci Państwa do przyjazdów, jak i częstych powrotów. 

Poszukać śladów cystersów w Koronowie i Byszewie, przespacerować się po 
niezwykłym parku w Ostromecku, odkryć dinozaury w Solcu Kujawskim, a może 
pożeglować po Zalewie Koronowskim? W powiecie bydgoskim nie można się 
nudzić.

Ze swoimi walorami turystycznymi, położeniem komunikacyjnym oraz różno-
rodnością kulturową, powiat bydgoski jest miejscem niezwykle atrakcyjnym – 
nie tylko dla turystów.

Poniżej powiat zaprezentowany w 8 gminach, każda niezwykła i wyjątkowa.

Gmina Koronowo – Cystersi, Krzyżacy i bitwa pod Koronowem, zabory, niepod-
ległość… Tu historia i tradycja splatają się ze współczesnością i dążeniem do 
rozwoju. Hydroelektrownia i Zalew Koronowski. Białe żagle, turystyka, ciekawa 
przyroda.

Gmina Dobrcz – dominuje tu rolnictwo i działa tu wiele przedsiębiorstw, ta gmi-
na ma również sporo do zaoferowania zarówno tym, którzy szukają sposobu na 
relaks, jak i tym żądnym ciekawych historii czy miejsc. Kościoły, pałace, miejsca 
pamięci, interesująca przyroda, niezwykły klimat gospodarstw agroturystycznych. 

Osielsko – dynamiczna gospodarczo, prężna sportowo. Najbogatsza w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim i jedna z dwóch najszybciej rozwijających się 
gmin w powiecie bydgoskim. Osielsko z XI-wiecznym rodowodem to dobre 
miejsce na inwestycje i dobry sposób na biznes. 
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Gmina Dąbrowa Chełmińska – nadwiślański Park Krajobrazowy, 
rezerwaty i pomniki przyrody, lasy, zbiorniki wodne, zabytkowa 
architektura. Warto zatrzymać się w gospodarstwach agrotury-
stycznych, a stąd powędrować szlakami, duktami i ścieżkami, by 
doświadczyć jej urody i charakteru. 

Solec Kujawski – jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się ośrodków w regionie. Miejsce wielu firm i przedsiębiorstw pręż-
nie działających również na terenie, istniejącego od 2006 r., Parku 
Przemysłowego. Solec Kujawski to nie tylko przestrzeń biznesu, to 
również obszar kultury, sportu i rekreacji. 

Gmina Nowa Wieś Wielka – korzystnie położona i dogodnie sko-
munikowana. Dynamiczna gospodarczo i prężna sportowo. Cieka-
wa historycznie, a także atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo –  
z Puszczą Bydgoską zajmującą 2/3 jej powierzchni, obszarami 
chronionymi, rzeką Notecią i Jeziorem Jezuickim, popularnym miej-
scem wypoczynku i aktywnej rekreacji. 

Gmina Białe Błota – rozwinięty handel, rzemiosło, budownictwo, 
usługi i rolnictwo. Świetna infrastruktura. Szlaki kolejowe, skrzyżo-
wanie dróg międzynarodowych i krajowych, węzeł dróg międzyna-
rodowych S5 i S10. 

Gmina Sicienko – lasy, jeziora, piękne krajobrazy i to zaledwie kil-
ka minut drogi od Bydgoszczy. Dobre miejsce na relaks i aktywny 
wypoczynek. Jezioro Łupkowskie, Wierzchucińskie Duże i Małe dla 
wielbicieli kąpieli i wędkarstwa.

Aleja dębowa – Kotomierz

Pałac w Ostromecku

Zalew Koronowski
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POWIAT NAKIELSKI

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Sadki

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 1120 km2

Liczba ludności: 86 000 

Gęstość zaludnienia: 77 os/km2 

Kontakt:

Starostwo Powiatowe 

w Nakle nad Notecią

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią

52 386 66 22

52 386 66 25

sekretariat@powiat-nakielski.pl

www.powiat-nakielski.pl

Powiat Nakielski wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Jego 
powierzchnia wynosi 1120 km2. Siedzibą powiatu jest miasto Nakło nad No-
tecią. Na obszarze powiatu mieści się 5 gmin: gmina miejsko-wiejska Mrocza, 
w centralnej i wschodniej części gmina miejsko-wiejska Nakło nad Notecią, na 
południowym wschodzie gmina miejsko-wiejska Szubin, na południowym za-
chodzie gmina miejsko-wiejska Kcynia, a w północno zachodniej części gmina 
wiejska Sadki.

Powiat posiada dogodne połączenie śródlądowe z całą Europą. Droga wod-
na wykorzystująca Noteć i Kanał Bydgoski stanowi naturalny szlak turystyczny. 
Rzeka Noteć jest największą atrakcją turystyczną powiatu. Stanowi ona fragment 
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 Antwerpia – Kłajpeda. To wymarzone miej-
sce dla fanów sportów wodnych, aktywnego wypoczynku czy wędkarstwa.

Aby uatrakcyjnić pobyt nad tą rzeką wybudowano i oddano do użytku w 2014 
roku Przystań Powiat Nakielski.

Również połączenia kolejowe (linie 18 i 281), ze stacją węzłową w Nakle oraz 
drogowe (DK10, DP241, DP246) stanowią dogodne rozwiązania komunikacyjne.

MroczaNakło 
nad Notecią

Szubin KcyniaSadki
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WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTUROWE

Przystań Powiat Nakielski na rzece Noteć, stanowiącej fragment 
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 Antwerpia – Kłajpeda, to wy-
marzone miejsce do aktywnego wypoczynku. Odwiedzający znajdą 
tu bazę noclegową, wypożyczalnię sprzętu wodnego, pole namioto-
we, boiska do siatkówki plażowej i badmintona. Spragnieni aktyw-
ności mogą wynająć kajaki, rowery wodne i miejskie, a także wziąć 
udział w eventach sportowych. Teren przystani jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wielką atrakcją dla turystów są 
rejsy po Noteci na pokładzie statków: Władysława Łokietka i Jadwigi 
Bolesławówny. 

Ekomuzeum Doliny Noteci to marka lokalna obejmująca najciekaw-
sze oferty turystyczne obszaru powiatu nakielskiego. Swoje zaso-
by zawdzięcza bogactwu tradycji, historii i przyrody Doliny Noteci. 
Elementami Ekomuzeum są: produkty kulinarne oddające tradycyj-
ne smaki Krajny i Pałuk, obiekty turystyczne i kulturalne oferujące 
imprezy cykliczne, pokazy, warsztaty, regionalne pamiątki, a także 
aktywności: geocaching, spacery nordic walking czy spływy kajako-
we. Koordynatorem działań jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 
Krajny i Pałuk”. Szczegóły: www.turystyka-krajna-paluki.pl.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią to jedna 
z dwóch dotychczas funkcjonujących w Polsce instytucji szkolnic-
twa poziomu średniego, przygotowujących do pracy na jednostkach 
pływających żeglugi śródlądowej. W ostatnim dziesięcioleciu 350 
absolwentów opuściło mury tej uczelni, podejmując pracę głów-
nie u armatorów zachodnioeuropejskich. Absolwenci tej szkoły są 
dobrze przygotowani, przez cały okres nauki, jej praktyczną część 
realizują m.in. na pokładzie statku Władysław Łokietek, poznając 
wody znaczącej części Europy. To doskonałe zaplecze personalne 
dla krajowej żeglugi śródlądowej.

Ekomuzeum Doliny Noteci

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 

Przystań Powiat Nakielski
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BARCIN

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Kontakt:

Urząd Miejski w Barcinie

ul. Artylerzystów 9

88-190 Barcin

52 383 41 72

sekretariat@barcin.pl

www.invest.barcin.pl
www.barcin.pl

Gmina Barcin leży nad rzeką Noteć na granicy uprzemysłowionych Kujaw i tury-
stycznych Pałuk. Stanowi niezwykłe połączenie nowoczesnej gospodarki, pięknej 
przyrody i bogatej historii. Miasto stanowi wrota Pałuk – krainy czystych jezior 
i lasów, ciekawej kultury, zabytków i atrakcji turystycznych. W rejestrze zabytków 
województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się cmentarz i kościół rzymsko-
katolicki parafii pw. św. Jakuba Większego w Barcinie, zespoły parkowo-pałaco-
we w Krotoszynie i Piechcinie. Do rejestru zabytków archeologicznych wpisany 
został kurhan w Złotowie – grobowiec megalityczny ludności kultury amfor kuli-
stych. Dynamiczny rozwój gminy związany jest z występowaniem pokładów wa-
pienia i margli jurajskich, których eksploatację w kamieniołomach Bielaw, Wapienna 
i Piechcina rozpoczęto w 1860 roku. Do zagospodarowania pozostaje 150 ha tere-
nów inwestycyjnych. Gmina Barcin to miejsce, w którym chce się żyć, inwestować 
i które warto odwiedzić.

Gmina Barcin stawia na różnorodność i oryginalność. Do najważniejszych obiek-
tów sportowych należą kryta pływalnia, stadion lekkoatletyczny, cztery orliki, hala 
widowiskowo-sportowa, stanica żeglarska z wypożyczalnią sprzętu wodnego 
i rowerów. Dodatkowo są tu szkolne sale gimnastyczne, baza nurkowa, strzelnica, 
place zabaw, pumptrack, skatepark oraz ścieżki rowerowe.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

• III miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 
2012” na najlepszy teren inwestycyjny (2012),

• Nagroda Super Samorząd 2016 Fundacji im. Stefana Batorego za wprowa-
dzenie i wypromowanie w swoim mieście budżetu obywatelskiego (2016),

• Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2012 rok dla Barcina nad Notecią za wzbo-
gacenie szlaku żeglarskiego na Noteci, 

• 1 miejsce Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechow-
skiego w ogólnopolskim Rankingu bibliotek w latach 2014-2016.

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

Region charakteryzują bogate tradycje przemysłowe. Produkowany jest tu ce-
ment, wapno, mączki wapienne, wapno nawozowe i mieszanki mineralno-as-
faltowe. Działalność prowadzą światowe koncerny LafargeHolcim – lider branży 
materiałów budowlanych, CRH – jeden z największych koncernów budowla-
nych i MAPEI – lider w produkcji klejów i produktów chemicznych dla budow-
nictwa. Funkcjonuje dobrze rozwinięty transport ciężarowy i działają specja-
listyczne firmy zapewniające techniczną obsługę przemysłu. Działają tu takie 
firmy jak: Global Technik Sp. z o.o. Sp. k. w Piechcinie, Wytwórnia Materiałów 
Budowlanych Tele-Strop-System Grzegorz Radzikowski, Zabłocki Transport Ja-
rosław Zabłocki, PPHU „AGRO-TRANS” Aleksander Józefowicz, PPHU SPED-
-BUD Waldemar Szałkowski, COMETTO Z. Ciszewski i W. Ciszewski SJ, MIKO 
Jarosław Mikołajczak.
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Powierzchnia: 120,8 km2

Liczba ludności: 15 194

Gęstość zaludnienia: 125,5 os/km2

Struktura wiekowa:

• 0-17 r.ż.:  2696 osób

• 18-64 r.ż.: 9939 osób 

• 65+ r.ż.:  2559 osób
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OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

W Gminie Barcin do zagospodarowania pozostaje 150 ha terenów 
inwestycyjnych (33,51 ha w Pomorskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej i 126,90 ha wyróżnionych trzecim miejscem w woje-
wódzkim finale konkursu „Grunt na Medal 2012”) z dostępem do 
pełnej infrastruktury technicznej, aktualnym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, korzystnym położeniem mię-
dzy ważnymi rynkami zbytu i usytuowanych przy drodze woje-
wódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w sąsiedztwie Cementowni 
Kujawy LafargeHolcim i Zakładu produkcyjnego Mapei oraz siedzi-
by i centrum badawczo-rozwojowego opracowywania innowacyj-
nych powłok o zaawansowanych właściwościach Global Technik 
Sp. z o.o. Sp. k.

Władze samorządowe Gminy Barcin są gotowe zaoferować zain-
teresowanym inwestorom ulgi i zwolnienia podatkowe. W Urzędzie 
Miejskim w Barcinie funkcjonuje Referat Rozwoju i Promocji, które-
go zadania obejmują m.in.: pozyskiwanie terenów pod inwestycje 
oraz przygotowywanie oferty inwestycyjnej, pozyskiwanie partne-
rów gospodarczych oraz przygotowywanie i prowadzenie wstęp-
nych rozmów i negocjacji, zbieranie i aktualizowanie informacji 
o możliwościach gospodarczych oraz kompleksową informację dla 
inwestorów i przedsiębiorców w zakresie możliwości rozwojowych 
Gminy Barcin. 

WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE

Historia Barcina sięga 997 roku i związana jest z pobytem bp. Woj-
ciecha, przekazywaniem okupu i transportem relikwii męczennika. 
Legenda głosi, że w drodze z Gniezna do Gdańska orszak bisku-
pa wypoczywał przy pagórku na prawym brzegu Noteci w rejonie 
dzisiejszego Barcina. W drodze powrotnej konie ciągnące wóz ze 
zwłokami świętego poznawszy górę, odmówiły dalszej jazdy. Ru-
szyły dopiero wtedy, gdy w tym miejscu postawiono krzyż. Inna 
z legend mówi, że gdy po męczeńskiej śmierci biskupa Wojcie-
cha książę Bolesław Chrobry ogłosił zbiórkę srebra dla wykupie-
nia zwłok męczennika od Prusów, którzy zażądali tyle kruszcu, ile 
ważył misjonarz, akt wykupu – czyli ważenie i wymiana – miał się 
odbywać na tym wzgórzu.

