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Urząd Gminy 
AleksAndrów kUjAwski
ul. słowackiego 12
87-700 Aleksandrów kujawski
tel. 54 282 20 59, fax 54 282 20 31
sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

N
ad wolno i szeroko płynącą, pełną ptaków 
rzeką Wisłą leży gmina Aleksandrów Ku-
jawski. Na jej obszarze, poza wspomnianą 
królową polskich rzek, występuje cały szereg 

atrakcji przyrodniczych i kulturowych w postaci 
zabytkowych kościołów, podworskich parków jak 
i jezior. Ta największa obszarowo gmina powiatu 
aleksandrowskiego skupia w swych granicach  
28 sołectw zajmujących 131,6 km2 powierzchni,  
a zamieszkanych przez ponad 11300 osób. 
Gmina leży w centrum kraju, a dokładniej w połu-
dniowo-wschodniej ćwiartce województwa kujaw-
sko – pomorskiego. Jej sąsiadami są: od wschodu 

uzdrowiskowa miejscowość Ciechocinek i gmina 
Raciążek, od strony południowej gmina Koneck, 
od południowego-zachodu gmina Dąbrowa Bisku-
pia, od zachodu gmina Gniewkowo, a od północy 
gmina Wielka Nieszawka i w reszcie od północnego-
wschodu gmina Obrowo. Trzeba dodać, że miasto 
Aleksandrów Kujawski jest dosyć szczelnie otoczone 
gruntami gminnymi.
Gmina jest świetnie skomunikowana za sprawą 
drogi krajowej nr 1, spajającej południe z północną 
częścią kraju, a krzyżującą się z drogą wojewódzką 
nr 266, łączącą Ciechocinek z Koninem. Ponadto 
przez obszar gminy będzie przebiegać autostrada 
A-1 z węzłem w Odolionie. Istnieje tu także dogodne 
połączenie kolejowe relacji Toruń – Kutno ze stacją 
w Otłoczynie. 
Trzeba też dodać, że gmina leży blisko dużych, 
ciekawych turystycznie miast: Torunia i Włocławka 
od których dzieli ją zaledwie 16 i 35 km.
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1. Słońsk Dolny – piaszczyste łachy na Wiśle

2. Przybranowo – gęsto obsadzona drzewami, 
malownicza droga 

3. Poczałkowo – park podworski ze stawem

Na stronie 2

1. Opoki – rozległe łąki i zadrzewienia

2. Pinino – mozaika pól i łąk upstrzona wierzbami 
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TowArzysTwo nA rzecz ziemi
organizacja pożytku publicznego

 ul. leszczyńskiej 7, 32-600 oświęcim
www.tnz.most.org.pl
nr krs: 0000045778
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bszar gminy Aleksandrów Kujawski leży 
w zasięgu Równiny Inowrocławskiej, a ta jest 
składową częścią makroregionu Pojezierze 
Wielkopolskie. Z tego opisu wyłamuje się 

tylko teren położny wzdłuż Wisły, a należący do Ko-
tliny Toruńskiej, która stanowi z kolei część makro-
regionu o nazwie Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka. 
Dla pełnego opisu należy dodać, że oba makroregio-
ny leżą na Pojezierzu Południowobałtyckim. 
Jeśli do tego atrakcyjnego geograficznie położe-
nia dodamy fakt, że opisywana gmina ma typowo 
rolniczy charakter, gdzie środowisko naturalne 
zachowało się w świetnym stanie i nie jest poddane 
przemysłowej presji, to zupełnie oczywistym staje 
się zachodzący tu nieustannie rozwój działalności 
agroturystycznej. Warto wspomnieć o tym, że użytki 
zagospodarowane rolniczo zajmują ponad 72% po-
wierzchni gminy, a lasy blisko17% tego obszaru.  
Poza urokliwym pejzażem, bogatymi zasobami 
świata roślin i zwierząt oraz licznymi zabytkami na 
terenie gminy Aleksandrów Kujawski organizowane 
są różnego rodzaju imprezy, uroczystości kultural-
ne i wydarzenia sportowe dostarczające rozrywki 
zarówno mieszkańcom jak i turystom. Są to mię-
dzy innymi: kameralne pikniki, turnieje sportowe, 
koncerty kolęd i pastorałek oraz dożynki gminne. 
W gminie swą prężną działalność prowadzi 12 Kół 
Gospodyń Wiejskich, a także wiele stowarzyszeń 
i klubów sportowych.

Warto wiedzieć, że w Łazieńcu znajduje się dom 
rodzinny słynnego poety i pisarza Edwarda Sta-
chury. Spędził tu swe młode lata uczęszczając do 
szkoły podstawowej w Aleksandrowie Kujawskim, 
a następnie do liceum w Ciechocinku. W Łazieńcu 
odbywają się cykliczne spotkania miłośników jego 
twórczości. 

Warto zwiedzić, zobaczyć
Goszczewo, a w nim niewielkich rozmiarów jezio-
ro i cmentarz parafii rzymsko-katolickiej z I połowy 
XIX wieku.

