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Pałuki
Bogactwo zwartych kompleksów leśnych, duża ilość dobrze zagospodarowanych jezior, rozwinięta
baza turystyczna i coraz większa sieć gospodarstw agroturystycznych, muzea, liczne zabytki oraz
szlaki turystyczne to niewątpliwy atut Powiatu Żnińskiego.
Warunki naturalne występujące na terenie Pałuk sprzyjają uprawianiu różnych form turystyki
aktywnej. Każdy miłośnik ruchu znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie.
Malownicze, atrakcyjne trasy i szlaki zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Spragnionych słońca i kąpieli zapraszają ośrodki wypoczynkowe, obiekty rekreacyjne i hotele,
zapewniające swoim gościom wygodny i atrakcyjny pobyt.

Liczne jeziora i rzeki pozwalają na uprawianie sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, windsurﬁng i
kajakarstwo. Bogactwo ryb w pałuckich jeziorach przyciąga wielu wędkarzy.
Miejscowe lasy są miejscem wycieczek rodzinnych ,to raj dla miłośników przyrody, grzybobrania a
także polowań.
Na terenie Powiatu Żnińskiego istnieje bardzo dobra baza sportowa: boiska do piłki nożnej, hale
sportowe, korty tenisowe, boiska do gry w hokeja na trawie.
Amatorzy strzelectwa i nurkowania powinni wybrać się do Piechcina, gdzie znajduje się profesjonalna
strzelnica sportowa oraz Baza Nurkowa.
Wypad na Pałuki to idealny pomysł dla osób potrzebujących odpoczynku od zgiełku miejskiego, a
także poszukiwaczy wrażeń.

Zabytki i atrakcje
Do dzisiejszego dnia przetrwały na Pałukach zabytki sięgające średniowiecza architektury gotyckiej.
Wręcz znikome relikty architektury romańskiej reprezentują granitowe ciosy z pierwszego kościoła
romańskiego w Żninie z około 1148 r. Kamienie umieszczono w ścianach obecnego kościoła farnego w
Żninie. Od północy na jednym z granitów widnieje ryt przedstawiający jeźdźca i wiąże się on z
analogicznymi rytami na budowlach romańskich Inowrocławia i Kruszwicy.
Pozostało sporo zabytków architektury gotyckiej takich jak; kościół w Cerekwicy (XIII w.), ruiny Zamku
w Wenecji, kościoły w Żninie, Żernikach i wieża ratuszowa na rynku w Żninie.

Ciekawą budowlą barokową jest drewniany kościół w Gąsawie (1674 r).
Zachowały się także liczne dwory z XVII i XIX wieku. Perłą architektury dworskiej na Pałukach jest
klasycystyczny pałac w Lubostroniu, zbudowany w 1800 roku. [1]
Z innych dworów zachowanych w dobrym stanie na uwagę zasługują: późnoklasycystyczny dwór w
Brzyskorzystewku (1873 r.), neogotycki pałac w Górkach Dąbskich (1870 r.), neogotycki pałac w
Kąłdrąbiu (1870 r.), barokowy zespół dworski w Marcinkowie Górnym (I połowa XVII w.). Interesujące
cechy posiada budownictwo drewniane wiejskie, sięgające swoimi korzeniami do łątkowo sumikowego stylu łużyckiego Biskupina.

Sztuka i folklor
Do dziś kwitnie na Pałukach twórczość ludowa taka jak: rzeźba o charakterze religijnym i świeckim,
hafciarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo i kowalstwo artystyczne.
Działają w powiecie żnińskim liczne zespoły folklorystyczne, kultywujące taniec i muzykę ludową,
występujące w charakterystycznych strojach pałuckich.

Zabytki kultury materialnej, historyczna przeszłość regionu są bogato eksponowane w rezerwacie
archeologicznym w Biskupinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie (Baszta i Magistrat), Muzeum Kolei
Wąskotorowej w Wenecji, w Zespole Pałacowy [1]m w Lubostroniu. Izba Tradycji w Barcinie eksponuje
bogatą historię tego miasta i okolicznych miejscowości.

