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Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować folder reklamowy regionu 
WIECZNO „Na Rycerskim Szlaku”. 

Obszar Lokalnej Grupy Działania WIECZNO to teren obejmujący 
dziewięć partnerskich gmin przynależnych administracyjnie do powiatu 
wąbrzeskiego i części powiatu grudziądzkiego, charakteryzujący się 
bogatym dziedzictwem kulturowym naszych przodków.

Duchowe i materialne elementy tego dziedzictwa kształtowały się przez 
stulecia, a burzliwe losy i dzieje spowodowały, że wiele tych wartości 
uległo zatarciu. Te, które pozostały należy dostrzec i ocalić od 
zapomnienia.

Świadomość bogactwa i różnorodności lokalnego dziedzictwa jest dla 
współczesnych powodem do dumy, ważnym czynnikiem umacniania 
poczucia tożsamości i kreowania nowych ścieżek rozwoju regionu.
Żywimy nadzieję, że zechcą państwo bliżej poznać nasz region, 
dostrzec jego niepowtarzalne walory krajobrazowe, architektoniczne 
i przyrodnicze oraz nawiązać kontakty społeczno-gospodarcze 
z przyjaznymi gościom mieszkańcami.

Zapraszamy

Rada i Zarząd Fundacji
Lokalna Grupa Działania Wieczno
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Witamy Państwa na terenie 
Lokalnej Grupy Działania WIECZNO



Lokalna Grupa Działania WIECZNO obejmuje swoim zasięgiem teren 
dziewięciu gmin położonych w północno-wschodniej części 
województwa kujawsko-pomorskiego: Gminę Dębowa Łąka, Gminę 
Gruta, Gminę Książki, Miasto i Gminę Łasin, Gminę Płużnica, Miasto 
i Gminę Radzyń Chełmiński, Gminę Rogóźno, Gminę Świecie nad 
Osą, Gminę Wąbrzeźno.  

Początkowo terenem działalności fundacji był obszar gminy Płużnica 
i Wąbrzeźno, które łączy jezioro Wieczno. Fakt ten stał się m.in. 
podstawą nadania fundacji nazwy Lokalna Grupa Działania 
WIECZNO. 

Obszar LGD jest częścią historycznej Ziemi Chełmińskiej, której 
bogate dzieje zapisały się w tradycji narodowej patriotyczną 
działalnością Towarzystwa Jaszczurczego. Gminy tworzące LGD to 
jednostki typowo rolnicze. Ich bogactwem są stosunkowo urodzajne 
gleby oraz zasoby naturalne wynikające z położenia geomorficznego.

Teren ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą krajobrazu, niską 
lesistością, występowaniem malowniczo położonych jezior 
polodowcowych i znaczną ilością zabytkowych parków z wyjątkowo 
cennym drzewostanem.
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Lokalna Grupa działania WIECZNO 



nakreślono wizję rozwoju obszaru w sposób następujący: „Lokalna Grupa 
Działania WIECZNO jest partnerstwem, które poprzez aktywizację 
społeczności lokalnej, współpracę partnerów, stworzenie i promocję „Szlaku 
Rycerskiego” sprawi, że region WIECZNO to obszar nowoczesny, 
zrównoważony gospodarczo, racjonalnie wykorzystujący dziedzictwo 
kulturowe i posiadane zasoby oraz atrakcyjny turystycznie. Mieszkańcy są 
świadomi, aktywni i zorganizowani. Dobrze się tu żyje, pracuje i wypoczywa”. 

Realizacji tej wizji służyć będą dwa cele strategiczne: „Wzrost standardu życia 
mieszkańców regionu WIECZNO” oraz „Wzrost konkurencyjności regionu 
WIECZNO poprzez stosowanie innowacji i nowych technologii”.
Cele szczegółowe wyznaczone dla tematów wiodących zorientowane są 
z kolei na rozwój przedsiębiorczości, rozwój turystyki wiejskiej, społeczeństwa 
obywatelskiego i informacyjnego, wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu 
oraz innowacyjne wykorzystanie posiadanych zasobów. 