Grabie, gdzie w 1309 r. król Władysław Łokietek 
prowadził rokowania z wielkim mistrzem Zakonu 
Krzyżackiego Henrykiem von Plotzke. Na szczególną 
uwagę zasługuje tu, utrzymany pierwotnie w go-
tyckim stylu, kościół parafialny pw. św. Wacława 
z 1320 r. Świątynia ta była następnie przebudowywa-
na w XVI wieku i odnawiana w 1725 r. Na początku 
lat trzydziestych ubiegłego wieku do kościoła od po-
łudnia dobudowano nowy korpus. Drugim cennym 
obiektem jest zabytkowy pałac w którym obecnie 
mieści się dom pomocy społecznej. 

Ostrowąs, z Sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw. 
Jego częścią jest leżące po sąsiedzku, współczesne 
dzieło – okazały plac, z centralnie umiejscowioną 
kolumną, na szczycie której ustawiono figurę Matki 
Bożej z różańcem w ręku. Wokół kolumny, na całej 
powierzchni placu umiejscowiono 20 figur symboli-
zujących stacje modlitwy różańcowej. Każda z nich 
ma wysokość od 2 do 2,5 m. W miejscowości tej 
warto też zwrócić uwagę na zespół dworski z XVIII w. 
i park.

1. Ostrowąs – farma wiatrakowa

2. Pinino – śródpolny krajobraz urozmaicają 
okazałe drzewa

3. Wypas krów w międzywalu Wisły

4. Ostrowąs – rozległe sady owocowe
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1. Grabie – rolniczy pejzaż wioski

2. Grabie – zabytkowy kościół parafialny  
pw. św. Wacława

3. Ostrowąs – imponujące wielkością figury  
drogi różańcowej

4. Ostrowąs – centralne miejsce pośród 20 stacji  
drogi różańcowej
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Otłoczyn, który swe powstanie zawdzięcza po-
trzebie przeprawiania się przez wiślane wody. W tej 
właśnie okolicy brzegi łagodnie prowadziły do rzeki 
i umożliwiały w miarę dogodną przeprawę. W miej-
scowości tej uwagę zwraca neogotycki kościół 
z 1905 r. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz 
z przykościelnym cmentarzem.
Niezwykłą ciekawostką dotyczącą Otłoczyna jest 
fakt przebiegania tędy Szlaku Bursztynowego, a to 
za sprawą Celtów, którzy już w III w. p.n.e. docenili 
łatwość, wspomnianej już, przeprawy przez tutej-
szy bród na Wiśle. Następnie między I–IV w. n.e. 
o ten słynny trakt dbali już i rozwijali go Rzymianie, 
gdyż łącząc Adriatyk z Bałtykiem, zaopatrywał on 
Cesarstwo Rzymskie nie tylko w cenny bursztyn. 
Przedmiotem wymiany handlowej były też inne 
dobra m.in.: futra, płótno, len i pierze, a także ryby, 
miód oraz sól. 
Bursztynowy Szlak znacznie przyczynił się do rozwo-
ju osad leżących nad Wisłą i Tążyną, czego potwier-
dzeniem jest fakt odnalezienia w Otłoczynie monet 
rzymskich. Prace archeologiczne dowiodły ponadto 
istnienia w tym rejonie skupisk osadniczych znajdu-
jących się w dosyć regularnych od siebie odstępach 
- liczących po około 20 km. Podróżujący kupcy na-
bierali w nich sił do dalszej drogi, a w osadach tych 
dokonywano również wymiany handlowej. 
 
Słońsk Dolny, położony w sąsiedztwie Wisły, 
gdzie można się pokusić o odszukanie drewnianego 
domu z budynkiem inwentarskim datowanych na 
1783 r.

Służewo, miejscowość przez którą prowadził 
słynny Bursztynowy Szlak, a dzięki niemu już w II w. 
nastąpił dynamiczny rozwój wioski. Trafimy tu na 
gotycko-renesansowy kościół pw. św. Jana Chrzci-
ciela z 1560 r., a także zabytkową kamienicę, młyn 
i ręczna pompę wodną w sąsiedztwie poczty.  
Warto też zajrzeć do miejscowego parku.  
 
Zduny, z zespołem dworskim z II połowy XIX w. 
i parkiem z ciekawie rozmieszczonymi alejami pro-
mienistymi.

P
o raz pierwszy słowo pisane dotyczące wioski 
Ostrowąs pojawia się w 1185 roku i wspo-
mniana jest jako własność sióstr norbertanek 
z Płocka. Parafia istnieje tu co najmniej od 

