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Gminna Izba Tradycji w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Kuśnierzu 
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Posterunek Policji w Jeziorach Wielkich 
tel. 52 315 96 15
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Gmina Jeziora Wielkie położona jest na 
obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego i stanowi 
pomost między Wielkopolską a Kujawami. Obszar 
gminy zajmuje 12.396 ha, z czego pod wodą znajduje 
się 863 ha. Teren ziemi jeziorańskiej zamieszkuje 
ponad 5 tys. mieszkańców.  Gminę otacza pięć jezior: 
od południa Jezioro Skulskie, od zachodu Jezioro 
Wójcińskie, od północnego-zachodu Jezioro 
Ostrowskie, od wschodu Jezioro Gopło i Jezioro 
Lubstówek.
              Gmina Jeziora Wielkie ma charakter 
turystyczno-rolniczy. Od północnego zachodu gminę 
otacza kompleks Lasów Miradzkich, który posiada 
drzewostany o strukturze gatunkowej zbliżonej do 
lasów naturalnych. Posiadają one szczególne walory: bogactwo flory i fauny, pomniki przyrody, 
rezerwat faunistyczny miejsc lęgowych czapli siwej, torfowiska oraz tereny wodno-leśne, 
atrakcyjne zarówno dla przyrodników, ornitologów, jak i dla turystów. Teren ten jest Obszarem 
Krajobrazu Chronionego Lasów Miradzkich. Traktem leśnym z Przyjezierza do Miradza prowadzi 
„Szlak Jerzego Wojciecha Szulczewskiego” nazwany tak dla uczczenia kujawsko-wielkopolskiego 
etnografa, fizjografa i pedagoga (1879-1969) urodzonego w pobliskim Ciencisku, który zasłynął 
w historii Kujaw i Wielkopolski jako badacz przyrodnik.
                Perłą wśród Lasów Miradzkich  jest kompleks turystyczno-rekreacyjny leżący przy  trasie 
Bydgoszcz - Konin w miejscowości Przyjezierze, nad Jeziorem Ostrowskim. Kompleks 
Przyjezierski zajmuje ogólną powierzchnię około 40 ha, w tym blisko 7 ha znajduje się na terenie 
gminy Strzelno. Okolice Przyjezierza odwiedza duża liczba  turystów, u których na długo w 
pamięci pozostaje kryształowo czysta woda oraz piaszczysta plaża  z łagodnym zejściem do wody. 

W celu zabezpieczenia potrzeb turystów 
powstała na terenie kompleksu  dobrze 
rozwinięta baza usługowo-gastronomiczna. 
Do dyspozycji turystów są domy wczasowe, 
ośrodki kolonijne oraz pola namiotowe.  Dla 
turystów preferujących czynny wypoczynek 
znajduje się 50-metrowa zjeżdżalnia, a także 
dobrze wyposażone wypożyczalnie sprzętu 
wodnego. W sezonie letnim odbywa się tu 
wiele imprez kulturalnych i sportowych. 
Wody Jeziora Ostrowskiego stwarzają 
doskonałe  warunki do uprawiania 
wędkarstwa, natomiast okoliczne lasy  są 
swoistym rajem dla myśliwych. Dla lubiących 

czynny wypoczynek  w bieżącym roku otwarto nowy szlak rowerowy „Wokół Jeziora 
Ostrowskiego liczący 22 km.
           Alternatywą dla znanego już Przyjezierza staje się nowy kompleks zabudowy rekreacyjnej 
oraz mieszkalno-pensjonatowej w Wójcinie, położonym w sąsiedztwie Przyjezierza nad 
dziewiczym  Jeziorem Wójcińskim, w pobliżu Lasów Mrówieckich. Na terenie tym zostało 
wydzielonych ok. 380 działek, które są w sprzedaży w 
obrocie prywatnym. Wielkość działek waha się w 
granicach 8-11 arów, posiadają one możliwość 
podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i 
energetycznej. Położenie tych działek stanowi atrakcyjną 
ofertę dla ludzi, którzy lubią wypoczywać w czystym 
środowisku, gdzie „woda czysta i trawa zielona”. W 
pobliżu Jeziora Ostrowskiego i Wójcińskiego w 
miejscowości Gaj powstało kilka gospodarstw 
agroturystycznych, w których turyści spragnieni ciszy i 
spokoju mogą wypocząć.
           Prawną ochroną objęte jest 90% powierzchni 
gminy. Oprócz Obszaru Krajobrazu Chronionego Lasów 
Miradzkich składa się na to także obszar 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, obejmujący 
wschodnie tereny gminy. NPT został powołany w celu 
zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 