W Lokalnej Strategii Rozwoju regionu WIECZNO na lata 2009 – 2015 

Cenną wartością LGD WIECZNO jest bogata historia tych 
terenów. Znaleźć tu można liczne ślady działalności rycerskiej, zakonnej 
i szlacheckiej - ruiny zamków, obiekty architektury świeckiej, sakralnej 
i obronnej a także pozostałości kultury materialnej i duchowej, w tym języka, 
obyczajów i gwary. Tworzą one razem tak zwany „Szlak Rycerski” do którego 
tematycznie nawiązuje po dziś dzień część organizowanych lokalnie wydarzeń 
kulturalnych. Obecnie na obszarze LGD funkcjonują trzy prężne Bractwa 
Rycerskie, które kultywują historię, organizują pokazy i turnieje.

Dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu projektów na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, jakim dysponuje LGD WIECZNO, wysokie kwalifikacje 
osób nim zarządzających, a także integracja społeczna mieszkańców regionu 
stwarzają duże szanse na realizację zamierzeń ukierunkowanych na rzecz 
wzrostu standardu życia na obszarach wiejskich.
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Dębowa Łąka 38
87-207 Dębowa Łąka

tel. (56) 688 49 10
fax. (56) 688 92 58
sekretariat@ugdl.pl

www.ugdl.pl

Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 8615 ha
Liczba mieszkańców: 3315
Liczba sołectw: 8
Ilość podmiotów gospodarczych: 85

Turystyka wiejska:

STADNINA KONI – GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE
Małe Pułkowo 8, 87-207 Dębowa Łąka
tel. (56) 688 93 84, tel. kom. 509 70 56 64
fax. (56) 688 93 84

AGROTURYSTYKA U ZBYCHA
Wielkie Pułkowo 34, 87-207 Dębowa Łąka 
tel. (56) 689 11 11

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Małgorzata Olejarz vel Olejarczuk
Lipnica 58, 87-207 Dębowa Łąka
tel. (56) 689 10 43
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Gmina 
Dębowa Łąka
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Gmina Dębowa Łąka charakteryzuje się 
bogatym dziedzictwem kulturowym. 
Na uwagę zasługuje  klasycystyczny pałac 
z połowy XIX w., będący obecnie siedzibą 
ośrodka szkolno-wychowawczego. Wokół 
pałacu roztacza się zabytkowy park 
z kanałami.

Cennym bogactwem są także liczne 
pomniki przyrody. Najbardziej okazałym 
pomnikiem na terenie Gminy jest platan 
kolonisty o obwodzie 496 cm i wysokości 
20 m rosnący w miejscowym parku 
wiejskim.

Z obiektów sakralnych 
znajdujących się na terenie 
Gminy warto wyróżnić 
Kościół p. w. św. Małgorzaty 
w Łobdowie. Zbudowana 
z kamienia i cegły świątynia, 
pochodzi z pierwszej połowy 
XIV wieku. Po roku 1667 
nastąpił gruntowny remont 
zniszczonego kościoła. 
Z tego okresu pochodzi jego 
obecny wygląd zewnętrzny. 
Najstarszą część kościoła 

stanowi wieża. Osobliwym zabytkiem świątyni jest wielki rzeźbiony, 
renesansowy ołtarz z drewna wykonany w 1678 r. W Kościele znajduje się 
fragment relikwii błogosławionego Jana z Łobdowa – Franciszkanina, 
któremu przypisywanym miejscem urodzenia jest Łobdowo.
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Gmina Gruta

Gruta 244
86-330 Mełno

tel. (56) 46 83 188
fax. (56) 46 83 188

gruta@gruta.pl
www.gruta.pl

Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 12.255 ha
Liczba mieszkańców: 6725
Liczba sołectw: 17
Ilość podmiotów gospodarczych: 175

Turystyka wiejska:

AGROTURYSTYKA – WARDOWSCY 
Słup 
tel. (56) 468 57 14
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Do najstarszych zabytków w gminie Gruta należą ruiny 
zamku krzyżackiego w Pokrzywnie. Zamek zbudowany 
został przez krzyżaków prawdopodobnie w miejscu 
wcześniejszego, słowiańskiego grodu. Istnienie zamku 
wzmiankowane jest już w latach 1239-1241. 
Przypuszczać należy, że pierwotny zamek był budowlą 
drewnianą, a do budowy zamku z cegły przystąpiono 
zapewne ok. roku 1278. Odbudowany po pożarze przez 
Ludwika Mortęskiego zamek, zostaje zniszczony przez 
Szwedów w roku 1657. W roku 1784 rząd pruski sprzedaje 
zamek w ręce prywatne w celu jego rozbiórki. Według 
informacji pochodzącej z 1790 roku zamek był już 
całkowicie zrujnowany.
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Z obiektów architektury sakralnej na uwagę 
zasługuje kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Kościół zaczęto 
budować w 1280 roku. Uszkodzony w czasie 
wojen szwedzkich, został odnowiony na 
polecenie króla w roku 1670.

W Mełnie znajduje się dobrze zachowany zespół 
pałacowo-parkowy. Pałac zaczęto budować ok 
1855 roku, w czasach kiedy majątek należał do 
Emila Bielera.
Prawdopodobnie został on rozbudowany w roku 
1901, kiedy dobudowano północno-zachodnie 
skrzydło istniejącego już pałacu. We wnętrzu 
zachowały się obrazy grudziądzkiego malarza 
Gustawa Breuninga malowane ok. 1891r., 
przedstawiające widoki zamków (m.in. 
w Grudziądzu, Brodnicy, Golubiu Dobrzyniu, 
Radzyniu Chełmińskim). Od roku 1950 w pałacu 
w Mełnie mieści się Zakład Doświadczalny 
Instytutu Zootechniki w Krakowie. Pałac 
otoczony jest parkiem.

Zamek krzyżacki 

Zespół pałacowo-parkowy 

Kościół parafialny
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Gmina Książki

Książki
ul. Bankowa 4
87-222 Książki
tel. (56) 688 81 67
fax. (56) 688 81 38
sekretariat@gminaksiazki.pl
www.gminaksiazki.pl

Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 8654 ha
Liczba mieszkańców: 4385
Liczba sołectw: 8
Ilość podmiotów gospodarczych: 125
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Cenną pozostałością minionych epok 
na terenie Gminy Książki jest  
Grodzisko położone nad jeziorem 
Wielkim w Osieczku.  Usytuowane jest 
w dnie rynny subglacjalnej o szerokości 
500 m, bezpośrednio w sąsiedztwie 
zbocza o wysokości 10 m.

Grodzisko jest jednoczłonowe, w kształcie regularnego owalu o powierzchni około 5.000 
2m . Stan zachowania obiektu dobry, grodzisko porośnięte jedynie roślinnością trawiastą. Na 

podstawie analizy układu stratygraficznego oraz występującego materiału zabytkowego 
wyróżniono jedną fazę zasiedlenia obiektu. W centralnej części grodziska odsłonięto bruk, 
który stanowi warstwa kamieni polnych o średnicy około 10-30 cm. Zalega ona na znacznej 
powierzchni majdanu, bezpośrednio na gliniastym podłożu naturalnym. Z tego samego 
okresu pochodzi relikt domostwa typu półziemiankowego.

