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Zapraszamy Państwa do odwiedzin naszej Gminy.

obejrzyj nasz SPOT promocyjny - turystyka

To pejzaż pofałdowanych równin, rozlanych tu i ówdzie jezior, zboczy nadwiślańskich głęboko przekrojonych parowami, wspaniałych alei przydrożnych jak ta, utworzona przez szpaler 100 dębów szypułkowych

miedzy Serockiem i Łowinem albo 160 jarząbów szwedzkich

w Łowinku.

Miejsce o bardzo długiej historii, wpisanej w pradawne grodziska, niewielkie kapliczki, dwory i wiejską architekturę. Wystarczy zjechać z głównej drogi, wiodącej z Bydgoszczy do Świecia. Serpentyna rozpoczynająca się w Kozielcu

, otwiera wspaniały widok na Wisłę, który towarzyszy nam do Grabowa. To wieś o bardzo starej metryce, sięgającej roku 1209, kiedy to została podarowana norbertankom z Żukowa, co książę Świętopełk, udzielny władca ziem pomorskich potwierdził kilkanaście lat

później, Wielki Mistrz Krzyżacki, Karol z Trewiru, w 1312 roku, na pamiątkę pokonania wojsk litewskich, przekazał Grabowo

benedyktynkom z Chełmna. Kseni Magdalena Mortęska zbudowała tu około roku 1616 niewielką kapliczkę, murowaną z cegły o krzyżowym sklepieniu. Stoi do dziś.

Niedaleko stąd do Parowu Cieleszyńskiego

, jednego z największych i najgłębszych na tym obszarze. Wiedzie do niego z rzadka uczęszczana, ale wyjątkowo malownicza droga.Biegnąca u podnóża wysokich zboczy doliny Wisły. Parów wcinający się w krawędź Wysoczyzny Świeckiej, powstał na skutek erozji wywołanej wodami subglacjalnymi. Nachylenie zboczy sięga 70 stopni, w niektórych miejscach wykształciły się osuwiska i wypłuczyska. Podziwiać to można
piaskowce i zlepieńce
plejostańskie

wykształcone na bazie piasków i żwirów wysycanych węglanem wapnia. Piaskowce w postaci ogronych pakietów skalnych tworzą rzadko spotykane na Niżu Polskim formy jaskiniowe.

Na tym niezwykle ciekawym obszarze projektowany jest rezerwat geomorfologiczny. Niemal całą jego powierzchnię 35, 77 ha porasta las, w którym dominują dab szypułkowy i lipa drobnolista, a spośród krzewów wicokrzew suchodrzew wiąz pospolity, bez czarny, leszczyna. Środkiem płynie strumień o nazwie Struga Niewieścińska.

, do którego dołącza potok spływający bocznym odgałęzieniem parowu.
Parów Cieleszyński rozciąga się między Grabowem , a Topolnem. Wzniesienia, pojawiajace się tu i ówdzie sady, rozległe krajobrazy uzmysławiaja, że znajdujemy się na krawędzi doliny Wisły.

Tu właśnie rozlokowało się niewielki, ale o bardzo długiej historii Topolno.

Niegdyś grodzisko wschodnio-pomorskie, a w dobie pierwszych Piastów gród obronny, po raz pierwszy wspomniane zostało w 1239 roku. W czasach krzyżackich było własnością rycerską. W wieku XV i XVII mieli tu swoje rodowe gniazdo Konarscy, jeden ze znaczniejszych rodów tej ziemi, pragnęli wynieść swoją siedzibę do rangi miasta, wszakże ich staraniom na przeszkodzie stanęło pobliskie Świecie. Sprowadzili natomiast
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do Topolna Paulinów i ufundowali im kościół i klasztor. Sanktuarium pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

wzniesiony w latach 1681-83 jest cennym przykładem prowincjonalnej architektury barokowej. We wnętrzu zwraca uwagę cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz organy. Jak podają zapiski historyczne, pierwsze organy pochodziły z okresu budowy świątyni. Instrument zużył się przez lata do tego stopnia, że w 1900 roku parafia wymieniła go na nowy, dostarczony przez
znaną wówczas firmę Wilhelm Sauer. "Sauer wykorzystał ozdobną część starego instrumentu - przepiękny, barokowy, bogato zdobiony prospekt został wmontowany w nowe organy. Obecnie istniejący instrument ma brzmienie romantyczne" – mówi proboszcz parafii w Topolnie ks. Andrzej Regent. Natomiast świątynny dzwon odlał w Gdańsku w 1744 r. ludwisarz Jan Gotfryd Schlaubitz.
Cały wystrój świątyni, wykonany w większości tuż po zakończeniu jej budowy, zalicza się do najlepszych zespołów snycerskich w powiecie świeckim.

Nieopodal znajduje się pałac wystawiony w 1891 roku przez ówczesnego właściciela Topolna Włodzimierza Kublickiego- Piotuch , którego „resztówkę" w 1920 roku kupił
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