licznych miejsc lęgowych ptactwa 
wodnego, błotnego i lądowego oraz 
ochrony ptaków przelotnych. Na terenach 
Nadgopla odnotowano ponad 200 
gatunków ptaków. Ważnym zadaniem NPT 
jest zabezpieczenie wartości kulturowych i 
historycznych  tego regionu związanych z 
początkami państwa polskiego. Istotne dla 
funkcjonowania Parku jest zadanie 
ochrony naturalnych wartości środowiska 
przyrodniczego i swoistych cech 
krajobrazu. W zakresie tego zadania 
opracowane zostały na terenie Parku cztery 
ścieżki edukacyjne: ścieżka przyrodniczo-historyczna, ekologiczno-przyrodnicza, ekologiczna 
Mare Polonorum oraz edukacyjna Potrzymiech. Dla mieszkańców naszej gminy najbliższa sercu 
jest chyba ścieżka edukacyjna Potrzymiech położona na półwyspie Potrzymiech. Jest ona typową 
jednodniową trasą dla grupy pod przewodnictwem pracowników Parku. Postoje zorganizowane 
są w następujących punktach: Ostrówek prom, Górki Popowskie, „Rysiówka” i ostatni Na 
Kąpielkę. „Rysiówka” jest strażnicą Parku, w jej pobliżu znajdują się trzy wieże - punkty 
obserwacyjne. Jest ona bazą terenową pracowników Parku; miejscem noclegu dla 
zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i studentów, będących uczestnikami obozów 
specjalistycznych i praktyk zawodowych; miejscem, gdzie pracownicy Parku podczas kontroli w 
terenie znajdują schronienie; jest przystanią dla naukowców prowadzących badania na 
obrzeżach Parku; miejscem, gdzie na trasie ścieżki edukacyjnej można odpocząć, zakąsić co nieco 
ze swoich zasobów, poprosić o zagotowaną wodę, skorzystać z WC. Z uwagi na atrakcyjność 
walorów trasę tę najczęściej przedstawiają w terenie pracownicy Dyrekcji Parku.

 Na terenie gminy znajdują się m.in. następujące pomniki przyrody:
- głaz narzutowy o obwodzie 410 cm, znajdujący się przy drodze w miejscowości Jeziora Wielkie,
- głaz narzutowy o obwodzie 310 cm, znajdujący się przy drodze Strzelno - Wójcin.
Gmina nasza bogata jest również w zabytki, takie jak:
- Spichlerz dworski z 1709  r. w Rzeszynku,
- Dwór  w Rzeszynku z II połowy XIX w. oraz otaczający go park sięgający Gopła, ze starą aleją 
lipową,
- Pałac  w Wójcinie  z początku XX w. oraz park, a w nim dąb i lipa uznane za pomniki przyrody,
- Kościół drewniany z 1786 r. z wieżą zwieńczoną baniastym hełmem w Siedlimowie,
- Kościół drewniany  z 1766  r. trójnawowy  w stylu barokowym w Kościeszkach,
- Kamień z rytem romańskim (I poł. X w.) - być może symbolem słońca - przed plebanią w 
Kościeszkach,
- Dwór i Park z XIX w. w Siedlimowie,
- Neoromański kościół poewangelicki z końca XIX w. w Jeziorach Wielkich,
- Budynek Szkoły Podstawowej we wsi 
Jeziora Wielkie z końca XIX w.,
- Kościół neobarokowy w Wójcinie z 
1916 r. (z zachowaną żeliwną tablicą z 
1883 r. poświęconą dwusetnej 
rocznicy zwycięstwa Jana III 
Sobieskiego pod Wiedniem).

W miejscowości Kuśnierz 
powstała Gminna Izba Tradycji i 
Pamięci, w której zgromadzono wiele 
historycznych eksponatów 
pochodzących z terenu naszej gminy. 
Z gminą utożsamiany jest również 
organizowany od 11 lat  Wielki Festyn 
Pomidorowy. Impreza ma charakter 
ogólnopolski, na której promowany 
jest produkt lokalny – pomidory. 
W bieżącym roku   po raz pierwszy w ośrodku wypoczynkowym w Przyjezierzu odbędą się 
Mistrzostwa Polski w skokach na nartach wodnych.
                  Gmina nasza może poszczycić się wieloma nagrodami w konkursach o tematyce 



