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Inwestuj, mieszkaj, wypoczywaj



1. Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
tel./fax 54 282 20 59, 54 282 20 31
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Aleksandrowie Kujawskim
tel./fax 54 282 20 59, 54 282 20 31
3. Gminny Zespół Obsługi Szkół
tel. 54 282 23 71
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie
tel. 54 282 00 14
5. Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp. z o.o.
tel. 54 282 07 70
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach
tel. 54 282 12 25
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie 
im. ks. kan. Jana Matusiaka 
tel. 54 282 27 43
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
tel. 54 282 03 31
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie 
im. Wincentego Piotrowskiego
tel. 54 283 47 19
10. Zespół Szkół i Przedszkoli w Służewie
tel. 54 282 03 47
11. Zespół Szkół i Przedszkoli w Stawkach
tel. 54 282 85 88
12. Parafia św. Jana Chrzciciela w Służewie
tel. 54 282 03 48
13. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowąsie
tel. 54 282 61 24
14. Parafia Wniebowzięcia NMP w Grabiu
tel. 54 282 12 22
15. Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie
tel. 54 282 55 75
16. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Otłoczynie
tel. 54 283 21 49
17. NZOZ Ośrodek Zdrowia w Służewie
tel. 54 282 05 38
18. Apteka „Kujawska” w Służewie
tel. 54 282 03 53
19. Kujawski Bank Spółdzielczy, Punkt Kasowy w Służewie
tel. 54 282 00 90



Z przyjemnością przedstawiam Państwu niniejszą 
publikację, prezentującą ofertę turystyczną 
i wypoczynkową Gminy Aleksandrów Kujawski. 
Odnajdą tu Państwo informacje o najważniejszych 
zabytkach, o ciekawych miejscach oraz o licznych 
malowniczych zakątkach, które warto odwiedzić. 
Amatorom aktywnego wypoczynku proponujemy 
szlaki piesze i rowerowe oraz uprawianie sportów 
wodnych, natomiast wszystkich zapraszamy do 
zwiedzania Gminy Aleksandrów Kujawski 
z niniejszą  publikacją w ręku.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
Andrzej Olszewski

2Gmina Aleksandrów Kujawski to 131,6 km  terenów o wspaniałych 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych położonych w środkowej 
części  województwa kujawsko-pomorskiego,  w powiecie  
aleksandrowskim. To największa gmina wchodząca w skład powiatu 
aleksandrowskiego. Jej siedzibą jest miasto Aleksandrów Kujawski. 
Obecnie w skład gminy wchodzi 28 sołectw obejmujących łącznie 41 
miejscowości wiejskich. Możliwość korzystania z połączeń kolejowych 
i łatwego, bezpośredniego dojazdu do największych aglomeracji kraju oraz 
dogodne szlaki drogowe korzystnie wpływają na atrakcyjność regionu.
Walory krajobrazowe gmina zawdzięcza położeniu na krawędzi 
Wysoczyzny Kujawskiej oraz doliny Wisły, co wpływa na różnorodność 
form krajobrazowych z kompleksem leśnym i borem sosnowym. Obfitość 
zabytków, odkrycia archeologiczne i bogata historia zachęcają do 
wędrówek i zwiedzania.  

Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski znajduje się wiele zabytków - 

Gmina Aleksandrów Kujawski
 Inwestuj, mieszkaj, wypoczywaj

O gminie
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Historia

odkrycia archeologiczne, stare kościoły, parki dworskie, jeziora. Mieszka tu  
przez ponad 11200 mieszkańców przyjaźnie nastawionych do siebie 
nawzajem i gości, są to ludzie o ogromnym potencjale i wielkiej 
kreatywności. Gmina jest typowo rolniczą, o nieskażonym przemysłem 
środowisku.