Wycieczka kolejką wąskotorową
Odcinek Szlaku Piastowskiego można zwiedzać kolejką wąskotorową, zwaną popularnie „ciuchcią”.
Podróż tym pojazdem to niesamowite przeżycie. Ze stacji w Żninie do Gąsawy jedzie się około 45
minut. Kolejka parowa wydaje odgłosy rodem z wiersza Tuwima i nie przekracza prędkości 30 km/h.
Żnin to pierwsza ważniejsza stacja „ciuchci”. Miasto posiada ponad 700-letnią historię. Położone jest
między jeziorami: Żnińskim Dużym i Żnińskim Małym. Znajdowała się tu dawniej rezydencja
zamieszkiwana przez arcybiskupów. Naprzeciw farnego kościoła św. Floriana z XV w. znajduje się
sufragania (klasycystyczny dwór), zbudowana ok. 1795 r. Obecnie tutaj mieści się Muzeum Sztuki
Sakralnej. W gotyckiej wieży z XV wieku, pozostałości dawnego ratusza, znajduje się z kolei Muzeum
Ziemi Pałuckiej.

W Wenecji pociąg zatrzymuje się między ruinami zamku z XIV w., a Muzeum Kolei Wąskotorowej.
Polska Wenecja to wieś leżąca w samym sercu pałuckiej ziemi, na wąskim przesmyku między dwoma
jeziorami: Weneckim i Biskupińskim, blisko małego jeziorka Skrzynka.
Jak się to stało, iż zamek i wieś noszą egzotyczne miano - trudno dziś dociec. Powiadają, że jeden z
panów zamku wziął sobie za żonę pannę, marzącą o urokach Adriatyku. Gdy przywiózł ją do swej
rodowej siedziby miał jej rzec: Masz tu swoją Wenecję! i tak już zostało.
W Muzeum Kolei Wąskotorowej w chwili obecnej można zobaczyć kilkanaście parowozów różnych
typów, wagony z ekspozycją sprzętu i umundurowania kolejarskiego. Zaskoczeniem dla wszystkich
może być fakt, że odległość między szynami w wąskim torze, to zaledwie 60 cm, podczas gdy
normalny ich rozstaw to prawie 1,5 metra. Muzeum powstało w 1972 roku i wciąż cieszy się ogromną
popularnością. Wstęp – ulgowy 3 zł, przewodnik 17 zł za grupę.
Wzniesiony w Wenecji na przełomie XIII i XIV stulecia zamek należał do potężnego, wielkopolskiego
rodu Nałęczów. Pod koniec XIV stulecia, za czasów króla Jagiełły, panem zamku był ostatni
przedstawiciel tego rodu, kasztelan nakielski, generalny sędzia województwa kaliskiego, dziedzic
ogromnej fortuny, Mikołaj Nałęcz Chwałowic. Mówiono o nim różnie. Dla jednych był to pan
gospodarny, mądry, sprawiedliwy, inni twierdzili, iż był wcieleniem wszelkiego zła, za życia zadawał
się z szatanem i stąd też uzyskał ów straszliwy przydomek: Diabeł Wenecki. Tak też w swej kronice
nazywa go Długosz. Legenda głosi, iż pewnej nocy, gdy na weneckim zamku ucztowano hucznie i
wesoło, znienacka rozszalała się burza. W zamczysko uderzył piorun. Nikt z domowników ani z gości
nie ocalał, zamek zamienił się w ruinę, grzebiąc pod zwałami murów ogromne skarby. Od tego czasu z
zasypanych lochów słychać jęki, brzęk łańcuchów, zawodzenie. To Diabeł Wenecki, przykuty do swych
skarbów, czeka na wyzwolenie.

