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www.united-chocolate.com

ARKADIA Sp. z o.o.
89-500 Tuchola, ul. Bydgoska 17

Jesteśmy profesjonalną firmą produkującą wyroby 
czekoladowe. Należymy do międzynarodowej grupy United 
Chocolate Group.

Do naszych sztandarowych produktów należą m.in.: 
• praliny marcepanowe i pistacjowe
• masy nugatowe
• praliny alkoholowe
• nadziewane cukierki
• galaretki oraz pianki

Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów, 
korzystamy z  nowoczesnych linii produkcyjnych oraz 
zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy do pracy 
pracowników produkcji oraz specjalistów (pracowników 
działu jakości, elektromechaników, mechaników, 
automatyków maszyn produkcyjnych). 

Informacja w siedzibie firmy 
pod numerem tel. 52 520 01 40, 508 949 534 

lub e-mail: kadry@arkadia-choco.pl

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe
w Wieszczycach

Sp. z o.o.
Wieszczyce 3, 89-506 Kęsowo
� 508 196 115, 501 866 658

SKLEP ROLNICZY � 52 33 44 016
� prh.wieszczyce@las.pl

PRODUKCJA
� zbóż � rzepaku � kukurydzy

SKLEP ROLNICZY
�   sprzedaż i promocja 

nasion kukurydzy
�   materiał siewny zbóż 

i roślin motylkowych
�   szeroki asortyment 

nawozów mineralnych
�   środki ochrony roślin
�   nasiona traw
�   węgiel

www.prhwieszczyce.pl



 

www.kamionkagostycyn.pl

�   autonaprawa
• mechanika pojazdowa
• diagnostyka komputerowa
• serwis opon
• klimatyzacja i odgrzybianie

�   wynajem autokarów
�   budowa, remonty dróg i chodników
�   budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

i deszczowej
�   usługi koparką 
�   usługi asenizacyjne
�   usługi samochodem samowyładowczym
�   usługi remontowe

�   USŁUGI KOMUNALNE
• utrzymanie i eksploatacja obiektów sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody
• utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz przesyłu do oczyszczalni ścieków w Tucholi

SIEDZIBA
89-520 Gostycyn
ul. Usługowa 2
e-mail: superkamionka@vp.pl

P.U.H. „KAMIONKA” Sp. z o.o.
WARSZTAT
�  606 359 063
poniedziałek-piątek 700-1500

sobota 800-1300 (po wcześniejszym umówieniu)

BIURO
�  52 334 60 59
�  52 334 60 90
poniedziałek-piątek 700-1500

Zaspokajamy potrzeby
Mieszkańców

KamionkaKamionka Sp. z o.o.

tel. alarmowy  730 132 303

�   Wyposażenie 
salonów groomerskich

�  Sprzęt i akcesoria 
dla weterynarzy

�   Karmy, zabawki, 
artykuły do pielęgnacji 
psów i kotów

�   Serwis i naprawa 
sprzętu do strzyżenia

ul. Usługowa 2A
89-520 Gostycyn
� 791 516 455
� 52 334 64 55

www.germapol.pl



Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA mgr inż. Maciej Korzuch
� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl

�  Pomiary realizacyjne, wytyczenia budynków, 
innych budowli i urządzeń

�  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
tworzenie map papierowych i numerycznych 
w standardzie DWG, DXF

�  Pomiary powykonawcze budowli 
i urządzeń podziemnych

�  Pomiary granic nieruchomości, 
wznowienia znaków, odszukania znaków 
oraz ustalenia granic między działkami

AUTO KASACJA
�   ZAŚWIADCZENIE 

O KASACJI

�   złomowanie 
pojazdów

�   dojazd 
do Klienta

�   GOTÓWKA 
OD RĘKI✆ 509 788 844

ul. Wiśniowa 11, Stronno

POMOC DROGOWA

 

GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79



Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA
mgr inż. Maciej Korzuch

� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl

�  Pomiary realizacyjne, wytyczenia budynków, 
innych budowli i urządzeń

�  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
tworzenie map papierowych i numerycznych 
w standardzie DWG, DXF

�  Pomiary powykonawcze budowli 
i urządzeń podziemnych

�  Pomiary granic nieruchomości, 
wznowienia znaków, odszukania znaków 
oraz ustalenia granic między działkami