1325 r. i ma to swe potwierdzenie w źródłach pisa-
nych. Pierwszy, zbudowany z drewna kościół istniał 
tu w XII w., a obecną świątynię pw. Narodzenia NMP 
wybudowano w latach 1914–1921. 
Legenda leżąca u podstaw obrazu Najświętszej 
Maryi Panny w Ostrowąsie mówi, że na wzgórzu 
przy Jeziorze Plebanka dziewczyna pilnująca pa-
sące się bydło zauważyła na drzewie obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem na ręce w otoczeniu aniołów. 
Ta niesamowita wiadomość rozeszła się błyska-
wicznie po okolicy i wnet przed wizerunkiem Matki 
Bożej gromadzili się coraz liczniejsi wierni mocno 
przejęci tym cudownym wydarzeniem. Niedługo 
potem uznano, że jest to znak upodobania sobie 
przez Maryję właśnie Ostrowąsa, w roli miejsca Jej 
kultu. Jednak po tym zdarzeniu obraz zdecydowano 
przenieść do sąsiedniego Brzeźna i tam też postano-
wiono wybudować kościół. I tu ponownie zaistniało 
niezwykłe zdarzenie, gdyż obraz sam przemieścił 
się otoczonym blaskiem na pierwotne miejsce, 
zostawiając na lustrze wody widoczną „drogę Matki 
Bożej” jak to ujęto w przekazie. Wtedy też odstą-
piono od przenosin obrazu, a mieszkańcy usypali 
nad brzegiem jeziora kopiec i na nim wybudowali 
kościół. Uznali w ten sposób wybór Maryi i nazwali 
ją Panią Kujaw.
Obraz ten od wieków otaczany jest czcią i uznawany 
przez licznie przybywających tu wiernych za sły-
nący łaskami. Jednak na przestrzeni dziejów liczne 
nieszczęścia dotykające Sanktuarium pod postacią 
grabieży, pożarów i wojen zatarły dowody i treści 
dotyczącego czasów samego początku kultu. Jest 
ono odtworzone na podstawie ustnych przekazów. 
W czasach współczesnych Ostrowąs jest jednym 
z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Kuja-
wach. Zostało to potwierdzone przez akt koronacji 
obrazu papieskimi koronami w 1986 r. przez kard. 
Józefa Glempa.
Słynny obraz jest namalowany farbami olejnymi 
na płótnie, które z kolei ma za podstawę deskę 
modrzewiową. Dzieło ukazuje Madonnę zwróconą 
ku wiernym i trzymającą oburącz Dzieciątko Jezus, 
które, w lewej rączce, trzyma książkę, a prawą unosi 
w geście błogosławieństwa, odbierając hołd trzech 
mędrców. Obraz posiada srebrne sukienki oraz po-
złacane, srebrne korony. Nie wiadomo, kto jest jego 
autorem. Historycy sztuki twierdzą, że wzbogacony 

jest schematem ikonograficznym typu częstochow-
skiego i pochodzi z II połowy XVI wieku
Potwierdzeniem żywego kultu są pielgrzymki przy-
bywające regularnie i obficie do sanktuarium Matki 
Bożej Pani Kujaw. Z uwagi na brak dokumentacji, 
przyjmuje się, że początki ruchu pątniczego nastąpi-
ły po wybudowaniu w 1631 r. kościoła parafialnego. 
Ważnym wydarzeniem było także przyznanie przez 
Stolicę Apostolską w II połowie XVIII w. przywilejów 
na odpusty odprawiane przy głównym ołtarzu. 
W tym czasie  cudowny obraz przyciągał tłumy 
pielgrzymów, którzy mieli doświadczać licznych 
łask, o czym świadczą mnogie wota ofiarowane 
przez pątników. Jak podają historyczne źródła 
już w XVIII w. cudowny obraz wisiał w otoczeniu 
licznych i nierzadko bardzo cennych darów. Część 
z nich w 1819 r. złożono w Kapitularzu Włocławskim, 
a pozostałe na miejscu wota dotknęły grabieże 
i zniszczenia w okresie II wojny światowej.
Największy ruch pielgrzymkowy odbywa się tu 
w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny, a więc 8 IX i w pierwszą niedzielę po tej dacie. 
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1. Sanktuarium Matki Boskiej Pani Kujaw w Ostrowąsie

2. Wędkowanie na Jeziorze Ostrowąs
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1. Słońsk Dolny – wierzby nad Wisłą

2. Otłoczyn – neogotycki kościół z 1905 r.

3. Służewo – zabytkowy kościół z XVI w.

4. Służewo – pomnik Chopina

�. Służewo – świadek historii z okresu II wojny światowej

6. Służewo – zaciszny park
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Walory przyrodnicze

T
urystyczną atrakcyjność aleksandrowskiej 
ziemi gwarantują rozliczne jej atuty wyni-
kające z bogatych zasobów przyrodniczych 
regionu oraz jej geograficzne położenie w 

centralnej części kraju. Dzięki niemu przenikają się 
tu różne nurty historyczne i kulturowe, ale także te 
związane z granicami zasięgów jednostek fizjo-
graficznych i klimatycznych, co z kolei ma wielki 
wpływ na zróżnicowanie tutejszej flory i fauny. 
Trzeba podkreślić wielką rolę królowej polskich 
rzek – Wisły w kształtowaniu wymienionych wyżej 
procesów. 
Tutejszy fragment doliny Wisły ze swym mikrokli-
matem, którego wyrazem jest ciechocińskie uzdro-
wisko jak i piękno oraz specyfika nadwiślańskiego 
krajobrazu były przyczyną utworzenia obszaru 
chronionego krajobrazu pod nazwą „Nizina Ciecho-
cińska”.  
Jednym z najważniejszych bogactw naturalnych 
regionu są wody mineralne Ciechocinka, które już 
od 175 lat służą ludziom. Mowa tu o złożach sola-
nek ciepliczych i zawartych w nich m.in.: chlorku 
sodu, związkom wapnia, magnezu, żelaza, wolnego 
siarkowodoru, jodu, bromu. Wody te mają tempera-
turę do 37°C i są wykorzystywane do leczenia m.in. 
chorób układu krążenia, układu oddechowego 
i nerwowego.
Przyrodniczą perłą regionu jest dolina rzeki Wisły 
będąca jednym z najważniejszych w kraju miejsc lę-
gowych specyficznej grupy ptaków zasiedlających 
rzeczne łachy i wyspy, spośród których wiele jest 
gatunkami rzadkimi i ginącymi. Ponadto, niebieska 
wstęga Wisły jest niezwykle istotnym szlakiem 
przemieszczania się zwierząt i roślin, a także do-
skonałym miejscem na zimowy odpoczynek. Z kolei 
starorzecza to bogate siedlisko płazów, a dorodny 
drzewostan łęgowy zapewnia wielość miejsc dla 
lęgowych tu ptaków – dziuplaków.   