Grodzisko

Park
Park w Zaskoczu o powierzchni 3,18 ha położony jest 
przy drodze powiatowej Książki–Myśliwiec– 
Wąbrzeźno. Dzieje parku wiążą swój rodowód z rodziną 
Zakrzewskich, właścicielami majątku od 1805 r., 
za sprawą których zbudowano dwór. Ostateczny kształt 
parku założonego w obecnych granicach powstał 
w okresie gdy majątkiem zarządzała rodzina 
Sampławskich. 
Interesującym obiektem sakralnym jest kościół p.w. Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej położony w miejscowości 
Osieczek. Świątynię usytuowano we wschodniej części 
wsi przy drodze z Wąbrzeźna do Kruszyn. Świątynia 
otoczona jest ze wszystkich stron cmentarzem 
przykościelnym, a od strony południowej budynkiem 
plebani. Kościół wzniesiono w I połowie XIV wieku.  
Gruntowna przebudowa kościoła miała miejsce w 1618 
roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli wsi - rodziny Działyńskich. Ponownie kościół został 
wyposażony w 1640 r. przez Stanisław Działyńskiego. W XIX wieku do korpusu 
dobudowano prezbiterium, przebudowano wieżę i zakrystię. Na przełomie XIX i XX wieku 
obmurowano wieżę i dodano jej nowy hełm. W 1956 r. kościół odnowiono.
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Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 13.598,33 ha
Liczba mieszkańców: 8446
Liczba sołectw: 18
Ilość podmiotów gospodarczych: 297

Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin
tel. (56) 466 50 43 i 41
fax. (56) 466 50 46
umig@lasin.pl
www.lasin.pl

Miasto i Gmina 
Łasin
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Do najciekawszych zabytków sakralnych należy Kościół archiprezbiterialny pw. św. 
Katarzyny, zbudowany w 1328 roku na miejscu dawnego drewnianego kościoła. 
Wielokrotnie przebudowywany w okresie od 
XVII do XX wieku. Kościół zbudowany jest 
z czerwonej cegły w stylu gotyckim. Wystrój 
kościoła jest  renesansowo-barokowy 
z pierwszej połowy XVIII wieku. Na chórze 
znajdują się organy z pierwszej połowy XIX 
wieku. Kościół nie posiada dzwonnicy 
murowanej.  Dzwonnica zawsze była 
drewniana i znajdowała się obok kościoła. 
Obecna o wysokości ok. 10 m zbudowana 
została w XIX wieku. Umieszczone są w niej 
trzy dzwony odlane w Gdańsku (duży w 1719 
i dwa mniejsze w 1739 roku). 

Ważnym historycznie miejscem pamięci 
jest Pomnik ofiar II wojny światowej 
zamordowanych przez Selbstschutz tzw. 
pomnik na ,,Magdalence” stoi na miejscu 
dawnego kościoła pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny, który został zniszczony podczas 
drugiej wojny szwedzkiej z 1670 roku. Ponadto 

w Łasinie znajduje s ię Muzeum 
Pożarnictwa Ziemi Pomorskiej, 

istniejące przy miejscowej 
OSP Łasin.
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Pierwsza historyczna informacja 
o istnieniu osady o nazwie Łasin pochodzi 
z 1014 r. Prawa miejskie Łasin otrzymał 
za panowania Krzyżaków w 1298 roku. Nadania 
praw dokonał mistrz Meinhard z Querfurtu, który 
wydał przywilej na założenie miasta na prawie 
magdeburskim Janowi z Lasu. Krzyżacy otoczyli 
miasto murami, wałami i fosami, a przylegające do 
miasta jeziora i trzęsawiska naturalnie wzmacniały 

jego obronność. Podczas wojen z Krzyżakami Łasin był kilkakrotnie bezskutecznie 
oblegany przez Polaków (nawet pod wodzą samego króla Władysława Jagiełły). Pomimo 
zwycięstwa pod Grunwaldem Łasin nadal pozostał przy Zakonie. Dopiero w 1461 roku w 
dzień Wszystkich Świętych miasto zostało zdobyte, obrabowane i spalone. Za panowania 
krzyżackiego Łasin należał do komturostwa (później wójtostwa) rogozińskiego. 
Historycznie Łasin należy zaliczyć do Ziemi Chełmińskiej. 

