TURYSTYCZNE

Głównym walorem gminy jest jej położenie - wzdłuż
lewego brzegu Wisły, która na tym terenie tworzy Zalew
Włocławski, nad jeziorem Soczewka, wśród lasów Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz
zróżnicowana rzeźba terenu, interesujący pod względem krajoznawczym szlak wodny Skrwy Lewej i rezerwaty przyrody.
Dostępność komunikacyjną zapewniają dwa główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 62, droga wojewódzka nr 573 oraz liczna sieć dróg powiatowych i gminnych.
Zalew Włocławski to największy akwen pod względem powierzchni w Polsce, który daje ogromne możliwości do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych, zwłaszcza żeglarstwa i sportów motorowodnych.
Wzdłuż akwenu w miejscowości Nowy Duninów rozmieszczone są wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz
przystanie wodne. Coraz większą popularnością cieszą się organizowane corocznie Regaty Żeglarskie, które od roku 2004 są jedną z 5 imprez GARND PRIX Zalewu Włocławskiego.

Port w Nowym Duninowie

Zatoka przy ujściu Skrwy Lewej jest miejscem lęgowym ptactwa wodno – błotnego (mewy śmieszki) oraz
miejscem bytowania bobrów. Wyspy na Wiśle w okolicach Soczewki ze względu na bogactwo ptactwa wodnego stanowią raj dla ornitologów.
Ponad 70 % powierzchni Gminy to tereny zalesione
stanowiące cenny zasób Gostynińsko – Włocławskiego
Parku Krajobrazowego z rezerwatami przyrody Jastrząbek i Kresy oraz szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi, po których zimą można mknąć saniami lub na nartach. Tutejsze lasy to również zagłębie grzybów i owoców runa leśnego.
Historia Nowego Duninowa i okolicznych osad sięga
prawdopodobnie XII – XIII wieku. Ciągle żywe pozostaje świadectwo bytności na tych ziemiach wielu znakomitych polskich rodów i ślad czasów gdy tworzyła się
tu historia polskiego przemysłu. Twórcami jej były m.in.
rodziny Ike Duninowskich, Epsteinów, Goldstandów. To
w Duninowie, w roku 1846 powstała, jako jedna z pierwszych w Królestwie Polskim, cukrownia „Leonów”. W czasie kampanii cukrowniczej zatrudniano tu ponad 700
pracowników. Kolejka i port na Wiśle z flotą fabryczną

(barki i holowniki, m.in. „Tryton” i „Leonów”) zapewniały
wtedy sprawny transport buraków.
Cukrownia była jednym z wielu przedsięwzięć rodziny Ike Duninowskich. W 1832 r. dobra duninowskie

szkoły elementarnej, ochronki dla dzieci, zorganizowaniu i utrzymaniu straży pożarnej.
W murach zameczku, pałaców i dworku oraz w parkowych alejkach, nad koronami wiekowych drzew, wciąż
brzmi pogłos świetności majątku Duninów i rodziny Ike
oraz papierni w Soczewce i rodziny Epsteinów.

MAPA GMINY
NOWY DUNINÓW

sność Ike Duninowskich. Wpisany do rejestru zabytków w 1975 roku.
Neorenesansowy pałac główny. Powstał w latach
1862-1876. Murowany obiekt z cegły ma dwie kondy-

ZABYTKI

Nowy Duninów:

Stara zabudowa w Grodziskach

obejmowały m.in.: Goreń, Krzewent, Nową Wieś, Osiecko, Glinki, Karolewo, Środoń, Stary Duninów, Wistkę Królewską itd. Karol Albrecht rozpoczął tu inwestycje na
dużą skalę. W folwarkach prowadzono hodowlę rasowych koni, bydła i owiec. Powstały: gorzelnie, cegielnia,
tartak i młyn. Urządzone na różnych poziomach stawy
napędzały nie tylko koła młyńskie i urządzenia cukrowni, ale prowadzono w nich także hodowlę ryb. Lasy duninowskie były źródłem surowca dla okolicznych tartaków, fabryki celulozy we Włocławku i dla pobliskiej papierni w Soczewce.
Papiernia w Soczewce działała już na początku XIX.w.
Właścicielami w jej początkach byli m.in. Jan Rasch i Antoni dal Trozzo. Szmaty na papier przerabiano m.in. za
pomocą maszyn o napędzie wodnym, wykorzystując nurt Skrwy Lewej, który wraz z rozwojem papierni
i zmianą właściciela (od roku 1842 Jan Epstein) okazał