AUTO KASACJA
�   ZAŚWIADCZENIE 

O KASACJI

�   złomowanie 
pojazdów

�   dojazd 
do Klienta

�   GOTÓWKA 
OD RĘKI

✆ 509 788 844
ul. Wiśniowa 11, Stronno

POMOC DROGOWA

 

GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79

Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA
mgr inż. Maciej Korzuch

� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl
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GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79



Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA
mgr inż. Maciej Korzuch

� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl

�  Pomiary realizacyjne, wytyczenia budynków, 
innych budowli i urządzeń

�  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
tworzenie map papierowych i numerycznych 
w standardzie DWG, DXF

�  Pomiary powykonawcze budowli 
i urządzeń podziemnych

�  Pomiary granic nieruchomości, 
wznowienia znaków, odszukania znaków 
oraz ustalenia granic między działkami

AUTO KASACJA
�   ZAŚWIADCZENIE 

O KASACJI

�   złomowanie 
pojazdów

�   dojazd 
do Klienta

�   GOTÓWKA 
OD RĘKI

✆ 509 788 844
ul. Wiśniowa 11, Stronno

POMOC DROGOWA

 

GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79

Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA
mgr inż. Maciej Korzuch

� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl

�  Pomiary realizacyjne, wytyczenia budynków, 
innych budowli i urządzeń

�  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
tworzenie map papierowych i numerycznych 
w standardzie DWG, DXF

�  Pomiary powykonawcze budowli 
i urządzeń podziemnych

�  Pomiary granic nieruchomości, 
wznowienia znaków, odszukania znaków 
oraz ustalenia granic między działkami

AUTO KASACJA
�   ZAŚWIADCZENIE 

O KASACJI

�   złomowanie 
pojazdów

�   dojazd 
do Klienta

�   GOTÓWKA 
OD RĘKI

✆ 509 788 844
ul. Wiśniowa 11, Stronno

POMOC DROGOWA

 

GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79
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GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
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GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN
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GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79

Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA
mgr inż. Maciej Korzuch

� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl

�  Pomiary realizacyjne, wytyczenia budynków, 
innych budowli i urządzeń

�  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
tworzenie map papierowych i numerycznych 
w standardzie DWG, DXF

�  Pomiary powykonawcze budowli 
i urządzeń podziemnych

�  Pomiary granic nieruchomości, 
wznowienia znaków, odszukania znaków 
oraz ustalenia granic między działkami

AUTO KASACJA
�   ZAŚWIADCZENIE 

O KASACJI

�   złomowanie 
pojazdów

�   dojazd 
do Klienta

�   GOTÓWKA 
OD RĘKI

✆ 509 788 844
ul. Wiśniowa 11, Stronno

POMOC DROGOWA

 

GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79



Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA
mgr inż. Maciej Korzuch

� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl

�  Pomiary realizacyjne, wytyczenia budynków, 
innych budowli i urządzeń

�  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
tworzenie map papierowych i numerycznych 
w standardzie DWG, DXF

�  Pomiary powykonawcze budowli 
i urządzeń podziemnych

�  Pomiary granic nieruchomości, 
wznowienia znaków, odszukania znaków 
oraz ustalenia granic między działkami

AUTO KASACJA
�   ZAŚWIADCZENIE 

O KASACJI

�   złomowanie 
pojazdów

�   dojazd 
do Klienta

�   GOTÓWKA 
OD RĘKI

✆ 509 788 844
ul. Wiśniowa 11, Stronno

POMOC DROGOWA

 

GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
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lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79

Roman Sikorski

instalacje c.o. 
i wod.-kan.
instalacje gazowe
instalacje sanitarne
kolektory słoneczne
pompy ciepła
oraz podobne

USŁUGI SYSTEMU GRZEWCZEGO

GEODETA
mgr inż. Maciej Korzuch

� 601 431 509
89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 9

� maciej_korzuch@wp.pl
� / geodetatuchola

www.geodetatuchola.pl

�  Pomiary realizacyjne, wytyczenia budynków, 
innych budowli i urządzeń

�  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
tworzenie map papierowych i numerycznych 
w standardzie DWG, DXF

�  Pomiary powykonawcze budowli 
i urządzeń podziemnych

�  Pomiary granic nieruchomości, 
wznowienia znaków, odszukania znaków 
oraz ustalenia granic między działkami

AUTO KASACJA
�   ZAŚWIADCZENIE 

O KASACJI

�   złomowanie 
pojazdów

�   dojazd 
do Klienta

�   GOTÓWKA 
OD RĘKI

✆ 509 788 844
ul. Wiśniowa 11, Stronno

POMOC DROGOWA

 

GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79
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GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn
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� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156
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Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79
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GMINA GOSTYCYN
KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI

W północnej części Polski na pograniczu Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Kra-
jeńskiego znajduje się obszar nazwany w literaturze regionalnej Krainą nad Trzema 
Rzekami. Z administracyjnego punktu widzenia stanowi on znaczącą część Gminy Go-
stycyn.

