
Lp. Gmina Obiekt Krótki opis Uwagi

kościół pw. MB Bolesnej, Ciele Zbudowany został w XIX w., a dokładniej, jak podają źródła, w 1893 r. 
przez gminę ewangelicko-augsburską w charakterystycznym dla tego 
okresu stylu neogotyckim. W skład zabudowań kościelnych wchodzi 
świątynia, plebania i budynki gospodarcze. Do dzisiaj zachowały się 
witraże zdobiące prezbiterium wykonane przez Ferdynanda Mullera z 
Quelinburga w  1983 r. oraz trzy dzwony ufundowane dla zboru 
ewangelickiego w 1927 r. Po II wojnie światowej na miejscu zboru 
utworzono nową parafię rzymsko-katolicką, którą erygowano w 1946 r. 
Kościół,  pastorówka oraz dwa gospodarcze budynki obok plebanii. 
Wpisano do rejestru zabytków. 

pierwotnie ewangelicki
koniec XIX w.
neogotycki

kościół pw. św. Kazimierza, 
Łochowo

Wybudowany w 1902 r. z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. 
Pierwotnie, tak ja w przypadku kościoła w Cielu, był to zbór ewangelicki, 
który po wyemigrowaniu Niemców po II wojnie światowej w 1946 r. stał 
się świątynią parafialną parafii rzymskokatolickiej. 

pierwotnie ewangelicki
początek XX w.
neogotycki

kościół pw. św. Marii Magdaleny,  
Włóki

Świątynia jest najstarszym obiektem drewnianym w całym powicie 
bydgoskim. Została wzniesiona za sprawą cystersów w 1699 r. Stojący na 
wzniesieniu w centrum wsi kościół reprezentuje styl barokowy. Również 
wystrój jego wnętrza jest w tym stylu. Kosciół wpisany do rejestru 
zabytków.

rzymskokatolicki
koniec XVII w.
drewniany
barokowy

kościół p.w. św Wawrzyńca i 
Małgorzaty, Dobrcz

Wybudowany w latach 1856-1859, jest trzecią  świątymnią pobudowaną 
w tym miejscu, przy czym dwie poprzednie były drewniane. Początkowo 
murowany kościół nie miał nadanego stylu, natomiast po pożarze, ktry 
miał miejsce w roku 1894 kosciół został odremontowany (1897) i wtedy 
to nadano mu styl neogotycki. Ołtarz główny zbudowany jest z drewna, 
utrzymany w stylu neogotyckim z charakterystycznymi dla stylu 
wieżyczkami. Pod chórem znajdują się dwa neogotyckie konfesjonały, 
natomiast na chórze organy wybudowane na przełomie XIX i XX wieku. 
Do wyróżniających kościół zabytków należy pozłacana neogotycka 
monstrancja.

rzymskokatolicki
koniec XIX w.
neogotycki
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kościół p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP, Kozielec

Wybudowany w 1906 r. z cegły w stylu pruskim,  z zewnątrz obity 
deskami, wewnatrz otynkowany. W 1947 r. został przekazany przez 
władze wspólnoty protestanckiej z Bydgoszczy kosciołowi katolickiemu. 
Świątynia ma bardzo skromny ascetyczny wystrój, na prostej ścianie 
prezbiterium znajduje się skromny ołtarz z obrazem Niepokalanej. 
Kościół wyremontowano na przełomie XX i XXI w., obok urządzono 
cmentarz parafialny, niezależny od cmentarza ewangelickiego. Kościół 
wpisany do rejestru zabytków.

pierwotnie ewangelicki 
obecnie rzymskokatolicki, 
początek XX w. 

kościół  pw. św Barbary, Wudzyn Został wybudowany w latach 1882-1883 w miejscu drewnianego koscioła 
pobudowanego przez cystersów, który to został rozebrany na początku 
XIX w.  Obecna murowana budowla reprezentuje styl neogotycki. 

koniec XIX
neogotycki



kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 
Koronowo

Kościół stawiący część zespołu klasztornego cystersów, zbudowany pod 
koniec XIII w. (jego budowa trwała zasadniczo do poł. XIV w.). Świątynia 
reprezentuje styl gotycki. Jest to trójnawowa  bazylika  z  transeptem, z 
dwoma rzędami kaplic. które od strony północnej zostały wykonane w 
stylu gotyckim, a od strony południowej w stylu barokowym. Kościół 
został poddany pracom remontowym na przełomie XVII i XVIII w., które 
nadały mu styl barokowy. W 1819 r. po kasacie zakonu kościół stał się 
świątynią parafialną, sam klasztor zaś stał się więzieniem i taką funkcję 
pełni po dziś dzień. Świątynia jest wpisana do rejestru zabytków.

