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Prezentujemy Paiistwu opracowanie pt. ,Miasto i gmina 
Janikowo - wczoraj, dzis i jutro" przygotowane na zlecenie 
Urz~du Miasta i Gminy w J anikowie i przy aktywnej, meryto
rycznej pomocy jego pracownik6w. Monografi~ przygotowano 
w Pracowni Geognifii Osadnictwa Instytutu Geografii Uniwer
sytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu. 

Jakie jest Janikowo, miasto i gmina po czterech latach 
funkcjonowania samorzljdu lokalnego? 

W powszechnym obiegu Sll okreslenia opisujljce Janikowo 
jako miasto ludzi przedsi~biorczych, odwaznych, miasto cieka
wych inicjatyw, miasto radz11ce sobie lepiej niz wiele innych 
z trudnymi problemami przemian ustrojowych. Autorzy konfron
tujl! te i inne opinie, stereotypy, czasem powierzchowne obser
wacje z obiektywnymi faktami, z prawdll liczb. To naukowe, 
chlodne spojrzenie pozwala ujrzec miasto i gmin~ Janikowo bez 
makijai:u, co w konsekwencji sluzyc moze (i powinno) pomoq 
w budowaniu przyszlosci naszego Miasta i Gminy. 

Lektur~ tego opracowania polecamy wszystkim, kt6rym 
Janikowo, jego sprawy i problemy Sll tak bliskie jak nam, kt6rzy 
majll zaszczyt wsp61tworzyc jego ksztalt. 

Burmistrz 
Gminy i Miasta Janikowa 
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PRZEDMOWA 

w zyciu miasta i jego historii trzydziesci trzy lata to bardzo 
niewiele, jednak:ie okres ten jest wystarczaj&co dlugi, aby podj&c 
pr6b~: wst .. pnej oceny bilansu osi'lgni~:c i niepowodzen. 

Zleceniodawca i zesp61 autorski pragn& widziec w tym 
opracowaniu jedn& z form publicznej prezentacji bilansu dokonan 
janikowskich wladz. Chodzi przede wszystkim o to, aby w 
dyskusji o przyszlym ksztalcie miasta i gminy Janikowo wyeli
minowac niewiedz~: i demagogi~:. 

Podejmuj&c zadanie przygotowania monografii o miescie i 
gminie Janikowo, mielismy swiadomosc roli, jak'l winna odgry
wac nauka w historycznych przeobra:ieniach strukturalnych 
gospodarki i kultury naszego kraju po 1989 roku. 

Trese opracowania odzwierciedla stan wiedzy o miescie, 
poczynaj&c od zr6del historyczno-archiwalnych, poprzez wsp61-
czesnq wiedz~: spolecznq i geograficzn&. Oczywiste jest, ze 
wi~:ksza cz~:sc monografii dotyczy proces6w i przemian spole
czno-gospodarczych, jakie nastqpily w gminie i miescie Janiko
wo w latach 1990-1994, bowiem gl6wny eel stanowi przedsta
wienie stanu miasta i gminy w cztery lata po demokratycznych 
wyborach do samorzqdu lokalnego. 

Wi~:kszosc material6w statystycznych odnoszqcych sic:; do 
gospodarki, kultury i zagadnien demograficznych pochodzi z lat 
1990-1993, z wyjqtkiem zagadnien rolniczych, do kt6rych ze 
wzglcdu na brak nowszych danych, gl6wnym ir6dlem informacji 
byly dane spis6w rolniczych z 1978, 1988, 1989. 

Autorzy niniejszej monografii pragno:;li opierac sic:; na danych 
sprawdzonych, unikaj'lc przetwarzania urzo:;dowych sprawozdan, 
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bowiem nadmierny pospiech i korzystanie z niepewnych danych 
nie nalez'l do typu analizy naukowej, kt6r'l staral sic:; stosowac 
zesp61 autorsk:i. 