P
onadto, już poza granicami gminy, a w sa-
mym mieście Aleksandrów Kujawski z pew-
nością warto zobaczyć zespół dworca 
kolejowego związany z historycznym faktem 

funkcjonowania tu rosyjsko-pruskiej stacji granicz-
nej. Swój imponujący gmach, utrzymany w duchu 
neorenesansu francuskiego obiekt ten zawdzięcza 
carowi Aleksandrowi II, a precyzyjniej rzecz ujmując, 
jego wizycie i potrzebom lokalowym jakie zrodziła. 
Tak powstało jego południowe skrzydło, a północna 
cześć była przeznaczona dla ważnych gości. Bawił tu 
m.in. niemiecki cesarz Wilhelm I. Wraz z likwidacją 
granicy w tym miejscu dworzec stracił na znaczeniu.
Kolejnym ciekawym obiektem jest neogotycki 
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego 
z 1905 r. Był on początkowo tylko kaplicą wybudowa-
ną z inicjatywy kolejarzy, a  usytuowaną przy stacji 
granicznej i komorze celnej. Szczególnie cennym ele-
mentem wyposażenia świątyni jest obraz włoskiego 
malarza Michała Anioła Palloniego, który przedsta-
wia ukrzyżowanego Chrystusa i Marię Magdalenę. 
Pochodzi on z XVII wieku, a zawieszony jest na 
głównej ścianie prezbiterium. Końcem lat sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku kościół wzbogacił się o trzy 
ołtarze, a także nowy wystrój prezbiterium. 
Interesującym miejscem jest też eklektyczny Pałac 
Trojanowskich wybudowany na początku XX w. 

wraz z urokliwym parkiem, gdzie rośnie 11 pomni-
kowych dębów. Nie można również ominąć klasz-
tornego budynku zgromadzenia sióstr służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia NMP z 1890 r. oraz dawnego 
kolegium Salezjanów z 1916 r.
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1. Eklektyczny Pałac Trojanowskich 

2. Neogotycki kościół parafialny z 1905 r.

3. Fragment imponującego wielkością, zabytkowego 
dworca kolejowego 
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1. Krzykliwa czajka chętnie zasiedla mozaikę pól i łąk

2. Występujący w widnych lasach ozdobny  
bodziszek czerwony

3. Nieszkodliwy zaskroniec preferuje sąsiedztwo wód, 
najlepiej tych stojących i bogatych w żaby

4. Kozioł sarny często żeruje przy granicy lasu
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O
d północnej i zachodniej strony na terenie 
gminy znajdują sie drzewostany Puszczy 
Bydgoskiej. Ten rozległy obszar leśny ma 
powierzchnię ponad 45 000 ha i rozciąga się 

na południe od Torunia i Bydgoszczy. Liczy ok. 65 km 
długości, a jego szerokość jest zmienna i w maksy-
malnym punkcie mierzy ok. 20 km. Granicę Puszczy 
od strony północnej i wschodniej wyznacza rzeka 
Wisła, od zachodu Noteć i Kanał Górnonotecki, a od 
strony południowej obrzeże Równiny Inowrocław-
skiej oraz ujściowy odcinek rzeki Tążyny. 
Lasy Puszczy Bydgoskiej nie mają już swego pier-
wotnego charakteru, co jest skutkiem intensywnego 
wprowadzania drzewostanów sosnowych od XIX w. 
Różnorodność środowisk ucierpiała także na skutek 
prowadzonych tu melioracji. Obecnie przeważają 
w drzewostanie monokultury sosnowe stanowią-
ce często równowiekowe powierzchnie. Mimo to 
Puszcza Bydgoska w dalszym ciągu jest niezwykle 
cennym obszarem przyrodniczym, pełnym przyrod-
niczych atrakcji. Pełni bardzo ważną rolę jako część 
korytarza ekologicznego łączącego, wzdłuż linii 
Wisły, Kampinoski Park Narodowy z Lasami Gosty-
nińsko-Włocławskimi, a te z Borami Tucholskimi.
Cechą charakterystyczną dla tych terenów jest 
występowanie rozległych pól wydm śródlądowych 
o mocno zróżnicowanej formie. To jeden z najwięk-
szych kompleksów wydm na terenie naszego kraju. 
Najczęściej spotyka się tu wydmy paraboliczne, któ-
re swe powstanie zawdzięczają zachodnim wiatrom. 
Są podobne do półksiężyca z wydłużonymi rogami, 
a otwarte do strony zachodniej. Całe ciągi tego 
typu wydm leżą między miejscowościami Przyłubie 
i Cierpice. Z kolei wały wydmowe, a więc  podłużne 
wydmy proste ułożone na kierunku wschód-zachód, 
powstałe ze zniszczonych wydm parabolicznych 
o długości do kilku kilometrów najlepiej jest podzi-
wiać w rejonie Wielkiej Nieszawki. 
Warto dotrzeć do jednej z najwyższych puszczań-
skich wydm wznoszącej się na wysokość 110 m 
n.p.m. Znajduje się ona na zachód od trasy Solec Ku-
jawski – Chrośna. Nazwano ją Góra Szwedzka, gdyż 
wg miejscowego podania na jej szczycie stacjono-
wał szwedzki oddział prowadzący kontrolę szlaku. 
Do dziś miały się tu zachować resztki fortyfikacji 
z XVII w. – czasów wojen szwedzkich. Warto wiedzieć 