Historia 

Zabytki 
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Obszar gminy Płużnica należy do tzw. Wysoczyzny Chełmińskiej. 
Ukształtowany krajobraz w przeważającym stopniu jest wynikiem procesów, 
które zaszły podczas ostatniego zlodowacenia. Teren gminy położony 
jest w obrębie trzech jezior. Do największych (na Pojezierzu Chełmińskim) 
zalicza się jezioro Wieczno.

Płużnica
87-214 Płużnica
tel. 56 6887210
fax. 56 6887391
e-mail: sekretariat@pluznica.pl
www.pluznica.pl

Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 12.000 ha
Liczba mieszkańców: 5010
Liczba sołectw: 15
Ilość podmiotów gospodarczych: 310

Gmina Płużnica

Turystyka wiejska:

EUGENIUSZ TOMASIK - PŁUŻNICA
Gospodarstwo agroturystyczne 
tel. (56) 688 75 46



W gminie Płużnica istnieje ponad 150 
zarejestrowanych zabytków z różnych epok. 
Do najcenniejszych należą gotyckie kościoły 
parafialne w Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy.
Warto także odwiedzić pałacyki z XIX wieku 
w Józefkowie i Bartoszewicach, kaplicę 
w Działowie i dwór w Mgowie z I połowy XIX 
wieku. Wśród obiektów o dużej wartości 
historycznej znajdują się: kaplica dworska z 1734 
r. pod wezwaniem św. Barbary w Mgowie oraz 
kościół w Błędowie z XIV wieku.  

17

Zabytki 

Urodę gminy Płużnica kształtują 
jej krajobrazy. Malownicze 
pagórki i wzgórza morenowe, 
b u j n e  k r z e w y  i  z a r o ś l a  
przechodzą w rozległe łąki i pola 
pokryte zbożami, uprawami 
i polnymi kwiatami. 

Powierzchnia 11.933 ha
- użytki rolne - 86,0%
- wody - 3,8%
- lasy - 1,7%

Jeziora: 3
- Wieczno - 232,1 ha
- Wieldządzkie - 43,5 ha
- Płużnickie - 43,4 ha

Pomniki przyrody: 22
- aleja jesionowa w Płużnicy
- park dworski w Józefkowie 
- dąb szypułkowy w Czaplach
- parki wiejskie: 11
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Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 9100 ha
Liczba mieszkańców: 4970
Liczba sołectw: 15+2 osiedla mieszkaniowe
Ilość podmiotów gospodarczych: 187

Miasto i Gmina 
Radzyń Chełmiński

Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel. (56) 688 60 01
fax. (56) 688 60 87
urzad@radzynchelminski.eu
www.radzynchelminski.pl
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Największą atrakcją Radzynia 
Chełmińskiego są potężne ruiny 
zamku krzyżackiego - zabytek klasy 
światowej. Ta monumentalna 
budowla została wzniesiona 
w latach 1275-1310 na przesmyku 
dwóch nie istniejących już jezior. 
Do dziś zachowało się tylko 
południowe skrzydło zamku, 
w którym jest kaplica, dwie narożne, 

potężne wieże (36 m wys.), częściowo piwnice i fragmenty murów przedzamcza.
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Do najciekawszych miejsc należy 
również zespół klasztorny Kapucynów 
w Rywałdzie, w którym w 1953 r. 
w ięz iony  by ł  ka rdyna ł  S te fan  
Wyszyński. W skład zespołu wchodzi  
sanktuarium Matki Boskiej Rywałdzkiej 
(koronacja 1972 r.). 
Kościół jest  barokowy, jednonawowy; 
od zachodu zachowały się kwadratowe 
pomieszczenia będące pozostałością 
wież rozebranych przez kapucynów 
w 1748 r. Wystrój wnętrza jest 
p ó ź n o b a r o k o w y  i  r o k o k o w o -
klasycystyczny z 2 poł. XVIII w., w typie 
wystroju kościołów kapucyńskich. 