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmu-
je swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, 
Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-
-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

WALORY PRZYRODNICZE I GEOGRAFICZNE
Ukształtowanie terenu Gminy Gostycyn nastąpiło w czasie ustępowania lądolodu 

na północ. Zatrzymująca się masa lądolodu powodowała powstawanie jezior rynno-
wych (największe na tym obszarze jest Jezioro Szpitalne), obszarów bagiennych oraz 
równoleżnikowych koryt rzek odprowadzających wody w kierunku Brdy. W krajobra-
zie można wyróżnić wzgórza moreny czołowej (najwyższym wzniesieniem na tym ob-
szarze jest Góra Wilhelma – 171 m n.p.m. w okolicy Przyrowy), morenę pagórkowatą, 
ozy, sandry, rynny i wzgórza wytopiskowe. Według R. Galona na obszarze Pojezierza 
Krajeńskiego wyróżniamy 26 linii postoju lądolodu w średnich odległościach co 3,5 
km. Obszary położone w dorzeczu Kamionki, Sępolenki i Brdy porastają bory sosnowe 
oraz mieszane występujące głównie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Tereny do-
lin Kamionki (około 63 km długości) i Sępolenki (około 39 km długości) charakteryzują 
się dużą różnicą wysokości skarp dochodzącą do 40 m. Są to obszary podmokłych łąk 
porośniętych lasami mieszanymi, olszyną i wysokimi trawami z bardzo trudnym do-
stępem do koryta rzeki. Doliny są znakomitą ostoją zwierzyny i zlotowiskami ptaków 

przemierzających Pojezierze Pomorskie. Do najciekawszych atrakcji turystycznych 
można zaliczyć dolinę Brdy (meandrującej wśród prastarego boru mieszanego w głę-
bokiej dolinie z licznymi zakrętami i przełomami przechodzącymi przez pasma głazów 
moreny czołowej np. Piekiełko) oraz Zalew Koronowski (około 14 km długości) z do-
brze rozwiniętą linią brzegową, licznymi zatokami i leśnymi jeziorami. Obszar ten po-
rastają lasy sosnowe. Gmina jest łącznikiem między Krajeńskim a Tucholskim Parkiem 
Krajobrazowym.

CHARAKTERYSTYKA INTERESUJĄCYCH MIEJSC 
– HISTORIA

Obszar gminy pod względem zagospodarowania jest urozmaicony z powodu 
różnorodności krajobrazów, dobrze rozwiniętej sieci dróg, równomiernie rozmiesz-
czonych miejscowości, średnio co 6 km. Takie rozplanowanie infrastruktury jest po-
zostałością średniowiecznego zasiedlania pogranicza pomorsko-polskiego, a póź-
niej krzyżacko-polskiego. W okresie tym powstają również młyny spiętrzające wody 
Kamionki i Sępolenki średnio co jedną milę (6 km). Pozostałością tej działalności są 
młyny np. w Kamienicy, Karczewie, Motylu i Olszewce. W ten sposób powstały małe 
zbiorniki wodne zmieniające ukształtowanie dolin rzek. W XVIII i XIX wieku powsta-
wały majątki skupiające duże obszary ziemi, były one połączone utwardzonymi droga-
mi obsadzanymi szpalerami drzew. Kolejną dużą inwestycją przełomu XIX i XX wieku 
były budowy linii kolejowych przebiegających z Więcborka do Terespola i z Tucholi 
do Koronowa. Linie kolejowe zmieniły obraz Krainy nad Trzema Rzekami. Do dzisiaj 
w krajobrazie dominują nasypy kolejowe, wiadukty i olbrzymie mosty łączące doliny 
Sępolenki, Brdy i Kamionki. Kolejnym elementem wprowadzającym zmiany w krajo-
brazie był rozwój przemysłu wykorzystującego naturalne bogactwa regionu, takie jak 
węgiel brunatny (Piła Młyn) wydobywanie wapna dennego i budowa wapienników 
(Wapiennik), budowa tartaków i wydobycie torfu.