rzymskokatolicki
XIII - poł. XIV w.
gotycki, barokowy

kościół pw. św. Andrzeja, 
Koronowo

Kościół z końca XVI w. mieszczący się na skarpie wznoszącej się z rynku 
ku wschodowi. Pierwotnie był tu kościół drewniany, zbudowany na 
przełomie lat 1382-1396. W obecnej postaci powstał w 1599 r. za sprawą 
starań opata Wawrzyńca Żalińskiego. Gotycki, trzynawowy z zamkniętym 
trójbocznie prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu, ze szkarpami 
na narożach. W 1752 r. zniszczone sklepienie wymieniono na drewniane 
stropy. Wyposażenie kościoła: barokowo-rokokowe, z interesującym 
późnobarokowym ołtarzem głównym z 1740 r., na którym podziwiać 
można obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnej sukience.

rzyskokatolicki
koniec XVI w.
gotycki
barokowe wnętrze
część klasztoru cystersów

kościół pw. św. Trójcy, Byszewo Wybudowany w 1651 r., a przebudowany w II poł. XVIII w. kościół jest 
jednonawowy zamknięty z trzech stron prezbiterium, portal do zakrystii 
pochodzi z I poł. XVII w. Wystój obiektu utrzymany jest w stylu rokoko - 
tutaj wyróżnić można ołtarz główny z początku XVIII w. z Matka Boską 
Byszewską pochodzący z I poł. XVII w., arkadę tęczową (belkę) łączącą 
prezbiterium z nawą charakterystyczna dla stylu rokoko, chór muzyczny z 
rokokowym prospektem organowym. Murowana dzwonnica pochodzi z 
przełomu XVIII i XIX w., a spichrz o konstrukcji sumikom - łąkowej z XVIII 
w. Kościół wpisany do rejestru zabytków.

rzymskokatolicki
poł. XVII w.
manierystyczny z el. Gotyku i 
baroku
wystrój rokokowy

kościół pw. św. Wawrzyńca, 
Mąkowarsko

Kościół wzniesiono w latach 1790-1791 na miejscu kościoła cysterskiego. 
Obecny wygląd został mu nadany przy rozbudowie i remontach w latach 
1910-1915 od kiedy to reprezentuje styl barokowy i neobarokowy. 
Kościół wraz z przykościelnym cmentarzem wpisany jest do rejestru 
zabytków.

styl barokowy i noebarokowy 
z końca XVIII w.

3 Gmina Koronowo



synagoga, Koronowo Synagoga została zbudowana w 1856 r. W okresie międzywojennym 
większość Żydów udała się na emigrację, więc pozostali członkowie 
gminy żydowskiej w maju 1938 r. sprzedali synagogę lokalnemu 
Towarzystwu Gimnastycznemu "Sokół". Podczas II wojny światowej w 
synagodze hitlerowcy urządzili magazyn. Po zakończeniu wojny w 
budynku synagogi urządzono kino "Brda". Obecnie znajduje się w niej 
ponownie siedziba odrodzonego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". 
Na apsydzie synagogi znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca 
dawne przeznaczenie budynku. Została ufundowana przez Fundację 
Wiecznej Pamięci. Treść w języku polskim i hebrajskim brzmi: "Synagoga 
w latach 1856-1939". Świątynia wpisana jest do rejestru zabytków.

dawna synagoga
poł. XIX w.

kościół pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP, Nowa Wieś Wielka

Początkowo był to zbór ewangelicko-augsburski wzniesiony w latach  
1867-1868. W 1897 r. został wyposażony w organy, które są w nim do 
dzisiaj. W 1925 r. dzięki staraniom ks. Arndta została powołana parafia, 
której pierwszym zadaniem było wybudowanie kaplicy i założenie 
cmentarza. Prace przerwała II wojna światowa i ostatecznie zbór został 
przekazany parafii rzymskokatolickiej w 1945 r. Obiekt wpisany do 
rejestru zabytków w 1995 r. 