Obszar gminy Aleksandrów Kujawski już w pradziejach był miejscem 
licznych penetracji koczujących osadników i formowania się kultur 
społeczności zbieracko-łowieckich. Badania naukowe potwierdzają 
istnienie śladów jednego z najstarszych obozowisk paleolitu w Wołuszewie 
i osadnictwa neolitycznego z okresu 5400-3650 lat p.n.e. w Grabiu, 
Straszewie, Podgaju oraz Przybranówku. Odkryto też znalezisko 
dowodzące obecności ludowych kultur, tzw. kultur pucharów lejkowatych, 
amfor kulistych i ceramiki sznurowej, a także późniejszej kultury łużyckiej. 
Umiejętność posługiwania się łukiem, wyrobu naczyń, tkactwa, hodowli 
zwierząt i uprawy ziemi charakteryzuje ludność osiadłą tu w początkowej 
fazie kolonizacji Kujaw jako rolników w pełnym tego słowa znaczeniu. Na 
obszarze dzisiejszego powiatu odnaleziono liczne ślady wpływów 
rzymskich i celtyckich. Otłoczyn znany jest z odkrycia pozostałości pieca 
warzelnianego o średnicy 290 cm służącego do produkcji soli. Jest to 
najstarsze tego typu znalezisko w Europie, pochodzące z okresu lateńskiego 
(II-I w. p.n.e.), związane z wpływami celtyckimi. Do Otłoczyna docierał 
szlak bursztynowy (wiodący od Gopła, przez Grabie, Opoki, Służewo) oraz 
znajdował się punkt przeprawy przez Wisłę.  Po okresie wielkich wędrówek 
ludów (od VII do IX w.) powstały tu kompleksy osadnicze zwane opolami. 
O kontaktach miejscowej ludności świadczą znaleziska monet rzymskich 
w Otłoczynie, arabskich (z X i IX w.) w Poczałkowie i Przybranowie.
Teren współczesnej gminy nie stanowił odrębnego, zwartego terytorium, 
stał się częścią Kujaw - jednostki geograficzno-historycznej wyodrę-
bnionej na przełomie IX-X wieku. Podstawową jednostką podziału 
administracyjnego stały się kasztelanie. Teren gminy znajdował się 
w granicach kasztelanii słońskiej, wchodzącej wówczas w skład dzielnicy 
Konrada Mazowieckiego i jego syna Kazimierza Konradowicza. Wzmianki 
o niektórych miejscowościach w gminie znaleźć można w najstarszych 
dokumentach, potwierdzających ich średniowieczny rodowód i bogatą 
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historię. Przykładem takiej miejscowości jest Służewo, które datuje swoje 
początki na rok 1286. Kasztelanie stopniowo traciły swoje znaczenie 
z powodu wprowadzenia w latach 1290-1291 urzędów starostów jako 
namiestników panującego i wyłącznie od niego zależnych. Obszary 
podporządkowane starostom nazywano powiatami. Na przestrzeni  XIV 
i XV w. dotychczasowe księstwa zastąpiono województwami. Obszar 
współczesnej gminy znalazł się w województwie brzesko-kujawskim, 
w powiecie radziejowskim. Ten podział terytorialny zachował się bez 
większych zmian do końca Rzeczpospolitej szlacheckiej. 
Okres średniowiecza na terenie dzisiejszej gminy obfitował w szereg 
wydarzeń i procesów, które miały ścisły związek z dziejami państwa 
polskiego. Obok dawnego szlaku bursztynowego powstały nowe trakty 
zbiegające się w Służewie, a łączące Toruń z Wrocławiem, Krakowem 
i Lwowem. Żyzna i ludna ziemia kujawska oraz spław Wisłą stanowiły 
atrakcje dla licznych kupców i zaplecze Torunia. Bliskie i uciążliwe 

sąsziedztwo Krzyżaków, ich 
łupieżcze najazdy i wielokrotna 
okupacja tych ziem zmuszały 
władców Polski do częstyc
h rokowań z zakonem. Prowadzone 
one były m.in. w Grabiu przez  
Władysława Łokietka. W okolicach 
Służewa wiosną 1410 r. dano 
rycerstwu sygnał rozpoczęcia 
działań wojennych przeciw 

Krzyżakom. Dalszym ciągiem tych walk była bitwa grunwaldzka. 
Znakomity rozwój rzemiosła i handlu, ożywienie gospodarcze i kulturalne 
w następnych wiekach szły w parze z tolerancją religijną wobec 
holenderskich menonitów osiadających w Wołuszewie i wyznawców 
innych religii. Wyniszczające najazdy szwedzkie w XVII w. oraz wojny 
połączone z pobytem obcych wojsk w czasach saskich wpłynęły na 
stagnację gospodarczą tych ziem. Pogłębiały ją liczne klęski żywiołowe 
(powodzie i susze) oraz wielokrotnie powracające epidemie dżumy 
dziesiątkujące ludność. W wyniku II rozbioru Polski obszar Kujaw został 
włączony do Prus Południowych.  
W czasie II wojny światowej w Służewie istniało getto żydowskie,  do 
którego zwożono ludność z całego powiatu nieszawskiego (w 1867 roku 
siedzibę powiatu radziejowskiego przeniesiono do Nieszawy i odtąd był to 
już powiat nieszawski).