Kolejnym przystankiem jest rezerwat archeologiczny w Biskupinie, widoczny z daleka z okien kolejki.
Prezentuje on pozostałości drewnianego osiedla kultury łużyckiej sprzed 2500 lat. Na terenie
wykopalisk, w pawilonie muzealnym istnieje stała wystawa zatytułowana "Świt Historii nad jeziorem
Biskupińskim" , poświęcona jest Biskupinowi i jego okolicy.
Zrekonstruowano również część osady z falochronem, łamaczem kry, wałem obronnym, bramą,
ulicami i dwoma rzędami domów. Ciekawostkę stanowi przeniesiona w 1973 roku z pobliskiej wsi
drewniana chata pałucka z 1820 roku. Na terenie rezerwatu można spróbować swoich sił w strzelaniu
z łuku, przejechać się na koniu, wybić własną monetę, itp. Wstęp: normalny – 7 zł, ulgowy 5 zł.
[1]

Kolejka kończy swoją trasę w Gąsawie. Najciekawszym zabytkiem, jaki można podziwiać w tej wsi, jest
zbudowany z modrzewia w końcu XVII wieku kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Obok drewniana
dzwonnica z XVIII/XIX wieku. Zachował się tu również dawny układ miejski z dużym rynkiem pośrodku.

Szlaki piesze
Szlak Piastowski - czerwony
Żnin PKP – Camping – Wenecja – Biskupin – Marcinkowo Dolne – Rogowo – Rzym – Recz PKS
Szlak Piastowski to jeden z najważniejszych szlaków turystycznych w Polsce. Przebiega przez
miejscowości związane historycznie z początkami państwa polskiego. Na szlaku znajdziemy liczne
muzea, zabytki, rezerwaty archeologiczne. Przebiega od Poznania poprzez Lednicę, Gniezno, Strzelno,
Kruszwicę, Inowrocław, Żnin, Biskupin i inne.
Długość: 28,7 km
Obiekty warte uwagi podczas wędrówki:
- kościół p.w. Św. Floriana z XV w , dwór arcybiskupów Gnieznińskich, wieża ratuszowa,
- Muzeum Kolei Wąskotorowej , ruiny zamku Diabła Weneckiego, kościół p.w. Narodzenia NMP z XIX
w.,
- Muzeum i Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie,
- wiatrak , dworek z XVIII w i dąb Chrobry w Rzeczu.
Szlak Pałucki - niebieski
Gąsawa PKS – Komratowo – Oćwieka PKS – Wiktorowo – Wójcin – Kierzkowo – Młodocin – Pturek –
Lubostroń – rz. Noteć – Smerzyn – Łabiszyn Rynek
Długość: 41 km
Podczas wędrówki warto zwrócić uwagę na:
- ciekawe pałuckie krajobrazy,
- drewniany kościół p.w. Św.Mikołaja z XVII w. w Gąsawie,
- „ Żródełko św Huberta” – pomnik przyrody,
- pomnikową aleję starych drzew,

- zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu.

Szlak Wenecki - czarny
Wenecja Górna PKS – Kuźnia – Wenecja Dolna (muzeum)
Długość: 2 km
Obiekty warte uwagi podczas wędrówki:
- Muzeum Kolei Wąskotorowej,
- Ruiny zamku Mikołaja Nałęcza, zwanego Diabłem Weneckim z XIV w.,
- kościół p.w. Narodzenia NMP z XIX w.,
- budynek dawnej kuźni z pocz. XX w.
Szlak Leszka Białego - zielony
Janowiec Wielkopolski PKP – rzeka Wełna – Zrazim – Żerniki Kościół – rzeka Wełna, kładka – Skórki –
Szkółki – Rzym PKS
Długość: 15,5 km
Obiekty warte uwagi podczas wędrówki:
- kościół p.w. Św. Mikołaja z XIX w. oraz pomnik Walki i Męczeństwa w Janowcu Wlkp.,
- Kościół p.w. Narodzenia NMP z XV w w Żernikach,
-kościół p.w. św. Katarzyny z XIX w w Skórkach.
Szlak Cysterski [2]
Przez Pałuki przebiega fragment Szlaku Cysterskiego w Polsce. Obiekty związane ze szlakiem
skupione są wokól Wągrowca.

Szlaki wodne
Szlak Gąsawki
Oćwieka – Gąsawa – Jezioro Godawskie – Jezioro Biskupińskie – Jezioro Weneckie – Jezioro
Skarbienickie – Jezioro Małe Żnińskie – Jezioro Sobiejuskie – Dąbrówka Słupska – Słupy – Szubin –
Rynarzewo – rz. Noteć – Zamość
Długość: 58 km
Szlak łatwy dla początkujących kajakarzy. W górnym biegu rzeki od Oćwieki do j. biskupińskiego
występują płycizny porośnięte trzciną. Przy niskim stanie wody odcinek ten może być uciążliwy
Szlak Strugą Foluską
Barcin – Jezioro Wolickie – Jezioro Kierzkowskie – Jezioro Ostrowieckie – Jezioro foluskie-przenioska 250
m – Jezioro Grzmiąca – Jezioro Chomiąskie – Chomiąża Szlachecka
Długość: 21 km [1]

Szlak Wełny [3]
Rogowo – Jezioro Rogowskie – Szkółki – Jezioro Tonowskie – Jezioro Wlkp. - Mieścisko – ujście Nielby –
Wągrowiec
Długość: 38,5 km

Imprezy cykliczne
Walory przyrodnicze regionu, piękne krajobrazy, zabytki i muzea oraz ciekawe imprezy turystyczne,
kulturalne i sportowe przyciągają do Żnina i jego okolic ok. 300 tys. turystów rocznie. Najważniejszymi
wydarzeniami są:
Mistrzostwa Motorowodne
Organizator: Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "Baszta"
Termin: lipiec
Miejsce: Jezioro Żnińskie Małe
Zawody różnej rangi (Mistrzostwa Polski, Europy, Świata) rozgrywane nieprzerwanie od 30 lat.Każdego
roku ten niezwykle widowiskowy sport przyciąga do stolicy regionu wile tysięcy widzów , zapewniając
im mnóstwo emocji. Zmaganiom sportowym towarzyszą pikniki i koncerty. Jest to jedna z najbardziej
znanych zarówno w Polsce jak i zagranicą, imprez odbywających się na terenie Powiatu Żnińskiego.

Festyn Archeologiczny w Biskupinie [4]
Organizator: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Termin: trzeci tydzień września
Jedna z największych tego typu imprez w Europie. Trwający 9 dni festyn jest niesamowitym świętem
historii, doskonałą okazją do nauki poprzez zabawę. W tym czasie osada w Biskupinie staje się
miejscem prezentacji prastarych rzemiosł, obyczajów, codziennego życia przed wiekami i w różnych
kulturach. Całej imprezie towarzyszy muzyka i taniec, walki wczesnośredniowiecznych wojowników,
strzelanie z łuku, lepienie glinianych garnków, bicie monet. Tutaj każdy gość może wziąć udział w
pokazie i samodzielnie wykonać narzędzie czy przedmiot tak, jak robiono to przed wiekami.
Dodatkową atrakcją jest możliwość rejsu po jeziorze Biskupińskim łodzią ”Welet”, będącą
rekonstrukcją wczesnośredniowiecznej łodzi słowiańskiej. O atrakcyjności imprezy świadczą dziesiątki
tysięcy turystów odwiedzających osadę w czasie jej trwania. Przyjeżdżają oni z różnych stron Polski i
Świata, aby uczestniczyć w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.
Jesień na Pałukach
Organizator: Żniński Dom Kultury [5]
Termin: wrzesień
Miejsce :Żnin
Impreza organizowana już od ponad 30 lat i każdego roku przyciąga rzesze turystów i mieszkańców
regionu. Jest to największa i najważniejsza z cyklu imprez integracyjnych organizowanych na terenie
Pałuk. Stanowi doskonałą okazję do poznania sztuki ludowej i tradycji Pałuk oraz sąsiednich
regionów. Corocznie w niedzielę , w żnińskim Domu Kultury odbywa się Zjazd twórców Ludowych
Pałuk, Kujaw, Kaszub, Krajny, Borów Tucholskich, Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej. Następnie na
rynku rozpoczyna się jarmark sztuki ludowej oraz spotkanie kapel i zespołów folklorystycznych.

[1] Rzesze

uczestników imprezy mają możliwość podziwiania i nabycia rzeźbionych świątków ,
drewnianych zwierząt, wyrobów z wikliny i gliny, malowanej ceramiki czy tez ręcznie wykonanych
ozdób .W czasie imprezy ma miejsce wręczenie nagród marszałka województwa w Konkursie
Aktywności Artystycznej.
Adrenalina na Pałukach
Organizator: Polski Związek Sportów Latawcowych z siedzibą w Gąsawie
Termin: maj
Miejsce: okolice Żnina, Brzyskorzystwi, Gąsawy, Biskupina
Bardzo ciekawa i widowiskowa impreza. Są to zawody o randze międzynarodowej. Składa się na nie
kilka konkursów, w tym Międzynarodowe Zawody Motoparalotni, Mistrzostwa Polski Trajek (wózek +
motoparalotnia), Otwarte Mistrzostwa Polski w Buggy (wózek z latawcem). Zawodom towarzyszą
niezwykle atrakcyjne i widowiskowe pokazy, w tym m.in. pokazy motoparalotni i paraplanów,
latawców gigantów, pociągowych, akrobacyjnych i dziecięcych, pokazowe loty balonem z możliwością
lotów pasażerskich oraz wystawa sprzętu lotniczego i latającego.
Konkurs Pojazdów Konnych
Organizator: Pałac Lubostroń [6]
Termin: druga połowa czerwca
Miejsce: zespół pałacowo – parkowy w Lubostroniu
Impreza adresowana jest do miłośników koni i powózek. Składa się z dwóch konkurencji: pokaz i
powożenie. Prezentowane zaprzęgi, jak i sami powożący, swoją charakteryzacją nawiązują do
elementów dawnej tradycji. Dzięki temu konkurs jest doskonałą okazją do przywrócenia szczególnego
klimatu pałacowego w Lubostroniu oraz ukazania go szerszej publiczności, gdyż co roku na konkurs
zjeżdża mnóstwo widzów.
Muzyka w Świetle Księżyca
Organizator: Pałac Lubostroń [6]
Termin: lipiec
Miejsce: zespół pałacowo – parkowy w Lubostroniu
Czterodniowa impreza adresowana do miłośników muzyki i sztuki. Jest to największy festiwal
kulturalny na Pałukach. Składa się na niego cykl koncertów, którym towarzyszą wystawy, pokazy
mody i spektakle teatralne. Program muzyczny imprezy jest niezwykle różnorodny – od Bacha po jazz.
Niepowtarzalny klimat pałacowych wnętrz i ogrodu w stylu angielskim, sprawia, że Lubostroń jest
doskonałym miejscem do obcowania ze sztuką.

Nurkowanie
Baza nurkowa „Piechcin” [7]
Piechcin, 88-192 Piechcin
tel: +48 882 82 30 40

Piechciński akwen jest unikalny ze względu na swoją doskonałą przejrzystość wody i pionowe
wapienne ściany. Wielu nurkujących zna to miejsce a ci którzy go jeszcze nie znają teraz sami będą
mogli przekonać się o jego walorach! Jednych i drugich zapraszamy do nurkowania i spędzania czasu
nad jeziorem.
Zobacz ﬁlm z nurkowania w kamieniołomie Piechcin

[8]

Cennik i zasady wstępu:
Bilet wstępu dla osoby nurkującej
(parkowanie gratis)

12
zł

Osoba nienurkująca

2 zł

Instruktorzy mogą wykupić imienna
kartę wstępu upoważniającą do
nielimitowanego korzystania z
akwenu przez cały rok

50
zł

Osoba nienurkująca towarzysząca
nurkującej

0 zł

Instruktorzy i przewodnicy grup
zorganizowanych

0 zł

Samochód osobowy - parkowanie

5 zł

Nurkować można tylko podczas obecności współpracującego z nami instruktora wyposażonego w
wymagany przepisami sprzęt pierwszej pomocy (tlen) i po wypełnieniu odpowiednich dokumentów
oraz uiszczeniu opłaty.
Zapraszamy w każdy weekend roku bez konieczności telefonowania w godzinach od 10 do 14.
W dni powszednie wyłącznie na telefon: Maciej +48 882 82 30 40.

Wędkarstwo
Gospodarstwo Rybackie Łysinin
Łysinin 53, 88-410 Gąsawa
Tel. +48 52 302 50 13
Gospodarstwo oferuje możliwość wędkowania na jeziorach, w których możemy złowić wszystkie
gatunki ryb słodkowodnych.
Sprzedaż zezwoleń w biurze Gospodarstwa Rybackiego Łysinin od 7:00 do 15:00 oraz w kołach

wędkarskich.
Związek Rybacki "Pałuczanin" [9]
ul. Sienkiewicza 3a, 88-100 Żnin
Tel. +48 52 302 02 01
Biuro związku czynne jest we wtorki i piątki w godz. 17:00-19:00. W tym czasie turysta otrzyma pełną
informację o możliwości wędkowania na terenie Gospodarstwa Rybackiego Łysinin. Istnieje możliwość
zakupu zezwoleń na wędkowanie. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest posiadanie karty
wędkarskiej.
Gąsawski Związek Wędkarski
ul. M. Konopnickiej 2a/21, 88-410 Gąsawa
Tel. +48 52 302 50 60
Związek Wędkarski „Wełna” Rogowo
ul. 21 Stycznia 17 , 88-420 Rogowo
Tel. +48 52 302 42 66 / 302 78 71
Związek Wędkarski „Wielkopolanin”
ul. Kręta 10a/6, 88-430 Janowiec Wlkp.
Tel. +48 52 302 35 68
PZW Koło Wędkarskie nr 71 w Barcinie
ul. Lotników 15/34 , 88-190 Barcin
Tel. +48 52 383 20 18 / 566 08 03
PZW Koło nr 104 w Łabiszynie
ul. 11 Stycznia19/2 , 89-210 Łabiszyn
Tel. +48 52 384 44 14

Jazda konna
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jacek Sytek
Godawy 32, 88-410 Gąsawa
Tel. +48 52 560 02 22
e-mail : konie.godawy@op.pl [10]
Gospodarstwo specjalizuje się w organizacji aktywnego wypoczynku, a w szczególności jeździe konnej.
Oferta skierowana jest nie tylko do pasjonatów jazdy konnej, lecz dla wszystkich, którzy preferują
aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą.
Ośrodek Rekreacji Konnej „Rancho” Gospodarstwo Agroturystyczne [11]
Tomasz Goc
ul. 1-go Stycznia 43 , 88-400 Żnin
Tel. +48 52 302 01 66 / +48 501 147 560
e-mail: kontakt@rancho-agrowestern.org [12]
Gospodarstwo oferuje naukę jazdy dla początkujących ,spacery konne w terenie dla zaawansowanych,
trening prawidłowego ujeżdżania, zajęcia z hipoterapii, kadrę instruktorską.

[1]

Nadleśnictwa i koła łowieckie
Nadleśnictwo Gołąbki [13]
Gołąbki , 88-420 Rogowo
Tel. +48 52 302 49 05 / 302 49 11
e-mail: golabki@torun.lasy.gov.pl
Powierzchnia: 14869 ha

[14]

Rodzaj Drzewostanu: sosny-75% ; dęby-15 % ; olchy ; brzozy ; modrzewie ; bukowe
Rodzaj występującej zwierzyny: 136 gatunków ptaków, jelenie, sarny, lisy, dziki, borsuki
Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa pola biwakowe:
- w leśnictwie Łysinie, nad Jeziorem Chomiąskim
- w leśnictwie Niedźwiedzi Kierz, nad Jeziorem Ostrowickim
Nadleśnictwo Szubin [15]
Szubin Wieś 52 , 89-200 Szubin
Tel. +48 52 391 03 10
e-mail: szubin@torun.lasy.gov.pl [16]
Powierzchnia: 25 566,32 ha
Rodzaj Drzewostanu: dominuje drzewostan sosnowy-82% , dąb- 7,5% , olsza czarna- 4% , brzoza,
jesion.
Koło Łowieckie nr 122 „Diana”
Złotniki 2 , 88-420 Rogowo
Tel. +48 52 302 40 90
e-mail: diana122@op.pl [17]
Koło Łowieckie nr 123 „Rogacz”
Flantrowo 15 F , 88-430 Janowiec Wlkp.
Tel. +48 52 302 35 83 / 302 64 21
Koło Łowieckie nr 119 „Szarak”
ul. 1000-lecia 2/3 , 88-400 Żnin
Tel. +48 52 302 01 70
Koło Łowieckie nr 120 „Bażant”
Sulinowo 31a , 88-400 Żnin
Tel. +48 52 302 27 81
Koło Łowieckie nr 121 „Ryś”

ul. Leszka Białego 13 , 88-400 Żnin
Tel.+48 52 302 15 84
Koło Łowieckie nr 141 „Rogacz”
ul. Fordońska 168a, 85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 381 54 93, +48 52 315 38 35

Strzelnice
Piechcińskie Bractwo Kurkowe
ul.Radłowska 2 , 88-192 Piechcin
Tel. +48 52 383 72 54 / +48 609 702 481
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
ul. Ogrodowa 11 , 89-210 Łabiszyn [1]
Tel. +48 52 384 41 17
Liga Obrony Kraju Zarząd Gminny
ul. Topolowa 16 , 88-400 Żnin
Tel. +48 660 724 925

Żeglarstwo
Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie [18]
ul. Szkolna 18 , 88-400 Żnin
Tel. +48 52 302 21 84
e-mail: mkz.znin@wp.pl [19]
Klub Żeglarski Neptun [20]
ul. Wyzwolenia , 88- 190 Barcin
Tel. +48 507 065 286 [1]
Windsurﬁng Team Żnin [21]
ul. Wyczółkowskiego 11 , 88-400 Żnin
Tel. +48 601 657 921 , +48 604 300 079
e-mail: windsurﬁng@progbit.pl [22]

Wypożyczalnie sprzętu wodnego
Ośrodek Wypoczynkowy „Gród Piasta” [23]
Chomiąża Szlachecka
88-410 Gąsawa
tel. +48 52 302 54 65 / 303 24 25
e-mail: recepcja@grodpiasta.pl [24]
Ośrodek Wypoczynkowy „Relax”
Chomiąża Szlachecka

88-410 Gąsawa
Tel. +48 52 302 58 06
e-mail: owrelax@osir.inowroclaw.info.pl [25]
Ośrodek Wypoczynkowy „Roma” [26]
Ostrówce
88-410 Gąsawa
Tel. +48 52 560 28 92 / 302 14 24
e-mail: biuro@roma.paluki.pl [27]
Ośrodek Konferencyjno- Wypoczynkowy Wiktorowo [28]
Wiktorowo 22
88-410 Gąsawa
Tel. +48 52 315 39 29 / 315 39 30
e-mail: wiktorowo@wiktorowo.com [29]
Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy [30]
Smerzyn
89-210 Łabiszyn
Tel. +48 52 384 42 88 / +48 606 255 010
e-mail: nikodo@poczta.onet.pl [31]
[32]

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Wola [33]
Wola 17
88-420 Rogowo
Tel. +48 52 302 40 31
Ośrodek Wypoczynkowy „Reko” [34]
Wenecja 12
88-400 Żnin
Tel. +48 52 303 11 10
e-mail: reko@reko.com.pl [35]
Gospodarstwo Agroturystyczne „ Agro-Przystań”
Pturek 6a
88-190 Barcin
Tel. +48 52 551 91 74 / +48 660 811 053
Gospodarstwo Agroturystyczne „ Nad Strumieniem”
Rozalinowo 7
88-410 Gąsawa
Tel. +48 52 560 29 16 / 302 21 50
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Żurawiem” [36]
Skarbienice 1
88-400 Żnin
Tel. +48 52 302 04 66 / +48 698 718 143
e-mail: skarbienice@o2.pl [37]