Na uwagę zasługuje także Zespół 
pałacowo-parkowy w Dębieńcu. 
Wokół zespołu rozciąga się park 
o powierzchni, ok. 20 ha ze stawem 
w południowo-wschodniej jego części 
i  c i e k a w y m  d r z e w o s t a n e m .  
Od wschodu na drodze do pałacu stoi 
murowana, klasycystyczna brama 
z przejazdem między parami kolumn 
i filarów, dźwigających szczyt ze 
zniszczonym fryzem i kartuszem 
herbowym. Pałac w parku zbudowano 
w latach 1862-1864 według projektu 
arch. Arnolda Hausa dla Leona 
Rybińskiego. Osobliwością jest 
neogo tycka  kap l i ca  pw.  św.  
Wawrzyńca zbudowana na niewielkim 
półwyspie w parku.
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Rogóźno
86-318 Rogóźno
tel. (56) 468 84 94
fax. (56) 468 85 11
info@rogozno.ug.gov.pl
www.rogozno.ug.gov.pl.pl

Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 11.570 ha
Liczba mieszkańców: 4207
Liczba sołectw: 11
Ilość podmiotów gospodarczych: 130

Gmina Rogóźno

Turystyka wiejska:

„BIAŁY DOM” 
Rogóźno, 
tel. (56) 468 86 39

„SZKLANA GÓRA” 
Rogóźno-Zamek, 
tel. (56) 466 26 20



Ciekawe miejsca przyrodnicze to Dolina Osy, rezerwat Rogóźno – 
Zamek, rezerwat Jamy, park Białochowo i rzeka Gardęga na odcinku 

Szembruk – Rogóźno – Zamek.
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Gmina Rogóźno położona jest 
w północnej  części  regionu 
W I E C Z N O ,  w  p o w i e c i e  
grudziądzkim. Pod względem 
obszaru jest gminą średniej 
wielkości typowo rolniczą z dużą 
p o w i e r z c h n i ą  l a s ó w.  W i e ś  
wzmiankowana  w przywi le ju  

krzyżackim z 1410 roku. W Rogóźnie wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. 
Wojciecha, założony ok. 1300 r. Kościół jest w stylu gotyckim, w większości, został 
zbudowany z kamienia polnego, zaś zakrystia, wieża i szczyty z cegły. 
Wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII/XIX wieku, i jest głównie barokowe. Na 
wiejskim cmentarzu znajduje się również mogiła zbiorowa 36 mieszkańców 
okolicznych wsi pomordowanych przez hitlerowców jesienią 1939 roku.

Na terenie wsi Rogóźno-Zamek znajdują się ruiny 
warowni krzyżackiej, zrujnowanej przez Szwedów. 
Do dziś zachowała się wieża, brama zamknięta 
broną i fragment przyziemia.
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Gmina ma bogatą historię 
i  c i e k a w ą  p r z y r o d ę .  
Najstarsze pomniki historii to 
również obiekty sakralne 
w Rogoźnie ,  Gubinach 
i Szembruku.
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Świecie nad Osą 1
86-341 Świecie nad Osą
tel. (56) 466 16 13
fax. (56) 466 16 21
gmina@swiecienadosa.lo.pl
www.swiecienadosa.lo.pl

Gmina w liczbach:

Powierzchnia: 9467 ha
Liczba mieszkańców: 4588
Liczba sołectw: 11
Ilość podmiotów gospodarczych: 93

Turystyka wiejska:

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „EIS”
86-341 Świecie nad Osą 84 
tel. 694-533-522
Czynne od maja do października, 6 miejsc noclegowych.

Gmina Świecie nad Osą



Urozmaicona rzeźba terenu, malownicze położenie jezior, lasów, grodzisk 
wczesnośredniowiecznych, 
czy też meandry Osy 
sprawiają, że teren gminy 
Świecie nad Osą posiada 
niepowtarzalne walory 
krajobrazowe. 
Niektóre z ciekawych miejsc 
wymagają nieco wysiłku od 
osób chcących je zobaczyć, 
jak na przykład most 
kolejowy na rzece Osa. 
Trudno dostępne miejsca 
mają jednak swój urok 
i wzbogacają malownicze 
położenie okolic.
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Teren gminy Świecie nad 
Osą charakteryzuje się 
bogatym dz iedz ic twem 
przyrodniczym i kulturowym. 
30% powierzchni gminy leży 
w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Dol iny Osy 
i Gardęgi, który obejmuje 
dolinę rzeki Osy i Lutryny. 