Świetlica wiejska w Wołuszewie
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Gospodarka
Gmina Aleksandrów Kujawski ma doskonałą lokalizację infrastrukturalną (w 
budowie autostrada A1 z węzłem w Odolionie, bliskość Włocławka 
i Torunia, dostęp do punktu przeładunkowego PKP w Aleksandrowie 
Kujawskim oraz możliwość korzystania z punktu przeładunkowego PKP 
w Otłoczynie), dlatego też planowane jest stworzenie strefy ekonomicznej 
w m. Ośno.

Dzięki możliwości finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 
gmina uzyskała już współfinansowanie projektów infrastrukturalnych, jak 
i edukacyjno-społecznych za ponad 10 mln. zł.
Gmina na bieżąco przygotowuje i podejmuje plany zagospodarowania, które 
są niezbędne dla prawidłowego rozwoju poszczególnych miejscowości. 

Ujęcie wody w Kuczku

Węzeł autostradowy Odolion

44



Oświata
Zaplecze oświatowe gminy stanowi 6 szkół podstawowych: w Opokach, 
Ostrowąsie, Przybranowie, Wołuszewie, Służewie i w Stawkach oraz dwa   
gimnazja - w Służewie i Stawkach. Są to dynamicznie rozwijające się 
placówki, systematycznie podnoszące standardy kształcenia, posiadające 
przyjazną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz dobre zaplecze 
dydaktyczne i sportowe. Przy szkołach podstawowych w Służewie, 
Stawkach oraz w Otłoczynie funkcjonują przedszkola gminne, do których 
uczęszcza ponad 150 dzieci.
Ponadto dla mieszkańców gminy upowszechniono dostęp do Internetu 
poprzez ogólnodostępne darmowe kawiarenki internetowe w Służewie 
i Otłoczynie.

Znacznie poprawiono warunki techniczne w szkołach poprzez ich 

rozbudowę i termomodernizację. Mieszkańcy Gminy Aleksandrów 
Kujawski mogą korzystać z boisk sportowych w Wołuszewie, Otłoczynie, 
Odolionie, Stawkach, Służewie, Opokach, Grabiu oraz z boiska ORLIK 
2012 w Przybranowie, a ponadto z wielu placów zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców. 
Oprócz zajęć obowiązkowych w szkołach organizowane są także 
pozalekcyjne zajęcia, na których uczniowie mogą rozwijać swoje 
zainteresowania plastyczne, muzyczne, historyczne, przyrodnicze, 
związane z naukami ścisłymi i inne. 

Boisko sportowe w Stawkach
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Każdego roku na terenie gminy odbywają się różnego rodzaju imprezy 
i wydarzenia dostarczające rozrywki zarówno małym, jak i dorosłym 
mieszkańcom, a także uroczystości kulturalne. Są to między innymi: pikniki 
rodzinne, turnieje sportowe, koncerty kolęd i pastorałek, dożynki gminne oraz 
imprezy sołeckie. Na terenie gminy prężnie działa 12 Kół Gospodyń Wiejskich 
(w tym Klub Kobiet Aktywnych, Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów), liczne stowarzyszenia i kluby sportowe.
Dom rodzinny Edwarda Stachury w Łazieńcu jest miejscem cyklicznych 
spotkań miłośników twórczości autora „Całej jaskrawości”. Do jego 
literackiego dorobku nawiązują dwa przedsięwzięcia kulturalne: „Biała 
Lokomotywa” i „Stachuriada”.

Gmina Aleksandrów Kujawski jest atrakcyjnym miejscem dla turystów 

Kultura

Chór Cantare Per Sempre 
z Zespołu  Szkół w Stawkach Chór gminny To i Owo

Bieg papieski

Plac zabaw w Ośnie Drugim
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- zarówno ze względu na liczne obiekty zabytkowej architektury, jak 
i wyjątkowe osobliwości przyrodnicze. 
Obszar gminy leży w obrębie dwóch subregionów geograficznych: Kotliny 
Toruńskiej i Równiny Inowrocławskiej. Ta ostatnia ma charakter 
monotonnej równiny morenowej, urozmaiconej przez niewielkie 
bezodpływowe zagłębienie i pojedyncze pagórki, których wysokość nie 
przekracza 100 m n.p.m. Sieć hydrograficzną gminy tworzy rzeczka Tążyna, 
k t ó r a  w p a d a  d o  W i s ł y  
w pobliżu Otłoczyna, oraz jeziora, 
z których największe jest jezioro 
w Ostrowąsie. Atrakcyjne walory 
przyrodniczo-krajobrazowe powiatu 
aleksandrowskiego stanowią jedną 
z najważniejszych szans rozwoju 
turystyki i gospodarki regionu. 
Wielkie szanse rozwoju bazy 
wypoczynkowej mają tereny położone 