Basen sportowy jest idealnym miejscem dla wszystkich lubiących 
i umiejących pływać. Basen rekreacyjny z kaskadami i gejzerami 
zapewnia miły wypoczynek i jest bezpiecznym miejscem do nauki 
pływania. 

Przez gminę przebiegają trzy szlaki rowerowe i ścieżka rowerowa. 
Rzeka Noteć malowniczo przecina region przepływając przez je-
zioro Sadłogoszcz, miasto Barcin i jezioro Wolickie, zapewniając 
szereg atrakcji. Szlak rzeki Noteć i ciąg pałuckich jezior pozwala na 
aktywny wypoczynek i uprawianie sportów wodnych, wędkarstwa 
i turystyki wodnej. 

Barcin był miejscem, w którym żyli przedstawiciele trzech wyznań: 
rzymsko-katolickiego, mojżeszowego i ewangelickiego. Przy ulicy 
Podgórnej w Barcinie jest nieczynny cmentarz żydowski z tablicą 
upamiętniającą społeczność żydowską miasta. Stojąc na kirkucie 
na odcinku kilkuset metrów widzimy trzy cmentarze trzech różnych 
kultur.

Baza nurkowa – zalany kamieniołom w Piechcinie

Kryta pływalnia w Barcinie

Kamieniołom

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 n

ad
es

ła
ne

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 n

ad
es

ła
ne

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 n

ad
es

ła
ne



14

BIAŁE BŁOTA

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 122,1 km2

Liczba ludności: 20 568

Gęstość zaludnienia: 174 os/km2 

Struktura wiekowa:

• 4733 osoby w wieku przedprodukcyjnym 

• 13 720 osób w wieku produkcyjnym

• 2815 osób w wieku poprodukcyjnym

Kontakt:

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

52 323 90 90

sekretariat@bialeblota.eu

www.bialeblota.pl

Punkt Informacji Turystycznej: 

Urząd Gminy Białe Błota

 ul. Szubińska 7 

 Referat Organizacyjny

  52 323 90 71 

 sport@bialeblota.eu

Gmina Białe Błota położona jest w całości w mezoregionie Kotlina Toruńska, 
w mikroregionach Terasa Łochowska i Równina Rynarzewska. Przez gminę 
przebiega wododział rozdzielający dorzecza Odry i Wisły. Na północnych ru-
bieżach gminy znajduje się Kanał Bydgoski łączący oba dorzecza, zaś po stronie 
południowej Noteć i żeglowny Kanał Górnonotecki, zasilający w wodę Kanał 
Bydgoski. Największy naturalny zbiornik wodny w gminie to Jezioro Jezuickie 
Małe. Znaczną część powierzchni gminy zajmują lasy, należące do Puszczy 
Bydgoskiej, zaliczane do kategorii lasów chronionych. Na terenie gminy wybu-
dowano około 18 km ścieżek rowerowych. 

Białe Błota to gmina: bezpieczna, zadbana i przyjazna środowisku naturalnemu, 
o rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej na całym terenie, zaspoka-
jająca na miejscu większość potrzeb swoich mieszkańców, zintegrowana we-
wnętrznie i współpracująca z sąsiadami w ramach aglomeracji bydgoskiej.

NAJWIĘKSZE ATUTY GMINY

Prężny rozwój Gminy w ostatnich latach, wyrażający się dużym wzrostem liczby 
mieszkańców, przedsiębiorstw i inwestycji gminnych, spowodowany jest wie-
loma czynnikami: atrakcyjnym położeniem, dostępnością terenów inwestycyj-
nych, przedsiębiorczością mieszkańców i aktywną działalnością samorządu. 

Korzystne położenie – graniczenie z dużym miastem, dostęp do ważnych szlaków 
komunikacyjnych – stwarza dobre warunki do zamieszkania i prowadzenia bizne-
su. Przynależność do aglomeracji bydgoskiej w perspektywie kilku lat powinna 
przynieść wymierne efekty, wynikające z zacieśniającej się współpracy wielu sa-
morządów i pozyskania środków dotacyjnych na wspólne przedsięwzięcia.

Dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową jest podsta-
wą zarówno rozwoju gospodarczego, jak i osiedlania się nowych mieszkańców. 
Atrakcyjne środowisko naturalne, duża lesistość, Kanał Północnonotecki, jezioro, 
którego wykorzystanie może przynieść wiele korzyści dla mieszkańców i stać 
się magnesem dla gości weekendowych.

Wysoki poziom oświaty (wyniki testów uczniów klas VI i egzaminów), nowo-
czesna baza lokalowa. Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, 
graniczącą z miastem Bydgoszcz.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KULTURALNE, TURYSTYCZNE

• Kanał Górnonotecki, 
• Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Cielu i Kościól św. Kazimierza w Łochowie, 
• leśna ścieżka dydaktyczna w Białych Błotach, 
• śluzy w Dębinku i w Łochowie.
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WYDARZENIA CYKLICZNE 

• Festiwal Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza (marzec),
• Gminne Święto Latawca (wrzesień),
• Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Białe Błota 

(kwiecień),
• Festiwal Sportowo-Turystyczny Rowerowa Brzoza (wrzesień),
• Święto Gminy Białe Błota (sierpień).

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• elektromechaniczna, 
• transport drogowy, 
• logistyka, 
• handel i usługi.

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Bohamet, 
• Prefabet, 
• Belma S.A., 
• Tabemax s.j., 
• Gala Colezzione, 
• Centrum Logistyczne Poczty Polskiej, 
• Pol-Elektra Sp. z o.o. 

WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE

Położenie gminy, w pobliżu aglomeracji miasta Bydgoszcz, sprzyja 
rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, jak również rozwojowi 
rzemiosła, usług, handlu. Bliskość miasta i dostępność dróg przy-
czynia się do inwestycji przemysłowych i rzemieślniczych w Lisim 
Ogonie, Cielu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach i Zielonce. Spowo-
dowane jest to również uzbrojeniem terenu w sieć energetyczną, 
wodociągową i kanalizacyjną. 

Życie kulturalne na terenie gminy skupia się wokół Gminnego Cen-
trum Kultury. Bogata oferta kulturalna GCK oraz dostępność dóbr 
kultury w pobliskiej Bydgoszczy pozwala mieszkańcom aktywnie 
uczestniczyć w życiu kulturalnym. Przez gminę przebiega wodo-
dział rozdzielający dorzecza Odry i Wisły. Na północnych rubieżach 
gminy znajduje się Kanał Bydgoski łączący oba dorzecza, zaś po 
stronie południowej Noteć i żeglowny Kanał Górnonotecki, zasila-
jący w wodę Kanał Bydgoski. Największy naturalny zbiornik wod-
ny w gminie to Jezioro Jezuickie Małe. Znaczną część powierzchni 
gminy zajmują lasy, należące do Puszczy Bydgoskiej, zaliczane do 
kategorii lasów chronionych. Na terenie gminy wybudowano około 
18 km ścieżek rowerowych. 

Wschodnia i środkowa część Gminy leży na skraju Puszczy Byd-
goskiej. Przez teren gminy przepływa rzeka Noteć połączona z Ka-
nałem Noteckim, które stanowią doskonałą bazę do wypoczynku 
i rekreacji wodnej. Posiada również bogatą bazę sportową: stadion 
lekkoatletyczny, boiska sportowe „Orlik” w Białych Błotach, Łocho-
wie i Cielu, sale gimnastyczne w Białych Błotach i Łochowie. 

Cyklicznie (we wrześniu) w Gminie Białe Błota odbywa się Gminny 
Samochodowy Rajd Miejscami Pamięci, którego uczestnicy odwie-
dzają lokalne miejsca pamięci oddając cześć poległym rodakom. 
Mieszkanką Gminy Białe Błota jest polska kajakarka Beata Mikołaj-
czyk (po mężu Rosolska), srebrna medalistka olimpijska z Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, brązowa medalistka Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie i Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro, mistrzyni świata, mistrzyni Europy, młodzieżowa mistrzy-
ni Europy, wicemistrzyni świata juniorek, brązowa medalistka mi-
strzostw Europy juniorek i wielokrotna mistrzyni Polski. 

Kanał notecki, śluza Lisi Ogon

Urząd Gminy Białe Błota

Śluza Dębinek z lotu ptaka
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DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 125,04 km2

Liczba ludności: 8143

Gęstość zaludnienia: 65 os/km2

Struktura wiekowa:

• 0-17 r.ż.:  1696 osób

• 18-64 r.ż.: 5379 osób 

• 65+ r.ż.:  1068 osób

www.dabrowachelminska.lo.pl

Kontakt:

 Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

 ul. Bydgoska 21

 86-070 Dąbrowa Chełmińska

 52 381 60 05

 sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Gmina Dąbrowa Chełmińska położona jest w centralnej części województwa 
kujawsko-pomorskiego i jest jedyną gminą powiatu bydgoskiego położoną na 
prawym brzegu Wisły w odległości 23 km od Bydgoszczy i 35 km od Torunia.
Obejmuje swoim zasięgiem prawobrzeżną skarpę Wisły z dużą ilością źródeł 
i cieków wodnych. Na południu gminy położone są słynne źródła wody mine-
ralnej „Ostromecko”. Gmina Dąbrowa Chełmińska posiada wielką różnorod-
ność szaty roślinnej i wyjątkowo liczne gatunki zwierząt. Zalesione trasy Wisły 
i wplecione w nie oczka wodne dają niezapomniany krajobraz i wielkie możli-
wości rekreacji.

Na terenie Gminy znajdują się rezerwaty przyrody: Wielka Kępa Ostromecka, 
Las Mariański, Reptowo i Linje. Gmina pokryta jest siecią oznakowanych szla-
ków pieszych i rowerowych: szlak żółty pieszy, szlak czarny pieszy im. prof. Kry-
styny Wyrostkiewicz, zielony szlak rowerowy Bydgoskiego Towarzystwa Cykli-
stów, czarny szlak rowerowy Doliny Dolnej Wisły oraz niebieski szlak rowerowy 
przyjaźni Bydgoszczy do Torunia.

Posiada wiele miejsc i obiektów wartych uwagi m.in.: Zespół Pałacowo-Parko-
wy w Ostromecku, Kościół św. Mikołaja, św. Stanisława i św. Jana Chrzciciela 
w Ostromecku, Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czarżu, 
Kościół Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Grodzisko w Gzinie 
i Pniu.

Dogodne położenie komunikacyjne, atrakcyjne pod względem lokalizacji oraz 
ceny nieruchomości i działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, sta-
nowią o wysokim potencjale inwestycyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

Dąbrowa Chełmińska
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GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM

• strategiczne położenie w odległości 23 km od Bydgoszczy  
i 35 km od Torunia,

• bliskość lotniska w Bydgoszczy – 28 km,
• gmina młodych ludzi – ponad 37% mieszkańców to osoby 

poniżej 30 roku życia,
• gmina przystąpiła do związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje  

Terytorialne), na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
• transport drogowy (droga wojewódzka, droga krajowa, bliskość 

autostrady A1),
• droga wodna – rzeka Wisła,
• młoda wykwalifikowana kadra urzędnicza,
• bogactwo naturalne (drewno, żwir, piasek),
• atrakcyjne działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe,
• walory turystyczne i rekreacyjne – duża ilość lasów, parków 

krajobrazowych oraz rezerwatów.

BAZA TURYSTYCZNA

Z uwagi na zróżnicowany krajobraz, bogatą szatę roślinną i konfigu-
rację terenu gmina Dąbrowa Chełmińska jest atrakcyjnym miejscem 
dla turystów. 

Istniejąca baza noclegowa:

• Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku,
• Motel „JERMIR” w Strzyżawie,
• Restauracja „OSTROMECKA” w Ostromecku,
• Gospodarstwo Agroturystyczne „ZACISZE” w Gzinie,
• Gospodarstwo Agroturystyczne „GZINIANKA” w Gzinie,
• Gospodarstwo Agroturystyczne „POD BOCIANEM”  

w Dąbrowie Chełmińskiej,
• Gospodarstwo Agroturystyczne w Pniu,
• Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „PACHOTÓWKO”,
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Dąbrowa” w Dąbrowie  

Chełmińskiej,
• Gospodarstwo Agroturystyczne „U BODZIA” w Słończu,
• Gospodarstwo Agroturystyczne „OSADA GONGSTERLAND”  

w Wałdowie Królewskim.

Działające gospodarstwa agroturystyczne proponują ciekawe for-
my wypoczynku m.in.: mini zoo, posiłki domowe, ogniska, jazdę 
konną, biesiady, łowienie ryb, grzybobranie.

Pałac Barokowy Stary w Ostromecku

Kościół św. Wojciecha i św. Katarzyny w BoluminkuDuża Reptówka z lotu ptaka
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DOBRCZ

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 130,41 km2

Liczba ludności: 11 515 (stan na 31.12.2017 r.)