Na obszarze gminy znajduje się 15 pomników przyrody oraz 10 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych (4 grodziska 
wczesnośredniowieczne, 4 zespoły pałacowe i dworskie, dworek oraz 
kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Michała Archanioła w Linowie) 
a także 133 obiekty wpisane do ewidencji zabytków architektury (m.in. 
dworki, pałace, zespoły pałacowo – parkowe, domy, budynki gospodarcze, 
kościoły, cmentarze katolickie, ewangelickie i rodowe).
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Gmina Wąbrzeźno

Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 687 75 00
fax. (56) 688 17 04
poczta@ugw.pl
www.ugw.pl

Gmina w liczbach:

Powierzchnia:  20.070 ha
Liczba mieszkańców: 8931
Liczba sołectw: 21
Ilość podmiotów gospodarczych: 307

Turystyka wiejska:

ADAM PRZYBYŁO - MYŚLIWIEC
Gospodarstwo agroturystyczne 
Przejażdżki konne w siodle i zaprzęgiem
tel. (56) 688 22 37
kom. 509 810 058

IRENA SZYMION - STANISŁAWKI
Gospodarstwo agroturystyczne
Pokoje z kominkiem, kuchnią i łazienką
tel. (56) 688 35 06

BOLESŁAW TOPOLEWSKI - WAŁYCZYK
Gospodarstwo agroturystyczne
Grupy zorganizowane, biwaki, pikniki
tel. (56) 689 32 31
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Cennym zabytkiem na skalę europejską jest dawny kościół ewangelicki (obecnie katolicki) 
w Jarantowicach pochodzący z 1785 r. Do roku 1945 kościół pełnił rolę zboru ewangelicko-
augsburskiego. W roku 1956 świątynię wpisano do rejestru zabytków. W 1989 r. kościół 

przekazany został parafii wąbrzeskiej 
p.w. Szymona i Judy Tadeusza jako 
kościół filialny p.w. Ojca Maksymiliana 
Kolbe i funkcjonuje po dziś dzień. 
Kościół zbudowany jest z drewna, 
orientowany, o konstrukcji wieńcowo-
zrębowej na kamiennej podmurówce i 
kryty trzciną. W roku 2006 kościółek w 
Jarantowicach został gruntownie 
odrestaurowany i dalej zachwyca swoją 
osobliwością. 
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Gmina Wąbrzeźno jest częścią historycznej Ziemi 
Chełmińskiej a jej bogate dzieje związane są z patriotyczną 
działalnością Towarzystwa Jaszczurczego i Mikołaja z Ryńska. Teren ten 
charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym naszych przodków. 
Do najokazalszych i lepiej zachowanych należą zespoły podworskie w Małych 
Radowiskach, Ryńsku, Węgorzynie i Wroniu.

Jednym z ciekawszych obiektów jest również 
dworek myśliwski we Wroniu wybudowany 
na przełomie XIX i XX wieku. Otoczony jest 
ma lown iczo  u rzeźb ionym te renem 
parkowym z zabytkowym różnogatunkowym 
drzewostanem. 

Zespół dworsko-parkowy w Ryńsku należał 
w XVII wieku do rodziny Działyńskich. Dwór 
rozbudowano na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Główny budynek pałacowy posiada 
neorenesansową facjatę. Wokół rozciąga 
się park krajobrazowy z historycznym cisem 
i tablicą pamiątkową poświęconą Mikołajowi 
z Ryńska, założycielowi Towarzystwa 
Jaszczurczego.
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