i skorzystać z informacji, że w pobliżu, na wschód 
od Góry Szwedzkiej, leży z kolei najwyższa wydma 
paraboliczna Puszczy z wierzchołkiem znajdującym 
się na wysokości do 116 m n.p.m.
Opisywana Puszcza na obszarach zawładniętych 
przez wydmy, porośnięta jest prawie tylko i wyłącz-
nie borem sosnowym z niewielkim udziałem dębu 
i brzozy. A tym co potęguje walory krajobrazowe 
tych lasów jest warstwa podszytu z królującymi tam 
jałowcami i jarzębinami. W najniższej warstwie lasu, 
w runie znajdziemy liczne mchy i porosty, trawy 
piaskowe, wrzosy oraz borówki. Wydmy porastają 
różne gatunki roślin pionierskich, utrwalających 
lotne piaski, a pochodzące zarówno z wnętrza kon-
tynentu, jak i pochodzenia nadmorskiego. 
Z kolei pomiędzy wydmami, tam gdzie gleba jest 
wilgotniejsza pojawiają się lasy mieszane i liściaste 
utworzone głównie przez dęby szypułkowe i bezszy-
pułkowe, graby i osiki. Dla odmiany, zazwyczaj w po-
bliżu cieków wodnych rosną lasy dębowo-grabowe 
i świetliste dąbrowy. Na łęgi topolowo-wierzbowe, 
z czeremchą i bzem czarnym w podszycie, trafimy na 
terasie zalewowej Wisły, a łęgi olszowo-jesionowe 
czekają na swych odkrywców przy strugach wod-
nych. Tereny bezleśne występują rzadko i porośnię-
te są niską roślinnością – przeważnie pospolitych 
gatunków traw.
Spośród najciekawszych gatunków roślin wystę-
pujących w Puszczy wymienić można np.: konwalię 
majową, lilię złotogłów, dziewięćsiła bezłodygowe-
go, kosaćca syberyjskiego, sasankę łąkową czy też 
kocankę piaskową.
Bogaty świat zwierząt reprezentują tu m. in. ptaki: 
żurawie, kanie rdzawe, derkacze i rzadki wąż gnie-
wosz plamisty.               
W celu ochrony zasobów przyrodniczych ustano-
wiono tu kilka rezerwatów przyrody:
 Dziki Ostrów (74,7 ha) chroniący świetlistą dą-

browę z bogatym runem, całość znajduje się na 
wydmie i otoczona jest łąkami,

 Kępa Bazarowa (32,4 ha) z zalewowym łęgiem 
wierzbowo-topolowym,

 Łażyn (26,2 ha) otaczający opieką bór sosnowy 
liczący sobie 180 lat,

 Piecki Jezuickie (33 ha) projektowany rezerwat 
chroniący rzadką roślinność torfowisk i borów 
bagiennych,

 Tarkowo (0,3 ha) ze stanowiskiem wiśni karłowatej.
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ajwiększy na terenie gminy akwen wodny 
ma powierzchnię 27,5 ha i maksymalną 
głębokość 3,7 m. Jezioro ma charakter polo-
dowcowy, morenowy, a jego brzegi porasta 

roślinność wodna dając schronienie gnieżdżącym 
się tu ptakom wodnym. Wody jeziora spełniają nor-

my sanitarne i akwen jest udostępniony do kąpieli 
i połowu ryb. Nad jeziorem funkcjonuje ośrodek wy-
poczynkowy. Na terenie gminy znajdują się jeszcze 
inne akweny wodne, jednak znacząco odbiegają one 
wielkością od Jeziora Ostrowąs. Największe spośród 
nich leżą w Służewie, Broniszewie i Goszczewie.
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a terenie gminy największą rzeką, poza 
oczywiście samą Wisłą, jest Tążyna. Ten 
lewobrzeżny dopływ Wisły liczy sobie prawie 
50 km długości, a wypływa w pobliżu wsi 