Walory turystyczne

Kościół w Grabiu Kościół w Odolionie

Jezioro i droga w Ostrowąsie
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w  p o b l i ż u  j e z i o r  w  O s t r o w ą s i e  
i Służewie. Szlaki turystyczne pozwalają na organizację wycieczek pieszych 
i rowerowych, a liczne gospodarstwa agroturystyczne z przejażdżkami konnymi  
i lokalną kujawską kuchnią gwarantują udany wypoczynek. Coraz liczniejsze 
grono zwolenników rekreacji w naturalnym środowisku wiejskim jest szansą  na 
poprawę bazy turystycznej oraz lokalnej infrastruktury sprzyjającej organizacji 
wypoczynku. Do najciekawszych miejsc gminy należy zaliczyć Służewo - 
dawniej miasto szlacheckie, z bogata historią. Jedynym pomnikiem przeszłości 
Służewa jest kościół parafialny, który zachował do dziś swoją XVI-wieczną 
sylwetkę:  wybudowany z czerwonej cegły, w stylu gotycko-renesansowym, 
obok świątyni znajduje się XIX-wieczny park zabytkowy. Miejscem 
szczególnego kultu religijnego 
jest sanktuarium Matki Boskiej 
P a n i  K u j a w  
w Ostrowąsie. Liczni pątnicy 
przybywają tu 8 września do 
słynącego łaskami obrazu 
Matki Bożej z Dzieciątkiem 
z połowy XVII w. W pobliżu 
kościoła usytuowano stacje 
d r o g i  k r z y ż o w e j .  D o  
p o z o s t a ł y c h  w a l o r ó w  
turystycznych gminy zaliczyć 
n a l e ż y  o ś r o d e k  
wypoczynkowy nad jeziorem 
w Ostrowąsie, Zajazd Leśny 
w Białych Błotach, dolinę 
Tążyny oraz parki podworskie 
z XIX wieku we wsiach: 
Grabie, Zduny, Poczałkowo.

Kościół parafialny w Otłoczynie

Kościół w Służewie
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Budkrusz Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 16
tel./fax 54 282 45 99, 54 282 42 21
e-mail: biuro@budkrusz.pl
www.budkrusz.pl

 Nasza specjalność:
€konstrukcje stalowe
€przenośniki: stacjonarne, zakrężne i pływające
€odwadniacze
€silosy

 
€kominy stalowe
€remonty kruszarek czeskich
€części zamienne
€obróbka mechaniczna

1
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87-700 Aleks. Kuj., 
filia - ul. Wiśniowa 29, tel. 604 864 146
e-mail: hydraulika-komorowski@wp.pl

Opoki 8A

� instalacje wod.-kan. 
� ogrzewanie 
� odkurzacze centralne
� pompy ciepła 
� kolektory słoneczne 
� kotły gazowe, 
   kotły olejowe, miałowe, 
   ekogroszek 
� oczyszczalnie ścieków

Przemysław KomorowskiP.U.H.
USŁUGI HYDRAULICZNEUSŁUGI HYDRAULICZNEUSŁUGI HYDRAULICZNEUSŁUGI HYDRAULICZNE

- prace ziemne
- rozbiórki
- wykopy
- przyłącza wod.-kan.
- wyburzenia
- melioracje
- szamba
- odśnieżanie
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P.H.U.

rz Wieoźmi nz iaa kK
SPRZEDAŻ:
OPAŁ - WSZYSTKIE
 RODZAJE WĘGLA

USŁUGI 
ŁADOWARKĄ

MATERIAŁY BUDOWLANE
MATERIAŁY ŚCIENNE
STROPY
STAL
SYSTEMY KOMINKOWE
CEMENT
WAPNO
ŻWIR, KRUSZYWA

Rożno Parcele 18 e, 87-700 Aleksandrów Kuj.
tel./fax  54 282 49 93

502 091 556, 502 167 047
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Produkcja odzieży roboczej i ochronnej (w tym ocieplanej)
Produkcja koszul i fartuchów
Dystrybucja wszystkich typów rękawic roboczych i ochronnych, butów roboczych 
i ochronnych oraz środków czystości
Wykonujemy nadruki logo oraz hafty według preferencji Klienta

