
PRZEŻYJ EPICKĄ
PRZYGODĘ!



GDZIE NABYĆ PAMIĄTKĘ?
1. Pałucka Pracownia Rzeźby
    Żniński Dom Kultury
    ul. Pocztowa 15, 88-400 Żnin
    (wejście od strony ul. Podmurnej)

2. Muzeum Ziemi Pałuckiej, Baszta i Magistrat
    pl. Wolności 1, 88-400 Żnin

3. Rękodzieło artystyczne 
    ul. 700-lecia 4, 88-400 Żnin

4. Muzeum Kolei Wąskotorowej
    Wenecja 7, 88-400 Żnin



Grzegorz Koziełek

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żninie

Robert Luchowski

Burmistrz Żnina

GMINA ŻNIN
  Gmina Żnin to malownicza kraina leżąca w samym 

sercu Pałuk. Tutaj rozgrywała się i nadal rozgrywa prawdziwa 
historia. To doskonałe miejsce dla pasjonatów historii, a także dla 

amatorów aktywnego wypoczynku. 

 Odwiedziny w Żninie są szansą na odkrycie skarbów przeszłości, a to za sprawą wizyty
w Muzeum Ziemi Pałuckiej. Spacer śladami średniowiecznego miasta pozwoli przenieść się

w czasie i zobaczyć miejsca, które dawniej tętniły życiem. Niezwykła historia kryje się także
w ruinach zamku w Wenecji, pilnie strzeżonego przez Krwawego Diabła Weneckiego. 

  Piękno pałuckich krajobrazów można podziwiać, przemieszczając się 
unikatową kolejką wąskotorową, której stukot kół i charakterystyczne kołysanie 

sprawiają, że pasażerowie powracają myślami do najpiękniejszych czasów 
dzieciństwa. 

 Baza noclegowa i gastronomiczna jest dobrze przygotowana
na spełnienie zróżnicowanych oczekiwań gości. Gospodarstwa 

agroturystyczne umiejscowione w pięknej scenerii lasów i jezior, 
gwarantują zadowolenie i sprawiają, że pobyt tutaj zapadnie

w pamięć na długi czas.  

Czekamy na Ciebie!



PRZYGODĘ CZAS ZACZĄĆ...

ŻNIŃSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA
 Przejażdżka kolejką powinna być obowiązkowym 

punktem wycieczki podczas wizyty w gminie Żnin.
To największa atrakcja regionu, związana

z Pałukami od ponad stu lat, która pozwala 
podziwiać tutejsze krajobrazy w niepow-

tarzalny sposób. W sezonie turystycznym 
skład kursuje regularnie na trasie Żnin 

– Wenecja – Biskupin – Gąsawa, 
pokonując trasę 12 km. Tylko 

tutaj chętni mają szansę 
wynajęcia jedynego na 

świecie czynnego paro-
wozu Px38 „Leon”.

Nazwa lokomotywy 
pochodzi od imienia 

najsłynniejszego przewod-
nika po weneckim muzeum, 

Leona Lichocińskiego. 
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KONTAKT

Muzeum Kolei Wąskotorowej
Zamek Wenecja i Hostel Wenecja

Wenecja 7, 88-400 Żnin
tel. 52 302 51 50 lub 505 647 850

e-mail: wenecja@muzeumznin.pl
GPS 52°47'55.7"N 17°45'10.0"E4

PRZYGODO, TRWAJ!

MUZEUM KOLEI WĄSKOTOROWEJ
W WENECJI

  To jeden z największych w Europie 
skansenów kolei wąskotorowych. Na terenie 

muzeum znajduje się kilkanaście zabytkowych 
parowozów, w tym  najstarszy pochodzi

z 1899 roku oraz kilka z okresu I wojny 
światowej. Podczas wędrówki wśród 

eksponatów można zobaczyć wagony 
o różnorakim przeznaczeniu. 

Wchodząc do środka, można 
odnieść wrażenie przenie-

sienia się w czasie. 
Zwiedzanie umilą cieka-

we opowieści prze-
wodników.   

 



PRZYGODO, TRWAJ!
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WENECKA NOC Z PAROWOZAMI
 

  Kilka razy w roku na terenie Muzeum Kolei 

Wąskotorowej w Wenecji ma miejsce niezwykle 
efektowne widowisko. Po zapadnięciu zmroku 

zwiedzający mogą spacerować wśród buchających 
dymem lokomotyw i oświetlonych wagonów. 

Klimatyczny nastrój tworzy także odpowiednio 
dobrana muzyka.  Koncepcja wydarzenia 

została nagrodzona niejednokrotnie. 
Wydarzenie otrzymało Certyfikat 

Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Zostało  też docenione przez 

Kujawsko-Pomorską Organiza-
cję Turystyczną, która 

uznała je za „Najlepszy 
produkt Turystyczny 

W o j e w ó d z t w a 
K u j a w s k o -

P o m o r s k i e g o 
2009”.

Informacje o terminach

można uzyskać
w Muzeum Kolei Wąskotorowej

tel. 52 302 51 50
tel. kom. 505 647 850
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PRZYGODO, TRWAJ!

RUINY ZAMKU W WENECJI
  

   Pod koniec XIV wieku Mikołaj z Chomiąży herbu 
Nałęcz, zwany też „Diabłem Weneckim”, zbudował 

zamek na potrzeby obronne w prowadzonej przez 
jego ród wojnie z Grzymalitami.

 Sam zamek funkcjonował też zaledwie 
około stu lat, w tym czasie wielokrotnie 

zmieniając właściciela. W 1420 roku 
spadkobierca Mikołaja Nałęcza, jego 

wnuk Mikołaj Pomian, sprzedał 
twierdzę biskupom archidiecezji 

gnieźnieńskiej. Ostatecznie, 
jako własność biskupów, 

zamek został rozebrany 
dla odzyskania budul- 

ca, który był potrzeb- 
ny w Żninie na 

inne cele. 

         Ponieważ nie 
można dziś ustalić

ówczesnego wyglądu bu- 
dowli, stanowi ona zabytek 

jako trwała ruina. Prace 
konserwatorskie ograniczają się

więc do utrzymania aktualego 
stanu. Pieczę nad zamkiem sprawuje 

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
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PRZYGODO, TRWAJ!

MAGISTRAT

 Odwiedziny w magistracie pozwolą odkryć 
historię drukarstwa, a także przepiękne tradycyjne 

stroje i rzeźby charakterystyczne dla etnografii 
Pałuk. Znajdują się tam również eksponaty 

upamiętniające żnińskie zawody 
motorowodne – to jedyna taka 

wystawa w Europie! W „Galerii 
Tadeusza Małachowskiego” 

zwiedzający  mogą poznać 
talent lokalnych twórców

i wytwory sztuki 
współczesnej.  
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PRZYGODO TRWAJ!

BASZTA 

 Gotycka wieża ratuszowa z XV wieku, 
stanowiąca symbol dzisiejszego Żnina. Niegdyś pełniła 
funkcję siedziby ówczesnych władz, a obecnie stanowi 
jedną z głównych atrakcji wchodzących w skład Muzeum 
Ziemi Pałuckiej. Znajdują się tu stałe wystawy, dzięki którym 
zwiedzający mogą przyjrzeć się bliżej skarbom pozostawionym 
przez dawnych mieszkańców, a także poznać najsłynniejsze 
postacie wywodzące się z naszego miasta. 

 Pierwotnie Baszta połączona była z drewnianym budynkiem 

administracyjnym, który uległ spaleniu w 1656 r. podczas najazdu szwedzkiego
i nigdy nie został odbudowany. W XVIII wieku na czwartej kondygnacji 
wmontowano mechanizm zegarowy i dzwon upamiętniający pożar miasta, który miał 
miejsce w 1751 r. Każdego dnia punktualnie w południe można usłyszeć 
rozbrzmiewający z wieży hejnał Żnina. 

KONTAKT

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
pl. Wolności 1, 88-400 Żnin
tel. 52 302 02 93
e-mail: mzpbiuro@wp.pl
www.muzeumznin.pl
     www.facebook.com/MuzeumZiemiPaluckiejZnin



KONTAKT

Bożejewiczki k. Żnina
88-400 Żnin
e-mail: silveradocity@wp.pl
www.silveradocity.pl
Telefony informacyjne:
Biuro i informacje: 570 790 509
Informacje: 502 600 707
Kasa, informacje: 725 959 606
GPS N 52°49'41.0", E 17°41'23.3"
      www.facebook.com/SilveradoCity

PRZYGODO TRWAJ!

SILVERADO CITY

 Nie trzeba przemierzać tysięcy kilometrów,
aby znaleźć się na Dzikim Zachodzie. Wystarczy wybrać 
się do Silverado City – westernowego miasteczka, 
gdzie na żywo można zobaczyć pojedynki 
rewolwerowców, napady na bank, potyczki
w barach i indiańskie wędrówki. To właśnie 
tu można poczuć prawdziwy 
westernowy klimat i spędzić czas
w największym w Polsce saloonie. 
Stale urozmaicany program 
artystyczny sprawia, że każda 
wizyta w tym miejscu 
zaskakuje i pozwala 
przeżyć niesamowitą 
przygodę.
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tel. kom. 604 401 456

e-mail: dwormarzen@op.pl

www. facebook.com/DworMarzenSielec

KONTAKT

Dwór Marzeń w SIelcu
Sielec 1, 88-400 Żnin
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PRZYGODO TRWAJ!

DWÓR MARZEŃ
W SIELCU

 Obiekt poło-
żony 10 km na 

zachód od Żnina, jest 
prywatnym muzeum, 

gromadzącym pamiątki po 
Józefie Unrugu, który był 

ostatnim właścicielem zespołu 
dworsko-parkowego przed II wojną 

światową. Wiceadmirał Józef Unrug 
(właśc. Joseph Michael Hubert von Unruh) 

był twórcą polskiej Marynarki Wojennej
w okresie międzywojennym. W roku 1939 

dowodził formacjami Obrony Wybrzeża. 
 Obecnie Dwór Marzeń jest własnością 

Katarzyny Rodziewicz, która wraz z najbliższymi 
przywraca pamięć o polskim bohaterze. W obiekcie można 

zwiedzać m.in. Izbę Admiralską poświęconą tej postaci.
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GARŚĆ WSPOMNIEŃ
Z HISTORII CHRZEŚCIJAŃSTWA

 Kościół pw. św. Floriana
 

Lokacja kościoła, który został wybudowany na 
miejscu świątyni romańskiej, przypada na XV 

wiek. Elementem świątyni, który 
szczególnie przyciąga uwagę, są 

późnoklasycystyczne organy
z drugiej połowy XIX wieku. 

Tuż obok kościoła znajduje się 
Sufragania – dwór biskupi
z końca XVIII w. 

zbudowany w stylu 
klasycystycznym.

Zdjęcie:
Kościół pw. św. Floriana w Żninie
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Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 

Jest kościołem poewangelickim, zbudowanym w roku 1909 w stylu neogotyckim.
W zamierzchłych czasach nieopodal swój klasztor mieli dominikanie. Zakonnicy pozostawili 
po sobie kilka cennych pamiątek, m. in. obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Warte 
obejrzenia są także stacje Męki Pańskiej wykonane techniką intarsji przez żnińskiego 
artystę plastyka Edmunda Kapłońskiego.

Kościół pw. św. Marcina 

To najstarszy zabytek Żnina pochodzący z XIV wieku, zbudowany
w stylu gotyckim, później wielokrotnie rozbudowywany. Warto 
zwrócić uwagę na ołtarz ozdobiony rzeźbami św. św. Piotra i 
Pawła, a także na znajdujący się tam obraz patrona tej 
świątyni. 

Zdjęcia:
Kościół pw. NMP Królowej Polski (u góry)
Kościół pw. św. Marcina (na dole)

GARŚĆ WSPOMNIEŃ
Z HISTORII CHRZEŚCIJAŃSTWA
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KAJAKI

I ROWERY WODNE

  Port Żnin to m.in. 
wypożyczalnia sprzętu 

wodnego. Miłośnicy 
rekreacji wodnej mają 

do dyspozycji kajaki
i rowery wodne.

STATEK VENEZIA

  Rejs statkiem wypoczynkowym 
Venezia to doskonała okazja do poznania 

piękna pałuckich jezior. Dzięki ich bogactwu 
to turysta decyduje, jaką trasę rejsu wybiera. Na 

pokładzie statku może podróżować 12-osobowa 
grupa turystów.

             

     Statek Venezia kursuje na trasie:
     Żnin – Skarbienice – Wenecja – Skarbienice – Żnin 

Istnieje możliwość rezerwacji rejsu po jeziorach:
Jezioro Żnińskie Małe, Jezioro Skarbińskie, Jezioro Weneckie.

KONTAKT
Rezerwacja rejsów statkiem Venezia 
i wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne) 
tel. kom. 785 010 767

.
     www.facebook.com/portznin



Niezapomniany czas

z rodziną można spędzić 
także na plaży nad Jeziorem 
Żnińskim Małym, która zachęca 
do słonecznych kąpieli i przede 
wszystkim bezpiecznej zabawy

w wodzie.

PLAŻA NAD JEZIOREM 
ŻNIŃSKIM MAŁYM
 Plaża nad Jeziorem Żnińskim Małym odzyskuje 

dawną popularność i znów jest oblegana podczas letniego 
sezonu. Na wzrost popularności wpłynęły przeprowadzone 

w ostatnich latach inwestycje. Na brzegach jeziora wybudowano 

dwa nowoczesne pomosty, powstała promenada. Bliskość centrum 
miasta i żnińskiej starówki, dostęp do siłowni zewnętrznej oraz placu 
zabaw to dodatkowe atuty miejskiej plaży. 
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WĘDKARSTWO
Jeziora, rzeki i stawy w naszym regionie stwarzają idealne 
warunki dla wędkarzy, dlatego przyciągają wielu amatorów takiej 
formy wypoczynku. Zasady obowiązujące na pałuckich jeziorach 
umożliwiają wędkowanie z brzegu, jak i z łodzi. Miłośnicy wędkowania 
mogą wziąć udział w licznych zawodach organizowanych przez aktywnie 
działający Związek Wędkarski Pałuczanin, który udziela również zezwoleń 
na wędkowanie. Pozwolenie można wykupić także w siedzibie Gospodarstwa 
Rybackiego w Łysininie. 
Przydatne informacje: Związek Wędkarski Pałuczanin www.zwpaluczanin.pl

                                Gospodarstwo Rybackie w Łysininie www.lysinin.pl

PAŁUCKA WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW
Nie ma przyjemniejszego sposobu na poznawanie zakątków naszego regionu, niż przepłynięcie 
kajakiem po doskonale przystosowanych do tego szlakach. Spływy kajakowe to jedna z ciekawszych 
form aktywnego spędzania czasu. Wypożyczalnia oferuje spływy o różnych poziomach trudności, 
dlatego mogą w nich uczestniczyć zarówno ci zaczynający swoją przygodę z kajakiem, jak i bardziej 
doświadczeni. Chętni mogą także wypożyczyć kajak i wybrać się na wycieczkę we własnym zakresie. 

WINDSURFING I KITESURFING
Nie trzeba wyjeżdżać nad morze lub dalekie zagraniczne wycieczki, aby móc 

realizować swoje wodne pasje. Niezalesione brzegi gwarantujące idealne 
warunki wietrzne na Jeziorze Żnińskim Dużym sprawiają, że jest to 

wymarzone miejsce dla fanów windsurfingu, czy też kitesurfingu. 
Więcej na www.topkite.pl

KONTAKT:
Wojciech Urbanowski
tel. kom. 695 301 909

www.paluckie-kajaki.manifo.com
       www.facebook.com/Paluckie.Kajaki.Znin



GMINA ŻNIN
dla aktywnych ! 
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SKATEPARK

 W naszej gminie jest także 
miejsce dla fanów sportów 

ekstremalnych. Skatepark mieści się
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
w Żninie przy ulicy Gnieźnieńskiej. Znajduje się 
tam 5 przeszkód: funbox, minirampa, 
quarter-pipe, grindbox i rurka. Ze skateparku można 
korzystać całkowicie za darmo! W Miejskim Ośrodku 
Sportu dostępna jest siłownia i sauna, a także stadion 
piłkarski i Orlik.

KONTAKT

Miejski Ośrodek Sportu
w Żninie
ul. Gnieźnieńska 7
88-400 Żnin
tel. 52 302 07 05

www.facebook.com/MosZnin
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STADNINY KONI

Stajnia Rohan

Kierzkowo 13, 88-400 Żnin

tel. kom. 604 063 184 

stajnia-rohan.galopuje.pl

www.facebook.com/StajniaRohanKierzkowo

Stajnia Złota Podkowa

ul. Brzozowa 22, 88-400 Żnin

tel. kom. 600 167 624 

www.facebook.com/stajniazlotapodkowa

Stajnia Podgórzyn 

Podgórzyn 60 A, 88-400 Żnin

tel. kom. 533 518 848 

www.facebook.com/stajnia.podgorzyn 

Rancho Żnin

ul. 1 Stycznia 43, 88-400 Żnin  

tel. kom. 516 155 380

www.facebook.com/tomasz.gocsilverado

Szkółka Jeździecka MALFI

Stajnia Silverado

Bożejewiczki, 88-400 Żnin

tel. kom. 504 958 625

facebook.com/pg/StajniaSilverado

Stajnia Ludwiczak

Jaroszewo 14, 88-400 Żnin

e-mail: stajnia.ludwiczak@gmail.com

www.facebook.com/stajnialudwiczak

 Piękno przyrody, jakim jest otoczona nasza gmina, 
pozwala miłośnikom jazdy  konnej w pełni oddać się swojej 
pasji. Stadniny konne mają przygotowaną szeroką ofertę m. in. 
wynajmu bryczek oraz nauki jazdy konno. Każdy kto chce 
rozpocząć przygodę z jazdą konno znajdzie odpowiednie miejsce
i wsparcie trenerów z wieloletnim doświadczeniem. W niektórych 
stadninach znajdujących się na terenie gminy Żnin można skorzystać z zajęć 
hipoterapii czyli rehabilitacji prowadzonej przy udziale konia. 



APLIKACJA PAŁUKI

SZLAKI  TURYSTYCZNE
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GMINA ŻNIN
dla aktywnych ! 

 Aplikacja Lokalnej Organizacji Turystycznej, której członkiem
jest Gmina Żnin, to doskonała baza szlaków turystycznych na całych 

Pałukach. Do ściągnięcia: 

 Pieszo, rowerem, a może kajakiem? Na Pałukach turyści sami wybierają swój ulubiony sposób odkrywania nowych 
miejsc. Duża ilość szlaków turystycznych pozwala poruszać się po okolicy według własnych upodobań. Jeden z ciekawszych 
to szlak „Pałuckie Krajobrazy”. Wędrując nim, można poznać największe walory Pałuk, w tym wiele obiektów z terenu gminy 
Żnin. Z kolei specjalnie dla miłośników nordic walking powstał szlak łączący atrakcje mieszczące się w Żninie i okolicy. 
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Mapa gminy i plan miasta dostępne na stronie 
www.arctos.com.pl

Wersja papierowa mapy do zdobycia

w punktach na terenie gminy.

O szczegóły pytaj na profilu
     Gmina Żnin

Mapa gminy i plan miasta
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Kurza Hacjenda

 Wyjątkowe miejsce, prowadzone przez prawdziwych pasjonatów

zwierząt. W amatorskiej hodowli drobiu ozdobnego poznamy rasy kur

z całego świata, papugi, kaczki, sowy i szereg innych gatunków ptaków. Grupy

zorganizowane i osoby indywidualne odwiedzające hodowlę mogą wziąć 

udział w lekcji przyrody, jakiej nie znajdziemy w żadnym innym miejscu. 

Zwiedzając malownicze Pałuki, warto zatrzymać się na trasie z Biskupina do 

Żnina i odwiedzić niezwykłą krainę Kurzej Hacjendy!

KONTAKT

Amatorska Hodowla Drobiu

Ozdobnego Kurza Hacjenda

Wenecja 41B, 88-400 Żnin 

Pałucki Oddział PTTK w Żninie

 Oferta Pałuckiego Oddziału PTTK to  przede wszystkim profesjonalna

obsługa turystów przez licencjonowanych przewodników, turystyka

kwalifikowana, liczne szlaki rowerowe, piesze, wodne. Z nami zaplanują
Państwo zwiedzanie Żnina i okolic. Wędrowanie po Pałukach  daje możliwość
zdobycia Odznak Turystycznych.

 Przez lata Pałucki Oddział PTTK  wyspecjalizował się w organizacji 

wolnego czasu przybyłych na Pałuki zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.   

KONTAKT
Plac Wolności 20

88-400 Żnin

tel. kom. 516 168 032       www.facebook.com/PaluckiOddzialPTTK

e-mail: pttk.znin@wp.pl
www.pttk.znin.org
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1. ul. Cukrownia Żnin
ul. Janickiego 1, 88-400 Żnin 
tel. 52 506 57 50
e-mail: recepcja@cukrowniaznin.pl
www.cukrowniaznin.pl

2.      Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Żurawiem” 
Kamila i Stanisław Siadak
Skarbienice 1a, 88-400 Żnin
tel. 52 302 04 66, tel. kom. 698 718 143
e-mail: skarbienice@o2.pl
www.skarbienice.pl

3. Gospodarstwo Agroturystyczne
„Na Górce”  Andrzej Kurek 
ul. Szpitalna 74, 88-400 Żnin
tel. kom. 697 380 224
e-mail: nocleginagorce@wp.pl

4. Gospodarstwo Agroturystyczne
„U Gila” Anna i Piotr Gil
Wenecja 16, 88-400 Żnin
tel. kom. 692 256 287
e-mail: wenecja16@op.pl 

5. Zajazd Agroturystyczny Wenecja
Dariusz Kurek
Wenecja 30, 88-400 Żnin
tel. kom. 790 450 541
e-mail: zajazdwenecja@op.pl

6.       Agroturystyka Brzezina
Chomiąża Księża 9A, 88-400 Żnin
tel. kom. 781 720 828, 601 732 532
e-mail: brzezina.rekreacja@gmail.com
www.brzezina-agroturystyka.pl

7.       Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Wichrowe Wzgórze”
Aleksandra Kaźmierczak
Podgórzyn 55, 88-400 Żnin
tel. kom. 609 244 469
e-mail: ola.pod@op.pl

8.       Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Rancho”, Ośrodek Rekreacji Konnej, 
Tomasz Goc
ul. 1 Stycznia 43, 88-400 Żnin
tel. kom. 501 147 560 
e-mail: strafna@wp.pl
www.ranchoznin.pl

9.       Ośrodek Wypoczynkowy
„Zatoka Zabłockich”
Chomiąża Księża 6a, 88-400 Żnin
tel. kom. 601 540 915
e-mail: kontakt@zatokazablockich.pl
www.zatokazablockich.pl

10.       Dwór Marzeń
Katarzyna Rodziewicz
Sielec 1, 88-400 Żnin
tel. kom. 604 401 466
e-mail: dwormarzen@op.pl

11.      Gościniec Krys
Małgorzata Abramowska
Podgórzyn 2a, 88-400 Żnin
tel. kom. 603 527 133
e-mail: krys@goscinieckrys.pl
www.goscinieckrys.pl

12.      Przystań Wenecka
Jacek Sobolewski
Wenecja 12, 88-400 Żnin
tel. 52 303 11 10
e-mail: biuro@przystanwenecka.pl
www.przystanwenecka.pl

Mirosław Walczak
ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin 
tel. 52 303 24 24

14. Kwatery w „Starej Kamienicy”
ul. 700-lecia 5, 88-400 Żnin
tel. kom. 602 242 061
www.noclegiznin.eu

15. Apartamenty „Przy Rynku“
ul. Lewandowskiego 12, 88-400 Żnin
tel. kom. 606 920 875
e-mail: biuro@apartamentyprzyrynku.pl
www.apartamentyprzyrynku.pl

TU MOŻNA PRZENOCOWAĆ
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16.     Gospoda Pałucka
Jadowniki Rycerskie 40, 88-400 Żnin
tel. kom. 508 355 269
e-mail: zagrodazacisze@onet.eu

17.     Hostel  Wenecja 
Wenecja, 88-400 Żnin
tel. 52 302 51 50
www.muzeumznin.pl

18. Pole namiotowe „Przystań”
Łukasz Tylka
ul. Żnińska 9
Bożejewiczki, 88-400 Żnin
tel. kom. 880 083 225

19. Camping Czapla
ul. Szkolna 16, 88-400 Żnin
tel. 52 302 56 33
tel. kom. 606 716 564
e-mail: biuro@horka.com.pl
www.czapla-znin.pl

GASTRONOMIA

ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin
tel. 52 303 24 24

2.     Restauracja Pałucka
Plac Wolności 8, 88-400 Żnin
tel. kom. 725 760 545

10.     Pizzeria Santana
ul. Kościuszki 3, 88-400 Żnin
tel. 52 302 10 79

11.     Abruzzo Pizza&Salad
ul. Śniadeckich 19, 88-400 Żnin
tel. kom. 577 846 735

12.      Chill Zone Pub&Pizza
ul. Lewandowskiego 2, 88-400 Żnin
tel. kom. 601 784 550

13.     Restauracja Starówka
ul. Śniadeckich 26, 88-400 Żnin
tel. kom. 504 914 223

14.      Bar Orientalny Thai Minh
ul. 700-lecia 14, 88-400 Żnin
tel. kom. 787 855 468

15.     Kebab MARmara
ul. Składowa 6a, 88-400 Żnin
tel. kom. 601 681 420

16.     Restora Kebab Żnin
ul. 700-lecia 37a, 88-400 Żnin
tel. kom. 570 260 614

17. Bistro Obiadowe
ul. Aliantów 1D, 88-400 Żnin

3.     Restauracja i hotel Gospoda Pałucka
Jadowniki Rycerskie 40, 88-400 Żnin
tel. kom. 508 355 269
e-mail: zagrodazacisze@onet.eu

4.     Gościniec Krys
Podgórzyn 82, 88-400 Żnin
tel. kom. 603 527 133
e-mail: krys@goscinieckrys.pl

5. Bar
Bożejewice 10, 88-400 Żnin
tel. kom. 722 280 382

6.     Restauracja Parkowa
ul. Szkolna 29, 88–400 Żnin
tel. 52 302 08 23, tel. kom. 667 271 641
e-mail: parkowa.znin@gmail.com

ul. Dworcowa 10, 88-400 Żnin
tel. kom. 663 512 385, 609 967 710

8.     Restauracja Brzozówka
ul. Szkolna 29, 88-400 Żnin
tel. kom. 781 516 599

9.     Restauracja u Leona
ul. Potockiego 4, 88-400 Żnin
tel. kom. 792 632 487
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18. Bar Rożen
ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin
tel. 52 302 89 82

19.     Pub STYX
ul. Towarowa 5, 88-400 Żnin
tel. kom. 880 630 550

20.     Kawiarnia i Wytwórnia Lodów Alma
ul. Lewandowskiego 5a, 88-400 Żnin
tel. 52 302 06 57

21.      Kawiarnia - Cukiernia Królewska
ul. Śniadeckich 23, 88-400 Żnin
tel. kom. 672 685 945

22.      Cukiernia Staropolska
ul. Gnieźnieńska 1f, 88-400 Żnin
tel. 52 318 69 13

23.      Cukiernia św. Floriana
ul. 700-lecia 11a, 88-400 Żnin
tel. kom. 695 480 973

24.      Cukiernia Kilian Kulinaria
ul. Śniadeckich 23, 88-400 Żnin
tel. kom. 600 872 579

25.      Cukiernia Rem Marco
ul. 700-lecia 1, 88-400 Żnin
tel. kom. 512 254 197

TAXI

1. PPHU KENAD 
Ewa Krzysztof Drabik
tel. kom. 692 897 345

2. Przewóz Osób TAXI
Dawid Przybyła
tel. kom. 509 228 482

3. Eugeniusz Marczyński
tel. kom. 603 337 459 

4. TWOJE TAXI
Mieczysław Marczyński
tel. kom. 697 308 282 

5. OLO TAXI
Aleksander Kośmicki
tel. kom. 882 088 058

   

BANKOMATY

        PKO Bank Polski S.A.
        ul. Żytnia 1, 88-400 Żnin
        ul. Śniadeckich 15, 88-400 Żnin
        ul. 700-lecia 30, 88-400 Żnin

        Euronet Polska Sp. z o.o.
        Supermarket Biedronka
        ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin

        Supermarket Tesco
        ul. Mickiewicza 4a, 88-400 Żnin

        Bank Zachodni WBK
        Supermarket Biedronka
        ul. Szpitalna 2, 88-400 Żnin

        Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
        Plac Wolności 7, 88-400 Żnin

        Bank Millennium S.A.
        ul. Śniadeckich 1, 88-400 Żnin

        Bank Spółdzielczy „Pałuki”
        ul. 700-lecia 41, 88-400 Żnin
        ul. Tysiąclecia 3, 88-400 Żnin
        ul. Śniadeckich 19, 88-400 Żnin

        Kasa Stefczyka S.A.
        ul. Kościuszki 22a, 88-400 Żnin

24h
24h
24h

24h
24h
24h

24h

24h

24h
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KONTAKT

      

ul. Janickiego 1

88-400 Żnin

tel. 52 506 57 50

e-mail: recepcja@cukrowniaznin.pl

www.cukrowniaznin.pl

      www.facebook.com/cukrowniaznin

NOCLEGI

Cukrownia Żnin Park Industrialny

 Jest to kolejna realizacja dewelopersko-hotelowej firmy Arche, która 
postanowiła nadać nowe życie zabytkowej fabryce cukru. Prawdziwe miasto
w mieście, oparte na spójnym założeniu konferencyjno-wypoczynkowym.

 Obiekt dysponuje 2 budynkami hotelowymi z 310 pokojami oraz 
kilkunastoma salami konferencyjnymi których największa ma powierzchnię 
1300 m2. 

 Goście będą mogli zrelaksować się także w aquaparku wraz
z wydzieloną częścią SPA & Wellness, a najmłodsi oddać się zabawie w pełnej 
atrakcji sali zabaw.

 W najbliższej przyszłości powstanie także muzeum Cukrownictwa 
oraz muzeum Optymizmu.
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Rezerwacja stolików

+48 52 506 57 90

  Wizyta w Restauracji Melasa to doskonała okazja 
do podziwiania industrialnych smaczków archi-

tektonicznych. Jednak w restauracji ważniejsze od 
smaczków architektonicznych są smaczki kulinarne. 

A te serwowane są z zastosowaniem pałuckich 
produktów i przepisów. Niebawem do 

dyspozycji zostanie oddana druga 
restauracja w kompleksie. Jej nazwa 

Turbinownia nie jest przypadkowa
i gościom restauracji przyjdzie 

spożywać dania w towarzys-
twie cukrowniczych turbin.

 Dawna parowozownia 

została zmieniona w mini-
browar „Stacja Filtracja”. 

Goście mają zatem 
m o ż l i w o ś ć 

s ko s z towa n i a 

piwa warzone-

go zgodnie z tra-
dycyjnymi receptura-

mi z najwyższej jakości 
składników.
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Cukrownia Żnin Park Industrialny



  Na terenie Cukrowni znajduje się klubokawiarnia 
„Wirownia” z jedyną na Pałukach kręgielnią. Do dyspozycji 
gości oddano cztery profesjonalne, w pełni zautoma-

tyzowane tory do gry w bowling. Goście klubokawiarni 
mogą w tym miejscu wrzucić coś na ząb i spędzić 
czas przy klimatycznej muzyce.
  Cukrownia położona jest nad 
Jeziorem Żnińskim Dużym, co daje 
możliwość wypoczynku z najbliższymi na 
piaszczystej plaży i skorzystania
z bogatej oferty rekreacyjnej. Pobyt 
w Cukrowni można połączyć 
m.in. z nauką kitesurfingu.

Rezerwacje: 

tel. 52 506 57 50

29

Cukrownia Żnin Park Industrialny
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NOCLEGI

Hotel Martina *** 
 Trzygwiazdkowy hotel Martina położony jest w Żninie, przy zjeździe
z trasy S5 (Bydgoszcz-Poznań). Dostępność komunikacyjna sprawia, że obiekt 
stanowi dobre miejsce odpoczynku w służbowej podróży, a dla gości chcących 
zwiedzić region jest doskonałą bazą wypadową do wielu pobliskich atrakcji 
turystycznych.
  Hotel położony jest w sercu Pałuk słynących z urokliwych krajobrazów, 
licznych jezior i zabytków historycznych.
 Poszczególne piętra wraz z pokojami posiadają inny wystrój 
nawiązujący do tematyki zmysłów smaku i zapachu (czekolada, cynamon, 
wanilia). Obiekt dysponuje stylowymi i ze smakiem urządzonymi pokojami, 
dwoma apartamentami oraz restauracją, gdzie można skosztować dań 
regionalnych, polskich i europejskich. 
 Oprócz tego do dyspozycji naszych klientów jest sala bilardowa oraz 
taras widokowy, skąd można zobaczyć panoramę miasta Żnina. W obiekcie 
znajduje się winda, z której goście mogą podziwiać krajobraz Jeziora Żnińskiego 
Dużego.
 Hotel dysponuje również salą konferencyjną oraz dużą salą taneczną
z antresolami i nowoczesnym oświetleniem ledowym.
 Kilkunastoletnie doświadczenie firmy pozwala zapewnić najwyższą 
jakość oferowanych usług.

KONTAKT

ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin
tel. 52 303 24 24
www.martina.pl

www.facebook.com/HotelMartina
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NOCLEGI

Camping Czapla
w trakcie realizacji

 Dla Państwa remontujemy istniejącą oraz tworzymy nową 
infrastrukturę noclegową nad Jeziorem Żnińskim Małym. Camping Czapla

będzie ośrodkiem nowoczesnym, zapewniającym dostęp do bazy 

gastronomicznej oraz sportowo-rekreacyjnej. Koncepcja obejmuje budowę 
towarzyszącej domkom letniskowym restauracji wraz z salą bankietową.

 W sąsiedztwie kompleksu znajduje się przystań Międzyszkolnego 

Klubu Żeglarskiego oraz budowany jest nowy budynek Centrum Sportów 
Wodnych zapewniające dostęp do sprzętu rekreacji wodnej. 

 Spacer żnińską promenadą, odpoczynek na plaży lub spływ kajakowy 

- to i wiele więcej znajdą Państwo w ośrodku Camping Czapla!  

KONTAKT

ul. Szkolna 16

88-400 Żnin

tel. 52 30 25 633
tel. kom. 606 716 564
e-mail: biuro@horka.com.pl
www.czapla-znin.pl (w budowie) 
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NOCLEGI

Gościniec KRYS
 Gościniec KRYS w Podgórzynie zlokalizowany jest w bardzo 
atrakcyjnym i malowniczym miejscu, niedaleko od jezior i lasów. Gościniec 
oddalony jest o 3 km od centrum Żnina. Serdecznie zapraszamy do spędzenia 
wypoczynku o każdej porze roku w unikalnym wiejskim klimacie.
 Cisza, spokój i czyste, zdrowe powietrze przyciągają do nas wielu 
turystów z całej Polski, spragnionych wypoczynku i relaksu. Okolice Gościńca 
KRYS słyną z ciekawych zabytków z czasów prahistorycznych (Biskupin). 
Niedaleko leży Wenecja, w której znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej 
oraz ruiny XIV-wiecznego zamku.
 Organizujemy bankiety, przyjęcia, bale karnawałowe, imprezy 
promocyjne oraz prowadzimy obsługę grup turystycznych i sportowych.
 Nasz Gościniec Krys w Podgórzynie powstał z myślą o wymagających 
klientach, ceniących komfort wypoczynku, doskonałą kuchnię i walory 
przyrodnicze otoczenia. Swoim gościom oferujemy przytulne pokoje oraz 
apartamenty. Oferowane przez nas pokoje wyposażone są w łazienkę
z prysznicem, telewizor, internet bezprzewodowy.
 Każdy z Państwa znajdzie w naszym gościńcu miejsce na miarę swoich 
potrzeb, wygodne, spokojne, stwarzające warunki do odpoczynku i relaksu.

KONTAKT
Podgórzyn 82 k. Żnina
tel. kom. 603 527 133
e-mail: krys@goscinieckrys.pl
www.goscinieckrys.pl
      www.facebook.com/GosciniecKrys
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KONTAKT

Chomiąża Księża 6A, 88-400 Żnin
tel. kom. 601 540 915
e-mail: kontakt@zatoka-zablockich.pl
www.zatokazablockich.pl
      www.facebook.com/ZatokaZablockich

NOCLEGI

Zatoka Zabłockich
 Chomiąża Księża jest doskonałym pomysłem na wypoczynek z dala od 
wielkich miast i kurortów. Ośrodek Wypoczynkowy Zatoka Zabłockich 
położony jest bezpośrednio nad Jeziorem Ostrowieckim, połączonym
z Wielką Pętlą Wielkopolski. Dwa pomosty umożliwiają cumowanie
kajaków, łodzi i jachtów. Kanały żeglowne poszerzają zasięg wycieczek
niemal na całą Polskę.
 W ośrodku znajduje się pensjonat i domki drewniane. Łącznie 
oferujemy 74 miejsca noclegowe, wszystkie w komfortowych warunkach
z łazienkami, TV cyfrową i Wi-Fi.
 Naszym Gościom proponujemy całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej 
cenie.
 Na potrzeby spotkań przygotowaliśmy salę szkoleniową oraz trzy 
altany z grillem, wędzarnię i miejsce na ognisko. Oferujemy urokliwą plażę, dwa 
pomosty i kamienną groblę.
 Dodatkowo na 4 hektarach ogrodzonego terenu znajdą Państwo 
boisko do siatkówki, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, dwa stawy oraz grotę 
skalną z wodospadem. Zapraszamy!
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NOCLEGI

„Przystań Wenecka”

ośrodek wypoczynkowy i pole namiotowe

KONTAKT

Wenecja 12, 88-400 Żnin

tel. 52 30 31 110

e-mail: rezerwacja@przystanwenecka.pl

www.przystanwenecka.pl

      www.facebook.com/przystanwenecka

 Przystań Wenecka zlokalizowana jest w urokliwej miejscowości 
Wenecja. Tylko 6 km dzieli nas od Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie 
oraz 3 km od Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Nasz ośrodek jest także 
jednym z przystanków na trasie żnińskiej ciuchci.
 Teren obiektu obejmuje powierzchnię ponad 12ha terenów zieleni, 
lasów i zaplecza hotelowego. To idealne miejsce na aktywne spędzenie czasu 
poprzez sport i zabawę zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i grup 
zorganizowanych. Oferujemy zaplecze sportowo-rekreacyjne, które stwarza 
wiele możliwości aktywnego wypoczynku, w tym m.in.: piaszczystą plażę
z pomostami, ściankę wspinaczkową, tor przeszkód, boiska sportowe.
 W kompleksie budynków hotelowych oferujemy ponad 100 miejsc 
noclegowych oraz całodzienne wyżywienie. Gościom, których letnie noce 
zachęcają do wypoczynku na świeżym powietrzu, oddajemy do dyspozycji 
wyjątkowe miejsce do rozstawienia namiotów i przyczep campingowych – pole 
namiotowe usytuowane w zalesionej części, zaledwie kilka kroków od plaży 
oraz pomostu wędkarskiego.
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NOCLEGI

Agroturystyka Brzezina

 Agroturystyka Brzezina to wypoczynek w komfortowo 

zaaranżowanych domkach nad jeziorem. Dzięki bliskości przyrody i przytulnym 
wnętrzom urządzonym w klimacie wiejskich rezydencji, nasi Goście będą mogli 
poczuć się jak w prawdziwej agroturystyce. Każdy domek posiada łazienkę, trzy 
sypialnie, kuchnię oraz salon. Na wynajem oferujemy domek różany, 
lawendowy, a także wśród brzóz. Do każdego domu prowadzi niezależne 
wejście od podwórka.
 Nasza agroturystyka nad jeziorem, położona na skraju dwóch 
regionów (Kujawy i Wielkopolska) to miejsce, które doskonale sprawdzi się 
zarówno na wypoczynek latem, jak i zimą.
 Atrakcyjna lokalizacja, czyste powietrze oraz bliskość przyrody 
sprawiają, że agroturystyka Brzezina jest chętnie odwiedzana nie tylko przez 
osoby zamieszkujące Kujawy czy Wielkopolskę. W naszej osadzie 
agroturystycznej gościmy turystów z różnych zakątków Polski, którzy 
poszukują miejsca cichego, spokojnego i idealnego na aktywny wypoczynek na 
łonie natury o każdej porze roku. 

KONTAKT

Chomiąża Księża 9A
88-400 Żnin
tel. kom. 691 432 813

e-mail: brzezina.rekreacja@gmail.com
www.brzezina-agroturystyka.pl 
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NOCLEGI

Agroturystyka Wichrowe Wzgórze
 

 Nasza agroturystyka znajduje się w przeuroczej krainie zwanej 
Pałukami. Czyste jeziora, lasy, ścieżki rowerowe i piesze oraz mnóstwo atrakcji 
turystycznych w pobliżu, czynią to miejsce wyjątkowym. Jeśli dodamy do tego 
nasz domowy klimat i niskie ceny, miejsce to staje się idealnym wyborem
na wypoczynek. Na naszych gości czeka poczęstunek domowym chlebem
i naturalnymi wyrobami mięsnymi. Istnieje również możliwość zakupu wiejskich 
jajek.
  W pobliżu ośrodka znajduje się plaża (1 km) oraz przystanek kolejki 
wąskotorowej (200 m), do najbliższej plaży strzeżonej z możliwością 
wypożyczenia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, statek wycieczkowy)
– tylko 1,5 km.
 Oferujemy komfortowe pokoje z łazienkami (dwa pokoje 2-osobowe, 
jeden 3-osobowy i jeden 4-osobowy). W obiekcie do dyspozycji gości jest 
również aneks kuchenny, duża sala biesiadna oraz miejsce na grill i ognisko.

KONTAKT

Wichrowe Wzgórze
Podgórzyn 55, 88-400 Żnin
tel. kom. 609 244 469
tel. 52 302 14 98

e-mail: ola.pod@op.pl
www.agroturystykapodgorzyn.pl
    www.facebook.com/AgroturystykaWichroweWzgorze



KONTAKT

Jadowniki Rycerskie

88-400 Żnin
tel. kom. 508 355 269

e-mail: zagrodazacisze@onet.eu

     www.facebook.com/ZagrodaZacisze

NOCLEGI

Zagroda Zacisze

 Zagroda Zacisze znajduje się w niewielkiej miejscowości Jadowniki 
Rycerskie, położonej nieopodal Żnina i Barcina i jest dostępna dla gości przez 
cały rok. Do dyspozycji naszych gości mamy 10 pokoi oraz aneks kuchenny
z pełnym wyposażeniem.

 W pokojach znajdują się telewizory oraz radia. Obiekt wyposażony jest 
także w pralkę automatyczną. Zapraszamy zarówno zorganizowane grupy 
młodzieży szkolnej, studentów, pracowników firm, jak i gości indywidualnych.

 Ponadto organizujemy różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, 
takie jak wesela, przyjęcia komunijne, urodziny itp. 
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KONTAKT

Wenecja 7, 88-400 Żnin

e-mail: wenecja@muzeumznin.pl

www.muzeumznin.pl

tel. 52 302 51 50

tel. kom. 662 051 503

tel. kom. 505 647 850

NOCLEGI

Hostel  Wenecja
 

 Hostel Wenecja to malowniczo położony ośrodek na terenie Muzeum 
Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Do dyspozycji gości jest 50 miejsc
noclegowych w 12 wieloosobowych pokojach. W każdym pokoju znajduje się 
łazienka, a na życzenie gości przygotowywane są śniadania, obiady
i kolacje. W hostelu znajduje się sala pełniąca funkcję jadalni i świetlicy, parking, 
a na najmłodszych czeka plac zabaw umiejscowiony wśród lokomotyw
i wagonów weneckiego skansenu. Niedaleko znajdują się ruiny 
średniowiecznego zamku.

 Hostel przyjmuje gości przez cały rok!
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NOCLEGI

Apartamenty „Przy Rynku"
 

 Oferujemy coś więcej, niż tylko pokoje gościnne. Apartamenty „Przy 
Rynku” są samodzielnymi, niezależnymi mieszkaniami, gwarantującymi 
najwyższy komfort podczas pobytu.

 Nowoczesne apartamenty mieszczą się w centrum miasta, dzięki 
czemu nasi Goście w kilka minut mogą znaleźć się na żnińskim rynku lub na 
promenadzie nad Jeziorem Żnińskim Małym.

 Do dyspozycji Gości jest estetycznie zaprojektowane podwórze
z bezpłatnym monitorowanym parkingiem. W pobliżu znajduje się kościół, 
liczne sklepy oraz restauracje. Każdy z pięciu apartamentów wyposażony jest
w kuchnię z zastawą, łazienkę, tv i dostęp do wi-fi.

 Zapraszamy Gości pojedynczych, jak i grupy dwu-, trzy-
i czteroosobowe.

KONTAKT

Lewandowskiego 12, 88-400 Żnin
tel. kom. tel 606 920 875
e-mail: biuro@apartamentyprzyrynku.pl www.apartamentyprzyrynku.pl
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NOCLEGI

Kwatery w „Starej Kamienicy”

KONTAKT

ul. 700-lecia 5, 88-400 Żnin

tel. kom. 602 242 061

www.noclegiznin.eu

 Oferujemy miejsca noclegowe dla 26 osób, rozlokowanych w sześciu
pokojach na I i II piętrze w „Starej Kamienicy”. Lokal usytuowany jest w ścisłym 
centrum Żnina, nieopodal żnińskiej Baszty. Do dyspozycji Gości pozostawiamy 

aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, obejmującym kuchnię gazową,
odówkę oraz pralkę automatyczną.

 Goście obiektu mogą skorzystać z łazienki wyposażonej w prysznic,

WC z umywalką i ciepłą wodą.

 W pokojach do dyspozycji Gości pozostaje dostęp do telewizji i Wi-Fi,

a dla fanów dobrej książki przygotowano ich zbiór w języku polskim. Nieopodal

znajduje się bezpłatny parking. Lokalizacja w centrum miasta zapewnia ponadto

łatwy dostęp do bazy gastronomicznej, możliwość zwiedzenia żnińskiej
starówki oraz skorzystanie z uroków promenady nad Małym Jeziorem.

 Zapraszamy do współpracy firmy, pracowników i turystów  

przybywających na Pałuki. 
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FOTOGRAFIE
P. Szafraniak (str. 3)

A. Łuczak (okładka tył góra, str. 4, 6, 15)

R. Hajduk (str. 9, okładka przód i tył dół, 14 dół)
archiwum Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie (str. 5)

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (str. 2)

B. Z. Chojęta (str. 7)

Silverado City (str. 10)

TopKite (str. 17)

Miejski Ośrodek Sportu w Żninie (str. 18)

A. Chareńska (str. 12) 
W. Zdunek (str. 8 prawa, 13, 44, okładka środek tył)
Starostwo Powiatowe w Żninie (str. 20)

Urząd Miejski w Żninie (okładka przód góra, okładka środek przód, str. 1,
8, 14 lewa, prawa, góra, 16, 28, 29, 38, 40 góra i środek, 41)   

FOTOGRAFIE I WIZUALIZACJE

OTRZYMANE OD WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW
Dwór Marzeń (str. 11)
Szkółka Jeżdziecka Malfi (str. 19)

Kurza Hacjenda

Hotel Martina (str. 20)
 (str. 22)

Apartamenty „Przy Rynku” (str. 42)

Kwatery w „Starej Kamienicy” (str. 43)

Gościniec KRYS (str. 32, 33)

„Zatoka Zabłockich” (str. 34)

Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Wenecka” (str. 35)

Agroturystyka Brzezina (str. 36, 37)

Hostel „Wenecja” (str. 40 dół)
Zagroda Zacisze (str. 39)

Camping Czapla (str. 31)

Cukrownia Żnin (str. 26, 27)

Odpowiedzialność za treść stron 26-43 ponoszą podmioty na nich zaprezentowane. 

Odpowiedzialność oraz wymóg współfinansowania wydania katalogu turystycznego wynika
z umów współdziałania zawartych między Gminą Żnin a podmiotami.





Gmina  Żnin
 ul. 700–lecia 39

88-400 Żnin
tel. 52 303 13 01

www.facebook.com/gmina.znin
www.gminaznin.pl

e-mail: kontakt@gminaznin.pl