Ostrowo z terenów podmokłych zwanych Błotami 
Ostrowskimi. Od źródeł ciek ten został poprowa-
dzony sztucznym kanałem, wykopanym jeszcze na 
przełomie XIX i XX w. celem odwodnienia wspomnia-
nych bagien. Następnie przechodzi w nieckę Tążyny 
i naturalnie meandrując przepływa przez teren gmi-
ny Aleksandrów Kujawski, by w końcu na wysokości 

miejscowości Otłoczyn znaleźć swe ujście do Wisły. 
Nad rzeką, z uwagi na jej dobrze zachowane walory 
przyrodnicze i krajobrazowe odbywają się zajęcia 
dydaktyczne uczniów z gminy i miasta Aleksandrów 
Kujawski, a kajakarze organizują tu swe pełne atrak-
cji spływy.   
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1. Puszcza Bydgoska kryje w sobie  
wiele przyrodniczych tajemnic

2. Kwitnąca konwalia majowa
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1. Jezioro Ostrowąs

2. Białe Błota – rzeka Tążyna
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O zasobności tej ostoi niech świadczą zaprezento-
wane poniżej ilości wybranych ptaków lęgowych: 
trzmielojad 1 para, bielik 1 para, błotniak stawowy 
min. 2 pary, derkacz 153 derkające samce, mewa 
czarnogłowa nieregularnie 1 para, rybitwa rzecz-
na  210 par, rybitwa białoczelna  30 par, zimorodek 
46 par, dzięcioł czarny 1 para, dzięcioł średni 1 para, 
świergotek polny min. 2 pary, jarzębatka  min. 35 par, 
gąsiorek min. 25 par i ortolan powyżej 6 śpiewają-
cych samców.
Poza wyżej wymienionymi ptakami gniazdują tu 
również inne ciekawe gatunki takie jak m.in.: bocian 
czarny i biały, zielonka oraz żuraw. 
Czas wędrówek to okres wielkich ptasich koncentra-
cji w omawianym terenie. Wówczas naliczyć tu moż-
na w sumie do 50 000 osobników różnych gatunków 
ptaków. Z kolei zimowe miesiące to skupienia takich 
gatunków jak: bielik, gągoł, nurogęś, sięgających co 
najmniej 1% populacji całego szlaku wędrówkowe-
go. Liczny jest tu również bielaczek. 
Dolina Dolnej Wisły to jednak nie tylko ptaki. To tak-
że roślinne księstwo, gdzie do tej pory stwierdzono 
około 1350 gatunków roślin naczyniowych, w tym 
wiele gatunków rzadkich, podlegających ochronie. 
Występują tu mocno zróżnicowane zbiorowiska ro-
ślinne, cenne murawy kserotermiczne i lasy łęgowe. 
Spośród tych najciekawszych przedstawicieli flory 
warto wymienić całkiem pokaźny ich zbiór: leniec 
bezpodkwiatkowy, sasanka otwarta, starodub łąko-
wy, żabieniec trawolistny, zawilec wielkokwiatowy, 
dzięgiel litwor, mącznica lekarska, aster gawędka, 
turzyca piaskowa, centuria pospolita, wiśnia kar-
łowata, pomocnik baldaszkowy, selernica żyłko-
wana, kukułka krwista, kukułka plamista, goździk 
piaskowy, goździk kosmaty, goździk kropkowany, 
goździk pyszny, dyptam jesionolistny, naparstnica 
zwyczajna, widlicz spłaszczony, rosiczka okrągło-
listna, nerecznica grzebieniasta, kruszczyk błotny, 
skrzyp olbrzymi, przylaszczka pospolita, turówka 
leśna i wonna, groszek błotny, bagno zwyczajne, lilia 
złotogłów, listera jajowata, krwawnica wąskolistna, 
bobrek trójlistkowy, jezierza mniejsza, grążel żółty, 
grzybień biały, zaraza piaskowa, podkolan biały, 
paprotka zwyczajna, sasanka łąkowa, wężymord 
stepowy, ostnica Jana, pełnik europejski. Trzeba 

wspomnieć, że trzy pierwsze z nich wymienione są 
w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 
Z grupy zwierząt zawartych w Załączniku II żyją tu 
następujące gatunki:
 ryby: minóg rzeczny (przedstawiciel bezżu-

chwowców), boleń, różanka, piskorz, koza,  
głowacz białopłetwy, ciosa.

 płazy: traszka grzebieniasta i kumak nizinny.
 ssaki: mopek, nocek duży, bóbr, wydra i wilk. 

Warto wspomnieć też o innych interesujących 
gatunkach ssaków takich jak: mroczek późny, 
nocek rudy, nocek Natterera, borowiec wielki, karlik 
większy, karlik malutki, gacek brunatny, gacek szary, 
a także płazach: ropucha szara, ropucha paskówka, 
ropucha zielona, rzekotka, grzebiuszka ziemna, żaba 
wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba traw-
na, traszka zwyczajna.

