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Szanowni Państwo,
mam przyjemność przekazać na Państwa ręce broszurę o Gminie Bądkowo, położonej w centrum
malowniczych Kujaw. Nasza gmina ma charakter typowo rolniczy z udziałem drobnej przedsiębiorczości handlowo-usługowej oraz przetwórczej. W ostatnich latach nastąpił w Bądkowie przeskok cywilizacyjny w zakresie infrastruktury technicznej. Posiadamy własne ujęcie wody, które z powodzeniem
obsługuje całą gminę dzięki dobrze rozwiniętej sieci wodociągowej, rozwijamy infrastrukturę sanitarną,
inwestujemy w oświetlenie uliczne oraz budujemy coraz więcej nowych asfaltowych dróg gminnych.
Największym jednak bogactwem naszej gminy są jej mieszkańcy. Dzięki ich otwartości oraz zaangażowaniu w pracę na rzecz naszej małej ojczyzny możliwy jest jej dynamiczny rozwój.
Wszyscy odwiedzający naszą gminę zostaną w niej serdecznie przyjęci.

ZAPRASZAMY DO GMINY BĄDKOWO
Gmina Bądkowo jest gminą wiejską, położoną w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim, 20 kilometrów na zachód od Włocławka przy drodze wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek.
Gmina ma charakter typowo rolniczy, a grunty rolne stanowią prawie 94% powierzchni. Rolnictwo
jest podstawową formą utrzymania ludności. Gminę Bądkowo charakteryzują gleby o wysokiej jakości
i przydatności do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia wynosi 80 km². Struktura gruntów rolnych według klasyfikacji bonitacyjnej jest korzystna dla produkcji rolnej. Użytki rolne klasy I-III stanowią 40,7%
ogólnej powierzchni, a klasy IVA-IVB 47,8%. Zieleń urządzoną stanowią: parki podworskie w Bądkowie,
Łowiczku, Toporzyszczewie Starym, Wysocinie i Łówkowicach. Obszarami wartościowymi przyrodniczo
są tereny położone wzdłuż doliny rzecznej kanału Bachorze, niewielkie ekosystemy wodne, torfowiska.
Lasy zajmują zaledwie 9,8 ha. Niska lesistość jest cechą charakterystyczną dla obszaru Kujaw. Wody
zajmują powierzchnię 33 ha, tereny komunikacyjne 159 ha, tereny osiedlowe 123 ha, a nieużytki 48 ha.
Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości zgrupowanych w 24 sołectwa, zamieszkiwane przez
blisko 4,4 tys. mieszkańców w 1240 gospodarstwach domowych, w tym ok. 740 gospodarstwach rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na km².

ZABYTKI

Wykaz zarejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie gminy:
• Kościół parafii pod wezwaniem św. Mateusza z 1312 roku w Bądkowie, nr 3/A z 17.02.1981 roku.
• Cmentarz rzymskokatolicki z połowy XIX w. w Bądkowie, nr 275/A z 09.08.1990 roku.
• Zespół kościelny parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łowiczku, obejmujący: drewniany kościół z 1711 roku oraz dzwonnicę z XIX w., nr 22/305 z 18.04.1955 roku.
• Cmentarz rzymskokatolicki z pierwszej połowy XIX w. w Łowiczku, nr 274/A z 09.08.1990 roku.
• Zespół dworski w Wysocinie, obejmujący: dwór z drugiej połowy XIX w. oraz park z końca XIX w.,
nr 345/A z 19.05.1994 roku.

EDUKACJA
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BĄDKOWIE

To jedyna szkoła w naszej gminie, co oznacza, że uczą się w niej dzieci ze wszystkich gminnych
miejscowości. W zespole funkcjonują: przedszkole, oddziały przedszkolne i zerowe, osiem klas szkoły
podstawowej. Siedziba placówki to dwa połączone ze sobą łącznikiem budynki szkoły podstawowej
i dawnego gimnazjum.
Wykwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy. Szkoła jest
miejscem bezpiecznym i przyjaznym, ukierunkowanym na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego
i lokalnego. Jesteśmy przekonani o tym, że jednym z ważnych kryteriów oceny placówki oświatowej
jest partnerstwo i aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły.