pierwotnie ewangelicki
II poł. XIX w.
neogotycki

kościół pw. NMP Królowej Polski, 
Brzoza

Rozpoczęcie budowy kościoła datuje się na 1934 r., konsekrowany został 
w 1938 r. przez prymasa Polski Augusta Hlonda. Niemieccy ewangelicy 
przejęli świątynię podczas II wojny światowej, plebania wybudowana w 
1936 r. została zajęta przez wojsko. Obydwa obiekty ucierpiały na skutek 
działań wojennych i zostały odremontowane po wojnie. Kościół 
utrzymany w stylu neobarokowym z jedną wieżą. W nadstawie ołtarza 
głównego na belce tęczowej znajduje się tzw. Grupa Ukrzyżowania 
rzeźbiona w drewnie (autorstwo Kłobuckiego z Bydgoszczy). Na 
południowej ścianie kościoła pod chórem znajduje się kaplica związana z 
kultem Matki Boskiej Częstochowskiej.

rzymskokatolicki
I poł. XX w.
neobarokowy

kościół pw. MB Królowej Polski, 
Dąbrowa Wielka

Wybudowany w 1876 r. jako świątynia protestancka był częścią 
charakterystycznego dla zabudowań pruskich z XIX w. kompleksu: kościół- 
szkoła-plebania  otoczonych ciągiem gospodarstw osadników 
niemieckich. Podobnie jak większość zborów na tym obszarze i ten po II 
wojnie światowej przekazano parafii rzymskokatolickiej pw. Matki 
Boskiej Królowej Polski.

pierwotnie ewangelicki
II poł. XIX w.
neogotycki

4 Gmina Nowa Wieś Wielka



kościół pw. Podwyższenia Krzyża, 
Żołędowo

Został wybudowany w 1715 r., w 1900 r. dobudowano do niego kaplicę. 
Jest to świątynia drewniana, konstrukcji zrębowej wybudowana na planie 
krzyża z dwoma kaplicami przylegającymi do nawy. Od frontu nawy 
dobudowana jest wieża konstrukcji szkieletowej przykryta stożkowatym 
hełmem z latarnią. Wnętrze kościoła ze stropem płaskim i kryptami 
grobowymi pod prezbiterium, w których zostali złożeni m.in. Paweł 
Chodakowski- franciszkanin z Bydgoszczy oraz hrabia Moszczyński herbu 
Nałęcz. Wystrój kościoła to styl barokowy z XVIII w. Na wieży kościoła 
znajdują się dwa dzwony - jeden z 1554 r., drugi zaś pochodzi z 1590 r. i 
jest  dziełem znanego ludwisarza Gerarda Beningka z Gdańska. Obiekt 
został wpisany do rejestru zabytków w 1955 r.

rzymskokatolicki
początek XVIII w.
drewniany
barokowy

kościół pw. Narodzenia NMP, 
Osielsko

Parafia powstała ok. 1200 r., a pierwszą drewnianą świątynię wzniesiono 
w 1435 r. i prawdopodobnie przypominała tę wzniesiona w Żołędowie.  
Obecny kościół powstał po rozbudowaniu murowanej budowli z 1844 r. i 
jest czwartą kaplicą wzniesioną w tym miejscu. W 1902 r. dobudowano do 
niego wieżę, kruchty, nową zakrystię i dwie kaplice boczne, pozostawiając 
ze starego budynku jedynie prezbiterium i część murów nawy głównej. 
Drewniany, zdobiony ornamentami strop w ostatnim czasie poddano 
renowacji i konserwacji. Wnętrze świątyni zdobi ponad 20 
wielobarwnych witraży. Oprócz ołtarza głównego wykonanego w stylu 
barokowym z drewna podarowanego przez bydgoskie klaryski, warto 
zwrócić uwagę na krucyfiks z XVII w., pochodzący prawdopodobnie z 
kościoła Dominikanów w Chełmnie, barokowy ołtarz boczny 
Przemienienia Pańskiego i ołtarz boczny św. Walentego. Podczas 
realizowanych niedawno prac konserwatorskich dokonano cennego 
odkrycia – na drewnianej zasuwie ołtarza głównego odsłonięto wcześniej 
niewidoczne malowidło z XVII w. – kompozycję wzorowaną na 
renesansowym malarstwie włoskim. 
Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 2006 r. 

rzymskokatolicki
I poł. XIX w. 

kościół pw. Kazimierza 
Królewicza, Kruszyn

Budowla została wzniesiona w latach 1908-1909 r. w stylu neogotyckim 
jako kościół ewangelicki, Przez parafię katolicką w Dąbrówce Nowej 
kościół został przejęty w 1945 r. Ok. 1949 r. przystosowano go do potrzeb 
katolików – rozcięto ławki i urządzono środkowe przejście. W kościele 
mieści się zabytkowa chrzcielnica z 1909 r. wykonana z piaskowca oraz 
dzwon z napisem "Boikenem 1909". Obiekt wpisany do rejestru 
zabytków.

pierwotnie ewangelicki
początek XX w.
neogotycki

6 Gmina Sicienko

5 Gmina Osielsko



kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
mniejszego, Dąbrówka Nowa

Kościół wybudowany został w latach 1888-1889 z czerwonej cegły w 
stylu gotycko-nadwiślańskim. Wzniesiony został jako świątynia 
ewangelicka. Przy kościele znajduje się kapliczka z końca XIX w. oraz 
plebania z początku XX w., a w pobliżu kościoła można odnaleźć nagrobek 
hrabiego Tadeusza Morstina, właściciela Strzelewa żyjącego w latach 
1860-1937. Podczas wojny kościół został zniszczony, a jego odbudowa 
przebiegała w latach 1947-1949. Nie jest to pierwsza świątynia 
wybudowana w tym miejscu. Na początku XV w. wzniesiono tutaj bowiem 
drewniany kościół, w którym pierwszą mszę św. odprawiono w 1428 r. 
Drewniany kościół przeszedł dwa remonty:  w 1590 r. i  w 1729 r., 
jednakże w 1883 r. spłonął. 

pierwotnie ewangelicki
koniec XIX w.
gotycko-nadwiślański
wcześniej kościół drewniany

zespół kościoła parafialnego 
p.w.Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Samsieczno

Kościół powstał w latach 1929-1932, projekt jest dziełem architekta 
Franciszka Ossowskiego), plebania pochodzi z początku XX wieku- lata 
dwudzieste. Jest to świątyniat utrzymana w stylu neobarokowym,  
murowana, jednonawowa. W przedsionku świątyni wmurowana została 
marmurowa płyta nagrobkowa z 1781 r. dawnych właścicieli Samsieczna. 

pierwsza połowa XX wieku
neobarokowy

kościół pw. św. Andrzeja Boboli, 
Sicienko

Kościół powstał w 1887 r. jako świątynia ewangelicka wybudowana z 
cegły  i utrzymana w stylu neogotyckim. Kościół jest jednonawowy, nad 
głównym wejściem możemy podziwiać 50 metrową wieżę, w której 
umieszczony jest zabytkowy dzwon, pochodzący z 1873 r.  Obiekt jest 
wpisany do rejestru zabytków.

pierwotnie ewangelicki
koniec XIX w.
neogotycki

kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, Solec Kujawski

Kościół został wybudowany w 1847 r., posiada piękne witraże. rzymskokatolicki
poł. XIX w,

kościół pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, Solec Kujawski

Świątynia została wybudowana w latach 1910-1912, posiada stylowe 
nawy, prezbiterium i piękne ołtarze wykonane w stylu barokowym oraz 
ołtarz główny o bogatej dekoracji zbudowany w stylu manierystycznym. 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

rzymskokatolicki
początek XX w.

7 Gmina Solec Kujawski



1 Białe Błota

Zespół pałacowy w Trzebieniu Pałac  pochodzi z II poł. XIX w., został wybudowany w stylu 
klasycystycznym, który później ewaluował w kierunku romantyzmu, a za 
czasów secesji zmieniono również wystrój wewnętrzny. Do dzisiaj  
zachowała się stolarka drzwiowa i okienna, piec secesyjny narożny, 
secesyjne stiuki na sufitach w części wschodniej, wieży i alkierzu. Obiekt 
jest wpisany do rejestru zabytków.

Zespół dworski w Trzęsaczu Dwór pochodzi z II poł. XIX w., wraz z parkiem utworzonym na przełomie 
XIX i XX w. oraz dwiema oborami i spichrzem wybudowanymi na pod 
koniec XIX w. jest wpisany do rejestru zabytków.

Zespół dworski w Kotomierzu Zespół tworzy dwór z 1880 r. oraz park z końca XIX w. Obiekt wpisany 
jest do rejestru zabytków.

Zespół dworski w  Gądeczu Dwór pochodzi z końca XIX w., do zespołu dworskiego należy również 
park z grotą "Bajka". W dworku tym przebywał niegdyś Jan Heweliusz. 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Pozostałości zespołu dworskiego 
w Karolewie

Z zespołu dworskiego pozostała oficyna dworska i park, które pochodzą z 
poł. XIX w. oficyna utrzymana jest w stylu późnoklasycystycznym, jest to 
budowla wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, murowana 
iotynkowana. We wnętrzach oficyny znajduje się założone w 1970 r. 
Muzeum Regionalne. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.  

Zespół dworski w Paulinach Dwór wybudowano w 1880 r. Obiekt, wraz z parkiem i ogrodzeniem z 
końca XIX w., jest wpisany do rejestru zabytków. Obecnie nieużytkowany. 

Dwór w Strzelcach Górnych Dwór pochodzi z II poł. XIX w.

Zespół dworski w Hucie Dwór oraz park pochodzą z poł. XIX w. Do zespołu dworskiego należy 
również stajnia i gorzelnia datowane na 1897 r. 

Dwór w miejscowości Lucim Dwór pochodzi z XVIII w., jego obecna konstrukcja jest drewniano- 
murowana.

Ruiny zamku w Nowym Jasińcu Zamek wybudowano w XIV w., kilkakrotnie restaurowano w poł. XVI w. i 
w latach 1907-1908. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Zespół dworski w Gosieradzu Dwór został wybudowany w latach 1931-1934, park pochodzi z II poł. XIX 
w. W Dworku mieszkał Leon Wyczółkowski. Obecnie stanowi własność 
prywatną.

2  Dobrcz

Koronowo

Pałace i dwory

3



4 Nowa Wieś Wielka Pałacyk Myśliwski w Chmielnikach Pałacyk Myśliwski Skórzewskich został wybudowany pod koniec XIX w. 
na terenie majątku należącego do rodziny Skórzewskich, utrzymany w 
stylu siedzib dworskich  formą nawiązujących do gotyku, stanowił bazę 
letnią dla hrabiowskiej rodziny, która główną rezydencję miała w 
Lubostroniu. W 1945 r. pałacyk został przejęty przez Państwowy Fundusz 
Ziemi a w 1986 r. przeszedł w posiadanie osób prywatnych. Obiekt jest 
wpisany do rejestru zabytków.

Dwór w Bożenkowie Dwór pochodzi z końca XIX w. Obecnie obiekt użytkowany jest przez 
Caritas.

Zespół dworski w Żołędowie Dwór wybudowno w 1815 r., park również pochodzi z XIX w. Obecnie 
znajduje się tam przedszkole i dom samotnej matki. Obiekt jest wpisany 
do rejestru zabytków.

5 Osielsko



Zespół dworski Mochlu Dworek wybudowano najprawdopodobniej w 1864 r. Jest to murowany 
budynek założony na planie litery T. Otocza go park krajobrazowy z 
przełomu XIX i XX w. (część dzrzewostanu stanowią pomniki przyrody). 
Dworek obecnie wynajmowany jest przez firmę prywatną. Obiekt jest 
wpisany do rejestru zabytków.

Zespół pałacowy w Kruszynie Eklektyczny  pałac pochodzi z 1882 r. Jest to budowla murowana 
dwukondygnacyjna z dodatkowymi miejscami użytkowymi- poddaszem i 
podpiwniczeniem. Pod koniec XIX w. Komisja Kolonizacyjna odkupiła 
pałac od poprzedniego właściciela i od tamtej pory do dziś pełni on 
funkcję szkoły. Do zespołu pałacowego należy park. Obiekty są wpisane 
do rejestru zabytków.

Zespół pałacowy w Słupowie Murowany dwór z II poł. XIX w. Dominują w nim elementy 
późnoklasycystyczne korpusu głównego i skrzydła zachodniego - sali 
balowej. Korpus główny powstał na zrębie starszego obiektu, o czym 
świadczą zachowane piwnice z XVIII w. Do zespołu dworskiego należała 
gorzelnia z końca XIX w. oraz park krajobrazowy z II poł. XIX w. będący 
pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W parku znajdują 
się bardzo cenne i unikatowe okazy roślin, jak np. czosnek wężowy,  ślaz 
zygmarek, śniadek zwisły. Spotkać tu można 34 gatunki drzew, m.in. lipy 
drobnolistne, jesiony wyniosłe, wierzby białe, wiązy szypułkowe, klony 
pospolite i inne. Najstarsze okazy liczą ponad 120 lat. Zespół pałacowy 
jest wpisany do rejestru zabytków.

Zespół dworski w Osówcu Dwór pochodzi z 1850 r., jest  parterowy, murowany, z facjatką i 
drewnianym gankiem, rozbudowany w 1885 r. Park krajobrazowy 
pochodzi z poł. XX w. Zesdpół jest wpisany do  rejestru zabytków.

Pałac w Strzelewie Pałac zbudowany w 1868 r. w stylu neogotyckim, rozbudowany w 1910 r. 
Po kolejnych przebudowach w latach 1968 i 1969 utracił cechy stylowe.

Zespół parkowo- pałacowy w 
Wierzchucinku

Dwór zbudowany w II poł. XIX w. w stylu późnoklasycystycznym. 
Środkową część elewacji frontowej zdobi wgłębny portyk z trzema 
półkolistymi, zamkniętymi arkadami kolumnowymi. Nad portykiem 
znajdują się trzy okna ujęte pilastrami dźwigającymi fryz, gzyms oraz 
trójkątny szczyt. Dwór otoczony jest różnogatunkowym parkiem.

6 Sicienko



Zespól dworski w Wojnowie Dwór pochodzi z XIX w., jest budowlą dwukondygnacyjną zdobioną od 
frontu portykiem kolumnowym. Pałac jest otoczony zbytkowym parkiem 
krajobrazowym, a na jego terenie umieszczono wydobyty pod wsią 
granitowy głaz narzutowy o wadze ok. 30 ton. W skład zespołu 
dworskiego wchodzi również gorzelnia, która powstała w 1907 r. Zespół 
jest wpisany do rejestru zabytków. 

7 Solec Kujawski



1 Białe Błota

2 Dobrcz Muzeum Regionalne w Dobrczu Muzeum Regionalne zostało założone we wnętrzach oficyny dworskiej w 
Karolewie w 1970 r. Muzeum zawiera zbiory znamienitego działacza 
społeczno-kulturalnego Bronisława Zamojdzina. W muzeum znajduje się 
ponad 4 tys. eksponatów, którymi są narzędzia i przedmioty domowego 
użytku ( pozostałości osady prehistorycznej) wykopane podczas prac 
archeologicznych w miejscowości Wudzyn - właśnie przez Zamojdzina, 
ale też różne przedmioty zbierane przez niego latami od ludności 
zamieszkującej pobliskie tereny.

Most kolejowy w Buszkowie Most kolejowy nad rzeką Kamionką pochodzący z 1909 r. Wpisany do 
rejestru zabytków.

Most kolejowy w Koronowie Most kolejowy wąskotorowy nad rzeką Brdą, stalowy pochodzący z 1895 
r. Wpisany do rejestru zabytków.

Ratusz w Koronowie Ratusz, pochodzący z XIX w., wpisany do rejestru zabytków.

Układ urbanistyczny Koronowa Dzielnica starego miasta z II poł. XIV w. (układ urbanistyczny). Wpisana 
do rejestru zabytków.

Pałac opata w Koronowie Pałac opata pochodzący z przełomu XVII i XVIII w., obecnie budynek 
mieszkalny.

Diableski Młyn w Koronowie "Diabelski Młyn"- młyn wodny z 1920 r. Wpisany do rejestru zabytków.

gm. Koronowo Bunkry- schrony betonowe na Linii jezior Byszewskich, wybudowane w 
1939 r.

Krąpiewo Schron przeciwatomowy w Krąpiewie

Chata Krajeńska Chata Krajeńska, drewniana chata z XIX w., poczatkowo kryta strzechą, 
później czerwoną dachówką. Obecnie chata przeznaczona jest na obiekt 
gastronomiczny i tworzy część skansenu Stopka.

4 Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka Kamień - obelisk na skrzyżowaniu 18 południka i 53 równoleżnika

Dom w Chrostkowie Drewniany dom olenderski.

Młyn w Osielsku Młyn "Osielsk" w Osielsku, obecnie siedziba firmy.

Inne

3 Koronowo

5 Osielsko



Izba Tradycji w Sicienku Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku- budynek pochodzący z 1900 r. 
będący niegdyś pastorówką, po II wojnie światowej mieściła się w nim 
izba porodowa, a następnie Gminny Ośrodek Zdrowia. Obecnie znajduje 
się w nim Galeria Sztuki, Gminna Biblioteka Publiczna i świetlica.

gm. Sicienko 17 schronów żelbetowych wykonanych wg instrukcji saperskiej w 1939 r. 
przez 61 i 62 Pułk Piechoty, 15 Pułk Artylerii Lądowej i Batalion Obrony 
Narodowej Bydgoszczy. Przez linię schronów od Zielonczyna przez 
Kruszyn do Osówca wiedzie „Szlak Umocnień Przedmościa Bydgoskiego”. 
W Kruszynie przy schronie obserwacyjnym zostały utworzone okopy, 
które zostały udostępnione zwiedzającym.

Domy w Przyłubiu Dwa budynki osadnictwa olenderskiego

Domy w Otorowie Zabudowania olenderskie z I poł. XIX w., we wsi zachowały się: chata, 
młyn, dom młynarza oraz spichlerz.

Willa w Solcu Kujawskim "Villa Anna"- stuletni klasycystyczny budynek, w którym mieści się 
obecnie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

Park Jurajski w Solcu Kujawskim Park dinozaurów, w którym znajduje się 160 unikalnych rekonstukcji 
dinozaurów - modele tworzone przez najlepszych na świecie rzeźbiarzy. 
Dodatkowo funkcjonuje tutaj m.in. Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha, a 
Restauracja Jaskiniowa.

Muzeum OSP w Solcu Kujawskim Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej ( przedstawia historię straży 
powstałej w 1886 r.).

Muzeum Solca im. Księcia 
Przemysła

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła jest muzeum regionalnym, 
dedykowanym historii Solca i jego najbliższych okolic. Mieści się w 
zabytkowej willi "Anna".

Radiowe Centrum Nadawcze w 
Solcu Kujawskim

Radiowe Centrum Nadawcze zostało uruchomione we wrześniu 1999 r. 
Umożliwia słyszalność I Programu Radia w całym kraju i poza jego 
granicami. Dwa maszty nadawcze o imponującej wysokości stanowią 
również atrakcję turystyczną. 

Dom w Solcu Kujawskim Dom wybudowany w latach 1891-1903, obecnie szkoła zawodowa, dom i 
ogrodzenie wpisane w rejest zabytków.
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1 Gmina Białe Błota

2 Gmina Dobrcz

 Imprezy, zespoły folklorystyczne

Dożynki (co roku odbywają się w innym sołectwie)
Gminny dzień sportu
Rajd Rowerowy
Wianki/Lisi Ogon
Święto latawca/ Przyłęki
Spływ Kajakowy Odrodzonym Kanałem Bydgoskim
Zespoły:

"Łochowianie"

Triathlon- Mistrzostwa Polski na dystansie IRONMAN/ Borówno
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Majówka w Strzelcach Dolnych
„Rodziny na start”/ Stronno
Dzień kobiet/ Dobrcz
Dzień kobiet/ Stronno
Święto Rogala/ Wudzynek
Sołtysiada/  Budzyń
Dożynki Gminne/ Dobrcz
"Święto Śliwki"/ Strzelce Dolne
Konkurs na szopki Bożonarodzeniowe
Konkurs "Palmy i pisanki"
Festyn sołectw/ Kotomierz
Sołtysiada/ Wudzyn
Ogniska integracyjne organizowane w poszczególnych sołectwach
"Święto Wisły"/ Kozielec
"Święto Rabarbaru"/ Trzebień
"Święto Chleba" / Gądecz
"Smak Trzech Dolin" / Gądecz
Zespoły folklorystyczne:

"Kwiaty Jesieni"



3 Gmina Koronowo

4 Gmina Nowa Wieś Wielka

5 Gmina Osielsko Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Festyn z okazji Dnia Dziecka/ Osielsko
Festyn z okazji Dnia Dziecka/ Maksymilianowo
Festyn parafialny w Niemczu
Charytatywny Festyn w Żołędowie
„Święto Bożen”/ Bożenkowo
„Święto Borowika” / Bożenkowo 
Festyn Jarużynka/ Jaruży 
Święto Gminy - festyn dla mieszkańców 
Koncert świąteczny 

