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 województwo kujawsko - pomorskie

powiat tucholski

 powierzchnia: 252 km²

 liczba mieszkańców: 6678 (2013)

 lesistość: 68,3%

 liczba sołectw: 14

PODSTAWOWE DANE



 lasy – ca 70% powierzchni – Bory Tucholskie

 wody:

 rzeki: Brda, Stążka, Rakówka

 21 jezior

 obszary chronione:

Tucholski Park Krajobrazowy  (częściowo)

Wdecki Park Krajobrazowy (częściowo)

OSOP „Natura 2000”

ZASOBY PRZYRODNICZE





 Rezerwat „Dolina rzeki Brdy”

 Rezerwat  „Źródła rzeki Stążki”

 Rezerwat „Bagna nad Stążką”

 Rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona 
Wyczółkowskiego  w Wierzchlesie

 Rezerwat cisów „Jelenia Wyspa”

 165 pomników przyrody

2 ścieżki przyrodniczo - edukacyjne



ZASOBY PRZYRODNICZE



Widok na ścieżkę przyrodniczą w Trzebcinach



kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża 
Św., plebania, ogrodzenie murowane i teren 
przykościelny z drzewostanem

figura św. Rocha z lipami – pomniki przyrody

ZASOBY MATERIALNE



ZASOBY MATERIALNE

●12 XIX-wiecznych cmentarzy poewangelickich
●poligon Heidekraut (testy rakiet  V-2)
●domy mieszkalne z XIX w.   
●kapliczki i krzyże przydrożne



ZASOBY MATERIALNE

Kultura borowiacka



Stawiamy na rozwój turystyki

●działamy na podstawie uchwalonego partycypacyjnego Programu Rozwoju 
Turystyki w Gminie Cekcyn
●szkolimy kwaterodawców i właścicieli gospodarstw agroturystycznych
●mieszkańcy stworzyli 2 wioski tematyczne: Grzybową w Krzywogońcu oraz 
Borowiacką w Nowym Suminie
●powstała trasa do nordic walking
●wspólnie z mieszkańcami stworzyliśmy 6 gier terenowych typu questy
●„ukryliśmy” 38 skrzynek geocaching'owych
●wspólnie z organizacją pozarządową wytyczyliśmy i oznakowaliśmy 3 leśne 
szlaki rowerowe o łącznej długości ponad 110 km
●ustawiliśmy 18 „mówiących kamieni” kodami QR
●stworzyliśmy Gminny Portal Turystyczny
●w celach promocyjnych uruchomiliśmy „Antrejkę” - Galerię Produktów 
Lokalnych



Wioska Borowiacka w Nowym Suminie



Inwestujemy w infrastrukturę 
turystyczną

●zagospodarowanie turystyczne plaż w Cekcynie,  Trzebcinach i 

Krzywogońcu

●trzypoziomowe pole do minigolfa

●przebudowa dawnych remiz strażackich na ośrodki turystyczne 

oraz „Starej Szkoły” na bazę biwakową

●wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów szosowych

●miejsca postojowe przy jeziorach i na szlakach rowerowych

●amfiteatr w Cekcynie, gdzie odbywają się liczne koncerty i 

spektakle



Plaża nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim



Pole do minigolfa



Plaża w Trzebinach



Wypożyczalnia sprzętu



Amfiteatr w Cekcynie



Inwestujemy w infrastrukturę 
sportową

●pełnowymiarowa hala widowiskowo sportowa 

z 2 siłowniami

●boiska wielofunkcyjne

●trawiaste boisko do piłki nożnej

●kompleks boisk „Orlik”

●kajaki do kajak polo

●19 placów zabaw

●pole do minigolfa



Hala widowiskowo - sportowa



Boisko wielofunkcyjne



Inwestujemy w edukację

●na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 

gimnazjum

●w Cekcynie istnieje Przedszkole Gminne  i 4 zmodernizowane 

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

●30 tablic interaktywnych

●wskaźnik wychowania przedszkolnego na poziomie 65 %



Gimnazjum w Cekcynie



Pracownia komputerowa



Inwestujemy w ludzi

●12 prężnie działających świetlic wiejskich

●szkolenia dla instruktorów świetlic

●Gminny Ośrodek Kultury z bogatą ofertą zajęć

●14 organizacji pozarządowych ( + 11 OSP)

●6 grup zabawowych dla dzieci 0-3 lat

●Nieformalna Grupa Seniorów „RAZEM”

●Orkiestra „Campanella”

●Zespół Wokalny „Cisowianie”



Orkiestra „Campanella”



Zajęcia manualne w GOKu



Nieformalna Grupa Seniorów „RAZEM”



Inwestujemy w przyszłość...

W celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowego zainwestowaliśmy 
w budowę infrastruktury internetowej w
miejscach nieopłacalnych dla podmiotów komercyjnych

●wybudowaliśmy 15 km sieci światłowodowej
●postawiliśmy 12 węzłów radiowych
●stworzyliśmy centrum zarządzania siecią
●10 jednostek otrzymało sprzet komputerowy
●200 gospodarstw domowych uzyskało bezpłatny dostęp do 
internetu
●100 gospodarstw otrzymało sprzęt komputerowy



...z przekonaniem, 
że najważniejszy jest człowiek



Dziękujemy za uwagę.