Zespół pałacowo - parkowy usytuowany naprzeciw
portu w Nowym Duninowie, niegdyś własność rodziny
Ike Duninowskich. W jego skład wchodzą m.in.: pałac
z połowy XIX wieku, pałacyk myśliwski i zameczek neogotycki z I połowy XIX wieku, wokół którego rozciągają
się stawy. W tej chwili zakończył się I etap zagospodarowania parku i odbudowy 3 stawów – inwestycja dofinansowana poprzez Lokalną Grupę Działania Fundację
AKTYWNI RAZEM w ramach Osi 4 LEADER ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Wszystkie obiekty otoczone parkiem zabytkowym ze
stawami tworzą niepowtarzalną scenerię.
Park zabytkowy
Założenie parkowe w stylu krajobrazowym pochodzi z połowy XIX w.
Głównym akcentem kompozycyjnym parku była aleja wjazdowa obsadzona lipami, od drogi krajowej nr 62,

Pałacyk myśliwski w zabytkowym parku w Nowym Duninowie

Mostek na Skrwie Lewej

się być niewystarczający. Stąd wynikły dalsze inwestycje – budowa zbiornika wodnego zwanego dziś jeziorem Soczewka. Wkrótce papiernia w Soczewce stała się
największą i najnowocześniejszą w Królestwie Polskim,
zatrudniając ok. 600 pracowników. Także tu, właściciele
nie zapomnieli o zbudowaniu domów dla robotników,

przechodząca w aleję prowadzącą do podwórza gospodarczego oraz cztery zarybione stawy.
Istotnym elementem parku jest potoczek o bystrym
prądzie. Niegdyś z przerzuconymi drewnianymi mostkami.
Większość występujących w parku gatunków drzew
to gatunki rodzime, takie jak: dąb, lipa, klon, kasztanowiec, olcha i świerk. Na terenie parku jednak znajdziemy
posadzone w grupie platany klonolistne oraz świerk sitkajski. Dziś stanowią one pomniki przyrody.
Park wpisany do rejestru zabytków w 1976 roku.
Dwór przebudowany na tzw. pałacyk myśliwski –
wzniesiony prawdopodobnie na miejscu dworu wzmiankowanego w lustracji powiatu kowalskiego z 1629 r.,
wielokrotnie przebudowywany. Ostatnia przebudowa
miała miejsce w latach 1932 - 1933. Do roku 1945 wła-

Zabytkowy park w Nowym Duninowie. W tle zameczek neogotycki

gnacje, jest podpiwniczony. Wzniesiono go na planie
wydłużonego prostokąta. Jest to unikalny obiekt architektoniczny na Mazowszu.
Zameczek neogotycki. Powstał w pierwszej połowie XIX wieku (ok. 1848 r.).
Nieregularny, dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony. Zbudowany na planie litery T.
Znamiona stylu gotyckiego to przede wszystkim ostrołukowe otwory, schodkowy szczyt w fasadzie zwróconej
na południe i zwieńczona pseudomachikułami wieża. Wewnątrz na parterze sklepienia kolebkowe, w wieży klatka
schodowa. Wpisany do rejestru zabytków w 1959 roku.
Kaplica cmentarna (niegdyś kościół parafialny)
z 1858 r.
Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
N.P. Marii. Budowa trwała od 1901 do 1910 roku. (Arch.
Konstanty Wojciechowski). Wpisany do rejestru zabytków w 1975 roku.
Grobowiec rodziny Ike - Duninowskich z I połowy XIX w.
Soczewka
Zespół dworski z dworkiem z XIX wieku (po wielokrotnych przebudowach zatracił swój pierwotny kształt)
oraz parkiem z aleją lipową.
Neogotycki Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej powstał w latach 1905 – 1906 (Arch. Cichocki).
Wpisany do rejestru zabytków w 1978 roku.

Przebudowywany wielokrotnie dworek Epsteinów otoczony
modrzewiami
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BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA
Soczewka

Baza gastronomiczna:

Schronisko - Stanica
Polskiego Związku Wędkarskiego
tel. 24 261 01 12; 24 262 74 45
fax 24 266 748 18
Włocławek: tel. 54 234 47 91

MARIVA
przy Stacji Paliw sieci BLISKA
w Nowym Duninowie
ul. Włocławska 7
tel. 513 058 958

Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy
(Budowlani)
tel. 24 261 01 39, 24 264 53 35

Dom weselny i bar
„Magdalenka”
Nowy Duninów
ul. Włocławska 14
tel. 606 496 022

„Mazowsze” Ośrodek
Szkoleniowo - Wypoczynkowy
Soczewka
tel. 24 261 01 19; 24 266 40 84
24 264 55 04
fax 24 262 31 33
Zajazd „NIVA”
Soczewka 28 A
tel. 24 261 01 37
e-mail: biuroplock@pro.onet.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Almatur
Soczewka 32
www.soczewka32.dobrynocleg.pl
www.soczewka32.com
tel. kom. 601 355 284 lub 605 344 309
fax 24 261 01 04