Ostoje Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 
w gminie Aleksandrów Kujawski

O
bszar tej ptasiej ostoi zamyka w swych 
granicach odcinek rzeki Wisły od Włocławka 
do Przegalina, a liczy 33 559 ha powierzchni. 
Rzeka płynie tu w większości swoim natu-

ralnym korytem, a o jej wielkiej atrakcyjności dla 
wodno-błotnego ptactwa decydują liczne piasz-
czyste łachy o tymczasowym zwykle charakterze 
oraz różnej wysokości wyspy i namuliska. Każdy z 
tych rzecznych tworów, w mniejszym lub większym 
stopniu jest świetnym miejscem na ptasie lęgi. 
Ponadto w dolinie zachowały się liczne starorzecza 
i torfowiska niskie w otoczeniu pól uprawnych i łąk. 
Brzegi rzeki zdominowane są przez gęste zadrzewie-
nia i zakrzaczenia wierzbowe oraz lasy łęgowe. Na 
niektórych, nielicznych odcinkach granicę rzecznej 
doliny wskazują wysokie skarpy, porośnięte przez 
murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Szlak 
wiślanej wody prowadzi tu głównie przez zasobne 
w przyrodę pejzaże, ale zahacza też o różne miejsco-
wości, w tym tak duże ośrodki miejskie jak Toruń czy 
Bydgoszcz. 
Ostoja Dolina Dolnej Wisły to głównie siedliska 
rolnicze (37% powierzchni) i wody śródlądowe (35%) 
– zarówno te stojące (np. starorzecza) jak i płynące. 
Trzecie w kolejności są siedliska łąkowe i zaroślowe 
(19%), lasy liściaste (5%), tereny nieleśne z uprawami 
roślin drzewiastych (2%), lasy iglaste (1%) i siedliska 
leśne (1%).
Na omawianym obszarze ornitolodzy zaobserwo-
wali co najmniej 44 gatunki ptaków wymienionych 
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ogółem lęgi swe 
wyprowadza tu około 180 przedstawicieli awifauny 
z tego cztery gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej 
Księgi. Ostoja ta to nie tylko znaczące w skali całej 
Europy lęgowisko ptactwa, ale również niezwykle 
ważny teren dla ptaków podczas ich przelotów jak 
i zimowania. Szczególnie wartym podkreślenia jest 
fakt zimowania tu ponad 50 naszych największych 
lotnych drapieżników – bielików.   
Na terenie tym legnie się co najmniej 1% polskiej 
populacji takich gatunków jak: nurogęś, ohar, ostry-
gojad, rybitwa białoczelna i rzeczna oraz zimorodek. 
Znaczące ilości par lęgowych stwierdzono również 
dla sieweczki rzecznej, derkacza i mewy czarnogło-
wej.
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1. Sasanka otwarta

2. W podmytym brzegu Wisły kopią swe norki zimorodki

3. Bocian biały żerujacy na starorzeczu Wisły

4. Prowadzący skryty żywot wśród traw derkacz

�. Zawilec wielkokwiatowy

6. Dorosła rybitwa białoczelna
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muliste brzegi rzek, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe, wydmy śródlądowe z murawami napia-
skowymi oraz grąd środkowoeuropejski i subkonty-
nentalny.
Spośród gatunków ptaków wymienionych w Załącz-
niku I Dyrektywy ornitolodzy stwierdzili, że lęgi swe 
wyprowadzają tu m.in.: bąk (1 samiec), bocian czarny 
(2 pary), trzmielojad (1 para), bielik (1 para), błot-
niak stawowy (4 pary), derkacz (16 samców), żuraw 
(2 pary), rybitwa rzeczna (4 pary) i białoczelna (6 par), 
zimorodek (6 par), dzięcioł czarny (2 pary) i średni 
(1 para), świergotek polny (3 samce), jarzębatka 
(45 samców), gąsiorek (34 pary) i ortolan (3 samce).
Ostoja ta pełni również bardzo istotną rolę jako 
miejsce żerowania i regeneracji sił dla wielotysięcz-
nych ptasich koncentracji w okresie wiosennych 
i jesiennych migracji jak i podczas zimowania.
Poza ptakami spotykamy w ostoi cały szereg gatun-
ków ważnych w skali całego kontynentu europej-
skiego, a są to: z ssaków – bóbr i wydra; z płazów 
- kumak nizinny; z ryb – minóg rzeczny (przedsta-
wiciel bezżuchwowców), łosoś atlantycki, kiełb 
białopłetwy, boleń, różanka i koza; z bezkręgowców 
– czerwończyk nieparek; a z roślin: sasanka otwarta 
i starodub łąkowy. 

O
stoja siedliskowa obejmująca powierzch-
nię 3 891,7 ha. Swymi granicami obejmuje 
odcinek rzeki Wisły o długości 22,5 km leżący 
pomiędzy miejscowością Nieszawa a ujściem 

Drwęcy. Granice ostoi poprowadzono wzdłuż wałów 
przeciwpowodziowych lub krawędzi skarp terasy 
zalewowej i tym samym ochronie podlega nie tylko 
koryto rzeki, ale również tereny zalewowe. Przy 
uśrednionym stanie wody w Wiśle, pojawiają się 
w jej nurcie piaszczysto-muliste ławice z efemerycz-
ną roślinnością. Wyżej wyniesione wyspy i obszary 
nadbrzeżne okresowo zalewane są przez wodę. 
Napotkamy tu również pojedyncze i całe ciągi 
starorzeczy, gdzie bujnie rozwija się roślinność. 
Na terenach nadrzecznych dominują traworośla 
i ziołorośla urozmaicone tu i ówdzie różnej wielko-
ści skupiskami drzew i krzewów. Wśród nich trafimy 
na łęgi wierzbowe i topolowe. Spory udział na tym 
obszarze mają łąki i pastwiska, a w miejscach gdzie 
woda rzadziej zagląda i gleba jest zasobniejsza 
niedawno urządzono tam pola uprawne. Na terenie 
ostoi natrafimy również na niewielkie fragmenty: 
łęgów wielogatunkowych w dolnych partiach zbo-
czy, zarastających muraw kserotermicznych, borów 
mieszanych i sosnowych z murawami piaskowymi 
oraz łęgów olszowo-jesionowych.

