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Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
UNISŁAW Sp. z o.o.
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BUDOWNICTWO
PASYWNE I ENERGOOSZCZĘDNE
Anna Krause
ul. Chełmińska 42A, 86-260 Unisław
 664 936 528, 602 486 174

www.bpiekrause.pl
Kompleksowa budowa domów w systemie STEICO i NOVATOP
Nowoczesne instalacje do domów energooszczędnych i pasywnych
Izolacje wdmuchiwane z wełny drzewnej

Gmina Unisław to nadwiślańskie tereny z pięknymi krajobrazami, nowoczesna infrastruktura drogowo-gospodarcza, kilometry ścieżek rowerowych,
bogata oferta edukacyjno-kulturalna, kompleksy sportowo-wypoczynkowe oraz
ciekawe miejsca na wyciągnięcie ręki.
Gmina Unisław położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Posiada status gminy wiejskiej, zajmuje
obszar 7245 ha i liczy niecałe 7 tys. mieszkańców. Centralną miejscowością gminy
jest Unisław, który jest dużą wsią, a ze względu na układ przestrzenny z krzyżującą się siecią ulic, ma cechy małego miasteczka. W centrum Unisławia znajdują
się urząd gminy, poczta, ośrodek zdrowia, straż pożarna oraz ośrodek kultury i biblioteka. Na terenie Gminy Unisław funkcjonują: sieć szkół, przedszkola, żłobek,
hala widowiskowo-sportowa, kompleks boisk Orlik, ośrodek pomocy społecznej,
domy dziennego pobytu dla seniorów, jednostki ochotniczych straży pożarnych,
posterunek policji. Z Unisławia można się dostać koleją do Chełmży, Torunia
i Bydgoszczy. Gmina podzielona jest na 10 sołectw: Unisław, Raciniewo, Grzybno,
Głażewo, Stablewice, Gołoty, Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto i Kokocko.
Gmina Unisław graniczy z gminami: Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Łubianka, Kijewo Królewskie i Chełmno. Prowadzi również współpracę zagraniczną
z niemiecką gminą Hohenhameln.
Tereny Unisławia i jego okolic były zamieszkałe od najdawniejszych czasów,
a ich historia wpleciona jest w całokształt dziejów ziemi chełmińskiej. W okresie przedkrzyżackim (ok. 1161-1187) tereny naszej gminy należały do wojewody
PANORAMA UNISŁAWIA Z LOTU PTAKA

mazowieckiego komesa Żyry, wtedy to na tym obszarze istniał tylko jeden gród
w Unisławiu. W latach 1226-1228 ziemię chełmińską opanowali Krzyżacy, którzy
zamienili osadę w siedzibę komturstwa, budując tu kościół oraz zamek (Ciekawostka! W wyniku badań archeologicznych prowadzonych od 2016 r. stwierdzono, że zamek główny znajdował się w zachodniej części Góry Zamkowej,
w części północnej było przedzamcze mniejsze, a we wschodniej części – przedzamcze większe. Sam zamek wysoki, czyli główny element, był bardzo mały,
miał ok. 30 metrów rozpiętości. Przez to należy go uznać za najmniejszy zamek
krzyżacki na ziemi chełmińskiej). Oni właśnie nadali osadzie herb psa wspiętego do góry w lewo i mającego zadarty ogon. Po drugim pokoju toruńskim Unisław wraz z ziemią chełmińską przeszedł w ręce polskie jako własność kapituły
chełmińskiej i stan ten trwał aż do rozbioru w 1772 r. W 1883 r. wybudowano tu
cukrownię, a w 1902 r. połączenie kolejowe z Chełmnem. W 1920 r. Unisław ponownie wrócił w ręce polskie i po reorganizacji powiatu został siedzibą gminy.
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W UNISŁAWIU

II wojna światowa nie oszczędziła terenów naszej gminy. Po wojnie nastąpił rozwój Unisławia, w 1946 r. utworzono tu ośrodek zdrowia. Wieś była już wówczas
całkowicie zelektryﬁkowana i miała sieć wodociągową. Wraz ze stałym napływem ludności nastąpił dynamiczny rozwój usług, rzemiosła i budownictwa.
Gmina Unisław jest gminą rolniczą, posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. Na
terenie naszej gminy znajdują się miejsca o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Należy do nich obszar doliny rzeki Wisły, którego część należy
do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. Tereny zalewowe Wisły objęte są
siecią obszarów Natura 2000. Na krawędzi doliny Wisły znajdują się liczne punk-
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ty widokowe, a także relikty grodziska i dawnego zamku krzyżackiego. Na uwagę
zasługują również pomniki przyrody: dąb rosnący w leśnictwie Raciniewo, aleja
lipowa ciągnąca się wzdłuż drogi Unisław – Gołoty oraz cis w unisławskim parku.
Obszar gminy należy do krajowej sieci ekologicznej Ekocent – Polska, której oś
stanowi dolina Wisły – korytarz ekologiczny o znaczeniu kontynentalnym. Gmina Unisław tworzy wraz z gminami Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie,
Zławieś Wielka Lokalną Grupę Działania, skąd pozyskuje wsparcie ﬁnansowe na
 instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o.