Koronowskie Impresje Kulturalno-Kulinarne 
"Smaki Lata" – konkurs kulinarny/co roku w innym sołectwie
Noc Świętojańska- Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szuwarowe Szanty”
Jarmark Cysterski wraz z Inscenizacją Bitwy pod Koronowem
„Lato, Pieczyska i Śpiew, Ryszard Smęda Zaprasza” – Arie operowe nad Zalewem Koronowskim 
Festiwal Kapel Podwórkowych 
Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa 
Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice p.w. WNMP/ Koronowo
Dożynki Gminne 
Mały Jarmark Rękodzieła 
"Święto Lipy i Zapachu Maciejki"/ Nowy Dwór, 
"Święto ziemniaka"/ Bytkowice. 

Imprezy:

Rodzinny Rajd Rowerowy i Festiwal Sportowo-Turystyczny
Manewry Kajakowe - Pętla Olimpińska
Ogólnopolski Turystyczny Samochodowy Rajd Grzybobrania
Bieg Sylwestrowy
'Śliwka Fest" - przegląd muzyczny
Święto Latawca
Dożynki Gminne
Turniej Tańca "Pierwszy Krok"
Sołtysiada
Zespoły folklorystyczne:

"Brzozowiacy"



6 Gmina Sicienko
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2 Dobrcz

Koronowo3

"Powidła Strzeleckie",  "Powidła Kozieleckie", marynowana fasolka Kozielecka, serek topiony i nalewki 
produkowane przez panią Marię Michalską i koło gospodyń wiejskich z Kozielca, chleb gądecki (Urszula Łącka-
Mele), chleb gądeczkowski (p. Urszula Łącka-Mele)

Garncarz pan Tomasz Poraziński/ Koronowo

Białe Błota

Imprezy:

"Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych Inspirowanych Poezją"
Rajd długodystansowy "Tamtendyk"ni Solca Kujawskiego
Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych- "Terapia Smiechem"
Regionalny Przegląd Artystycznej Twórczości Seniorów " Zielono mi"/ Soleckie Centrum Kultury
Dni Solca Kujawskiego
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Mistrzostwa Polski i Województwa Karate Kyokushin
Mistrzostwa Polski i Województwa w badmiontonie
Zespoły, stowarzyszenia: 

"Solecczanie"
Stowarzyszenia i organizacje:

Ochotnicz Straż Pożarna, która powstała w 1886 roku, 
Bractwo Kurkowe
Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego- funkcjonuje od 1979 roku,
Stowarzyszenie rozwoju Solca Kujawskiego- funkcjonuje od 2001r.

Tradycyjne zawody, kulinaria

Cykl imprez organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii:"Postaw na rodzinę": jak Festyn "Hej sobótka, 
sobótka" czy "Wszystkie rzeczy nasze są"
Majówka- impreza plenerowa,
Rajd rowerowy " Na dwóch kołach przez gminę"
Turniej Piłkarski o Szablę Komendanta
Festyn Rodzinny / Dąbrówka Nowa
Piknik Dożynkowy/ Samsieczno
Dożynki / Sicienko
Turniej Sołectw
Spotkania muzyczne pod strzechą
Konkurs Recytatorski o Pióro Wójta Gminy
Obchody Święta Kupały ( Noc Świętojańska)

1

Kowalstwo artystyczne, Pan Jan Konecki/ Stary Jasiniec 

Pracowania ceramiczna/ Kruszyn Krajeński i Białe Błota



4 Nowa Wieś Wielka
5 Osielsko
6 Sicienko
7 Solec Kujawski

Źródła: Ankiety przygotowane przez poszczególne gminy, strony internetowe poszczególnych gmin i parafii, www.naszekujawsko-pomorskie.pl, 
www.polskiezabytki.pl, przewodnik " Powiat bydgoski dla aktywnych"  

Pszczelarz Pan Jan Szefler - posiada 80 czynnych uli/Strzelewo

Pracownia Kowalstwa Dawnego „Rosz”, Patryk Mikołajewski
BIO Belik, BiR Bielik - wypiek chleba