TURYSTYKA
Gmina położona jest w obszarze zlewni czterech rzek (Brda, Kamionka, Sępolen-

ka, Kicz), co stanowi o dodatkowym pięknie naszego regionu. Rzeka Brda to swoisty 
raj dla entuzjastów sportów wodnych, to rzeka o niezwykłych walorach krajobrazo-
wych z obecnością licznych siedlisk bobrów dzięki czemu stanowi przyrodniczą oso-
bliwość wschodniej granicy gminy. Organizowane od lat międzynarodowe spływy ka-
jakowe Brdą pozostawiają w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia, o czym 

często wspominał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski (m.in. wizyta 
w Bydgoszczy i Pelplinie w czerwcu 1999 roku).

Nadzwyczaj czyste są akweny jeziora Średniak oraz Jeziora Szpitalnego, które 
w sezonie letnim są prawdziwą oazą dla turystów zażywających kąpieli wodnych. 
Gmina Gostycyn udostępnia również dla turystów drugie kąpielisko niestrzeżone 
w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz. Sezonowo nad bezpieczeństwem 
turystów zażywających kąpieli wodnych czuwa doposażona w profesjonalny sprzęt ra-
towniczy wykwalifi kowana kadra ratowników WOPR.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem właśnie w naszej gminie potęgują rów-
nież liczne szlaki konne, piesze oraz ścieżki rowerowe.

Amatorów wędkarstwa powita „perełka” jezior – Średniak, który na skutek syste-
matycznego zarybiania stał się interesującym miejscem dla licznych miłośników węd-
karstwa.

Dla pasjonatów przyrody niewątpliwą atrakcją będą również licznie występujące 
siedliska zwierzyny łownej, spacery po terenach rezerwatu „Doliny Rzeki Brdy” oraz 
monumentalne twory przyrody (od głazów narzutowych począwszy, a skończywszy na 
zadrzewieniach).

Ciekawą kwesti ą, pomijając walory przyrodnicze, są także cenne zabytki, które 
stanowią nieodłączną część krajobrazu gminy. Zabytkowe kościoły, kapliczki oraz inne 
budowle, a także pojedyncze eksponaty tworzą nieocenioną wartość architektury lo-
kalnego dziedzictwa. Na ternie gminy funkcjonuje prywatna Izba Pamięci Zabytków 

GMINA GOSTYCYN 
– JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie w 1990 roku reformy administracyjnej w Polsce służyło odbudo-
waniu zniszczonego, w okresie rządów komunistycznych, poczucia samorządności.

W 2020 roku mija 30 lat od powstania samorządu terytorialnego. Jubileusz 30-le-
cia to dobra okazja do podsumowania działalności samorządu gminnego. Obecny 
kształt naszej wspólnoty został ustanowiony w 1973 roku w akcie powołania Gminy 
Gostycyn, jeszcze jako terenowego organu administracji państwowej, o powierzchni 
136 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 5,3 tys. osób. Gmina Gostycyn podzielo-
na jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka 
Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła. Nie sposób tutaj zaprezentować 
wszystkich działań samorządu gminy, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na za-
dania inwestycyjne, które się dokonały, m.in. budowa hali sportowej, ośrodka zdro-
wia, przedszkola, remonty i budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, utworze-
nie nowych mieszkań socjalnych i komunalnych, remonty świetlic, remiz strażackich 
oraz placówek kulturalno-oświatowych, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych, remonty budynków i obiektów komu-
nalnych.

Ważnym zadaniem, za które odpowiada samorząd, jest także ochrona środowi-
ska, w tym edukacja ekologiczna, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i świadczenie 
usług kanalizacyjnych oraz szereg podjętych działań, takich jak: budowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz melioracyjnej, termomoderniza-
cje budynków, w tym budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, upowszechnia-
nie odnawialnych źródeł energii (OZE), wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach komunalnych i mieszkalnych (EKOPIEC), realizacja programu usuwania 
azbestu, energooszczędne oświetlenie, budowa ścieżek ekologicznych, zabiegi pielę-
gnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W zakresie oświaty i wychowania utworzono nowe miejsca opieki dla najmłod-
szych mieszkańców, takie jak klub dziecięcy „Bajkowa Przystań” czy żłobek „Moty-
lek”. Ponadto kontynuujemy działania przy realizowaniu podstawy programowej oraz 
dodatkowych programów w szkołach oraz publicznym przedszkolu (stypendia dla 
uczniów, konkursy szkolne, zakup tablic interaktywnych dla szkół i przedszkola, obser-
wacje nieba w ASTROBAZIE).