instalacje grzewcze
pompy ciepła
wentylacja mechaniczna – rekuperacja

PARK W UNISŁAWIU






kotłownie na paliwa stałe i gazowe

86-260 Unisław, ul. ks. Ratkowskiego 1

 606 825 350

www.murbed.rzetelnafirma.pl

Gmina Unisław to również prawdziwa gratka dla miłośników wyjątkowych
zabytków. Najcenniejszymi zabytkami architektury sakralnej Gminy Unisław są
kościoły w Unisławiu, Grzybnie i Kokocku. Z kolei we wsi Błoto znajduje się odnowiony cmentarz menonicki. Odwiedzając Gminę Unisław, warto zobaczyć także
m.in.: budynek dworca kolejowego i wieżę ciśnień w Unisławiu, obserwatorium
astronomiczne „Astrobaza” w Unisławiu, Belweder, XIX-wieczny budynek Gminrozbudowę lokalnej infrastruktury oraz promocję produktów tradycyjnych i lokalnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu, Park w Uninych twórców.
sławiu, Górę Zamkową w Unisławiu, Dom Wiejski z Izbą Pamięci w Gołotach, poOstatnie lata to czas dużych przeobrażeń obszarów gminy. Dzięki licznym
mnik Pomordowanych w Raciniewskim Lesie.
inwestycjom drogowym i ambitnym inwestycjom w wielu innych dziedzinach
Na terenie gminy funkcjonuje również Magiczny Stok w Unisławiu. To profewizerunek gminy zmienia się na lepsze. Na terenie gminy powstały: nowoczesjonalny ośrodek narciarski, który w sezonie zimowym oferuje możliwość jazdy
sne świetlice wiejskie, place zabaw, liczne ścieżki rowerowe, boiska i siłownie
na nartach i snowboardzie na zboczu Pradoliny Wisły, a w okresie wiosenno-letzewnętrzne, profesjonalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Łowieckiej. Prężnie
nim zaprasza do parku rozrywki z wieloma atrakcjami. Z kolei w Głażewie znajdziałające organizacje pozarządowe i instytucje kultury owocują: ciekawymi
duje się Tor Pit-Bike. To miejsce, które dostarcza adrenaliny i wielkiej frajdy mii rozpoznawalnymi imprezami plenerowymi. Jedną z nich jest „Święto Kapusty”.
łośnikom jazdy na małych motocyklach. Na miejscu działa także wypożyczalnia.
Jest to impreza, która odbywa się w trzecią sobotę września w Brukach Unisławskich. Podczas niej promowany jest regionalny produkt, jakim jest kapusta, a proZapraszamy
gram artystyczny, przesycony tematyką
kapuścianą, zyskuje z roku na rok coraz
do
poznawania
urokliwych
większą popularność nie tylko wśród mieszkańców, ale miejsc
i wśród turystów z regiow
Gminie
Unisław!
nu, a nawet i całej Polski.
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instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o.
instalacje grzewcze
pompy ciepła
wentylacja mechaniczna – rekuperacja
kotłownie na paliwa stałe i gazowe

86-260 Unisław, ul. ks. Ratkowskiego 1

 606 825 350

www.murbed.rzetelnafirma.pl

Gmina Unisław to również prawdziwa gratka dla miłośników wyjątkowych
zabytków. Najcenniejszymi zabytkami architektury sakralnej Gminy Unisław są
kościoły w Unisławiu, Grzybnie i Kokocku. Z kolei we wsi Błoto znajduje się odnowiony cmentarz menonicki. Odwiedzając Gminę Unisław, warto zobaczyć także
m.in.: budynek dworca kolejowego i wieżę ciśnień w Unisławiu, obserwatorium
astronomiczne „Astrobaza” w Unisławiu, Belweder, XIX-wieczny budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu, Park w Unisławiu, Górę Zamkową w Unisławiu, Dom Wiejski z Izbą Pamięci w Gołotach, pomnik Pomordowanych w Raciniewskim Lesie.
Na terenie gminy funkcjonuje również Magiczny Stok w Unisławiu. To profesjonalny ośrodek narciarski, który w sezonie zimowym oferuje możliwość jazdy
na nartach i snowboardzie na zboczu Pradoliny Wisły, a w okresie wiosenno-letnim zaprasza do parku rozrywki z wieloma atrakcjami. Z kolei w Głażewie znajduje się Tor Pit-Bike. To miejsce, które dostarcza adrenaliny i wielkiej frajdy miłośnikom jazdy na małych motocyklach. Na miejscu działa także wypożyczalnia.

Zapraszamy
do poznawania urokliwych miejsc
w Gminie Unisław!
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AGROZBYT
pajda

86-260 UNISŁAW
UL. CHEŁMIŃSKA 21
tel. 56 686 65 61
tel. kom. 602 298 326




Jan Sz

/Agrozbyt Unisław

łożyska  paski klinowe
oleje  części rolnicze
akumulatory

86-260 UNISŁAW
UL. LIPOWA 26
tel. 56 686 65 50
tel. kom. 512 331 360

 części samochodowe
akumulatory  kosmetyki
 części motorowerowe  akcesoria
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• FARBY
• ELEKTRYKA
• HYDRAULIKA
• ART. METALOWE

• ARMATURA
• KLEJE, CEMENT, FUGI
• ART. DO REMONTU
• ŚRUBY, GWOŹDZIE

U L . L I P O WA 7, U N I S Ł AW
UL. TORUŃSKA 4, KIJEWO KRÓL.
A R T D O M  U N I S L AW. P L
11

SZEROKA OFERTA

PLISZKA

UBEZPIECZEŃ DOBRE

ROZWIĄZANIA
• DOMY, MIESZKANIA
• KOMUNIKACYJNE (OC, AC i inne)
• NA ŻYCIE, NA ZDROWIE (indywidualne i grupowe)
• ROLNE • PODRÓŻE • SZKOLNE
668 334 943
86-260 Unisław
ul. Wiślana 3/2
696 072 325
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PRODUCENT
MEBLI
ŁÓŻKA
MATERACE
TOPPERY
ŁÓŻKA
REGULOWANE
ELEKTRYCZNIE
ul. Bydgoska 11, 86-260 Raciniewo
 519 199 330
 meblex-kulczak@wp.pl
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DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-HANDLOWA

„NA DZIAŁCE”
• środki ochrony roślin • artykuły upominkowe
• nasiona, nawozy
• artykuły BHP
• ziemia, kora
• sprzęt ogrodniczy

Raciniewo, ul. Bydgoska 27
tel. 56

686 65 17
Redaktor wydania:
Iwona Wilczyńska
Korekta:
Agnieszka Kajak

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak
www.wydawnictwo-pik.pl
Bydgoszcz 2020

Tekst i zdjęcia:
Urząd Gminy Unisław
Wydawnictwo nie odpowiada
za treść i aktualność reklam
oraz danych dotyczących gminy
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FIRMA HANDLOWA BŁAŻEX
J. L. Kulczak Spółka Jawna

MATERIAŁY BUDOWLANE

 Materiały ścienne
 Mieszalnik farb
i tynków
 Stolarka,
drzwi, okna

 Tarcica i więźby
dachowe

NIS
K
CEN IE
Y

 Materiały
termoizolacyjne
 Kostka brukowa

 Chemia budowlana
 Pokrycia dachowe

Unisław
ul. Żwirki i Wigury 4B
tel. 691 292 921
tel. 607 934 989
tel. 667 818 381
tel. 607 955 255
tel. 661 574 455
Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 3
tel./fax 52 381 60 43
tel. 605 282 073
 f.h.blazex@wp.pl

DOSTAWA
NA TELEFON
ROZŁADUNEK HDS
FACHOWE DORADZTWO

 Cegły, pustaki,
zbrojenie

 Sucha zabudowa
wnętrz
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PUNKTY SPRZEDAŻY

EKO.TERM
Daniel Borowiec
 danieldocieplenia@gmail.com
 509 331 821

Wdmuchiwanie
izolacji termicznych
Docieplanie motodą wdmuchiwania:
celulozy, wełny mineralnej
Sprawdzone ocieplanie
domu, dachu i poddasza

86-260 Unisław, ul. Ogrodowa 9
www.wdmuchiwaniedocieplen.pl
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POLSKA SIEĆ STACJI PALIW

 530 994 775
 600 807 300

 flota@watis.com.pl

www.watis.com.pl
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Al. Prymasa Wyszyńskiego 3
STRZAŁKOWO

OPTYK
BADANIE WZROKU

Salon Optyczny
Punkt Widzenia

ul. Szeroka 43
86-260 Unisław

 575 751 791
GODZINY OTWARCIA:

pon.-pt. 1000-1700
sob. 1000-1300
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HURTOWNIA
CENTRUM POKRYĆ DACHOWYCH
MATERIAŁÓW
I CERAMIKI BUDOWLANEJ
BUDOWLANYCH

Unisław • ul. Głażewska 8a
Unisław • ul. Bydgoska 7A

695 477 590
 profesjonalne
doradztwo
 najlepsi
producenci

691 160 052
607 175 857
 kompleksowa oferta materiałów
budowlanych renomowanych producentów
 wszystko do remontu i na plac budowy
 salon farb i lakierów Śnieżka

wykonawstwo i sprzedaż pokryć
dachowych oraz cegieł, płytek
i kształtek klinkierowych

postaw na klasyczne
piękno i styl

www.prestigedach.pl
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86-260 Unisław
ul. Głażewska 2b
 56 686 61 08

Oferujemy:

zestawy wypoczynkowe, szafy
meblościanki, stoły, ławy, krzesła
kuchnie i meble na wymiar
www.mebleunislaw.pl

 zubala4@wp.pl
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TRAWNIKI DYWANOWE Z ROLKI



509 641 084
792 658 514

www.trawniki-szybko.pl