BAZA NOCLEGOWA:
Nowy Duninów
Magdalenka
09-505 Nowy Duninów
ul. Włocławska 14
tel. 606 496 022
Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ART.
DOM M.M. Zielińscy
tel. Łódź 42 638 77 00 (sekretariat)
42 638 77 34
ZKSW Stanica Wodna
Zgierskiego Klubu Sportów
Wodnych
ul. Kasztanowa 1
tel. 695 605 910; 603 314 577
zksw@ultra.pl; zksw@op.pl
www.zksw.pl

MOSiR Ośrodek
Rekreacyjno - Żeglarski
tel. 500 027 410
www.mosir.pabianice.pl
Pabianice: tel. 42 215 15 01
fax 42 212 10 37
W ofercie również pole namiotowe.

„Cezarus”
Gospoda w Soczewce
ul. Spacerowa 1
Soczewka
tel. 24 231 22 90
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Dom Weselny AMBROZJA
Popłacin 32A
Soczewka
tel. 502 087 696 lub 24 277 20 67
Restauracja „Karczma Jakuba”
Nowy Duninów
tel. 605 914 475 lub 668 707 761
e-mail: jarekwisniewski11@wp.pl
www.karczmajakuba.pl
Bar „U Rybaka”
Wola Brwileńska 1
Nowy Duninów
tel. 24 261 02 58 lub 602 470 406
Zajazd „NIVA”
Soczewka 28 A
tel. 24 261 01 37
e-mail: biuroplock@pro.onet.pl
„Cezarus”
Gospoda w Soczewce
ul. Spacerowa 1
Soczewka
tel. 24 231 22 90
Bar „U Beaty” plaża nad j. Soczewka - sezonowo.

„Jacht Klub BORUTA”
Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa
tel. 604 426 988; 42 716 55 65
Dla turystów wodniaków możliwość
rozbicia namiotu.

W Woli Brwileńskiej
2 komercyjne łowiska:
„U Maćka”
usługi rekreacyjne
tel. 601 648 656

Agroturystyka „Anna”
Mieczysław Szymczak
ul. Włocławska 5B
tel. 501 068 472

Łowisko Wędkarskie
komercyjne łowisko specjalne
tel. 501 658 050 lub 660 401 444
Komercyjne łowisko w Woli Brwileńskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja wydana przez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI RAZEM.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Gmina Nowy Duninów błękitno-zielona perła Mazowsza Północnego

Nowy Duninów municipality the blue-green pearl of Northern Mazovia
Municipality area - 146.22 km2
Population – 4 000
Afforestation - 69 % of the municipality

Gmina Nowy Duninów położona jest w północnej części Pojezierza Gostynińskiego, w dolinie lewobrzeżnej Wisły, na pograniczu Mazowsza i Kujaw, osadzona w zieleni rozległych lasów Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Bliskość takich miast jak Płock, Gostynin, Włocławek, niewielkie oddalenie od Warszawy (120 km), Łodzi (100 km), czy Torunia (100 km) oraz przecinające
gminę szlaki komunikacyjne (m.in. droga krajowa nr
62 i droga wojewódzka nr 573) gwarantują bardzo
dobrą komunikację i jednocześnie czynią z gminy
Nowy Duninów wyjątkowo dobre miejsce do uprawiania turystyki tak krótkoterminowej jak i dłuższych
pobytów. Rozbudowana zaś infrastruktura techniczna i społeczna w głównych ośrodkach w gminie gwarantuje wygodne zamieszkanie stałe i sezonowe.
Drodzy Państwo, na Mazowszu, a nawet w skali kraju niewiele jest takich miejsc
jak gmina Nowy Duninów. Bogactwo zasobów naturalnych, a tym samym atrakcyjność przyrodnicza i krajoznawcza, w połączeniu z ciekawą historią tych ziem stanowią o osobliwości i uroku tego miejsca.
Zapraszam do wszystkich miejsc znanych i mniej znanych w gminie Nowy Duninów. Na Zalew Włocławski i lipcowe regaty żeglarskie, na dukty, trakty, szlaki piesze,
rowerowe i konne, nad urokliwą Skrwę Lewą i związane ściśle z historią Soczewki jezioro lub inne, równie wyjątkowe i urzekające, ukryte wśród ostępów rezerwatu Jastrząbek jezioro Jeziórko.
Może spotkamy się niebawem nad jeziorem Soczewka lub przechadzając się aleją
lipową w przydworskim parku Epsteinów? Może usiądziemy na ławeczce i pogawędzimy nad stawem w zespole pałacowo – parkowym w Nowym Duninowie? A może
zostaniemy sąsiadami?
Zapraszam do gminy Nowy Duninów każdego, kto ceni piękno i historię, kto chce
odkrywać nowe oblicza ziemi mazowieckiej i kujawskiej.
Mirosław Krysiak
Wójt gminy Nowy Duninów