Samorząd podejmuje także różne formy współpracy dotyczące zdrowia i opieki 
instytucjonalnej, w tym opieki dla seniorów w utworzonym Domu Dziennego Pobytu 
w Gostycynie, klubach seniora czy w ramach działań Uniwersytetu III Wieku. W gmi-
nie udzielane jest także wsparcie dla mieszkańców poprzez programy socjalne i profi -
laktyczne, badania mammografi czne, koperty życia. W ostatnim czasie gmina współ-
uczestniczyła w zakupie nowej karetki ratownictwa medycznego, która stacjonuje 

Techniki, w której znajdziemy wiele zabytkowych pojazdów, maszyn, sprzętów co-
dziennego użytku czy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnie przygotowanych baz noc-
legowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferuje Ośrodek Wypoczynkowy Stanica 
Wodna PTTK z siedzibą w Nogawicy. Mieści się tu zespół ogólnodostępnych domków 
letniskowych. Ponadto dostępne są też prywatne pokoje gościnne w Gostycynie, Pile, 
Łyskowie i Świcie. Ciekawe atrakcje dla turystów oferują dwie wioski tematyczne: 
Górnicza i Miodowa, z apiterapią.

Dodatkowo nad Jeziorem Szpitalnym znajduje się były ośrodek ZHP, obecnie wy-
dzierżawiony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie ośrodka znajdują 
się również gminne domki, które po odpowiednio wcześniejszej rezerwacji w Urzę-
dzie Gminy każdy może odpłatnie wynająć.

Wszelkie dodatkowe informacje turystyczne znaleźć można na stronie
htt p://gostycyn.labiryntynatury.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

w Gostycynie, oraz zakupiła 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji społeczeństwa warto wymienić 
takie zadania jak: dofi nansowania do zakupu samochodu dla policji czy zakup sprzę-

tu i samochodów dla jednostek OSP. Gmina od wielu lat organizuje turnieje wiedzy 
pożarniczej i obrony cywilnej, prowadzi ćwiczenia służb ratowniczo-gaśniczych oraz 
obronne w sytuacjach kryzysowych, dysponuje także samorządowym informatorem 
– powiadamia mieszkańców o ważnych sprawach, przesyłając komunikaty na telefony 
komórkowe (SISMS).

Gmina stara się wspierać podmioty ekonomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna 
„Borowiacki Wigor”), organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kluby senio-
ra i inne organizacje, w tym wioski tematyczne (Miodowa, Górnicza). Działania z za-
kresu sportu i rekreacji to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie Gminnego 
Klubu Sportowego „Myśliwiec”, programy dla uczniów oraz spacery nordic walking, 
rajdy rowerowe, karate, zumba, zawody wędkarskie. Od wielu już lat prowadzi strze-
żone kąpielisko nad jeziorem Średniak.

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury to przede 
wszystkim cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe (wernisaże, dni gminy, dożynki, 
świętojanki), wydarzenia i konkursy kulturalne (koncerty noworoczne, niepodległo-
ściowe, obrzędy kultury ludowej, przeglądy widowisk), prowadzenie działalności ar-
tystycznej (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne) oraz edukacyjnej (wakacyjny dzie-
ciniec, teatr dorosłego, zajęcia świetlicowe, artystyczne, kącik malucha). W zakresie 
funkcjonowania bibliotek wyróżnić można promowanie młodych talentów, spotkania 
autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin czy gminny konkurs recy-
tatorski.

Na zakończenie należy wspomnieć o promocji gminy w cyklicznie wydawanym 
Biuletynie Informacyjnym „Wieści Gminne – z krainy nad trzema rzekami” oraz o pro-
wadzeniu stron internetowych gminy, a także o bezpośrednich działniach, takich jak: 
postawienie witaczy, tablic promocyjnych czy też wydruk informatorów i przygotowa-
nie gadżetów reklamowych.