PRODUCENT ODZIEŻY ROBOCZEJ
pn.-pt. 8.00 -15.00, sob. 8.00 - 14.00

Jolanta Paczkowska
87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Fredry 17
tel. 54 282 42 31, kom. 512 586 069

www. .pl, biuro@.pltrust-bhp trust-bhp

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCHSZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
KRZEWY IGLASTE, KRZEWY, 
DRZEWA LIŚCIASTE (FORMY SZCZEPIONE)
TRAWY OZDOBNE

KRZEWY IGLASTE, KRZEWY, 
DRZEWA LIŚCIASTE (FORMY SZCZEPIONE)
TRAWY OZDOBNE

Ostrowąs 55 a
Punkt sprzedaży:
Łazieniec, ul. Wiejska 11 b
tel. 501 222 375, 501 222 475

Ostrowąs 55 a
Punkt sprzedaży:
Łazieniec, ul. Wiejska 11 b
tel. 501 222 375, 501 222 475
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87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Krzywa 24
tel./fax  54 282 50 16, kom. 604 576 959

lewpoldl@poczta.onet.pl

Dariusz Lewandowski
LEWPOLLEWPOLLEWPOLLEWPOL

KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANEKOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE

Budowa budynków 
wielorodzinnych

i jednorodzinnych
Kapitalne remonty obiektów

Roboty: 
rozbiórkowe, inwestycyjne, 

remontowo-budowlane, 
ziemne
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zadzwoń: 
tel. +48 601 478 339

Wyróżnia nas szybkość działania, profesjonalizm 
i wysoka jakość świadczonych usług

•
•
•

 instalacja i serwis wod-kan, co, gaz i klimatyzacji
 montaż instalacji sanitarnych (zewnętrznych i wewnętrznych)
 prace budowlane

     
Pensjonat znajduje się w spokojnej dzielnicy bezpośrednio 

przy pięknym Parku Zdrojowym.
 

          

Akademia Zdrowia i Urody

www.pensjonat-pod-roza.com, e-mail: pensjonat-pod-roza@wp.pl                         

Ciechocinek, ul. Traugutta 148, tel. 512 486 706, 54 231 28 06

U nas możesz wykonać 
INDYWIDUALNĄ ANALIZĘ MASY CIAŁA 

ze wskazaniem zagrożenia chorobami otyłopochodnymi 
i USTALENIEM PLANU ŻYWIENIA

DO   STRACENIA  MASZ  TYLKO  KILOGRAMY  !!!

Pensjonat Pod Róza,

.

A prócz tego...

Oferujemy komfortowe
warunki pobytu 

w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych 
z łazienkami. 

Każdy pokój posiada swój taras.
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ZAKŁAD 
WYLĘGU 
DROBIU

ZAKŁAD 
WYLĘGU 
DROBIU

Aleksandra Benedykcińska - Przekwas

Ostrowąs, 87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. 606 825 096, tel./fax 54 282 23 20, 54 282 63 60

e-mail: a.benedykcinska@gmail.com

NIOSKI JEDNODNIOWE
PISKLĘTA GĘSIE, KACZE

KURKI ODCHOWANE 
Z PEŁNYM PROGRAMEM SZCZEPIEŃ

TRANSPORT SPECJALISTYCZNY

NIOSKI JEDNODNIOWE
PISKLĘTA GĘSIE, KACZE

KURKI ODCHOWANE 
Z PEŁNYM PROGRAMEM SZCZEPIEŃ

TRANSPORT SPECJALISTYCZNY

Pisklęta brojler
rasy ROSS 308, COBB 500
z uznanych stad rodzicielskich
z pełnym programem 
szczepień 
profilaktycznych
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

MECHANIKA POJAZDOWA
DIAGNOSTYKA ELEKTRONIKI
PEŁEN ZAKRES NAPRAW
WYMIANA OLEJU GRATIS

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIMATYZACJI

AUTO NAPRAWA
IRENEUSZ RUTKOWSKI

UL. KOŚCIELNA 18, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(za Urzędem Skarbowym)

TEL. 509 564 380
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AGROTURYSTYKA
Aleksandrów Kuj. - Łazieniec
AGROTURYSTYKA
Aleksandrów Kuj. - Łazieniec

Czesława Faligowska, tel. 54 282 50 35, 600 562 289
więcej na: www.fachoweuslugi.pl

Okolice zachęcają do wycieczek: Toruń, Ciechocinek, Nieszawa itp.

� 
� 
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Kwatery, imprezy, kulinaria
Sala do 60 osób  

Miła atmosfera i obsługa
Atrakcja: wesela po wiejsku
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