Ostoja Nieszawska Dolina Wisły chroni bogatą 
mozaikę siedlisk nadrzecznych i lasy łęgowe, a więc 
pejzaż typowy dla dużej rzeki niosącej swe wody 
przez obszary nizinne. W jej wodach potwierdzono 
występowanie 6 gatunków ryb z Załącznika II Dyrek-
tywy Siedliskowej, występuje tu również 35 gatun-
ków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, a teren 
ostoi jest fragmentem niezwykle ważnego korytarza 
ekologicznego dla dużej liczby roślin i zwierząt.   
Warto wiedzieć, że odnaleziono tu reliktowe stano-
wiska roślin występujących w środowisku piaszczy-
stym. W pobliżu Ciechocinka, w sąsiedztwie tężni i 
cieków prowadzących zasolone wody, stwierdzono 
także, jedne z najzasobniejszych w kraju stanowisk 
roślin słonolubnych.
W graniach ostoi stwierdzono różne typy siedlisk 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedli-
skowej spośród których największa powierzchnię 
zajmują: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesio-
nowe (13,50% powierzchni ostoi), niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie (4,11%) oraz 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (1,37%). 
Każde z pozostałych siedlisk obejmuje mniej niż 1% 
powierzchni ostoi a są to: murawy kserotermiczne, 
ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, zalewane 
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1. Patrolujący łowisko błotniak stawowy

2. Jeden z kanałów Wisły zasiedlony przez bobry

3. Zimorodek zasiedla urwiste brzegi Wisły

4. Samiec czerwończyka nieparka z charakterystycznymi 
plamkami na skrzydłach

�. Piaszczyste łachy na Wiśle
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Rybitwa rzeczna z pokarmem dla piskląt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

1 stycznia 2010 r. Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło realizację kampanii promującej sieć Natura 2000 pod hasłem 
„Natura się o(d)płaca”. Jednym z jej zasadniczych celów jest udzielenie kompleksowego wsparcia 13 gminom, w których 
utworzenie ostoi Natura 2000 spotkało się z oporem społeczności lokalnej.
Do uczestnictwa w projekcie wybraliśmy ostatecznie (po licznych konsultacjach, związanych z brakiem zainteresowa-
nia udziałem w projekcie ze strony części gmin najbardziej do tego predestynowanych): Bukowinę Tatrzańską, Mszanę 
Dolną, Aleksandrów Kujawski, Szczawnicę, Kraków, Narewkę, Dębową Kłodę, Płaską, Iłów, Ciężkowice, Ińsko, Lądek Zdrój 
i Sękową. Ustaliliśmy, że Gminy i Towarzystwo podejmą wspólne działania na rzecz wykorzystania potencjału Natury 2000 
dla promocji rozwoju lokalnego.
Nasza oferta obejmuje w szczególności: 
1. Prezentację gmin i ich walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się o(d)płaca”. Program 

będzie także dokumentował działania podjęte w ramach niniejszego projektu. Dwanaście 25-minutowych odcinków 
(każdy poświęcony jednej gminie) zostanie pokazanych w programie II TVP, zostaną również umieszczone w serwisie 
internetowym telewizji TVP.PL. 

2. Pomoc ekspercką w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowaniu projektów (zarówno promocyjno-eduka-
cyjnych, jak inwestycyjnych) związanych z Naturą 2000 (walorami ostoi) w formie uzgodnionej z władzami gmin. 

3. Organizację wizyt studyjnych do podobnych obszarów Natura 2000, gdzie ich funkcjonowanie przebiega bezkonflik-
towo i przynosi wymierne korzyści. Do udziału w wizytach zaprosimy przedstawicieli lokalnych władz, liderów, przed-
siębiorców i inne osoby, które mogą mieć wpływ na kierunki lokalnego rozwoju, w tym pozyskanie i wykorzystanie 
zewnętrznych źródeł finansowania. 

4. Wsparcie promocyjne w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych i informacyjnych: mapy gminy 
i obszaru Natura 2000, folderu promującego walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), dwukrotny 
udział w targach Tour Salon i Poleko (w latach 2010 i 2011), przygotowanie i wydanie na płycie DVD filmu promującego 
gminę. 

Wspomniany powyżej cykl telewizyjny zostanie uzupełniony dwunastoma kolejnymi odcinkami prezentującymi krajowe 
i zagraniczne przykłady miejsc, w których wdrażaniu sieci Natura 2000 towarzyszy akceptacja i wsparcie ze strony władz 
i społeczności lokalnych. 

Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: 
www.nso.info.pl 