Gmina Gostycyn jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym 
zgoda między władzami oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty, co do-
strzec można po szerokim wachlarzu zrealizowanych zadań i inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

Ireneusz Kucharski
WÓJT GMINY GOSTYCYN

URZĄD GMINY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
� 52 336 73 10, fax 52 336 73 11

� gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

htt p://bip.gostycyn.pl
�/GminaGostycyn

Jednostki organizacyjne gminy:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-520 Gostycyn, ul. Główna 35

� 52 334 61 53
� gokgostycyn@gmail.com

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
NIP 5611574000, regon 340415172
� 52 334 62 51 � 884 811 156

� gostycyngbp@wp.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GOSTYCYNIE

89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A
� 52 334 62 00

� gops@gostycyn.pl

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOSTYCYNIE
89-520 Gostycyn, ul. Sępoleńska 12A

� 52 334 62 54
� gzogostycyn1@wp.pl

NIP 5611052356, regon 001113373

Ważniejsze telefony:

Przychodnia  Zdrowia � 52 334 60 24
PUH Kamionka � 52 334 60 90 

Posterunek Policji � 52 336 63 23 
Apteka przy ul. Bydgoskiej � 52 334 13 79

Urząd Pocztowy � 52 334 60 79



 

www.kamionkagostycyn.pl

�   autonaprawa
• mechanika pojazdowa
• diagnostyka komputerowa
• serwis opon
• klimatyzacja i odgrzybianie

�   wynajem autokarów
�   budowa, remonty dróg i chodników
�   budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

i deszczowej
�   usługi koparką 
�   usługi asenizacyjne
�   usługi samochodem samowyładowczym
�   usługi remontowe

�   USŁUGI KOMUNALNE
• utrzymanie i eksploatacja obiektów sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody
• utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz przesyłu do oczyszczalni ścieków w Tucholi

SIEDZIBA
89-520 Gostycyn
ul. Usługowa 2
e-mail: superkamionka@vp.pl

P.U.H. „KAMIONKA” Sp. z o.o.
WARSZTAT
�  606 359 063
poniedziałek-piątek 700-1500

sobota 800-1300 (po wcześniejszym umówieniu)

BIURO
�  52 334 60 59
�  52 334 60 90
poniedziałek-piątek 700-1500

Zaspokajamy potrzeby
Mieszkańców

KamionkaKamionka Sp. z o.o.

tel. alarmowy  730 132 303

�   Wyposażenie 
salonów groomerskich

�  Sprzęt i akcesoria 
dla weterynarzy

�   Karmy, zabawki, 
artykuły do pielęgnacji 
psów i kotów

�   Serwis i naprawa 
sprzętu do strzyżenia

ul. Usługowa 2A
89-520 Gostycyn
� 791 516 455
� 52 334 64 55

www.germapol.pl



GMINAGMINA
GOSTYCYNGOSTYCYNwww.arkadia-choco.pl

www.united-chocolate.com

ARKADIA Sp. z o.o.
89-500 Tuchola, ul. Bydgoska 17

Jesteśmy profesjonalną firmą produkującą wyroby 
czekoladowe. Należymy do międzynarodowej grupy United 
Chocolate Group.

Do naszych sztandarowych produktów należą m.in.: 
• praliny marcepanowe i pistacjowe
• masy nugatowe
• praliny alkoholowe
• nadziewane cukierki
• galaretki oraz pianki

Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów, 
korzystamy z  nowoczesnych linii produkcyjnych oraz 
zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy do pracy 
pracowników produkcji oraz specjalistów (pracowników 
działu jakości, elektromechaników, mechaników, 
automatyków maszyn produkcyjnych). 

Informacja w siedzibie firmy 
pod numerem tel. 52 520 01 40, 508 949 534 

lub e-mail: kadry@arkadia-choco.pl

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe
w Wieszczycach

Sp. z o.o.
Wieszczyce 3, 89-506 Kęsowo
� 508 196 115, 501 866 658

SKLEP ROLNICZY � 52 33 44 016
� prh.wieszczyce@las.pl

PRODUKCJA
� zbóż � rzepaku � kukurydzy

SKLEP ROLNICZY
�   sprzedaż i promocja 

nasion kukurydzy
�   materiał siewny zbóż 

i roślin motylkowych
�   szeroki asortyment 

nawozów mineralnych
�   środki ochrony roślin
�   nasiona traw
�   węgiel

www.prhwieszczyce.pl
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