ekologicznej. Jeziora Wielkie zostały wyróżnione w 
ogólnokrajowym konkursie na najbardziej 
ekologiczną gminę w Polsce zorganizowanym 
przez Radę Ekologiczną przy Prezydencie RP i 
jednocześnie otrzymała I miejsce w województwie 
bydgoskim w 1995 r. Natomiast w 1996 r. zajęła III 
miejsce w konkursie pod nazwą „Gmina chroni 
środowisko” zorganizowanym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i 
Sejmik Samorządowy Województwa Bydgoskiego.  
W  1997 r. zajęła I miejsce w konkursie „TERAZ MY!” 
zorganizowanym przez Wojewodę Bydgoskiego i 
Express Bydgoski. W 2000 r. gmina uzyskała I 
nagrodę w konkursie „OCHRONA ŚRODOWISKA W 
GMINIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO” zorganizowanym przez 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Toruniu oraz zdobyła 
wyróżnienie prezesa Zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I edycji „Konkursu na najlepiej 
rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”. W 2001 r.  gmina otrzymała 
Certyfikat Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego „GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”.
                     W zakresie ochrony środowiska istotne są działania, które mogą zapobiegać szkodom 
w otaczającym nas świecie . Dlatego tak duże  znaczenie ma prowadzenie działalności 
edukacyjnej, mającej na celu  przekonanie społeczeństwa do określonych zachowań 
proekologicznych. Gmina od 1995 r. finansuje organizację dodatkowego przedmiotu 
„EKOLOGIA”, prowadzonego w wymiarze jednej godziny tygodniowo, na podstawie 

opracowanych  przez tutejszych nauczycieli programów 
autorskich. Edukacją ekologiczną objęto  dzieci i 
młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjum. Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy biorą 
udział w wielu konkursach  o tematyce ekologicznej. Na 
przykładzie naszej gminy opracowano trzy książki o 
tematyce ekologicznej.     
                 Teren gminy od 1996 r. jest w 100% 
zwodociągowany. Trzy stacje wodociągowe w Jeziorach 
Wielkich, Gaju i Kościeszkach są połączone 
pierścieniowo, co daje możliwość zasilania w wodę nawet 
w przypadku awarii jednej z nich. Na terenie gminy 
znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków - w Przjezierzu 
oraz w Siemionkach. W 1992 r. w Przyjezierzu została 
oddana do użytku mechaniczno-biologiczna komunalna 
oczyszczalnia ścieków. Wydajność oczyszczalni wynosi 
750 m3  na dobę z możliwością jej zwiększenia  do 2100 
m3. Do oczyszczalni podłączone są miejscowości Wójcin, 
Gaj, Przyjezierze. Do roku 2005 włączono do w/w 
oczyszczalni następujące miejscowości: Nowa Wieś, 

Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Jeziora Wielkie i Nożyczyn. W  2000 r. w miejscowości Siemionki 
oddano do użytku oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczno-chemiczną o wydajności do 
75 m3  na dobę,  z możliwością jej rozbudowy i zwiększenia wydajności do 150 m3, która  odbiera 
ścieki z miejscowości: Siemionki, Włostowo, Kościeszki, Golejewo i Sierakowo-Sierakówek. Na 
dzień dzisiejszy  gmina jest skanalizowana w 50%. Oczyszczone ścieki są poddawane regularnym 
badaniom, które wykazały I klasę czystości.
                                Gmina Jeziora Wielkie jest jedną z gmin stowarzyszonych w Związku Gmin 
Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy. Jako Związek przystąpiliśmy do bardzo istotnego 
zadania, jakim jest globalna i strategiczna ochrona wód zlewni Jeziora Gopło przed 
zanieczyszczeniami ze źródeł rozproszonych. 
            Choć gmina nasza z pozoru niewielka, to mamy nadzieję, że każdemu, kto nas odwiedzi, 
pozostanie w sercu.



Wielki Festyn 
Pomidorowy

Zespół Folklorystyczny 
„Jezioranie”

Zabytkowy Spichlerz 
w Rzeszynku

Zabytkowy Koścół 
w Kościeszkach 



Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Jeziorach Wielkich 
Zaprasza na cykliczną imprezę 

odbywającą się w drugą niedzielę sierpnia

Wielki festyn pomid
orowy

• Promocja Produktu Lokalnego - Pomidorów
• Konkursy i bitwa pomidorowa
• Występy zespołów artystycznych

e-mail: kultura@ug.jeziorawielkie.pl
www.kultura.jeziorawielkie.pl



Renowacja Mieszkań i Budynków

Usługi Ogólnobudowlane

Prowadzimy renowacje mieszkań i budynków

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość wykonania usług

 Usługi Ogólnobudowlane Renowacja Mieszkań i Budynków 

Eugeniusz Jąkalski, 88-324 Jeziora Wielkie 195

tel./fax  52 3187154

tel. kom. 600 274 813

e-mail: e.jakalski@wp.pl

Eugeniusz Jąkalski

Wykonujemy:

wszelkie roboty ziemne

prace ogólnobudowlane

konstrukcje i pokrycia dachowe

utwardzanie placów, wjazdów

betonowanie posadzek 

instalacje sanitarne, grzewcze, kanalizacyjne

ogrodzenia, boiska sportowe, drogi

elewacje i ocieplanie obiektów

Kompleksowo budujemy:

domy mieszkalne, 

obiekty biurowe i socjalne

obiekty handlowe i inne

hale produkcyjne, magazynowe, chłodnicze itp.