KLUB DZIECIĘCY „CHATKA PUCHATKA”

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w gminie Bądkowo. Placówka mieści się w budynku po Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. Klub Dziecięcy rozpoczął
swoje funkcjonowanie 01.03.2021 r. i zapewnia miejsce opieki dla 20 dzieci od 1 roku życia do lat 3.
Cały obiekt jest gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb małych dzieci. Posiada
przestronne i przejrzyste sale zabaw, które służą podopiecznym do radosnego spędzania czasu. Są tu
także jadalnia, toalety, szatnia, wózkownia czy pomieszczenia kuchenne. Śmiało można powiedzieć,
że obiekt, w którym prowadzony jest Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka”, w niczym już nie przypomina tego, w którym funkcjonowało Przedszkole Samorządowe. Ponadto na terenie Klubu Dziecięcego
„Chatka Puchatka” dostępny jest taras, ale także ogrodzony i zabezpieczony plac zabaw, będący świetnym rozwiązaniem dla małych podopiecznych, których roznosi energia.

KULTURA I SPORT
BOISKO WIELOFUNKCYJNE

W roku 2017 do użytku zostało oddane boisko wielofunkcyjne mieszczące się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. W skład obiektu wchodzą: boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do piłki
koszykowej, 2 boiska do piłki siatkowej, 2 piłkochwyty rozmieszczone za bramkami do piłki ręcznej,
60-metrowa bieżnia trzytorowa, skocznia w dal, rzutnia do kuli.
Płyta boiska pełni również funkcję nawierzchni do uprawiania innych dyscyplin sportowych
m.in. do piłki nożnej. Boisko wyposażone jest w niezbędną infrastrukturę sportową, w tym: łącznie 200
miejsc siedzących po obu stronach boiska, odwodnienie, oświetlenie terenu, a także ogrodzenie terenu
boisk.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI

Obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym powstała nowa
siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń, strefy relaksu, stojaka na rowery, stołu do tenisa
stołowego oraz tablicy kółko-krzyżyk.
Siłownia zewnętrzna przeznaczona jest dla osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest to
sprzęt dla stałych bywalców tradycyjnych siłowni, jak i dla tych, którzy z podobnym sprzętem nigdy
wcześniej się nie zetknęli. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie
organizmu, a co za tym idzie – lepsze samopoczucie.
Kolejna strefa została zlokalizowana na placu przed Remizą OSP w Łowiczku. Na miejscu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zamontowanych zostało 8 różnych urządzeń małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dla osób, które z różnych powodów nie mogą z nich korzystać, a chcą np. spędzić
czas na świeżym powietrzu, zamontowano 4 ławki parkowe, na których można odpocząć, poczytać
książkę, porozmawiać ze znajomymi. Uroku i malowniczości całemu miejscu dodaje rosnący tam kilkusetletni kasztan, który zaprasza do odpoczynku w swoim cieniu. Można w tym miejscu sparafrazować
fraszkę Jana Kochanowskiego pt. „Na lipę”: „Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie…!”.

STADION, GMINNY KLUB SPORTOWY „PIAST”

Jest to obiekt służący nie tylko prowadzeniu rozgrywek ligowych naszego lokalnego klubu piłkarskiego PIAST, ale również jest areną imprez plenerowych, festynów oraz naszego sztandarowego, lokalnego święta, czyli dożynek gminnych.
Obiekt posiada nowoczesne zaplecze socjalne dla zawodników z łazienkami i szatniami.
Sercem stadionu jest trybuna widowiskowa, która w roku 2021 zostanie poddana gruntownej modernizacji i przebudowie.
GMINNY OŚRODEK KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie został wybudowany w 1952 roku. Był to pierwszy w Polsce
wiejski dom kultury – podobno jeden z czterech tego typu projektów architektonicznych wzorowanych
na domach ludowych w byłym ZSRR.
Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych Dziecięcych i Młodzieżowych, Gminnego Konkursu Recytatorskiego, Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, a także Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego – imprezy te odbywają się od wielu lat.
Do kalendarza cyklicznych imprez wpisały się także na stałe Przegląd Amatorskich Zespołów Śpiewaczych Seniorów oraz Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĄDKOWIE

Jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów
oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną, popularnonaukową oraz dokumenty życia społecznego.

KLUB SENIORA

W dniu 10.02.2020 roku w Toporzyszczewie Starym rozpoczął funkcjonowanie Klub Seniora. Jest to
dla osób starszych doskonała propozycja spędzania wolnego czasu, rozwoju zainteresowań czy zdobywania nowych doświadczeń.
Klub Seniora posiada w swojej ofercie wiele zajęć tematycznych: warsztaty kulinarne, warsztaty z rękodzieła, a także zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe. Przy sprzyjających warunkach pogodowych odbywają się spotkania na świeżym powietrzu, warsztaty z instruktorem nordic walking oraz różnego rodzaju
wyjazdy.

BEZPIECZEŃSTWO
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Na terenie naszej gminy znajduje się sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Żabieniec, Kujawka, Łówkowice, Łowiczek, Wysocin, Słupy Duże. Jedna z nich – OSP Żabieniec – wpisana jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy są najprężniej działającymi obok
KGW zrzeszeniami. Oprócz funkcji reprezentacyjnej spełniają również bardzo ważne zadanie ochrony
mienia oraz życia naszych mieszkańców. Biorą udział w akcjach gaśniczych, przy lokalnych podtopieniach, usuwaniu połamanych drzew przy drogach i likwidacji wielu innych zagrożeń.

INWESTYCJE
• Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bądkowie;
• Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Bądkowie;
• Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki;
• Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie;
• Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie;
• Remont pomieszczeń po byłej szkole podstawowej z adaptacją na Klub Seniora w Toporzyszczewie
Starym;
• Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka etap I;
• Zakup wozów bojowych dla 4 jednostek OSP;
• Przebudowa wraz z rozbudową obiektu na potrzeby powstania Klubu Dziecięcego w Bądkowie;
• Przebudowa dróg asfaltowych wynosi ok. 77 km od roku 2014;
• Remont dróg asfaltowych wynosi ok. 12 km od roku 2014.
PLANY NA PSZYSZŁOŚĆ

• Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury;
• Modernizacja trybun Gminnego Stadionu Sportowego;
• Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka etap II;
• Budowa skateparku;
• Przebudowa i remonty dróg gminnych.

GMINA BĄDKOWO
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SKLEP WIELOBRANŻOWY
Dariusz Danielak
„ROLNIK”
87-704 Bądkowo
ul. Słowackiego 4a
tel./fax 54 272 43 34
kom. 604 927 301
e-mail: rolnik.badkowo@wp.pl
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ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI

TRADYCJA, JAKOŚĆ I DBAŁOŚĆ

Od 2002 roku z najwyższą dbałością o jakość
i zgodnie z normami wytwarzamy nasze wyroby.

Łączymy tradycyjne smaki, dostosowując je do współczesnych
potrzeb naszych Klientów. Nasze wędliny wędzone są w tradycyjny
sposób w dymie ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna.

87-704 Bądkowo • ul. Włocławska 72 • tel. 54 272 45 22
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 NAWOZY
 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
 PASZE DLA TRZODY I BYDŁA
 ŚRUTA RZEPAKOWA I SOJOWA
 ZIEMIA DO KWIATÓW, KORA
 CEMENT, WAPNO
Bądkówek 9, 87-704 Bądkowo
 wlodarka1@o2.pl
 DORADZTWO

✆

54 272 40 62
602 471 167
608 710 096

UPRAWOWO-ŻYWIENIOWE
 USŁUGI ROLNICZE
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Producent Mebli Ogrodowych

Marek Koniuszek

87-704 Bądkowo • Żabieniec 13

 601 794 173
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MECHANIKA
POJAZDOWA
 790 872 412

www.ekodrew.eu

DAWID GÓZIOR
JARANOWO 16

poniedziałek-piątek 8-17
sobota 8-14

 DIAGNOSTYKA
KOMPUTEROWA
 NAPRAWY GŁÓWNE
I BIEŻĄCE
 WYMIANA OLEJÓW
I PŁYNÓW
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• PRZEBUDOWY •
• DOCIEPLENIA

ski
Dawid Zwoliń

449
 602 42-72
04 Bądkowo
ul. Ogrodowa 4, 87
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PEŁEN ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Justyna Zwolińska

 602 766 896
 justynazwolinska89@gmail.com

ul. Ogrodowa 4, 87-704 Bądkowo
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ZAKŁAD
KAMIENIARSKO-NAGROBKOWY
Katarzyna Zaremba-Rakowska
87-704 BĄDKOWO, ul. Włocławska 21
czynne: poniedziałek-piątek 700-1700, sobota 700-1400

www.nagrobki-grobowce.pl
 nagrobki.badkowo@vp.pl

✆

697 133 848
603 357 591
Nie możesz
przyjechać do nas?
Zadzwoń, przyjedziemy do Ciebie!
Produkujemy również kostkę brukową i ogrodzenia betonowe
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Firma Handlowa „Woźniak”
To p o r z y s z c z e w o 1 / 1 , 8 7 - 7 0 4 B ą d k o w o

 606 490 399  608 603 990
PRODUKUJEMY








ogrodzenia panelowe
bramy i furtki
siatki ogrodzeniowe
druty żarzone, wiązałkowe
maty posadzkowe
gwoździe

MONTUJEMY

OGRODZENIA,
BRAMY, FURTKI
I SIATKI OGRODZENIOWE

PIASKUJEMY
I MALUJEMY PROSZKOWO
11

SKLEP MOTORYZACYJNY
Anna Muszyńska
87-704 Bądkowo, ul. Włocławska 31
 54 272 40 28
 606 452 388

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