Odbudowane stawy w zabytkowym parku w Nowym Duninowie. W tle zameczek neogotycki

Pałacyk myśliwski w zespole pałacowo – parkowym w Nowym Duninowie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Powierzchnia gminy - 146,2 km2
Liczba ludności – 4 tys.
Zalesienie – 69 % powierzchni gminy

The municipality of Nowy Duninów is located in the northern part of the Gostynin Lake District, on the left bank of the Vistula
River valley, between Mazovia and Kujawy. It is situated amidst the wide green of forests of the Gostynińsko - Włocławski
Landscape Park.
The proximity of the cities of Plock, Gostynin and Wloclawek, the relatively short distances from Warsaw (120 km), Łódź
(100 km), and Toruń (100 km) and the transport routes passing through the municipality (including national road No. 62 and
voivodeship road No. 573), all provide easy access and make New Duninów municipality a very good place for short-term and
long-term tourism activities. An extensive technical and social infrastructure in the main centres of the community makes both
short-term stays and permanent inhabitation comfortable.
Ladies and Gentlemen, in the Mazovia region, and even in the whole country, there are only a few places like Nowy Duninów
municipality. The diversity of its natural resources, and therefore the attractiveness of its nature and landscape, along with the
interesting history of this land, are the pride and charm of our community.
We welcome you to all the places, famous and less famous, in the municipality of Nowy Duninów. We welcome you to Lake
Wloclawek for the sailing regatta in July, to the tracks and trails which are ideal for hiking, biking and horse riding, to the charming Left Skrwa river and to Lake Soczewka or to Lake Jastrząbek – Jeziórko, a unique and enchanting place hidden in the backwoods of a nature reserve.
Maybe we will meet soon by Lake Soczewka or strolling along linden alleys in the Epstein manor park? Maybe we can sit
on a bench and talk by the pond in the palace – park complex in Nowy Duninów? Or maybe we will become be neighbours?
Welcome to the community of Nowy Duninów all those who appreciate beauty and history, anyone who wants to explore
the new face of Kujawy and Mazovia.
Mirosław Krysiak
Mayor of Nowy Duninów municipality
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Urząd Gminy Informacja turystyczna
tel. 24 261 02 36
lub 512 372 522
Ośrodek Zdrowia:
Nowy Duninów
tel. 24 261 02 60
Soczewka
tel. 24 261 01 40
Posterunek Policji
w Nowym Duninowie
tel. 24 266 11 97
Stacja paliw
w Nowym Duninowie
tel. 24 261 02 03
Gminny Ośrodek Kultury
w Soczewce
tel. 24 261 01 51

Parafia Duninów
tel. 24 261 02 12
Parafia Soczewka
tel. 24 261 01 10
Urząd Pocztowy
w Nowym Duninowie
tel. 24 261 02 01
BS w Gostyninie - punkt kasowy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
tel. 24 261 02 28
Bankomat (BS w Gostyninie)
przy stacji paliw
w Nowym Duninowie
ul. Włocławska 7

FUNDACJA

AKTYWNI RAZEM

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM jest partnerstwem trójsektorowym powstałym
w ramach podejścia Leader. Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących
miejscową społeczność, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach LGD
działają przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (samorządy), społecznego (organizacje
pozarządowe) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy).
Celem działania Fundacji AKTYWNI RAZEM jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich i wspieranie inicjatyw na terenie gmin: Baruchowo, Gąbin (gm. miejsko – wiejska),
Gostynin, Iłów, Kowal (gm. wiejska), Kowal (gm. miejska), Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Pacyna,
Słubice oraz Szczawin Kościelny.

OPRACOWANIE:
Urząd Gminy w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów
tel./fax 24 261 02 36
24 261 02 72

www.nowyduninow.info.pl
e-mail: ug@nowyduninow.info.pl

Jezioro Soczewka to raj dla wędkarzy

Lasy – naturalne bogactwo gminy

Kąpielisko nad jeziorem Soczewka

WYDAWCA:
Lokalna Grupa Działania
Fundacja AKTYWNI RAZEM

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
tel./fax 24 276 61 33

www.aktywnirazem.pl
e-mail: aktywni.razem@wp.pl