obiekty  gospodarcze

Świadczymy usługi: 

transportowe (pojazdami o ładowności do 30 ton)

wszelkie roboty ziemne koparkami



tel./fax 52 31 87 335
kom. 603 137 283

AS-DOM

drewno.lux@op.ple-mail:

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA, KANTÓWKI, PALETY

SKRZYNIOPALETY
PODŁOGI, BOAZERIE, PODBITKI DACHOWE

OSTRZENIE PIŁ WIDIOWYCH
SPRZEDAŻ WĘGLA I KOSTKI BRUKOWEJ

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA, KANTÓWKI, PALETY

SKRZYNIOPALETY
PODŁOGI, BOAZERIE, PODBITKI DACHOWE

OSTRZENIE PIŁ WIDIOWYCH
SPRZEDAŻ WĘGLA I KOSTKI BRUKOWEJ



Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Jeziorach Wielkich 
posiada do dyspozycji pole 
namiotowe, parking strzeżony, 
wypożyczalnie sprzętu 
wodnego oraz administruje 
plażą główną w Przyjezierzu.

Siedziba biura w Jeziorach Wielkich

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Pole namiotowe i parking strzeżony 

Sezonowa placówka Policji

GOKiR w Jeziorach Wielkich
88-324 Jeziora Wielkie

tel. 52 318 72 82
e-mail: kultura@ug.jeziorawielkie.pl

tel. 52 318 14 17

tel.  783 606 164

tel. 52 318 14 67

ArchiKom
BIURO ARCHIWIZACJI KOMPUTEROWEJ

(kompleksowa obsługa archiwów zakładowych)

Jarosław GraczykJarosław Graczyk
Jeziora Wielkie 33, 88-324 Jeziora Wielkie

tel. 605 038 839,  607 622 261
e-mail: archikom@archikom.eu, www.archikom.eu

Jeziora Wielkie 33, 88-324 Jeziora Wielkie
tel. 605 038 839,  607 622 261

e-mail: archikom@archikom.eu, www.archikom.eu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

POL-ZŁOMSp
ółk

a J
aw

na

H. Leszczyński & G. Leszczyńska

88-324 Jeziora Wielkie, Nowa Wieś 86
tel./fax 52 318 73 51, 52 318 71 24
kom. 601 690 204, 601 690 205
e-mail: polzlom@pol-zlom.pl, zlom@pol-zlom.pl
www.pol-zlom.pl

� skup, sprzedaż, przerób złomu stalowego i kolorowego
� handel wyrobami hutniczymi i żelazopodobnymi
� skup olejów przepracowanych i zużytych akumulatorów
� kasacja pojazdów oraz złomowanie urządzeń
� utylizacja
• transport ciężarowy



Bank Spółdzielczy w Strzelnie 
88-320 Strzelno

ul. dra  J. Cieślewicza 3
tel. 52 318 92 17 
 fax 52 318 92 69

bankomat 24h
Rok założenia 1865

Polski Bank

Oddział Rogowo
88-420 Rogowo
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
tel./fax 52 302 40 20
bankomat 24h

Oddział Jeziora Wielkie
88-324 Jeziora Wielkie 38
tel./fax 52 318 72 25
bankomat 24h 

W naszej ofercie polecamy:
- rachunki bankowe, osobiste ROR

- kredyty, lokaty
- ekspresowe zlecenia zagraniczne 

Western Union Money Transfer
- podpis elektroniczny
- kolektory słoneczne

- karty płatnicze
- konta internetowe, SMS-y

- fundusze europejskie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB



Henryk Karmonik

www.karmonik.pl

Zakład Usługowo-Handlowy
KARMONIK

88-100 Inowrocław
ul. Poznańska 184
tel./fax 52 353 08 12
e-mail: firma@karmonik.pl
Punkt Handlowy
Jeziora Wielkie 20, tel./fax 52 318 71 26 

Oferujemy:

� technikę grzewczą
� kotły centralnego ogrzewania
� technikę sanitarną
� instalacje wod.-kan.
� instalacje gazowe
• usługi minikoparką i koparkoładowarką

Oferujemy:

� technikę grzewczą
� kotły centralnego ogrzewania
� technikę sanitarną
� instalacje wod.-kan.
� instalacje gazowe
• usługi minikoparką i koparkoładowarką

SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS


