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Gmina Brzozie to gmina wiejska położona w północno-
wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, 
we wschodniej części powiatu brodnickiego. Sąsiaduje 
z gminami: Brodnica, Zbiczno, Grodziczno, Bartniczka, 
Kurzętnik oraz Lidzbark. 

Brzozie
„Najpiękniejsza gmina w Polsce”

Siedziba gminy wieś Brzozie

Powierzchnia gminy 93,7 km2

Liczba mieszkańców 3 871 (dane z 15.03.2021 r.)

11 Sołectw: Brzozie, Jajkowo, Janówko, 
Mały Głęboczek, Małe Leźno, Sugajno, Świecie, 
Trepki, Wielki Głęboczek, Wielkie Leźno, Zembrze;
6 Osad: Augustowo, Długi Most, Kantyła, Kuligi, 
Pokrzywnia, Sośno Królewskie, Topiele; 
1 Kolonia: Szerokie;
3 Części wsi: Kępa i Kwaśne (części wsi Wielki Głęboczek, 
Trepki Smolne (część wsi Trepki).
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Rejony turystyczne
80% obszaru gminy jest w mniejszym lub większym stopniu 
chronione. W jego obrębie można wyróżnić:
• Pojezierze Brodnickie 

obszar pierwszej kategorii pod względem atrakcyjności
turystycznej w skali kraju. Nazywane jest „Krainą 101 jezior”.

• Brodnicki Park Krajobrazowy 
(zachodnia część gminy), polodowcowa rzeźba o zróżnicowanym 
krajobrazie, pagórkowate tereny poprzecinane rynnowymi, 
czystymi jeziorami. 

• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 
(wschodnia część gminy), to urozmaicona rzeźba terenu, strome 
jary, jeziora rynnowe, naturalne lasy grądowe, bogactwo roślin 
oraz różnorodność zwierząt.

• Dolina Drwęcy
w tym: Rezerwat Przyrody Rzeka Drwęca – rezerwat 
ichtiologiczny na całej długości: Bagienna Dolina Drwęcy (odcinek 
w okolicach Jajkowa, Wielkiego Głęboczka), specjalny obszar uznany 
za ostoję ptactwa o randze europejskiej Natura 2000. Turystyka

Gmina Brzozie to malowniczy, polodowcowy teren o podgórskim 
charakterze, z zalesieniami, jeziorami oraz bogatym światem fauny 
i flory. Ten przepiękny krajobraz, czyste powietrze, natura oraz 
spokój dają możliwość zdrowego wypoczynku.

Drwęca – spływy kajakowe
Szlak Drwęcy uważany jest za jeden z najpiękniejszych szlaków 
kajakowych w Polsce. 
Ciekawą trasą będzie spływ na odcinku Topiele – Świecie, przez 
obszar specjalnej ochrony Natura 2000. Jest to idealne miejsce dla 
osób lubiących naturę i spokój, chcących podziwiać środowisko 
naturalne, niezakłócone ludzkim działaniem. Rzeka wije się 
urozmaiconym krajobrazem wśród bagien i podmokłych łąk, które 
są siedliskiem wielu gatunków ptaków. Na spływ po Drwęcy można 
wybrać się indywidualnie lub grupą zorganizowaną.

Gmina Brzozie
znajduje się w granicach 

Zielonych Płuc Polski, 
czyli terenu o wysokich

wartościach przyrodniczych
i krajobrazowych.
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Wypożyczalnie kajaków w okolicy:
• Wypożyczalnia kajaków, spływy kajakowe „KORSARZ” 

Brodnica, tel. 697 754 161 / 691 525 405, www.kajakibrodnica.pl 
• Wypożyczalnia kajaków oraz rowerów wodnych

„Spływy Drwęcą”
Brodnica, tel. 606 898 322, www.splywybrodnica.pl 

• Kajakpasja.pl – spływy kajakowe Drwęcą
Brodnica, tel. 606 207 139, www.kajakpasja.pl 

• Kajak CBR – spływy kajakowe na Pojezierzu Brodnickim
Brodnica, tel. 500 159 361 

• PPHU Adam Kopiczyński – spływy kajakowe Drwęcą
Nowe Miasto Lubawskie, tel. 604 507 012 / 668 497 751
www.splywydrweca.pl

• Kajakolandia.pl – wypożyczalnia kajaków 
Nowe Miasto Lubawskie, tel. 600 164 381

• Wypożyczalnia Kajaków LIBRA Waldemar Cellary
Nowe Miasto Lubawskie, tel. 693 057 571 / 56 474 31 97
www.kajakidrweca.pl

Ogólnodostępne strefy aktywności fizycznej, 
wypoczynku i rekreacji
Brzozie - „Orlik 2012”, boisko piłkarskie (sztuczna murawa), boisko 
wielofunkcyjne (koszykówka, tenis), budynek sanitarny. 
Brzozie 51C. 53.327153, 19.607195
Jajkowo - boisko piłkarskie, siłownia plenerowa, wiata 
wypoczynkowa. 53.298969, 19.501277
Wielkie Leźno – boisko piłkarskie, siłownia plenerowa. 53.289415, 
19.685749
Wielki Głęboczek:
– osiedle przy drodze krajowej nr 15 – wiata wypoczynkowa, 
siłownia plenerowa, kręgielnia plenerowa, możliwość gry w piłkę. 
53.317290, 19.531503
- skwer przy świetlicy – wiata wypoczynkowa, plac zabaw. 
53.321202, 19.540604

Gminne miejsca wypoczynku i rekreacji nad wodą:
Janówko – plaża nad jeziorem Janowskim: pomost pływający, 
przebieralnia; 
Zembrze – plaża nad jeziorem Sosno: pomost drewniany, przebieralnia; 
Wielki Głęboczek – plaża nad jeziorem Głęboczek: pomost 
pływający, przebieralnia.

Jeziora
Na terenie gminy znajduje się 9 jezior powyżej 10 ha. 
W większości są to jeziora rynnowe, o podłużnym kształcie, 
z urozmaiconą linią brzegową, o wysokiej klasie czystości. 

Wędkarstwo
Jezioro Wielkie Leźno – 92,4 ha, maks. gł. 4,1 m; śr. gł. 0,8 m, 
raj dla łowców szczupaków. Rybostan jeziora: leszcze, płocie, liny, 
wzdręgi, węgorze. Między dwiema wyspami, które znajdują się na 
jeziorze warto poświęcić chwilę na okonie. Na akwenie jest zakaz 
używania silników spalinowych. Okres ochronny od 1 marca do 31 
lipca obejmuje całą zatokę w zachodniej części jeziora.

Jezioro Głęboczek (połączone z jeziorem Forbin) – 25,6 ha, 
gł. maks. 18,0 m; gł. śr. 6,8 m; idealne dla łowców białoryby. 
Rybostan jeziora: leszcze, liny, płocie, węgorze, szczupaki, sandacze. 
Jezioro Głęboczek, przez niektórych wędkarzy nazywane 
„sportowym”, jest często areną zawodów wędkarskich z brzegu. 

Jezioro Forbin (połączone z jeziorem Głęboczek) – 26 ha, 
gł. maks. 18,0 m; gł. śr. 6,8 m; atrakcyjne dla łowców okoni. Akwen 
dla freederowców z dobrą dostępnością z brzegu. Można trafić na 
duże płocie, leszcze oraz liny.

Jezioro Sopień – 26,9 ha, gł. maks. 13,2 m; gł. śr. 3,3 m; występują 
tu piękne okazy karpi i dużych amurów. Rybostan jeziora: leszcz, płoć, 
karp, krąp, okoń, szczupak, węgorz, lin. Jezioro otoczone lasem, 
z łatwością można też znaleźć miejsce do wędkowania.

Jezioro Janówko – 63,2 ha, gł. maks. 12,6 m; gł. śr. 6,3 m; 
najczęściej poławiane gatunki ryb to płoć, leszcz, okoń, szczupak, 
lin, tołpyga. Kilka zatoczek stanowi znakomite miejsce połowu 
drapieżników i lina. Jezioro znane z medalowych okoni, a także 
dorodnych węgorzy.

Jezioro Sośno Królewskie Małe – 48,1 ha, gł. maks. 11,8 m; 
gł. śr. 1.0 m; w południowej części wcina się w szeroki półwysep. 
Urozmaicony rybostan, dobry przyrost lina, można trafić na ryby 
drapieżne.

Łowisko Głęboczek - 5 h, łowisko komercyjne, przeważa karp 
i amur. Spory, regularnie zarybiany akwen z dużymi zadaszonymi 
stanowiskami, z miejscami dla całej rodziny, tel. 606 773 510 

Łowisko Małe Leźno - 28 h, gł. maks. 0,8 m; gł. śr. 6,4 m; łowisko 
wędkarskie średniej głębokości 2 m. Na miejscu do dyspozycji jest 
11 pomostów. Możliwość złowienia ryby takich jak karp, amur, 
tołpyga, szczupak, okoń, karaś, japonka, węgorz, tel. 56 611 06 27
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Szlak niebieski Górzno - Bachotek 
(Stanica Wodna)
Długość 44 km, Szlak z Górzna do Bachotka przebiega przez 
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Na terenie gminy 
Brzozie biegnie m. in. przez Małe Leźno (18,3 km) – Obrazik (tablica 
upamiętniająca przemarsz armii Napoleona), Zembrze (23,0 km) 
- młyn wodny drewniany z początku XX w (zabytek techniczny), 
Janówko (26,7 km) – 3 km na płd.-zach. znajduje się grodzisko 
wczesnośredniowieczne czynne w X-XV w. (Długi Most), Mały 
Głęboczek (30,1 km) - głaz narzutowy, Jajkowo (39,2 km) – ruiny
dworu klasycystycznego z II poł. XIX w.

Obrazik
Przysiółek Małego Leźna z kapliczką oraz tablicą upamiętniającą 
legendę o zmarłym w tym miejscu, w 1812 r. oficerze armii 
Napoleona. Kapliczka powstała od umieszczenia na drzewie, przez 
kompanów zmarłego oficera, obrazka Marii Magdaleny, patronki 
Marsylii. Czasami ciemną nocą na rozstaju dróg przy kapliczce, 
można usłyszeć żołnierskie kroki, pełniącego wartę Francuza…

Tajemnice kapliczek w Małym Leźnie
Na terenie wsi znajduje się wiele kapliczek, figurek i krzyży 
przydrożnych, które skrywają wiele tajemnic. Stawiane w miejscu 
ważnych wydarzeń dla społeczności lokalnej i objawień religijnych. 
Mają strzec wsi przed złem, a także jako latarnie Boże oświetlać 
ludzkie drogi… 

Kurhan w Małym Głęboczku
Zbiorowa mogiła wysoka na 5 m, u podstawy szeroka na 12 m, 
usypana z kamieni polnych, porośnięta trawą. Mogiła 
prawdopodobnie powstała w czasie epidemii cholery w poł. XIX 
wieku. Mieszkańcy Małego Głęboczka sądzą, że kurhan może być 
pozostałością po potopie szwedzkim, oraz że pochowane są tam 
ciała zarówno polskich, jak i szwedzkich żołnierzy. 

Drwęca – rzeka pojezierna z odcinkami o charakterze podgórskim. 
Dużą osobliwością rzeki jest minóg rzeczny. Najbardziej 
charakterystycznym gatunkiem Drwęcy jest troć i łosoś. Występują 
tu duże płocie, leszcze, szczupaki i okonie, a także jesiotry, których 
populacja jest odnawiana.

Lasy
Obszar gminy z zalesieniami tworzy doskonałe warunki na wycieczki 
piesze, rowerowe, konne czy nordic walking oraz jogging. Teren 
pagórkowaty umożliwi biegi przełajowe i jazdę rowerem MTB.

Zanocuj w lesie
W lasach na terenie Wielkiego i Małego Głęboczka, od drogi krajowej 
nr 15 po Jezioro Sopień, został wydzielony przez nadleśnictwo teren, 
na którym „spanie na dziko” jest legalne. Biwakujący zawsze muszą 
po sobie posprzątać, przywracając to miejsce do stanu wyjściowego. 
Informacje o wyznaczonych miejscach do nocowania oraz regulamin 
nocowania w lesie dostępny jest na stronie www.lasy.gov.pl. 

Kąpiele leśne
Kąpiele leśne to zanurzenie się w leśnej atmosferze i chłonięcie jej 
wszystkimi zmysłami, co ma doskonały wpływ na nasze zdrowie, 
samopoczucie, oraz fizjologię naszego ciała. Olejki eteryczne 
wydzielane przez drzewa wpływają leczniczo na nasze organizmy. 
Czyste lasy gminy Brzozie sprzyjają praktykowaniu kąpieli leśnych.

Czujniki powietrza
Na terenie Brzozia, Jajkowa oraz Wielkiego Leźna działają czujniki 
monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenia informują 
o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu 
pyłów zawieszonych odpowiadających za smog. Wyniki można 
śledzić na stronie brzozie.pl lub z aplikacją Syngeos na telefon. 

Jazda konna
• Stajnia Behawiorystyka koni Małgorzata Horecka 

nauka jazdy konnej, jazda w teren, trening koni. 
Małe Leźno 56, tel. 510 503 736

• Stajnia Głęboczek nauka jazdy konnej, nauka skoków,  
jazda w terenie, przejażdżki bryczką, pensjonat dla koni.  
Wielki Głęboczek 4, tel. 606 773 511, www.stajniagleboczek.pl

• Stajnia Leźno obozy jeździeckie, nauka jazdy konnej,  
jazda w terenie, jazda w stylu western riding.  
Małe Leźno 44, tel. 56 49 35 607, www.stajnialezno.pl
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Głaz narzutowy 
Pomnik przyrody nieożywionej, znajduje się w dawnym wyrobisku 
żwirowym w Małym Głęboczku. Wymiary głazu to 10,5 m 
w obwodzie i 1,8 m wysokości.

Obelisk Goltza
Obelisk ustawiony przez Małgorzatę - wdowę po zamordowanym 
przez kłusowników w tym miejscu, w 1892 r. znanym w całych 
Prusach arystokratę, barona Friedricha Carla Alexandra Rudolpha 
von der Goltza. Obelisk do dziś stoi w gęstwinie lasu, a o miejscu 
krąży romantyczna legenda, jakoby duch barona siadał czasami 
przy kamieniu. Baron nie był jedyną ofiarą kłusowników. Z broni 
myśliwskiej zginął także leśniczy Johan Katha.

Kislagry 
Zbiorniki wodne powstałe po dawnym wyrobisku, gdzie na końcu 
XIX wieku wydobywano kruszywo. Można tu zaobserwować 
charakterystyczne zaostrzenia na pniakach będące śladami 
żerowania bobrów. Spacerując po okolicy można natknąć się na 
betonowe konstrukcje oraz żelazny most po kolejce wąskotorowej, która 
służyła do przewożenia żwiru z wyrobisk podczas II wojny światowej.

Produkty lokalne
CIASTKA KRÓLEWSKIE
Rodowód Ciastek Królewskich Anny Florkiewicz sięga prawie 
stu lat i należy do rodzinnej tradycji. Nadal wypiekane są według 
oryginalnej receptury, z bardzo dobrej jakości składników. Ciastka 
królewskie z Sośna Królewskiego to produkt wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 
Brzozie, tel. 691 075 353, ciastkakrolewskie@onet.pl

SEROWARNIA GŁĘBOCZEK 
Znajduje się w niewielkim gospodarstwie, w którym produkty 
wytwarzane są ze świeżego, niepasteryzowanego mleka krów 
rasy jersey przy zastosowaniu tradycyjnych receptur i technik 
serowarskich. W ofercie można znaleźć: sery podpuszczkowe 
dojrzewające i świeże, twaróg, serki twarożkowe obtaczane ziołami, 
jogurt naturalny, masło.
Joanna i Wojciech Matuszewscy, tel. 696 810 503 / 668 715 700

SWOJSKI CHLEB
Pani Edyta Truszczyńska od kilkunastu lat zajmuje się pieczeniem 
tradycyjnego chleba. Wyrabia go na zakwasie z odrobiną drożdży 
i serwatki. Pieczony jest w piecu chlebowym opalanym drewnem, 
co nadaje mu wyjątkowy, swojski smak.
Małe Leźno, tel. 514 808 181

GOSPODARSTWO PASIECZNE
Pasieka założona przez pszczelarza z pasją. Ma ona częściowo 
charakter wędrowny dzięki czemu właściciele pozyskują miód 
różnego rodzaju: akacjowy, rzepakowy, leśny, lipowy, gryczany oraz 
wielokwiatowy. Miody pozyskiwane są z nieskażonych terenów 
okolic Brodnickiego Parku Krajobrazowego. 
Wojciech Modrakowski, Brzozie, tel. 501 076 105 

MASARNIA BRZOZIE
Na szeroki asortyment masarni składa się świeże mięso, wysokiej 
jakości wędzonki, szynki, kiełbasy czy wędliny podrobowe. Ze 
względu na swoje walory smakowe cieszą się dużą popularnością. 
Produkty dostępne są w sklepach na terenie Brodnicy i powiatu 
brodnickiego, Nowego Miasta Lubawskiego oraz na terenie 
powiatu nowomiejskiego i działdowskiego.
Tel. 56 493 54 23, e-mail: masarnia.brzozie@o2.pl

PRZYSMAKI Z RYB 
Na terenie gminy funkcjonuje „Spiżarnia Pojezierza Brodnickiego”. 
Jest to grupa stworzona przez pasjonatów kulinariów z Pojezierza 
Brodnickiego, która odtworzyła sposób wędzenia ryb praktykowany 
przez naszych przodków. Korzystając z Gospodarstwa Rybackiego 
Sugajno, hodującego jesiotry, powstał sztandarowy produkt - jesiotr 
wędzony po staropolsku, (tel. 517 353 279). Inne przysmaki 
z jesiotra i ryb z tutejszych łowisk można skosztować 
w restauracjach i gospodarstwach agroturystycznych znajdujących 
się na terenie gminy Brzozie.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu
Działalność rozpoczęła w 1948 roku. Biblioteka w Brzoziu to 
bajkowa i atrakcyjna przestrzeń, w której można wypożyczyć 
książkę i miło spędzić czas odkrywając nowe pasje  
i zainteresowania. W wygodnych fotelach biblioteki można zasiąść 
z książką od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:30,  
a w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 10:00 – 16:30. 
Tel. 56 491 29 28

Wioska Tematyczna „Początku Życia”  
w Jajkowie
Co było pierwsze – jajko czy kura? Odpowiedzi można poszukać 
we Wiosce Początku Życia w miejscowości Jajkowo. Jej nazwa 
pochodzi od rycerza Jajko, który według miejscowej legendy 
władał niegdyś tymi terenami. Wioska tematyczna, pielęgnując 
lokalne dziedzictwo historyczne i przyrodnicze, przygotowała 
liczne atrakcje związane z jajkiem dla szkół, rodzin i turystów 
indywidualnych. Uczestnicy udekorują pisanki metodą tradycyjną, 
poznają techniki zdobienia decupage, skosztują zupy jajecznej oraz 
usiądą przy ognisku. Honorowana „Karta Dużej Rodziny”.
Tel. 506 239 651, e-mail: poczatekzycia@interia.pl

Wymalove
To Pani Maria Florkiewicz, dusza artystyczna, która z zamiłowaniem 
dekoruje weselne sale i kościoły, tworząc wyjątkowy klimat podczas 
tego szczególnego dla młodej pary dnia. Pani Maria wykonuje 
artystyczne malowanie ścian, daje drugie życie meblom, a z jej usług 
chętnie korzystają mieszkańcy gminy. Maluje obrazy, anioły na 
drewnie, kwieciste łąki czy grafiki z motywami roślinnymi.
Tel. 501 845 114, www.wymalove.pl

Lawendowe Brzozie
Pole lawendy w Brzoziu kwitnie od połowy czerwca. Z lawendy 
lekarskiej uzyskuje się olejek lawendowy, który ma zdrowotne 
właściwości. Z suszu właściciele tworzą małe rękodzieło m.in. 
mydełka, kule musujące, sole do kąpieli, woreczki i fusetki 
zapachowe czy poduszki dla najmłodszych. Na lawendowym 
polu odbywają się sesje okolicznościowe. Właściciele ugoszczą 
odwiedzających, którzy chcą pospacerować wśród lawendy, usiąść 
na ławce, napić się kawy i korzystać 
z aromatycznych właściwości lawendy. 
Tel. 500 635 977, e-mail: lawendowebrzozie@wp.pl

Tor Offroadowy 4x4
Tor dla samochodów terenowych i kładów. Teren o powierzchni 20 h, 
zalesiony, o dziewiczym klimacie. Górzysty - różnica terenu to 45 m, 
a w wielu miejscach można trafić na teren podmokły. Tor stanowi 
prawdziwe wyzwanie dla żądnych emocji offroadowców i quadowców. 
Tel. 56 49 35 607

Geocaching
To gra terenowa polegająca na poszukiwaniu z użyciem GPS, 
„skarbów” ukrytych przez jej innych uczestników. „Skarbami” są 
skrzynki – wodoszczelne pojemniki, zawierające drobne przedmioty 
oraz dziennik. Na terenie gminy schowane są skrytki, a ich 
poszukiwanie to świetna zabawa i sposób na aktywne spędzenie 
czasu. Przy okazji można zwiedzić i odkryć wiele ciekawych miejsc. 
www.geocaching.pl

Zespół wokalno-teatralny „Wszyscy razem” 
Zespół można zobaczyć na scenie podczas różnych imprez 
kulturalnych i religijnych. Za działalność artystyczną oraz udział 
w przeglądach i konkursach, zespół otrzymał wiele nagród. Panie 
z zespołu, występują w strojach ludowych ziemi michałowskiej. 
Zespół śpiewa, wystawia sztuki kabaretowe oraz wykonuje ozdoby 
świąteczne i okolicznościowe.
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Morsy Głęboczek 
Morsowanie, czyli kąpiele w zimnej wodzie, to dla aktywnych 
doskonały i tani sposób hartowania i regeneracji organizmu. Grupa 
Morsów Głęboczek zażywa zimnych kąpieli w tutejszych jeziorach 
systematycznie już od kilku lat. Po wyjściu z wody uczestnicy 
ogrzewają się przy ognisku, smażą kiełbaski i spędzają miło czas. 
Morsy tworzą zgrany team, któremu przewodniczy Andrzej Rzepka.

Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie gminy Brzozie prężnie działa 9 Kół Gospodyń Wiejskich. 
Panie z kół zaangażowane są w działalność kulturalno-artystyczną, 
pielęgnują podtrzymywanie folkloru i tradycji wiejskiej. Podczas 
dożynek KGW z każdej miejscowości przygotowuje swoje 
stanowisko z regionalnymi potrawami i ciastami. Stanowiska 
dekorują uzyskanymi plonami i kwiatami.

Kościoły i zabytki 
KOŚCIÓŁ W BRZOZIU
Parafia rzymskokatolicka w diecezji toruńskiej, w dekanacie 
brodnickim z siedzibą w Brzoziu, pw. Wszystkich Świętych. 
Kościół drewniany z ok. 1826 r. z przykościelnym cmentarzem, 
rzymskokatolicki, o metryce średniowiecznej, najstarsze nagrobki 
z ok. XIX w. Do parafii należą wioski: Brzozie, Augustowo, Janówko, 
Mały Głęboczek, Sosno Królewskie, Trepki, Wielki Głęboczek.
Proboszczem jest ks. kan. Wiesław Wyszkowski.
Do ciekawych elementów wyposażenia kościoła można zaliczyć: 
• organy o zewnętrznej oprawie neoklasycystycznej;
• w ołtarzu głównym barokowy obraz Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem;
• obok obrazu, w prezbiterium kościoła, na specjalnie

przygotowanych tłach znajduje się kilkanaście grawerowanych 
plakiet wotywnych, srebrnych;

• dwa krzyże pektoralne;
• monstrancja retabulowa z 2. ćwierci XVII z cechą miejską 

z Torunia;
• kielich wczesnobarokowy z 2. ćwierci XVII w.;
• lichtarze cynowe z XVIII w. i XIX w.

Kościoły w pobliżu
KOŚCIÓŁ W BOLESZYNIE – parafia św. Marcina w diecezji 
toruńskiej. Proboszczem jest ks. kan. Piotr Henryk Nowak. Kościół 
posiada kilka cennych zabytków m. in. rzeźba Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, obraz Matki Boskiej Bolesnej, monstrancja 
barokowa, kielich gładki z 1673 r., kielich rokokowy, regencyjny 
krzyż relikwiarzowy, obraz św. Walentego. 

KOŚCIÓŁ W RADOSZKACH - parafia rzymskokatolicka świętych 
Wawrzyńca i Mikołaja w diecezji toruńskiej. Proboszczem jest ks. kan. 
Tadeusz Franciszek Breza. Kościół drewniany, jednonawowy 
z chórem z organami o zewnętrznej oprawie. Na wyposażeniu 
zabytkowy ołtarz barokowy oraz ołtarz boczny.

KOŚCIÓŁ W POKRZYDOWIE – parafia rzymskokatolicka pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w diecezji 
toruńskiej. Proboszczem jest ks. Wojciech Dembek. Przy kościele 
znajduje się zabytkowy cmentarz z 2 poł. XIX w.

Zabytki
AUGUSTOWO, ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY 
Dwór z 1912 r. oraz park typu krajobrazowego założony ok. 1850 r.

JAJKOWO
Cmentarz ewangelicki rodowy, dawnych właścicieli majątku - 
rodziny Abramowskich, założony ok. 1918 r.; park podworski, typu 
krajobrazowego założony w poł. XIX w.

KULIGI 
Park podworski typu krajobrazowego, założony w poł. XIX w.
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Zabytkowe kapliczki przydrożne
1. AUGUSTOWO – park dworski, ok 1930 r.
2. BRZOZIE – obok domu nr 29 – 4 ćw. XIX w.
3. BRZOZIE – na cmentarzu przykościelnym, pocz. XX w.
4. JAJKOWO – obok domu nr 6, 1947 r.
5. MAŁE LEŹNO – żelazny krzyż przydrożny – 

przy drodze do Gutowa, 1 ćw. XX w.
6. MAŁY GŁĘBOCZEK – obok domu nr 29, poł. XIX w.
7. MAŁY GŁĘBOCZEK – obok domu nr 22, 1871-1873, 1926 r.
8. MAŁY GŁĘBOCZEK – obok domu nr 8, 1947 r.
9. MAŁY GŁĘBOCZEK – obok domu nr 2, ok. 1920 r.
10. MAŁY GŁĘBOCZEK – obok domu nr 52, 1946 r.
11. SUGAJNO – obok domu nr 21, 1945 r. przebudowana.
12. TREPKI – żelazny krzyż przydrożny – obok domu nr 9, 1898 r.
13. TREPKI – kapliczka pieta – obok domu nr 1, 1910 r.
14. WIELKI GŁĘBOCZEK – kapliczka św. Józefa – 

obok domu nr 43, 1947 r.
15. WIELKIE LEŹNO – obok domu nr 10, 1945 r. 
16. ZEMBRZE – obok domu nr 2, 1946 r.
17. ZEMBRZE – obok domu nr 13, 1945 r.

Stowarzyszenie Brodnicka Grupa Eksploracyjno- 
Poszukiwawcza
Grupa organizuje akcje poszukiwawcze. Ich szczególnym 
zainteresowaniem są działania eksploracyjne związane 
z zakończeniem, na terenie powiatu brodnickiego, powstania 
listopadowego. Celem stowarzyszenia jest m.in. poznawanie 
i upowszechnianie historii Polski, a w szczególności powiatu 
brodnickiego, poszukiwanie, pozyskiwanie, opieka nad zabytkami 
oraz tworzenie wystaw przedmiotów znalezionych. W Brzoziu 
utworzyli muzeum, które można zwiedzać po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym. 
Tel. 791 362 778

Zakątek historyczny Jerzego Lewalskiego
Prywatne muzeum Pana Jerzego Lewalskiego to kolekcja 
przedmiotów użytku codziennego. Zbiór zawiera przedmioty 
używane w gospodarstwie domowym i rolnym. W celu obejrzenia 
i posłuchania ciekawie opowiedzianej historii przez Pana Jerzego 
trzeba umówić się telefonicznie. 
Wielki Głęboczek, tel. 56 49 354 27

Atrakcje w okolicy:
EDUKACJA LEŚNA 
• Nadleśnictwo Brodnica: 

- ścieżki przyrodniczo-leśne: „Grabiny-Łąkorz”,
„Szumny Zdrój”, „Na Bagienną Dolinę Drwęcy”;
- trasy turystyczne: „Na Bindugę”;
- powierzchnia edukacyjna: „Śladami zająca i kuropatwy”,  
„Drzewa Celtów”;
- ścieżka rowerowa: „Szlakiem Skarlanki”;

• Nadleśnictwo Lidzbark: 
- ścieżki przyrodniczo-leśne: „Nad Jeziorem Lidzbarskim”, 
Ośrodek Hodowli Zwierząt Konopaty, Muzeum Leśne; 
- szlaki rowerowe; 

• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy: 
- ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: „Szumny Zdrój”, „Leśna szkoła 
odkrywców”, „Źródła Brynicy”, „Do Dębu Rzeczpospolitej”,  
„Do rezerwatu Czarny Bryńsk”, „Wokół jeziora Górzno”; 

• Brodnicki Park Krajobrazowy:
- ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: piesza „Bobrowiska”, rowerowa 
do rezerwatu leśnego „Retno”, kajakowa do rezerwatu
florystycznego „Bachotek”. 

OŚRODEK EDUKACJI REGIONALNEJ – Gród Foluszek, Bobrowo
WYCIĄG NARCIARSKI – Kurza Góra, Kurzętnik
RUINY ŚREDNIOWIECZNEGO ZAMKU – Kurzętnik
PARK LINOWY – Górzno
MUZEUM, BRAMA CHEŁMIŃSKA, WIEŻA ZAMKOWA, 
TRÓJKĄTNY RYNEK – Brodnica
RYBY ŚWIEŻE I WĘDZONE, OŚRODEK TRADYCJI WĘDKARSKIEJ 
I RYBACTWA – Gaj Grzmięca 
EKOLOGICZNE MĄKI I MAKARONY – BioBabalscy
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Uroczystości i imprezy  
o charakterze cyklicznym

Styczeń/Luty 
„Aktywne ferie” dla dzieci z terenu gminy Brzozie
Marzec 
„Gala Talentów Gminy Brzozie”, „Gminny Dzień Kobiet”
Maj 
„Pochód 1-majowy”, inscenizacja historycznych pochodów 
1 majowych w PRLu
Czerwiec 
„Gminny Dzień Dziecka”, „Dni Brzozy”, Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze w Brzoziu
Lipiec
„Nocny Świętojański Turniej Piłkarski”, rodzinny piknik „Śniadanie na trawie”
Sierpień
„Dożynki Gminne”
Październik
„Barwy Jesieni”, festyn organizowany przez Sołectwo Janówko 
i gminę Brzozie
Listopad
Uroczyste Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada
Grudzień 
Wspólne strojenie choinki, Żywa Szopka Bożonarodzeniowa

Instytucje i obiekty użyteczności publicznej
• Szkoła Podstawowa w Brzoziu, tel. 56 493 54 70
• Szkoła Podstawowa w Jajkowie, tel. 56 498 50 21
• Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie, tel. 56 493 55 82 
• Samorządowy Żłobek „Brzozowy Gaik” w Brzoziu, 

tel. 693 944 393 
• Ośrodek Zdrowia NZOZ - Brzozie 176, tel. 56 49 35 050
• Punkt apteczny (w budynku NZOZ) - Brzozie 176, 

tel. 56 49 35 458
• Bank Spółdzielczy w Brodnicy - Brzozie 35, tel. 56 493 54 83
• Bankomat - Brzozie 35 (obok banku) 
• Poczta - Brzozie 35, tel. 56 493 54 22
• Paczkomat - Brzozie 25 (między Lewiatanem a Kościołem)
• Lecznica weterynaryjna - Brzozie 39, tel. 56 49 35 412
• Stacja paliw - Brzozie 15A, tel. 56 493 54 62

Baza noclegowa i gastronomiczna
SPA, HOTELE, ZAJAZDY

Głęboczek Vine Resort&Spa, Wielki Głęboczek 1
Tel. 22 380 59 00 / 660 497 245 
e-mail: recepcja@gleboczek.pl, www.gleboczek.pl
Liczba miejsc noclegowych: 120
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: degustacje win, kolacje wieczór z winem, akademia 
golfa, wypożyczalnia sprzętów wodnych oraz rowerów, wycieczki 
rowerowe, zabiegi SPA, strefa basenowa, sauny, jacuzzi, łaźnie, 
atrakcje kulinarne, tor łuczniczy, Scena Bachusa
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak

Hotel Cykada, Jajkowo 51
Tel. 56 474 31 69 / 661 444 795
www.hotelcykada.pl
Liczba miejsc noclegowych: 50
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: mini plac zabaw, restauracja, sala weselna,  
sala konferencyjna
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak (za dodatkową opłatą)

Hotel Kalchem, Brzozie 157
Tel. 56 49 352 51 
e-mail: hotel@kalchem.com.pl, www.hotel.kalchem.com.pl
Liczba miejsc noclegowych: 50-60
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: basen, sauna, jacuzzi, sala konferencyjna, bankietowa, 
plac zabaw, restauracja
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak

Zajazd Przy Kominku, Wielki Głęboczek 19
Tel. 603 584 144 / 603 584 220
e-mail: rezerwacje@zajazdprzykominku.pl, www.zajazdprzykominku.pl
Liczba miejsc noclegowych: 14
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: plac zabaw, wypożyczalnia rowerów i kajaków, restauracja,  
sala weselna
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak
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GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE I EKOLOGICZNE

MAŁY GŁĘBOCZEK:

AgroGłęboczek, Mały Głęboczek 29
tel. 791 768 795 / 56 49 353 35 
e-mail: agrogleboczek@wp.pl, www.agrogleboczek.pl
Liczba miejsc noclegowych: 15
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: dostęp do plaży, plac zabaw, wypożyczalnia roweru 
wodnego, kajaków
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: nie

Agroturystyka nad jeziorem Sopień, Mały Głęboczek 41a
tel. 510 704 490 
e-mail: kontakt@agroturystyka-sopien.pl, www.agroturystyka-sopien.pl
Liczba miejsc noclegowych: 20
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: dostęp do plaży, plac zabaw, rowery, łódka, grill, swojskie 
produkty 
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak

WIELKI GŁĘBOCZEK:

MaJurka, Wielki Głęboczek 151 
tel. 600 093 220 
e-mail: wielkigleboczek@gmail.com, www.majurka.pl
Liczba miejsc noclegowych: 6
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: rowery, organizacja kajaków i spływów, cisza, spokój, 
obszerna biblioteka, las, grzyby, ryby
Udogodnienia dla małych dzieci: nie
Akceptowane zwierzęta: do uzgodnienia

Stajnia Głęboczek Milena Lisińska, Wielki Głęboczek 4
tel. 606 773 511
e-mail: milena.kon@wp.pl, www.stajniagleboczek.pl
Liczba miejsc noclegowych: 22
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: plac zabaw, jazda konna
Udogodnienia dla małych dzieci: nie
Akceptowane zwierzęta: tak

WIELKIE LEŹNO:

Agroturystyka Fraszka, Wielkie Leźno 123
tel. 56 49 355 20
e-mail: reguluspol@interia.pl
Liczba miejsc noclegowych: 6 
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: dostęp do plaży, plac zabaw, rower wodny, łódka, grill, 
piec do pieczenia chleba zewnętrzny, wędzarnia 
Udogodnienia dla małych dzieci: nie
Akceptowane zwierzęta: nie

Agroturystyka Nad Jeziorem, Wielkie Leźno 39
tel. 723 525 569 
e-mail: malweregowska@wp.pl, www.agroturystykanadjeziorem.com.pl
Liczba miejsc noclegowych: 15
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: dostęp do plaży, pomosty, plac zabaw
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak

Agroturystyka Wielkie Leźno, Wielkie Leźno 30 
tel. 605 073 655 / 533 370 797
e-mail: wielkie_lezno@wp.pl
Liczba miejsc noclegowych: 12
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: plac zabaw, wypożyczalnia rowerów, basen, sauna 
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak

Pod Gruszą, Wielkie Leźno 36A
tel. 530 066 785 
e-mail: jurikami56@gmail.com
Liczba miejsc noclegowych: 10
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: m.in. plac zabaw, wypożyczalnia rowerów, w pobliżu 
jeziora, grill, tenis stołowy, swojskie produkty 
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak
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MAŁE LEŹNO:

Agroturystyka Maryśka w Małym Leźnie, Małe Leźno 60
tel. 506 994 401 / 56 49 35 593
e-mail: kontakt@agromaryska.pl, www.agromaryska.pl
Liczba miejsc noclegowych: 60, dodatkowa możliwość korzystania 
z pola namiotowego z natryskami
Wyżywienie na miejscu: tak (śniadania i obiadokolacje w cenie pokoi)
Atrakcje: biblioteczka, fotel masujący, leżaki plażowe, plac zabaw 
dla dzieci, tenis stołowy, piłkarzyki, boisko do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki, prywatne łowisko, mini zoo, grill, ognisko, 
łódki, quady, rowery, hulajnogi elektryczne, przejażdżki konne, 
cymbergaj, współorganizowane spływy kajakowe, warsztaty 
animacyjne dla dzieci, wycieczki szkolne i imprezy integracyjne
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak
Mini zoo: psy, konie, kuce owce, kozły górskie, osły, lamy, alpaki, 
jaki, ptactwo.

Agroturystyka – pole namiotowe, kampingi, Małe Leźno 24
tel. 505 307 352
Liczba miejsc noclegowych: 24
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: grill, ognisko, łódki
Udogodnienia dla małych dzieci: nie
Akceptowane zwierzęta: tak
Czynne: 1.IV – 30.X

Pod Kasztanem, Małe Leźno 54
tel. 503 027 706, 
e-mail: kasiamiaskowska24@wp.pl
Liczba miejsc noclegowych: 32
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: dostęp do plaży, plac zabaw, bilard, łódki, rowery wodne, 
pomosty 
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak

Pod Lipą, Małe Leźno 47
tel 507 370 121 / 505 112 779 
e-mail: margalska1@op.pl, www.agropodlipa.pl
Liczba miejsc noclegowych: 24
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: plac zabaw, łódki, rowery wodne, rowery, hamaki, grill, 
boisko do gry w piłkę i siatkówki, piłkarzyki, plaża, pomosty, łowisko 

ryb dla wczasowiczów, trampolina, altana, miejsce na ognisko.
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak

Stajnia Leźno, Małe Leźno 44
tel. 56 49 35 607 
e-mail: lezno111@gmail.com, www.stajnialezno.pl
Wyżywienie na miejscu: tak
Atrakcje: jazda konna, nauka jazdy konnej, obozy jeździeckie dla 
dzieci i młodzieży, jazda na kucykach, wyciąg tubingowy, zwierzęta, 
biobudownictwo, kąpiele leśne, programy edukacyjne dla dzieci  
i młodzieży, grill, ognisko, piłkarzyki 
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak
Mini zoo: psy, koty, konie, hucuły, kucyki szetlandzkie, osły, kury, 
gęsi, kaczki

Uroczysko Leźno, Małe Leźno 39
tel. 511 332 400 
e-mail: recepcja@domykonesera.pl, www.uroczyskolezno.pl
Liczba miejsc noclegowych: 12 + dostawki
Wyżywienie na miejscu: nie
Atrakcje: wędkowanie, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, 
grill, taras, ogród
Udogodnienia dla małych dzieci: tak
Akceptowane zwierzęta: tak



Brzozie 50
87-313 Brzozie

woj. kujawsko-pomorskie
Powiat: brodnicki

Tel. +48 56 49 129 10 – Sekretariat
Fax +48 56 49 129 11 – Ogólny

NIP: 874-16-84-639
REGON: 871 118 402