Gęstość zaludnienia: 89 os/km2

Struktura wiekowa:

• do 14 lat ogółem 2044 

• w wieku od 15-59 ogółem 7594 

• w wieku poprodukcyjnym ogółem 1877 

Punkt Informacji Turystycznej:

 Urząd Gminy w Dobrczu

 ul. Długa 50

 86-022 Dobrcz

 52 364 80 10

 52 364 80 32

 dobrcz@dobrcz.pl

www.dobrcz.pl

Kontakt:

 Urząd Gminy w Dobrczu

 ul. Długa 50

 86-022 Dobrcz

 52 364 80 10

 52 364 80 32

 dobrcz@dobrcz.pl

Gmina Dobrcz położona jest w północno-wschodniej części powiatu bydgo-
skiego. W skład gminy wchodzi 21 sołectw. Na terenie gminy działa 6 szkół 
podstawowych wraz z punktami przedszkolnymi, Samorządowe Przedszkole 
w Borównie i „Słoneczko” w Dobrczu oraz prywatne przedszkole „Ence Pence” 
w Dobrczu. Działa również Gminny Żłobek „Kraina bobasa” w Dobrczu. Na te-
renie gminy funkcjonuje jedna szkoła ponadgimnazjalna, tj. Zespół Szkół Agro-
-Ekonomicznych w Karolewie. Gmina dba o osoby starsze. W Dobrczu i Karo-
lewie funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku, a w Gądeczu powstał Dom 
Dziennego Pobytu WSG „Szafirek”. Dodatkowo w Gądeczu działają gabinety 
rehabilitacyjne. Strefa rozwoju ulokowana jest wzdłuż drogi S5. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY TURYSTYCZNE

• kościółek klasy "0" Marii Magdaleny we Włókach, 
• pradolina Wisły wraz ze stanowiskiem lnu austriackiego w Kozielcu, 
• jezioro w Borównie, 
• jedyna na tych terenach jaskinia wapienna „Bajka” położona w Gądeczu, 
• rezerwat przyrody w Augustowie,
• zespoły pałacowo-dworskie w Gądeczu i Strzelcach Górnych. 

Jaskinia wapienna „Bajka”
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WYDARZENIA CYKLICZNE

Na terenie gminy odbywają się m.in.: Dożynki w Dobrczu, „Święto 
Śliwki” w Strzelcach Dolnych, „Święto Rogala” w Wudzynku. Dodat-
kowo w okresie wakacyjnym organizowane są imprezy plenerowe 
na plaży w Borównie, którą zarządza Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. 

WALORY TURYSTYCZNE, KULTURALNE, GOSPODARCZE

Gmina Dobrcz położona jest w północno-wschodniej części powia-
tu bydgoskiego, 12 kilometrów od Bydgoszczy. Malownicze poło-
żenie w pradolinie Wisły gwarantuje atrakcyjny wypoczynek z dala 
od miejskiego zgiełku. Turystów na pewno zachwyci jezioro w Bo-
równie, z czystą wodą, leżące wśród lasów. Miłośnicy wędkowania 
będą mogli oddać się w spokoju swojej pasji na dwóch akwenach 
w Dobrczu i Kusowie. Osoby zmęczone dużymi skupiskami ludzi 
oraz lubiące przebywać na łonie natury znajdą idealne warunki 
w gospodarstwach agroturystycznych, położonych w miejscowo-
ściach Strzelce Dolne, Borówno i Aleksandrowo. Gospodarstwa te 
zapewniają domowe jedzenie, przejażdżki konne, ogniska, wędkar-
stwo, grzybobranie i inne atrakcje. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach Dolnych oferuje możliwość 
zakupu przepysznych powideł smażonych według starej receptu-
ry w kotłach kuprowych. Na początku września w gospodarstwie 
Anny i Jana Iwanowskich unosi się cudowny zapach smażonych 
powideł. Tego dnia odbywa się „Święto Śliwki”. Goście mogą nie 
tylko kupić wspaniałe powidła, ale i samodzielnie je smażyć. Na te-
renie gminy smaży się również powidła „kozieleckie”, które podob-
nie jak powidła „strzeleckie” pochodzą z Doliny Dolnej Wisły i są 
produktami tradycyjnymi. 

Na tych, którzy lubią czynnie spędzać czas wolny czekają trasy tu-
rystyczne i ścieżki rowerowe, biegnące od Fordonu przez Strzelce 
Dolne, Strzelce Górne, Gądecz, Trzęsacz, Złą Wieś do Kozielca. 

Wędrując lub jeżdżąc po gminie każdy znajdzie coś ciekawego – 
poczynając od jaskini „Bajka” – na zboczu parowu w miejscowości 
Gądecz – poprzez dworki z kompleksami parków, zabytkowe ko-
ścioły, ze szczególnym uwzględnieniem drewnianego kościółka we 
Włókach (obiekt klasy 0) – kończąc na zbiorach muzealnych w Ze-
spole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. 

Gmina Dobrcz jest bardzo atrakcyjna pod względem inwestycyjnym. 
Jeżeli ktoś szuka miejsca na osiedlenie, na pewno wybór padnie na 
piękne tereny: w Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego (obejmującym takie miejscowości, jak: Trzęsacz, 
Kozielec, Strzelce Dolne), w pobliżu akwenów w Kusowie, Dobrczu, 
Borównie. Natomiast zainteresowani inwestycjami gospodarczymi 
powinni wybierać tereny położone wzdłuż trasy Bydgoszcz – Świe-
cie. W gminie Dobrcz każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. 
Urząd Gminy zapewnia przychylność i zniżki w podatkach. Dzięki 
szczególnej dbałości o ochronę środowiska, gmina może poszczy-
cić się nieskażoną przyrodą. 

W ramach pomocy de minimis gmina oferuje zwolnienia z podatku 
od nieruchomości z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy lub reali-
zacji nowych inwestycji.

CIEKAWOSTKA

Mieszkańcami terenów nadwiślańskich byli Mennonici – to dzięki 
ich staraniom udało się stworzyć piękne sady i tradycję smażenia 
powideł. 

Krąg tradycji

Rzeka Wisła

Trzeciewiec
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KCYNIA

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 297,02 km2

Liczba ludności: 13 315 (stan na 31.12.2017 r.)

Gęstość zaludnienia: 44,82 os/km2 

Punkt Informacji Turystycznej:

 Urząd Miejski, 

 Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury 

 ul. Rynek 23 

 89-240 Kcynia

 52 589 37 30

 promocja@kcynia.pl 

www.kcynia.pl

Kontakt:

 Urząd Miejski 

 ul. Rynek 23 

 89-240 Kcynia 

 52 589 37 20

 urzad@kcynia.pl

Gmina Kcynia to jedna z pięciu gmin powiatu nakielskiego. Podział administra-
cyjny gminy obejmuje 37 sołectw i 3 samorządy osiedlowe. Gmina Kcynia histo-
rycznie i kulturowo stanowi część regionu pałuckiego w północno-wschodniej 
części Wielkopolski. W środowisku przyrodniczym gminy dominuje krajobraz 
rolniczy z pięknym pejzażem Doliny Nadnoteckiej i dużymi obszarami lasów. 
Atutem gminy jest z pewnością bogactwo natury i świata zwierzęcego oraz cie-
kawa przeszłość historyczna miasta. To miejsce dla ludzi ceniących sobie ciszę 
i spokój. 

Kcynia to malowniczo położone miasto na wzgórzu morenowym (136 m n.p.m.). 
Charakterystyczna jest jego panorama, w którą wpisuje się z daleka kościół 
poklasztorny pw. WNMP – Sanktuarium Krzyża Świętego. Przylega do niego 
Kalwaria z malowidłami przedstawiającymi stacje drogi krzyżowej. To unikalny 
w skali europejskiej zabytek sakralny. W kcyński krajobraz wpisuje się również 
wieża ciśnień i budynek byłego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego. 

Prawa miejskie miastu nadał 29 czerwca 1262 r. książę Bolesław Pobożny. 

Na terenie gminy znajdują się zespoły pałacowe i dworki otoczone pięknymi 
parkami m.in. w Rozpętku, Chwaliszewie i Grocholinie. 

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY TURYSTYCZNE

• Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie
• Kościół pw. WNMP – Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni
• Kalwaria w Kcyni
• Kościół pw. św. Michała Archanioła w Kcyni
• Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni  

wraz z otaczającym go parkiem z plenerowymi rzeźbami
• Skatepark w Kcyni
• Kompleks boisk ORLIK w Kcyni

Turzyn z lotu ptaka
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WYDARZENIA CYKLICZNE

• Dni Kcyni (ostatni weekend czerwca)
• Wyścigi Traktorów w Nowej Wsi Noteckiej (początek września)
• Dożynki gminne (początek września)
• Towarzyskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody  

w Turzynie (maj-sierpień)
• Piknik Rodzinny Bezpieczne Wakacje w Górkach Zagajnych 

(czerwiec)
• Obchody Powstania Wielkopolskiego w Kcyni (luty)

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• rolnictwo
• przetwórstwo spożywcze
• stolarka okienna

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Flaki pałuckie
• Murzynki Pałuckie
• Kcyńska Wytwórnia Musztardy
• Lody ROKA
• Miód z Gospodarstwa Pasiecznego ze Studzienek
• Jan Czochralski
• Zespół Regionalny PAŁUKI

WALORY TURYSTYCZNE I GOSPODARCZE

Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie. W 2017 r. w Turzy-
nie (ok. 5 km od Kcyni) otwarto jedyne takie w województwie ku-
jawsko-pomorskim muzeum. Jego budynek jest częścią zespołu 
folwarcznego. W otoczeniu znajduje się park z XIX w., staw i od-
restaurowane budynki zabudowy gospodarczej. Muzeum posiada 
dwie kondygnacje: na parterze zlokalizowana jest diorama o pow. 
200 m2, na piętrze sala wystawowa. Znajdują się tu eksponaty 
zwierząt i roślin regionu Pomorza i Kujaw w układzie edukacyjnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska skierowa-
nym do całego społeczeństwa regionu. 

Kcynia. Miasto Jana Czochralskiego. Serce Pałuk. Z Kcyni pochodzi 
prof. Jan Czochralski, Patron Roku 2013 w Polsce, „ojciec rewolucji 
elektronicznej”, odkrywca metody otrzymywania monokryształów. 
W Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej, miesz-
czącym się w zabytkowym dworku, który okala park z licznymi ple-
nerowymi rzeźbami, wyraźnie akcentowana jest kultura pałucka. 
W śpiewie i tańcu kultywuje ją Zespół Regionalny Pałuki. Muzyczne 
korzenie pielęgnuje w Kcyni również Orkiestra Dęta działająca przy 
OSP w Kcyni oraz Chór Akatyst przy Parafii pw. WNMP.

Kcyńskie smaki i produkty lokalne. Kuchnia i produkty regionalne 
to część lokalnego dziedzictwa. Na terenie gminy działają stowa-
rzyszenia i podmioty gospodarcze, które kultywują kulinarną trady-
cję. Organizują zaplecze gastronomiczne dla imprez i uroczystości 
oraz pokazy i warsztaty, biorą także udział w konkursach. Kulinarną 
wizytówkę gminy stanowią flaki pałuckie z Malic, miód z Gospo-
darstwa Pasiecznego z Studzienek, murzynki pałuckie z Miasto-
wic, chleb z Górek Zagajnych i musztarda z Kcyńskiej Wytwórni 
Musztardy.

Siedziba GCKIB w Kcyni

Orkiestra Dęta OSP Kcynia

Zespół Regionalny Pałuki 

Promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego

m
at

. G
m

in
a 

Kc
yn

ia
m

at
. G

m
in

a 
Kc

yn
ia

m
at

. G
m

in
a 

Kc
yn

ia

m
at

. G
m

in
a 

Kc
yn

ia



22

Powierzchnia: 411,7 km2

Liczba ludności: 23 289 (stan na 30.08.2018 r.)

Gęstość zaludnienia: 56,5 os/km2 

Struktura wiekowa: 

• 0-17 r.ż.:  4553 osoby

• 18-64 r.ż.: 15 064 osoby 

• 65+ r.ż.:  3672 osoby

Punkt Informacji Turystycznej: 

 kom. 721 060 283 

 info-tur@um.koronowo.pl 

www.koronowo.pl 

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

KORONOWO

Kontakt:

 Urząd Miejski 

 Plac Zwycięstwa 1 

 86-010 Koronowo

 sekretariat@um.koronowo.pl 

 52 382 64 10

Gmina Koronowo jest położona w środkowo-północnej części Polski, na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu bydgoskiego. Zajmuje 41 170 ha 
i liczy około 24 tysiące mieszkańców. Obszarowo jest to największa gmina w po-
wiecie bydgoskim i jedna z największych w województwie kujawsko-pomorskim. 
Jest to gmina miejsko-wiejska, w której rolę centrum administracyjnego pełni mia-
sto Koronowo, położone ok. 25 km od Bydgoszczy, na południowym skraju Borów 
Tucholskich. Koronowo leży przy ważnych drogowych szlakach komunikacyjnych, 
w tym drodze ekspresowej S5 oraz drogach krajowych nr 25 i nr 56. 

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY TURYSTYCZNE

• Zalew Koronowski, 
• Zespół poklasztorny (cysterski) wraz z Bazyliką Mniejszą pw. Wniebowzięcia 

NMP, 
• Most po kolejce wąskotorowej, przez który przebiega ścieżka rowerowa, 

łącząca Koronowo z Bydgoszczą i Toruniem,
• Centrum Kultury Synagoga, 
• tzw. Diabelski Młyn. 

Most kolejki wąskotorowej

Zalew Koronowski
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WYDARZENIA CYKLICZNE

• Ogólnopolski Bieg im. Braci Mikrutów (kwiecień), 
• Mariackie Wieczory Kameralne w bazylice p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Koronowie (lipiec i sierpień),
• Arie na plaży „Ryszard Smęda zaprasza” (lipiec i sierpień), 
• Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem (lipiec),
• Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa (sierpień),
• Koronowo MTB Maraton (październik). 

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Wioska Ginących Zawodów „Garniec”, 
• Skansen Rożen Stopka,
• Lody tradycyjne I. I. Zmudziejewscy,
• Restauracja Diabelski Młyn.

WALORY TURYSTYCZNE, KULTURALNE, GOSPODARCZE

Największym atutem i najbardziej rozpoznawalnym walorem tury-
stycznym gminy Koronowo jest sztuczny zbiornik wodny Zalew Ko-
ronowski. Akwen ten i jego okolice to bardzo atrakcyjne miejsca dla 
osób szukających możliwości aktywnego wypoczynku, jak i ludzi, 
którzy cenią sobie ciszę, spokój i relaks na łonie natury. 

Na atrakcyjność Zalewu składają się wyjątkowe walory przyrodni-
czo-krajobrazowe, jak i dobrze rozwinięta infrastruktura turystycz-
na. Akwen o powierzchni 1600 ha prawie na całej długości 36 km, 
przy linii brzegowej około 102 km otaczają zwarte kompleksy leśne, 
pełne dzikiej zwierzyny, grzybów i owoców leśnych. Liczne szlaki 
turystyczne – piesze i rowerowe – pozwalają turystom przemie-
rzać te tereny, dając możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą. 
Wśród walorów zarówno turystycznych, jak i naturalnych należy 
wymienić m.in. Park Grabina z pomnikami przyrody czy rynnę jezior 
byszewskich. 

Bazylika Mniejsza

Żaglówki na Zalewie Koronowskim

Jarmark Cysterski i Bitwa pod KoronowemZalew Koronowski
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ŁABISZYN
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Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 167 km2

Liczba ludności: 9950

Gęstość zaludnienia: 59,6 os/km2 

Punkt Informacji Turystycznej: 

 Referat Promocji, Informacja turystyczna

 Urząd Miejski w Łabiszynie

 ul. Plac 1000-lecia 1

 89-210 Łabiszyn

 umpromocja@gmail.com

 52 384 40 52 wew. 45

www.labiszyn.pl 

Kontakt:

 Gmina Łabiszyn 

 ul. Plac 1000-lecia 1

 89-210 Łabiszyn

 urzad@labiszyn.pl

 52 384 40 52

Gmina Łabiszyn leży w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, 
w południowo-zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, na granicy Pałuk 
i Kujaw. Położenie to gwarantuje dużą różnorodność rzeźby terenu, gatunków 
gleb, szaty roślinnej oraz zwierzyny. Łabiszyn położony jest 25 km od Bydgosz-
czy, 20 km od Żnina, 35 km od Inowrocławia, 70 km od Torunia i 100 km od Po-
znania. Przez miasto przepływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy 
się z rzeką Brdą tworząc malowniczą trasę spływu. Typowo rolnicza gmina poło-
żona jest wśród lasów, a na jej terenie znajdują się dwa jeziora: Meszno i Smerzyn.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii 
„Wydarzenie Turystyczne i Promocyjne” – Łabiszyńskie Spotkania z Historią,

• Wyróżnienie portalu historii ożywionej dobroni.pl w kategorii „Najlepsza Im-
preza Rekonstrukcyjna 2014 roku” – Łabiszyńskie Spotkania z Historią,

• Drugie miejsce w konkursie „Najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce. Terra 
Flower Power”, 

• Dyplom Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dla Gminy Ła-
biszyn „Łabiszyńskie Spotkania z Historią” w kategorii: Lider Kultury, Sztuki, 
Oświaty i Turystyki, oraz dyplom dla Gminy Łabiszyn w kategorii Lider Sa-
morządności.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY TURYSTYCZNE

Najcenniejszymi zabytkami architektonicznymi Łabiszyna są budowle sakralne: 
klasztor wzniesiony w XVI w. jako zbór kalwiński, obecnie kościół rzymskokatolicki 
pw. św. Mikołaja w stylu barokowym oraz kościół farny z XVII w. pw. Zwiastowania 
NMP. Na terenie Gminy występują interesujące zespoły dworskie i pałacowo-par-
kowe. Na szczególną uwagę zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu, 
będący jednym z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych w Polsce oraz dworek 
w Łabiszynie z XVIII w. z parkiem, w którym w 1889 r. zbudowano „oazę milczenia”. 

W 2011 roku na łabiszyńskiej wyspie powstała marina, gdzie od maja do września 
można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt wodny i rowery szosowe. W okresie letnim 
dla mieszkańców i turystów dostępna jest plaża nad jeziorem Smerzyn, gdzie moż-
na aktywnie spędzić czas wolny (pole do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, 
rowery wodne, miejsca do wędkowania, baza gastronomiczna).

Łabiszyn posiada szeroką ofertę działań kulturalno-rozrywkowych. Do flagowych 
imprez przyciągających liczną grupę odbiorców należą: Łabiszyńskie Spotkania  
z Historią (inscenizacje historyczne i szereg aktywności mieszkańców nawiązują-
cych do okresu II wojny światowej), odbywające się w weekend po Bożym Ciele 
oraz cykl koncertów „Spotkajmy się na łabiszyńskiej wyspie” od maja do września 
(z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej). Organizowane są także plenery ar-
tystyczne, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, biegi uliczne i szereg innych działań  
z wykorzystaniem potencjału infrastrukturalnego i przyrodniczego Gminy. 
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NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

Podmioty zarejestrowane na ternie Gminy Łabiszyn w sektorze pry-
watnym skupiają swoją działalność na budownictwie, przetwórstwie 
mięsnym, branży samochodowej oraz gospodarce magazynowej.

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Pałac Lubostroń, 
• Masarnia Władysławowo Sp. J.,
• Łabiszyńskie Spotkania z Historią.

WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE

Niewątpliwym atutem Gminy Łabiszyn jest dogodne położenie ko-
munikacyjne (na przecięciu dróg wojewódzkich), bliskość do Między-
narodowego Portu Lotniczego w Bydgoszczy, korzystne uwarun-
kowania infrastrukturalne i szybkie ich przystosowanie do potrzeb 
potencjalnych inwestorów, a przede wszystkim ciekawe usytuowa-
nie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Teren północnej czę-
ści Łabiszyna przeznaczony jest pod rozwój funkcji gospodarczych, 
a zachętami inwestycyjnymi są możliwości ulg podatkowych i pro-
mocja w sieci.

Ze względu na atrakcyjne pod względem przyrodniczym położe-
nie, Gmina posiada duży potencjał turystyczny i to zarówno pod 
względem krajoznawczym, jak i czynnego spędzania wolnego cza-
su (liczne szlaki turystyczne i spacerowe). W celu dalszego rozwoju 
poprawia się warunki infrastruktury rekreacyjnej. Zrewitalizowano 
niegdyś zaniedbany obszar w centrum miasta zwany „łabiszyń-
ską wyspą”, gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne (ścieżka 
dydaktyczna – nauka rozpoznawania gatunków drzew, krzewów 
i zwierząt). To także miejsce spacerowe i rekreacyjne: plac zabaw, 
siłownia plenerowa, wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, ro-
wery wodne) i rowerów, miejsce odpoczynku, działań kulturalnych, 
a także reprezentacyjne. Dzięki rewitalizacji „łabiszyńska wyspa”, 
jako jedna z dwóch w województwie kujawsko-pomorskim, stała 
się ciekawym miejscem na mapie turystycznej regionu. W celu roz-
woju turystyki i rekreacji na terenie Gminy wyznaczono trasę nordic 
walking, powstają siłownie zewnętrzne, place zabaw, pumptrack. 

CIEKAWOSTKI

„Dąb Jagiełły” (dąb szypułkowy o obwodzie w pierścienicy 610 cm) 
według legendy został zasadzony przez Władysława Jagiełłę 
w 1410 roku, kiedy król zatrzymał się w Łabiszynie na nocleg po 
zwycięskiej bitwie pod Koronowem.

Julian Edward Gerpe to żyjący w XIX wieku lekarz i filantrop. Sły-
nął ze swojej bezinteresowności i poświęcenia z jakim pomagał 
mieszkańcom. Nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Łabiszyn. Obecnie Patron łabiszyńskiej biblioteki. Jego pomnik po-
dziwiać można przed Urzędem Miejskim w Łabiszynie.

Pałac w Lubostroniu

Kościół pw. św. Mikołaja w Łabiszynie

Spływ kajakowy na łabiszyńskiej wyspie
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MROCZA
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www.mrocza.pl

Gmina Mrocza położona jest wśród malowniczych terenów Krajeńskiego Par-
ku Krajobrazowego. Licząca ponad 9100 mieszkańców Gmina Mrocza to jedna 
z pięciu gmin powiatu nakielskiego położona na pograniczu Pomorza i Wielko-
polski w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. 

Powierzchnia gminy wynosi ponad 150 km2, z czego 73% to użytki rolne,  
14% lasy i grunty leśne, a 3% powierzchni stanowią wody powierzchniowe. 
Najważniejszą gałęzią gospodarczą gminy jest nowoczesne i wydajne rolnic-
two, co ma odzwierciedlenie w licznych, dobrze prosperujących gospodar-
stwach rolnych, nastawionych zarówno na produkcję zwierzęcą, jak i roślinną 
oraz firmach obsługujących rolnictwo.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY TURYSTYCZNE

• kościół w Orlu w sołectwie Witosław, wybudowany w XV wieku i odbudo-
wany w wieku XIX, 

• Orzelski Młyn – wieś w sołectwie Kaźmierzewo z zabytkowym drewnianym 
młynem wodnym z XVIII w.,

• kościół parafialny w Mroczy wybudowany w 1932 r. z zachowanym wypo-
sażeniem wcześniejszych świątyń, 

• Miasto Mrocza zachowało średniowieczny układ architektoniczny, a zabu-
dowę tworzą kamieniczki z końca XVIII, XIX i początku XX wieku stanowiące 
piękną ozdobę miasta.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Szlak im. Stanisława Łabendzińskiego (niebieski) – pieszy, 20 km, szlak tury-
styczny z Więcborka, który biegnie nad Jeziorem Rościmińskim Dużym. 

Międzynarodowa ścieżka rowerowa EURO-ROUTE R-1. Stanowi przedłuże-
nie istniejącego w Europie Zachodniej szlaku rowerowego Francja – Holandia 
– Belgia – Niemcy. Na terenie Polski EURO-ROUTE R-1 ma długość 675 km. 
W gminie przebiega przez miejscowości: Izabela, Białowieża, Mrocza, a następ-
nie biegnie nad Jeziorem Rościmińskim Dużym przez Rościmin, Orle i Witosław. 

Rowerowy szlak Nakielsko-Mrotecki. Rozpoczyna się w Nakle, dalej biegnie 
przez: Kaźmierzewo, Witosław, Rościmin, Wiele, Mroczę, Krukówko, Drążonek.

Trasa NW Mrocza – Rościmin. Oznakowana trasa nordic walking – Mrocza (ul. 
Piotra), Wiele (przy jeziorze Wieleckim), Wiele (nad jeziorem Mintarz), Rościmin 
– (nad jeziorem Rościmińskim Małym) zakończona miejscem ogniskowym.

Powierzchnia: 150 km2

Liczba ludności: 9130 (stan na 30.06.2018 r.)

Gęstość zaludnienia: 60,8 os/km2 

Struktura wiekowa: 

• 0-17 r.ż.: 1956 osób

• 18 r.ż.: 116 osób

• 19-60 r.ż.: 2627 kobiet

• 60+ r.ż.: 944 kobiety 

• 19-65 r.ż.: 3009 mężczyzn 

• 65+ r.ż.: 478 mężczyzn 

Kontakt:

 Urząd Miasta i Gminy w Mroczy 

 ul. Plac 1 Maja 20

 89-115 Mrocza

 52 386 74 10

 52 386 74 20

 52 385 62 41

 urzad@mrocza.pl
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WYDARZENIA CYKLICZNE

• Rościminiada Sobótkowa, 
• Witosławskie Impresje Ludowe, 
• Dożynki Gminne, 
• Jesienna Zaduma.

WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE

Krajeński Park Krajobrazowy – Północna część Gminy Mrocza włą-
czona została do Parku ze względu na szczególnie cenne walory 
przyrodnicze i krajobrazowe. Na obszarze KPK istnieją cztery re-
zerwaty, w tym „Jezioro Wieleckie” – rezerwat ptaków. Są to tereny 
o unikalnej wartości przyrodniczej stanowiące ostoję ponad 140 
gatunków ptaków.

Świetlica wiejska z zapleczem ornitologicznym w Wielu gm. Mro-
cza – Ekomuzeum Doliny Noteci. W świetlicy wiejskiej przyjętej na 
Ekomuzeum Doliny Noteci umiejscowione są dwa pomieszczenia 
ornitologiczne. Szlak turystyczny o długości 410,4 m, łączący świe-
tlicę z rezerwatem „Jezioro Wieleckie”, wyposażony jest w 14 tablic 
opisujących zasoby przyrodnicze. Na końcu szlaku, nad Jeziorem 
Wieleckim, znajduje się drewniana wieża widokowa. Umożliwia 
ona prowadzenie obserwacji ptaków oraz edukację ekologiczną 
w oparciu o zasoby rezerwatu.

REKREACJA I TURYSTYKA

Wody powierzchniowe zajmują w Gminie Mrocza 501 ha, co stanowi 
3,3% powierzchni. Występuje tu 21 jezior o powierzchni ponad 1 ha. 
Ich ogólna powierzchnia wynosi 374,1 ha. Zbiorników o powierzchni 
poniżej 1 ha stwierdzono ponad 150, a zajęta przez nie powierzchnia 
wynosi około 35 hektarów. 

Harcerska Stanica Wodna 
W Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie nad jeziorem Rościmiń-
skim Małym panują wyśmienite warunki do uprawiania sportów wod-
nych. Inwestorem jest Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP. Stanica 
stanowi bazę dla obozów harcerskich, a w okresie letnim funkcjonuje 
tu wypożyczalnia kajaków. 

Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku 
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z miasteczkiem ruchu drogowego 
oraz wypożyczalnią rowerów. 

SPORT I REKREACJA

• kompleks sportowy na Stadionie Miejskim w Mroczy (dwie płyty 
boiska, bieżnia, Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny z siłownią i sau-
ną oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich),

• Hala Widowiskowo-Sportowa w Mroczy,
• boiska wielofunkcyjne typu „Orlik” w miejscowości Mrocza oraz 

Witosław,
• siłownia zewnętrzna przy SP w Mroczy.

Gmina Mrocza z lotu ptaka

Atrakcja wodna na mroteckim rynku

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
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NAKŁO NAD NOTECIĄ

Bydgoszcz
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Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 187 km2

Liczba ludności: 30 499

Gęstość zaludnienia: 163 os/km2 

Punkt Informacji Turystycznej 

 Muzeum Ziemi Krajeńskiej

 ul. Pocztowa 14 

 89-100 Nakło nad Notecią

 muzeum@gmina-naklo.pl

 52 386 08 64

www.naklo.pl 

Kontakt dla inwestorów:

 Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad   

 Notecią

 ul. Ks. P. Skargi 7 

 89-100 Nakło nad Notecią 

 52 386 79 01

 sekretariat@umig.naklo.pl 

 www.naklo.pl 

 www.nadnoteckiparkprzemyslowy.pl

Gmina Nakło nad Notecią leży w zachodniej części województwa kujawsko-po-
morskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa – Byd-
goszczy. Jest zaliczana do grupy gmin o charakterze rolno-przemysłowym. W jej 
skład wchodzi 21 sołectw. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km2, z tego 
na miasto przypada 10,65 km2.

Nakło nad Notecią, stolica gminy, a zarazem powiatu, to jedno z najstarszych 
miast Ziemi Krajeńskiej. Nakło stanowi centrum trzech jednostek układu hydro-
logicznego: Kanału Bydgoskiego od wschodu, starej doliny Noteci od południo-
wego wschodu oraz jest miejscem wykształcenia samej Pradoliny Noteci.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• GMINA EKOINNOWACJI za wdrażanie innowacji przyjaznych środowisku, 
• Certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wkład w naj-

efektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach 
RPO na lata 2007-2013 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, 

• Wyróżnienie Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej w kategorii gminy 
miejsko-wiejskie za szczególne zaangażowanie w rozwój ekonomii społecz-
nej w regionie,

• Tytuł Samorząd od Serca dla Gminy Nakło nad Notecią w plebiscycie Ciśnie-
nie na Życie,

• Nagroda w konkursie Ministra Środowiska „Zielone miasta – w stronę przy-
szłości” w kategorii „Oszczędzanie zasobów” dla miasta Nakło nad Notecią,

• 5. miejsce wśród miast powiatowych ( jest ich w Polsce 335) w wykorzysta-
niu środków unijnych w latach 2014-17.

WYDARZENIA CYKLICZNE

• Jarmark św. Wawrzyńca (maj),
• Dni Nakła nad Notecią (maj/czerwiec),
• obchody upamiętniające wyzwolenie niemieckiego obozu w Potulicach 

(kwiecień),
• Konkurs Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży pod Honorowym Patronatem 

Rafała Blechacza (kwiecień),
• Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej im. M. Kensego (luty), 
• Bieg Uliczny im. K. Biniakowskiego (czerwiec), 
• Koncerty w ramach Muzyki nad Notecią (np. DISCO nad Notecią 

czy HIP-HOP nad Notecią), 
• Nakielskie Koncerty Noworoczne.
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NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• rolnictwo (produkcja mleczna, uprawa buraka cukrowego,  
chów bydła i trzody chlewnej, warzywnictwo i sadownictwo),

• przemysł meblarski,
• Cukrownia Nakło,
• KPODR Minikowo,
• SDOO Chrząstowo. 

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Browar Krajan,
• Sery Ślesińskie,
• Karp Nakielski,
• Gospodarstwo Agroturystyczne Stara Stodoła z polem  

golfowym.

WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE

Średnia wielkość gospodarstw indywidualnych mieści się w prze-
dziale do 10 ha. Na prawie 770 gospodarstw 12 ma powyżej 60, 
a 3 pow. 80 hektarów. Użytki rolne zajmują 12,5 tys. ha. Z wielkich 
gospodarstw rolnych funkcjonują: RSP Olszewka (817 ha), RSP Ka-
zin (528), Fundacja Potulicka (ok. 2000). 

Teren inwestycyjny pod nazwą „Nadnotecki Park Przemysłowy 
w Paterku” zlokalizowany jest w gminie Nakło nad Notecią, w odle-
głości około 3 km od Nakła nad Notecią, przy drodze wojewódzkiej 
nr 241 (Rogoźno – Tuchola). Właścicielem gruntów jest Gmina Na-
kło nad Notecią. Obszar objęty jest w całości Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym w przedmio-
towym terenie można zlokalizować obiekty produkcyjne, składowe 
i magazynowe. Tereny o powierzchni około 25 ha uzbrojone są 
w niezbędną infrastrukturę techniczną (sieć dróg i chodników, sieć 
teletechniczną, sieć wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie). Działki 
są dzielone zgodnie z oczekiwaniami inwestorów.

Dla inwestorów gmina oferuje ulgę w postaci zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. Teren objęty jest granicami Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej (ulga w postaci zwolnienia z podatku do-
chodowego). 

Przez teren gminy przebiega obszar Natury 2000 z bogatą awi-
fauną (ponad 90 gatunków). Znajdują się tu 4 rezerwaty przyrody: 
Skarpy Ślesińskie (ok. 14 ha), Łąki Ślesińskie (ok. 43,5 ha), Las Mini-
kowski (ok. 48 ha), Rezerwat Hedera (17 ha). 

W Nakle i okolicach znajdują się zabytki: chata szypra z XVIII w., 
kamienice secesyjne z XIX w., spichrze, tzw. sala balowa hr. Potulic-
kiej w Potulicach, cmentarz ofiar obozu niemieckiego w Potulicach, 
kaplica Potulickich w Potulicach, drewniany kościół z XVIII w. w Śle-
sinie, czynne śluzy na Kanale Bydgoskim z pocz. XX w. Z Nakła po-
chodzi Rafał Blechacz – światowej sławy pianista.

CIEKAWOSTKI

• miejsca martyrologii i pamięci narodowej,
• z Nakła nad Notecią pochodzi Rafał Blechacz – światowej sławy 

pianista,
• zabytki w Nakle, Potulicach, Ślesinie, Sucharach, Chrząstkowie, 

śluzy na Kanale Bydgoskim, zakola Noteci dla amatorów kaja-
karstwa.

Zakola Noteci – w tle Nakło

Konewkarka
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NOWA WIEŚ WIELKA

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 148,5 km2

Liczba ludności: 9929 (stan na 23.09.2019 r.)

Gęstość zaludnienia: 67,4 os/km2 

Struktura wiekowa: 

•  0-17 r.ż.: 2005 osób

• 18 r.ż.: 129 osób

• 19-65 r.ż.: 3214 mężczyzn

• 19-60 r.ż.: 3019 kobiet

• 60+ r.ż. 1021 kobiet

• 65+ r.ż.: 541 mężczyzn

www.nowawieswielka.pl 

Kontakt:

 Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

 ul. Ogrodowa 2,

 86-060 Nowa Wieś Wielka

 kancelaria@nowawieswielka.pl

 52 320 68 68

Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części województwa ku-
jawsko-pomorskiego, w odległości 20 km od Bydgoszczy i Inowrocławia. Bardzo 
dobrą dostępność komunikacyjną zapewniają przebiegające przez teren Gminy 
ciągi komunikacyjne: droga krajowa nr 25 (Bydgoszcz – Inowrocław – Konin), 
droga wojewódzka nr 254 (Brzoza – Łabiszyn – Barcin), drogi powiatowe, linia 
kolejowa Bydgoszcz – Inowrocław oraz pobliski Międzynarodowy Port Lotniczy 
w Bydgoszczy. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Gminę zamieszkuje około 
10 tys. osób, w większości osiedlonych wokół miejscowości: Brzoza i Nowa Wieś 
Wielka. Gmina należy do najbardziej zalesionych jednostek gminnych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Teren Gminy w przeszło 62% pokrywają lasy. Na jej 
obszarze znajduje się największe naturalne jezioro w powiecie bydgoskim. 

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY TURYSTYCZNE

• pomnik upamiętniający poległych w Brzozie Powstańców Wielkopolskich, 
• skrzyżowanie współrzędnych: symboliczny monument, dokładnie w miej-

scu, gdzie przecinają się 18. południk długości geograficznej wschod-
niej (18°E) i 53. równoleżnik szerokości geograficznej północnej (53°N).  
Monument znajduje się w miejscowości Nowe Smolno,

• Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi 
Wielkiej.

WYDARZENIA CYKLICZNE

• „Święto Gminy - Dożynki” (sierpień), 
• „Rodzinny Rajd Rowerowy, Festiwal Turystyczno-Sportowy Powiatu Byd-

goskiego” (wrzesień),
• „Bieg Sylwestrowy” (grudzień), 
• „Stół Wielkanocny” oraz konkurs na najładniejszą palmę i pisankę wielkanocną.

Pałacyk Skórzewskich
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LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej – PERN S.A., 
• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., 
• Hotel Brzoza (****),
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hobby w Kobylarni,
• Planika Sp. z o.o. w Brzozie.

WALORY TURYSTYCZNE I KULTURALNE

Jezioro Jezuickie położone jest na południowo-zachodnim skraju 
Puszczy Bydgoskiej (ok. 3,5 km na południowy wschód od miejsco-
wości Brzoza i 10 km na południe od granic miasta Bydgoszczy). 
Wokół jeziora rozmieszczonych jest kilka kąpielisk: Chmielniki, Piecki, 
Prądocin oraz tzw. Cypel i Kobra (dzikie kąpieliska).

Szlak bł. Czesława Jóźwiaka. Z inicjatywy Wójta Gminy Nowa 
Wieś Wielka Wojciecha Oskwarka i turystów z Oddziału PTTK przy 
Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, wyty-
czony został nowy szlak pieszy upamiętniający błogosławionego 
Czesława Jóźwiaka, który w latach 1919-1932 mieszkał w Łaży-
nie. Szlak zaczyna się przy kościele w Brzozie, prowadzi leśnymi 
drogami i ścieżkami do Łażyna, skąd przez Dobromierz zmierza do 
Nowej Wsi Wielkiej. Długość całego szlaku – 16,9 km. Inauguracja 
szlaku odbyła się 6 października 2018 r. 

Puszcza Bydgoska zajmuje 2/3 ogólnej powierzchni terenu gmi-
ny, w tym spora część objęta jest ochroną, stanowiącą gwarancję 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Puszcza Bydgoska to 
duży kompleks leśny położony w centrum województwa kujawsko-
-pomorskiego. 
 
CIEKAWOSTKI

Pomnik upamiętniający poległych w Brzozie Powstańców Wielko-
polskich wzniesiony przez wdzięcznych mieszkańców z inicjatywy 
hrabiny Marii Skórzewskiej w 1923 r. Monument zniszczono na roz-
kaz niemieckich okupantów w 1940 r. W 2011 r. został odbudowa-
ny przez władze samorządowe gminy. 

Pałacyk Myśliwski Skórzewskich. Pomiędzy szosą krajową 25, a za-
kolem Noteci, wśród łąk, około 2 km od stacji kolejowej Chmielni-
ki w kierunku zachodnim znajduje się Pałacyk Myśliwski Hrabiów 
Skórzewskich (wpisany do rejestru zabytków). Obiekt wybudowa-
ny został pod koniec XIX wieku na terenie majątku należącego do 
rodziny Skórzewskich. Pałac wzniesiony w stylu gotyzujących sie-
dzib dworskich. W okresie międzywojennym pełnił funkcję siedziby 
zarządcy majątku. Po 1945 roku obiekt wraz z przyległymi ziemiami 
przejęty został przez Państwowy Fundusz Ziemi, a od 1986 roku 
znajduje się w rękach prywatnych. 

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Nowej Wsi Wielkiej powstał w 1925 r. dzięki staraniom ks. Arnd-
ta. W kościele znajdują się freski prof. Władysława Drapiewskiego. 
W 1995 r. kościół wpisano do rejestru zabytków architektury i bu-
downictwa.

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Jezioro Jezuickie

Pomnik Powstańców Wielkopolskich
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OSIELSKO

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 101,72 km2

Liczba ludności: 13 500

Gęstość zaludnienia: 132,7 os/km2 

Kontakt:

 Urząd Gminy Osielsko

 ul. Szosa Gdańska 55A

 86-031 Osielsko

 sekretariat@osielsko.pl

 52 324 18 00

 52 324 18 03

Gmina Osielsko położona jest w centralnej części województwa kujawsko-po-
morskiego, w powiecie bydgoskim. Sąsiaduje od południa i od wschodu z Mia-
stem Bydgoszcz. Powstanie samorządu terytorialnego stworzyło nowe realne 
możliwości do działań zaspokajających potrzeby mieszkańców i rozwoju gminy. 
W połowie lat 90-tych samorządowe władze podjęły bardzo aktywną politykę 
planowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury komunalnej. Na przestrzeni 
ponad dwudziestu lat na nieużytecznych rolniczo gruntach silnie rozwinęło się 
budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Władze gminy starają się, aby gmina 
rozwijała się w sposób zrównoważony, bez większej ingerencji w naturalne za-
soby przyrodnicze. Gmina korzysta ze środków Unii Europejskiej. Rozbudowana 
infrastruktura techniczna, stwarzająca dobre podstawy rozwoju różnorodnych in-
westycji, stanowi gwarancję dalszych możliwości rozwoju gminy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Jednym z ważniejszych osiągnięć jest I miejsce w rankingu wydawnictwa 
„Wspólnota” za sukces kadencji 2010-2014,

• Wysokie miejsca w plebiscycie „Złota Setka Samorządów Pomorza i Kujaw” 
– II miejsce zdaniem przedsiębiorców,

• Gmina Roku 2018 (poziom ogólnopolski) – Gmina Osielsko w programie 
Samorządowa Marka Roku 2018.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KULTURALNE, TURYSTYCZNE

• Kryta pływalnia w Osielsku (2010 r.),
• Świetlica w Maksymilianowie (2011 r.),
• Świetlica w Żołędowie (2018 r.),
• Drewniany Kościół w Żołędowie (1715 r.),
• Obiektem zabytkowym jest także kościół parafialny w Osielsku z XIX w., który 

został wraz z cmentarzem i kostnicą wpisany do rejestru zabytków w maju 
2006 r.

Boisko do baseballawww.osielsko.pl 
Ada Matusewicz
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WYDARZENIA CYKLICZNE

• od 10 lat w Gminie Osielsko organizowane są Mistrzostwa oraz 
Puchar Polski w Nordic Walking (sierpień),

• Bal Karnawałowy, WOŚP Finał (styczeń),
• Rodzinny Rajd Rowerowy (maj),
• Święto Bożen w Bożenkowie (czerwiec),  
• Rodzinny festyn w Niemczu (czerwiec), 
• Noc Kupały (czerwiec), 
• Festyn „Jarużynka”, Święto Gminy (lipiec).

SPORT I REKREACJA

Gmina wspiera rozwój sportu i rekreacji. Oprócz boiska zrealizowa-
nego w ramach programu ORLIK, z własnych środków wybudowa-
no w kilku sołectwach podobne obiekty, a także doinwestowano 
boisko do gry w baseball. Popularne na terenie Osielska są m.in. 
takie dyscypliny jak baseball, zapasy, speedrower, łucznictwo, piłka 
nożna, czy nordic walking. W każdym sołectwie są zlokalizowane 
place zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznych 
dla dorosłych. Na terenie gminnych obiektów odbywają się zawody 
rangi ogólnopolskiej np. w zapasach i nordic walking – Mistrzostwa 
oraz Puchar Polski.

WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE

Osielsko, siedziba gminy liczy już ponad 5 tys. mieszkańców i należy 
do miejscowości bardzo dużych w skali województwa. Pozostałe
sołectwa są bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni i licz-
by ludności. Liczba mieszkańców systematycznie wzrasta wskutek
osadnictwa ludności napływowej. Sprzyja temu procesowi polityka
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz korzystne warun-
ki środowiska geograficznego. Na terenie całej gminy funkcjonuje 
ok. 1600 podmiotów gospodarczych o różnym potencjale. Według 
stanu na koniec 2017 roku długość gminnych dróg o twardej na-
wierzchni wynosiła ok. 94 km. Wyposażenie terenu gminy w sieć 
wodociągową wynosi ponad 90%, a w sieć kanalizacji sanitarnej 
w ok. 70%. Uwarunkowania geograficzne, dogodne połączenia 
drogowe i kolejowe, a także aktywna polityka inwestycyjna i zago-
spodarowania przestrzennego sprzyjają rozwojowi budownictwa 
i czynią gminę atrakcyjną dla przedsiębiorców.

Drewniany Kościół w Żołędowie to niewątpliwie jeden z najpięk-
niejszych zabytków gminy Osielsko. Urzeka swoim kunsztem wyko-
nania i wyjątkowością. Ponadto jest jednym z trzech zachowanych 
do dziś drewnianych obiektów sakralnych w dawnym powiecie 
bydgoskim. Ufundował go w 1715 roku hrabia Moszczeński herbu 
Nałęcz, dziedzic Żołędowa. Wystrój wnętrza świątyni został utrzy-
many w stylu barokowym. Ponadto w 2011 roku, w kościele odkry-
to polichromie przedstawiające sceny m.in.: Modlitwy w Ogrójcu, 
Biczowania Pana Jezusa, Cierniem ukoronowania i Drogi krzyżowej. 

Kościół w Żołędowie

Orlik

Basen
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Świetlica w Żołędowie
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PRUSZCZ

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 141 km2

Liczba ludności: 9500

Gęstość zaludnienia: 68 os/km2 

Struktura wiekowa:

• 66,9% osób w wieku produkcyjnym

Kontakt:

 Urząd Gminy Pruszcz

 ul. Główna 33

 86-120 Pruszcz 

 52 562 43 00 

 52 562 43 23

 pruszcz@pruszcz.pl

 

www.pruszcz.pl 

Głównym atutem Gminy Pruszcz jest jej dogodna lokalizacja przy głównych szla-
kach transportowych, a także bliskie położenie miast: Świecia, Bydgoszczy, Torunia. 
Sprawną komunikację zapewnia dobrze rozwinięta sieć dróg oraz przebiegająca 
przez gminę droga ekspresowa S5, jak i dwie linie kolejowe. Odległość do najbliż-
szego lotniska w Bydgoszczy to 34 km, do Gdańska 150 km. Duże znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego ma tu budowa „węzła Pruszcz” przy drodze S5, co wpływa 
na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych położonych w jego pobliżu. 

Na terenie miejscowości Pruszcz znajduje się ok. 120 ha terenów przeznaczonych 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na inwestycje w zakresie 
działalności gospodarczej oraz pod zabudowę mieszkaniową. Lokalny samorząd 
stwarza korzystne warunki do zamieszkania i działania na terenie gminy, oferując 
pomoc, jak i prawny mechanizm zwolnień w podatkach od nieruchomości dla in-
westorów. 

Gmina Pruszcz to też walory krajobrazowo-turystyczne, do których należą urokliwe 
zakątki położone nad Wisłą, gdzie chętnie zaglądają mieszkańcy i turyści. Perełką 
regionu jest tu Topolno ze swoim bogactwem dziedzictwa kulturowo-historycznego. 

„Winnica przy Talerzyku”. Wykorzystując atuty klimatu i potencjał ziemi, z 2 tys. 
winorośli różnych szczepów buduje się tu z sukcesem markę lokalnego wina.
 

Punkt Informacji Turystycznej: 

 Urząd Gminy Pruszcz

 ul. Główna 33

 86-120 Pruszcz 

 promocja@pruszcz.pl

 52 56243 07
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Skwer w centrum Pruszcza

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• przetwórstwo mięsne, 
• przetwórstwo spożywcze, 
• rolnictwo, 
• budownictwo, 
• transport.

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Niewieścin Królewskie Wędliny, 
• GS Pruszcz, 
• Pychota Garmażerka, 
• Biała Perła,
• Elczar, 
• Cukiernia F&F.

ROZWÓJ BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

Pruszcz to dynamicznie rozwijająca się miejscowość położona 
w centralnej części gminy. Żyje tu 2,6 tys. osób. Jest to atrakcyjne 
miejsce ze względu na rozbudowaną infrastrukturę społeczną, usłu-
gowo-handlową oraz szybką komunikację z pobliskimi miastami. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje ok. 
50 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
Oznacza to zielone światło dla potencjalnych deweloperów oraz 
osób indywidualnych, poszukujących przyjaznego miejsca do za-
mieszkania. 
 
TERENY INWESTYCYJNE - PRUSZCZ

7 ha ziemi objętych miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego znajduje się na obrzeżach miejscowości Pruszcz. Tere-
ny te przeznaczone są pod inwestycje dla obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i baz, pod zabudowę usługową o charakterze 
rzemieślniczym – warsztaty, salony sprzedaży. Atutem jest, iż tereny 
te przylegają bezpośrednio do linii kolejowej Gdańsk – Bydgoszcz – 
Chorzów, a dojazd do drogi ekspresowej S5 zajmuje 10 min. 

TERENY INWESTYCYJNE PRZY S5
 
15 ha terenów w pobliżu „węzła Pruszcz” na drodze ekspresowej 
S5, to atrakcyjny obszar dla strategicznych inwestorów w dziedzinie 
produkcji, logistyki i usług. Z uwagi na rolniczy charakter gminy, to 
też idealne zaplecze do działań inwestycyjnych związanych z prze-
mysłem rolno-spożywczym. Władze lokalne zachęcają regulacjami 
w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz dużą liczbą 
ludności w wieku produkcyjnym, która stwarza bazę potencjalnych 
kandydatów do pracy.

Urząd Gminy Pruszcz

Budowa hali sportowej

Szkoła Podstawowa w Pruszczu
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ROJEWO

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 120,21 km2

Liczba ludności: 4621 (stan na 31.12.2017 r.)

Gęstość zaludnienia: 39 os/km2 

Struktura wiekowa:

• 0-17 r.ż.:  914 osób

• 18-64 r.ż.: 2994 osoby 

• 65+ r.ż.:  713 osób

Kontakt:

 Urząd Gminy Rojewo

 Rojewo 8

 88-111 Rojewo

 52 351 13 90 

 52 351 13 24

 rojewo@rojewo.pl

www.rojewo.pl 

Gmina Rojewo to jedna z najmniejszych gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Połączenie pięknej, spokojnej okolicy i usytuowania w niewielkiej odle-
głości od największych miast województwa stanowi wyjątkowy atut gminy. Naj-
ważniejszym działem gospodarki w gminie jest prężnie rozwijające się rolnictwo, 
dominujące w południowej części gminy. Jego silna pozycja podyktowana jest 
występowaniem czarnych ziem kujawskich. Północną część gminy pokrywają 
bory iglaste, idealne dla miłośników malowniczych krajobrazów i środowiska na-
turalnego, sprzyjające wycieczkom pieszym i rowerowym. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• 1 miejsce w Rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2010

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KULTURALNE, TURYSTYCZNE

• zabytkowy drewniany kościół św. Anny z 1713 r. oraz dzwonnica z połowy 
XIX w., 

• XIX-wieczny poewangelicki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
oraz chatka holenderska „mariawicka” w Rojewicach, 

• romańsko-renesansowy kościół poewangelicki, a obecnie rzymskokatolicki 
pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Rojewie, 

• Archidiecezjalne Sanktuarium Kapłanów Męczenników – w świątyni prze-
chowywane są relikwie bł. Mariana Skrzypczaka, 

• stanowisko archeologiczne na cmentarzu przykościelnym w miejscowości 
Płonkowo.

WYDARZENIA CYKLICZNE

• Dożynki gminne,
• Festiwal Piosenki Kresowej w Rojewie.

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• rolnictwo,
• budownictwo,
• transport, 
• handel towarami,
• przetwórstwo drobiowe.

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• „Dwór Biesiadny” w Rojewie,
• Biogazownia w Liszkowie,
• RSP „Nowość”,
• „Struga” S.A.,
• ZŁOTECKI Sp. z o.o. w Żelechlinie,
• Zakład Piekarniczy Józef Klimko w Rojewie,
• Fabryka farb „Kujawiak” w Mierogoniewicach.
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OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Władze gminy przygotowały 15 ha terenów pod inwestycje 
w miejscowości Jezuicka Struga, z uchwalonym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Tereny te są przeznaczone na cele 
usługowo-przemysłowo-handlowe i wyposażone w infrastruktu-
rę techniczną w postaci drogi dojazdowej, doprowadzonej wody 
i prądu. Korzystne położenie geograficzne w sąsiedztwie ośrodków 
miejskich Inowrocławia, Torunia i Bydgoszczy, dobrze zorganizo-
wana i zadbana sieć szkół na terenie gminy z możliwością kształ-
cenia dzieci w szkołach poza granicami gminy oraz duży potencjał 
gospodarczy, aktywni przedsiębiorcy, rolnicy i samorządowcy – to 
niewątpliwie atuty gminy. 

WALORY TURYSTYCZNE, KULTURALNE, GOSPODARCZE

Gmina jest zlokalizowana w szczególnie atrakcyjnym pod wzglę-
dem turystyczno-rekreacyjnym miejscu, dzięki czemu stanowi 
ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu. Przebiega tu szlak czer-
wony „Zielonej Strugi” – Przyłubie Rojewo liczący 39 km długości 
na terenie Puszczy Bydgoskiej. Szlak wiedzie stromymi nadwiślań-
skimi skarpami, pagórkami wydmowymi i borami iglastymi. Leśne 
tereny sprzyjają wycieczkom rowerowym. Malowniczy teren wzbo-
gaca przepływająca tędy Zielona Struga, zawierająca czyste wody 
idealne dla spływów kajakowych. 

W Płonkowie znajduje się Park Kulturowy – Kościół pw. Św. Oswal-
da obejmujący m.in. relikty kościołów z zachowanymi pod posadzką 
kryptami i grobami z XVI i XVIII wieku i średniowieczny cmentarz. 
Jest to jeden z najbogatszych przebadanych cmentarzy nowożyt-
nych na Kujawach. Źródło wiedzy obyczajów pogrzebowych lud-
ności rzymsko-katolickiej sprzed 600 lat. Odwiedzając Płonkowo 
obejrzymy zarys fundamentów świątyń. Na terenie Parku znajduje 
się zrekonstruowana dzwonnica ostatniej ze świątyń oraz poświę-
cony drewniany krzyż. 

W Liszkowie znajduje się drewniany kościół pw. św. Anny z 1713 r. 
o barokowym i rokokowym wystroju wnętrza. Przy Kościele mie-
ści się tablica pamiątkowa ku czci pamięci parafian poległych ofiar 
I Wojny Światowej, na stronie południowej znajduje się dzwonnica 
oraz groby kapłanów i proboszczów oraz pamiątkowy obelisk wy-
budowany w latach 1809-1851. 

O komfort przyjezdnych turystów zadbać może nowopowstały 
kompleks hotelowy w Rojewie – Dwór Biesiadny.

CIEKAWOSTKI

• W gminie oprócz zabytków architektonicznych istnieje 14 po-
mników przyrody i 21 użytków ekologicznych.

• Na uwagę zasługuje działalność licznych stowarzyszeń. Zajmu-
ją się one m. in. organizacją imprez kulturalnych i sportowych 
cieszących się dużą popularnością. Jest to szczególnie ważna 
funkcja w gminie wiejskiej, gdzie dostęp do wydarzeń kultural-
nych jest ograniczony.

• Na terenie gminy działa Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” Roje-
wo zrzeszający pasjonatów piłki nożnej i brydża sportowego.

Zielona Struga

Kościół w Liszkowie

Dożynki gminne
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SICIENKO

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 179,26 km2

Liczba ludności: 10 139 

Gęstość zaludnienia: 56 os/km2 

Kontakt:

 Urząd Gminy w Sicienku

 ul. Mrotecka 9

 86 - 014 Sicienko

 52 58 70 400

 52 58 70 401

 52 58 70 407

 gmina@sicienko.pl

Gmina Sicienko położona jest na północny-zachód od Bydgoszczy. 70% po-
wierzchni gminy zajmują użytki rolne. 20% całego obszaru zajmują lasy. Miesz-
kańcy skupieni są w 39 miejscowościach zorganizowanych w 21 sołectw. 
W fizyczno-geograficznym podziale obszar gminy zajmuje południowo-wschod-
ni skraj Pojezierza Krajeńskiego oraz wschodnie rubieże Doliny Brdy i fragmen-
ty Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na pięknie ukształtowaną rzeźbę terenu 
mają wpływ obszary wysoczyznowe, równiny, terasy sandrowe i rzeczne, poło-
żone w Dolinie Brdy.

WYDARZENIA CYKLICZNE

Gmina Sicienko organizuje wiele ciekawych imprez o charakterze regionalnym. 
Odbywający się corocznie na przełomie sierpnia i września piknik z okazji świę-
ta plonów to obecnie najbardziej znana impreza. Bogaty program artystyczny, 
atrakcje kulinarne i wiele różnych pokazów przyciągają liczną publiczność. Tra-
dycją stała się Majówka połączona z Piknikiem „Postaw na rodzinę” przyciąga-
jąca wielu najmłodszych mieszkańców, spragnionych ruchu i wspólnej zabawy. 
Do miłośników rowerów skierowany jest natomiast organizowany u schyłku 
wiosny rajd rowerowy. Poza tym w gminie odbywają się konkursy recytatorskie, 
przegląd pieśni patriotycznej, cykl spotkań „Kobieta z pasją”, turnieje sporto-
we i wiele innych imprez, spośród których każdy znajdzie coś odpowiadającego 
swoim zainteresowaniom.

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• rolnictwo, 
• sadownictwo i przetwórstwo owoców, 
• gastronomia, 
• sprzedaż artykułów spożywczych, 
• transport i spedycja, 
• dystrybucja gazu, 
• produkcja lamp samochodowych, 
• produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyj-

nego, oświetleniowego i elektrotechnicznego, 
• produkcja mebli.

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• DZWONNIK GAZ Sp. z o.o., 
• FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. Sicienko, 
• Fundacja Potulicka w Wojnowie, 
• Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o., 
• „GRAFORM” Kruszyn, 
• Ol-Trans Kruszyn, 
• Zakład Stolarski Kruszyniec, 
• Zakład Stolarski Pawłówek.

www.sicienko.pl 
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DLA INWESTORÓW

Obowiązujące i opracowywane miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego utworzyły wiele obszarów pod budownictwo 
mieszkaniowe i usługowe. Obszar Gminy Sicienko jest zwodocią-
gowany. Źródłem wody są jej ujęcia podziemne i stacje uzdatnia-
nia wody w Kruszynie, Osówcu, Sicienku i Trzemiętowie. Ciągle 
rozwija się sieć kanalizacyjna. Jej zbiorczy system działa w oparciu  
o komunalną oczyszczalnię biologiczną w Wojnowie. Gmina Sicien-
ko jest w znacznej części zgazyfikowana, co zwiększa komfort życia 
mieszkańców. Ciągle rozwijana jest sieć energetyczna. Gmina nie-
ustannie rozbudowuje sieć dróg gminnych, ulepsza ich nawierzch-
nię. Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe nr 10 i 25 oraz 
budowana jest droga S5. Droga krajowa nr 10 (planowana S10) 
stanowi główny szlak komunikacyjny łączący aglomeracje szcze-
cińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. Na terenie gminy bu-
dowany jest Węzeł Bydgoszcz-Zachód (pierwotna nazwa Węzeł 
Pawłówek) łączący drogi S5 i DK10. Układ sieci dróg umożliwia do-
stęp planowanych terenów inwestycyjnych do sieci dróg krajowych 
i szybkiego ruchu.

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

• tereny inwestycyjne w Pawłówku przy budowanej drodze 
ekspresowej S5,

• najniższe w regionie stawki podatku od środków transportowych,
• łatwa komunikacja z miastem Bydgoszcz.

WALORY TURYSTYCZNE I KULTURALNE

W wielu miejscowościach gminy Sicienko okres świetności zie-
miaństwa pozostawił zespoły dworsko-parkowe. Część z nich, jak 
choćby te w Kruszynie, Mochlu i Wojnowie, dzięki mądrej moderni-
zacji, zachowała pierwotny charakter. Duży wpływ na rozwój tych 
ziem miała budowa w 1774 r. Kanału Bydgoskiego przebiegające-
go przez południową część gminy. Jego długość całkowita wynosi 
24,5 km, z czego 7,2 km położone jest na terenie gminy Sicienko. 
Kolejne ożywienie przyniosła budowa linii kolejowej Wałcz – Piła  
– Bydgoszcz w połowie XIX wieku. Z kolei na przełomie XIX i XX 
wieku wzdłuż budowanych wąskotorowych Bydgoskich Kolei Do-
jazdowych wznoszono młyny, mleczarnie, cegielnie i gorzelnie.

Na obszarze gminy występują tereny położone w rejonie jezior 
Wierzchucińskich, wchodzących w skład obszaru chronione-
go Rynny Jezior Byszewskich. Obszary te zaliczane są do bardzo 
atrakcyjnych terenów turystycznych gminy i powiatu bydgoskiego. 
Cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców gmi-
ny, jak i przyjezdnych z miejscowości sąsiednich, przede wszystkim  
z Bydgoszczy i Nakła nad Notecią.  Do tych terenów można w swo-
bodny sposób dojechać z Bydgoszczy przebiegającą przez gminę 
ścieżką rowerową. Na obszarze gminy znajduje się także 17 schro-
nów żelbetowych tworzących Linię Umocnień Przedmościa Byd-
goskiego wybudowaną w 1939 r. Gmina bogata jest także w liczne 
kompleksy leśne.

Życie kulturalne toczy się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicien-
ku oraz w wiejskich świetlicach podlegających Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury, którego siedziba mieści się w jednym z najbardziej 
charakterystycznych budynków w Gminie – w Izbie Tradycji Kultu-
ralnej w Sicienku. W Galerii Sztuki, która mieści się w tym budynku, 
odbywają się wystawy znanych artystów. Gmina inwestuje w roz-
wój intelektualny mieszkańców, stwarza możliwości do realizacji 
zainteresowań m.in. poprzez budowę i remonty świetlic wiejskich. 
Mieszkańcy mogą korzystać z wielu nowoczesnych boisk sporto-
wych oraz Boiska Wielofunkcyjnego „ORLIK” w Zielonczynie.

Jeziora Wierzchucińskie

Rynna Jezior Byszewskich

Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku
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SOLEC KUJAWSKI

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 175,35 km2

Liczba ludności: 16 096 (stan na 17.07.2017 r.)

Gęstość zaludnienia: 56 os/km2 

Struktura wiekowa:

• 0-17 r.ż.:  3089 osób

• 18-64 r.ż.: 9954 osoby 

• 65+ r.ż.:  3056 osób

Kontakt z gminą dla inwestorów:

Urząd Miasta i Gminy 

w Solcu Kujawskim 

Barbara Białkowska – Zastępca 

Burmistrza

52 387 01 44

b.bialkowska@soleckujawski.pl 

Elżbieta Woś – Inspektor 

ds. nieruchomości

52 387 01 19

e.wos@soleckujawski.pl

www.soleckujawski.pl 

Punkt Informacji Turystycznej 

 Biuro Promocji

 52 387 01 12

 promocja@soleckujawski.pl

Solec Kujawski to 16-tysięczne nadwiślańskie miasto położone na skraju Puszczy 
Bydgoskiej, między Bydgoszczą i Toruniem. To wyjątkowo prężnie rozwijająca się 
gmina, której władze stawiają na harmonijny rozwój gospodarki. 

Dbając o rozwój gospodarczy miasta i tworzenie miejsc pracy władze samorzą-
dowe inicjują i skutecznie wdrażają w życie wiele przedsięwzięć mających temu 
służyć. Największą inwestycją zrealizowaną z udziałem środków UE jest Park 
Przemysłowy, obejmujący obszar ok. 68 ha. 

Ostatnie lata cechuje dynamiczny rozwój infrastruktury miasta. Powstają nowe 
ulice, miasto pięknieje i nowocześnieje. Nowe centrum kultury, nowoczesna bi-
blioteka publiczna, wiadukt i dworzec kolejowy – realizowane w ramach projek-
tu BiT City, nowoczesny zespół szkół – to tylko część inwestycji zrealizowanych 
w ostatnich latach. 

Te działania doceniane są przez gości odwiedzających nasze miasto, zarówno 
z kraju jak i zagranicy. Będąc w Solcu warto zobaczyć malownicze tereny nad-
wiślańskie, by odpocząć od codzienności i poznać piękno przyrody. Ciekawym 
punktem wycieczki po Solcu Kujawskim może być też Radiowe Centrum Nadaw-
cze, uruchomione we wrześniu 1999 roku, które umożliwia słuchanie I Programu 
Polskiego Radia w całym kraju i poza jego granicami.

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

Do najprężniejszych przedsiębiorstw w Solcu można zaliczyć te, które zajmują 
się produkcją materiałów budowlanych, urządzeń do przemysłu materiałów bu-
dowlanych, urządzeń klimatyzacyjnych, produkcją pianek tapicerskich, papierów 
powlekanych, przetwórstwem drzewnym i spożywczym. Są również dobrze pro-
sperujące, acz mniejsze, zakłady rzemieślnicze, usługowe, w których dominują 
małe firmy rodzinne. 

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Solbet, 
• Autos,
• Drobex.

Panorama części staromiejskiej
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OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Teren nad Wisłą. Malowniczo położony teren na lewym brzegu 
Wisły, w obrębie Gminy Solec Kujawski przy trasie Solec Kujawski 
– Toruń. Posiada charakter naturalny o doskonałych walorach tury-
stycznych i widokowych. Od Torunia oddalony jest o 30 km, od Byd-
goszczy o 22 km. W odległości ok. 1 km przebiega linia kolejowa 
nr 18 Kutno – Piła Główna oraz droga krajowa nr 10 Warszawa – 
Szczecin. Powierzchnia ok. 18 ha. Od południa i zachodu otoczony 
jest lasem, od wschodu granicę stanowi miasto Solec Kujawski, od 
północy natomiast rzeka Wisła. Nieruchomość gruntowa posiada 
dostęp do infrastruktury technicznej, tj.: sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej, energetycznej i gazowej. 

Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim. Powierzchnia wynosi 83,80 ha. 
W I etapie Park Przemysłowy został zagospodarowany do końca 
2006 r. Na terenie tej części Parku działalność prowadzi 16 firm. Park 
jest bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10 (Szczecin 
– Warszawa). Odległość od autostrady A1 wynosi 30 km, od drogi 
S5 – 20 km. Od północy graniczy z linią kolejową Piła – Bydgoszcz 
– Toruń – Warszawa. Niewielkie odległości oraz dobre powiązania 
komunikacyjne z Bydgoszczą i Toruniem, otwierają dostęp do sze-
rokiego rynku pracy. Park oferuje tereny uzbrojone w nowoczesną 
infrastrukturę, na które ustalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

ZACHĘTY INWESTYCYJNE 

• pomoc regionalna (zwolnienie z podatku od nieruchomości), 
• uzbrojone tereny o doskonałej lokalizacji (15 km od Bydgosz-

czy, 30 km od Torunia, linia kolejowa i dogodne skomunikowanie 
z drogą krajową nr 10), 

• wsparcie gminy posiadającej wieloletnie doświadczenie w ob-
słudze inwestorów oraz pomoc przy realizacji procedur admini-
stracyjnych.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Będąc w Solcu Kujawskim warto odwiedzić najbardziej profesjo-
nalny park jurajski w Europie, Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, 
którego siedziba znajduje się w 100-letnim klasycystycznym budyn-
ku – „Villa Anna” oraz park wodny – najnowocześniejszy obiekt tego 
typu w regionie.

Ponad 60% obszaru gminy znajduje się w obrębie części zachodniej 
obszaru chronionego krajobrazu wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. 
Na terenie miasta i okolicznych wsi znajduje się 19 prawnie chronio-
nych pomników przyrody.

Będąc w Solcu warto zobaczyć także: Kościół Parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z 1847 roku, Kościół Parafii pw. Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczennika wybudowany w latach 1910-1912, 
kamienicę przy ul. 23 stycznia 13 (1891-1903) w stylu neoklasycz-
nym, cmentarz ewangelicko-menonicki w Otorowie i Przyłubiu oraz 
chaty olenderskie – również w Przyłubiu i Otorowie m.in. „Czarna 
Warszawa”.

CIEKAWOSTKI

• Z Solca Kujawskiego pochodzi pierwsza dama polskiej piosenki 
Irena Santor. Jest Honorowym Obywatelem miasta. 

• Honorowym Obywatelem Solca Kujawskiego jest Pani Prezy-
dentowa Jolanta Kwaśniewska.

Rzeka Wisła

Park jurajski

Soleckie Centrum Kultury
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SZUBIN

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Powierzchnia: 332,1 km2

Liczba ludności: 23 890

Gęstość zaludnienia: 72 os/km2

Kontakt dla inwestorów:

Urząd Miejski w Szubinie

Wydział Gospodarki Przestrzennej

52 391 07 34

bogumil.wesolowski@szubin.pl

www.szubin.pl 

Punkt Informacji Turystycznej: 

 Urząd Miejski w Szubinie

 Referat Organizacyjny i Promocji

 52 391 07 30

 natalia.jaroszewska@szubin.pl

Gmina Szubin, położona jest w południowo-wschodniej części powiatu nakiel-
skiego, choć administracyjnie należy do województwa kujawsko-pomorskiego, 
pod względem geograficznym bliżej jej do Wielkopolski. Teren gminy przecinają 
nurty trzech rzek: Noteci, Gąsawki oraz Białej Strugi. Przez miasto Szubin – stolicę 
gminy – przebiega droga krajowa nr 5, która docelowo ma stać się drogą eks-
presową S5. Korzystając z takiej dostępności komunikacyjnej, na terenie gminy 
lokują swój kapitał firmy, reprezentujące różne gałęzie przemysłu i usług. Koloryt 
biznesowy Szubina tworzą przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, maszynowej, 
logistycznej, transportowej. Ich obecność stwarza korzystne otoczenie biznesowe 
dla kolejnych inwestorów.

Atutem gminy jest z jednej strony bliskość aglomeracji bydgosko-toruńskiej, 
a z drugiej możliwość odizolowania się od miejskiego zgiełku i bliskość natury, 
które stwarzają idealne warunki do relaksu. Osoby szukające odpoczynku i re-
kreacji mogą spędzić czas nad licznymi jeziorami. Walory krajobrazowe gminy 
wzbogacają od strony architektonicznej i historyczno-kulturowej zabytkowe ze-
społy dworskie i pałacowe oraz obiekty sakralne. Wielbicieli sportów wodnych 
zapraszamy na spływy kajakowe doliną Noteci i rzeką Gąsawką. 

Szubin jest miejscem głęboko zakorzenionej tradycji, historii, kultury i sztuki pa-
łuckiej.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KULTURALNE, TURYSTYCZNE:

• ruiny zamku średniowiecznego,
• Muzeum Ziemi Szubińskiej,
• były obóz jeniecki – Oflag 64,
• „Szklany Tur” w Turze,
• Obserwatorium Astronomiczne w Niedźwiadach,
• Muzeum „Wodnik” w Szubinie,
• Rejonowa Biblioteka Publiczna, 
• Szubiński Dom Kultury.

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE:

• przemysł, 
• rolnictwo, 
• budownictwo, 
• handel, 
• transport,
• produkcja.
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LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI:

• HSF Logistics Polska Sp. z o.o., 
• Gordon – Hurtownia Motoryzacyjna, 
• Dudek Paragliders, 
• Arkus & Romet Group Sp. z o.o., 
• Komes, 
• Lechpol.

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

• atrakcyjna lokalizacja przy drodze krajowej nr 5,
• bliskość aglomeracji bydgosko-toruńskiej,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 

pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z inwestycją początkową.

TERENY INWESTYCYJNE:

Szubin, ul. Sportowa

• typ oferty: nieruchomość gruntowa niezabudowana,
• przeznaczenie: wg MPZP – produkcyjno-usługowe,
• powierzchnia: 8,6 ha,
• media: sieć energetyczna, wodociągowa,
• teren przyległy do publicznej drogi gminnej – ul. Sportowa,
• odległość od drogi wojewódzkiej: ca 1,5 km (DW247),
• odległość do Bydgoszczy – ca 28 km,
• odległość od Poznania – ca 117 km.

Obwodnica Szubina umożliwia bezkolizyjny przejazd przez miasto.

Kowalewo, Gmina Szubin

• typ oferty: nieruchomość gruntowa niezabudowana,
• przeznaczenie: wg MPZP – produkcyjno-usługowe,
• powierzchnia: 112,8 ha,
• media: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, teleinfor-

matyczna, projektowana sieć kanalizacji ściekowej, projektowa-
na sieć gazownicza.

Grunty położone są w odległości ok. 6 km na południe od Szubina, 
przy drodze krajowej nr 5 prowadzącej z Gdańska przez Bydgoszcz, 
Poznań do Wrocławia, która docelowo ma stać się drogą ekspresową 
S5. Obszar dostępny jest także z drogi powiatowej Wąsosz – Słupy 
i poprzez drogę gruntową z Kowalewa do Słupów. Klasyfikacja grun-
tów wraz z powierzchnią IV – 82 ha, V – 40, ha VI – 4 ha.

Panorama okolic Szubina

Stadion Miejski w Szubinie

Szubin – centrum miasta

Obserwatorium astronomiczne w Niedźwiadach 
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ŻNIN

Bydgoszcz

Białe Błota

Osielsko

Dobrcz

Pruszcz

Solec Kujawski

Dąbrowa
Chełmińska

Koronowo

Nakło 
nad Notecią

Mrocza

Kcynia
Szubin

Żnin

Nowa Wieś
Wielka

Sicienko

Barcin

Łabiszyn

Rojewo

Gmina Żnin leży w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-po-
morskiego, ok. 40 km na południe od Bydgoszczy i ok. 40 km na północ od Gnie-
zna. Przez gminę Żnin przebiega droga ekspresowa S5, która docelowo będzie 
łączyć północ z południem Polski. Już teraz dzięki drodze ekspresowej Żnin jest 
doskonale skomunikowany z Wielkopolską i autostradą A2. Na atrakcyjność in-
westycyjną Żnina wpływ mają również 3 węzły drogowe okalające miasto.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• „Proobywatelski samorząd” – w kategorii gminy miejsko-wiejskie, wyróżnie-
nie przyznała międzysektorowa Kapituła powołana przez Kujawsko-Pomor-
ską Federację Organizacji Pozarządowych, a okolicznościowe statuetki zostały 
wręczone wyróżnionym podczas XVII Forum NGO Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego – 2016,

• „Kryształy przetargów publicznych” – wyróżnienie w tej kategorii otrzymała 
Gmina Żnin za budowę pomostów nad Jeziorem Małym Żnińskim wraz z za-
gospodarowaniem części nabrzeża – 2017,

• „Perły Ekologii” – konkurs organizowany przez Ogólnopolską Federację 
Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach „Strategii Rozwoju Polskich 
Marek”. W przypadku spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” ocenie 
poddana została jej aktualna kondycja finansowa oraz efekty starań o do-
finansowanie ze środków Unii Europejskiej proekologicznego projektu pn. 
„Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i moder-
nizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”. Dodatkowo 
uwzględniono współpracę z samorządem lokalnym nad tworzeniem projek-
tu. Pozytywna ocena przedłożonych dokumentów zaowocowała przyzna-
niem statuetki „Perła Ekologii 2018”, która została wręczona podczas Gali 
Polskiej Przedsiębiorczości w dniu 22 czerwca 2018 roku. 

• „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2018” – 2. miejsce w kategorii „Najlepsza inicja-
tywa w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego” wśród małych  
i średnich miast. Wyróżnienie otrzymane za organizację konferencji dla przed-
siębiorców w rewitalizowanej Cukrowni Żnin w dniu 28 września 2018 r.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KULTURALNE, TURYSTYCZNE

• kolejka wąskotorowa kursująca na trasie Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa,
• historyczne centrum Żnina z wieżą ratuszową z XV w.,
• Muzeum Ziemi Pałuckiej,
• Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji,
• ruiny XIV-wiecznego zamku w Wenecji.
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Powierzchnia: 251 km2

Liczba ludności: 24 321

Gęstość zaludnienia: 97 os/km2 

Struktura wiekowa:

• 4437 osób w wieku przedprodukcyjnym 

• 14 924 osoby w wieku produkcyjnym

• 4960 osób w wieku poprodukcyjnym

Kontakt:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki,  

Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu  

Miejskiego w Żninie 

ul. 700-lecia 39

88-400 Żnin

52 303 13 01 wew. 150

d.kolasa@gminaznin.pl

l.milejczak@gminaznin.pl

promocja@gminaznin.pl 

www.gminaznin.pl 

Punkt Informacji Turystycznej: 

 Informacja Turystyczna w Żninie

 ul. Plac Wolności 20

 88-400 Żnin

  52 303 14 81, kom. 690 075 041 

 it@znin.pl 

 www.it.znin.pl
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WYDARZENIA CYKLICZNE

• Dni Żnina (maj),
• Biesiada Pałucka (lipiec),
• Pałuckie Targi Rolne (sierpień),
• Festiwal Optymizmu (sierpień),
• Wenecka Noc z Parowozami (maj-wrzesień),
• zawody motorowodne (czerwiec/lipiec),
• jarmark sztuki ludowej (wrzesień),
• ogólnopolskie zloty turystów (maj, wrzesień).

NAJWAŻNIEJSZE BRANŻE W LOKALNEJ GOSPODARCE

• rolno-spożywcza, 
• turystyczna, 
• logistyczno-magazynowa, 
• budowlana,
• maszynowa.

LOKALNE, NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE MARKI

• Pepsi-Cola,
• Frigo Logistics,
• Arche,
• Köhler+Bovenkamp,
• Inter-Vax,
• Lipro,
• Bracia Wiland
• Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”,
• Kandex,
• Mech-Masz Mechanika Maszyn,
• ERA-SZKŁO,
• Zakłady Zbożowe Marek Adamski, 
• Polskie Chodaki.

WALORY GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE

Atutem miasta jest korzystne usytuowanie na mapie drogowej. Dzię-
ki drodze ekspresowej S5 znacznie podniesie się dostępność komu-
nikacyjna i zwiększy atrakcyjność inwestycyjna gminy. W północnej 
części Żnina funkcjonuje strefa przemysłowa uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych przeznaczonych pod lokalizację zakładów produk-
cyjnych, obiektów magazynowo-składowych i handlowych. Walory 
tych terenów dostrzegli inwestorzy zagraniczni, jak Pepsi-Cola czy 
Nichirei Holding Holland. Aktualnie, w ramach rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych, na terenie dawnej cukrowni, trwa budowa wiel-
kiego kompleksu hotelowo-konferencyjno-rehabilitacyjnego. Inwe-
stycja jest prowadzona przez Grupę Arche.

Żnin położony jest w sercu historyczno-etnograficznej krainy Pałuki, 
pomiędzy dwoma Jeziorami Żnińskimi: Dużym i Małym. Prawa miej-
skie nadano mu w 1263 roku. To miasto Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 
wybitnych naukowców epoki oświecenia. Miasto i okolica bogate są 
w walory krajoznawcze i krajobrazowe Pałuk (archeologia, dziedzic-
two historyczne, zabytki architektury, liczne jeziora, lasy).

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

• zwolnienia podatkowe w ramach regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej, 

• strategiczne położenie przy drodze ekspresowej S5,
• wolne tereny inwestycyjne w strefie przemysłowej zlokalizowa-

nej w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch węzłów drogi S5.

Rynek w Żninie

Strefa przemysłowa w pn. części Żnina

Zabytkowy parowóz Px38 „Leon”
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Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

www.metropoliabydgoszcz.pl
www.facebook.com/metropoliabydgoszcz

kontakt@metropoliabydgoszcz.pl

METROPOLIA
BYDGOSZCZ