Autorzy serdecznie dzic:;kuj'l Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Janikowo Panu Andrzejowi Brzezinskiemu za zlecenie tematu, 

. kt6ry przyblizyl im problemy mlodego miasta J anikowa, wzbo
gacil w now'! wiedz~ i dal mozliwosc sprawdzenia metod 
badawczych, kt6re z powodzeniem mog'l bye zastosowane w 
innych opracowaniach, bowiem miasto i gmina J anikowo S'l 
swoistego rodzaju laboratorium wszelk:ich dokonan i przemian 
spoleczno-gospodarczych, jakie zaszly po 1989 roku. 

Przygotowuj'!c i opracowuj'IC niniejsz'l monografi~. autorzy 
zaci'lgll~li wobec wielu os6b niesplacalny drug wdzi~zno8ci, a 
wymienienie ich wszystkich byloby wielce klopotliwe. Jednak;i;e kilka 
os6b pragniemy tu wyr6znic i wyrazic im swoje szczeg6lne podzic:;
kowanie - dzi~kujemy Burmistrzowi Panu A. Brzeziiiskiemu, Panu 
sekretarzowi K Dobrychlop, Pani G. Tuszynskiej za zyczliwosc i 
udostc:;pnianie wszelldch danych o gminie i mie8cie. Serdecznie 
dzi~kujemy naszym Kolegom z pracy - Pani mgr A. Rochnowskiej 
i Panu W. Geranczykowi za pomoc w wykreslaniu rycin. 

Zdajemy sobie sprawc:;, ze nie wszystkie tematy prezentowane 
w monografii b~d'l w r6wnym stopniu interesowac kazdego 
czytelnika. Jest jednak w naszym przekonaniu rzecz& pozyteczn& 
zgromadzenie w jednym tomie specjalistycznej wiedzy o miescie 
i gminie, dotychczas nie ujc:;tej w syntetyczn& calosc. 

Autorzy maj& peln& swiadomosc, iz w niniejszym opracowa
niu nie wyczerpano wszystkich temat6w, niekiedy wynikalo to 
z braku material6w ir6dlowych i statystycznych, innym razem 
z malego natc:;zenia w wyst~powaniu danego zjawiska. Wyczer
puj&ca analiza niekiedy nie jest mozliwa, bowiem wiele proces6w 
i zjawisk, zwlaszcza spoleczno-gospodarczych, znajduje si~ w 
ci&glym rozwoju, tym bardziej, ze niekt6re z nich S'l sched& nie 
tyle minionego trzydziestodwulecia w zyciu miasta, ile raczej 
calej formacji realnego socjalizmu. 

Daniela Szymanska 
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I. Polozenie geograficzne i rys historyczny Janikowa 
jako osiedla i osrodka przemyslowego 

1. Potozenie geograficzne 

Miasto i gmina Janikowo lei:!! na zachodnim kraficu Wyso
czyzny Kujawskiej, w ramach kt6rej (ze wzgl~du na jej 
niejednorodnosc krajobrazow11) mozna wyr6Znic plask11 cz~sc 
p61nocn!l, okreslan11 jako R6wnina Inowroclawska, oraz bar
dziej urozmaicon11 pod wzgl~dem krajobrazowym cz~sc polu
dniow!l, okreslan11 jako Pojezierze Kujawskie (Kondracki, 
1978). Wysoczyzna Kujawska stanowi najdalej na wsch6d 
wysuni~ty fragment Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, rozci!l
gaj!lcej si~ az po do lin~ Odry. Jest to jednoczesnie historyczne 
terytorium Kujaw, kt6re jednak opr6cz slynnej ze swych 
urodzajnych czamych ziem wysoczyzny (Kujawy Czarne) 
obejmowaly r6wniez czc<sc lewobrzei:n!l Kotliny Wloclawskiej, 
wyscielon!l piaskami wydmowymi (Kujawy Biale). Precyzuj11c 
polozenie gminy J anikowo nalezy stwierdzic, ze lezy ona na 
obszarze Kujaw Czarnych (chociaz niekt6re jej fragmenty, w 
p61nocno-zachodniej cz~sci, polozone S!l na pograniczu Kujaw 
i Paluk historycznie przynaleznych do Wielkopolski) po oby
dwu stronach Jeziora Pakoskiego, zas sama siedziba gminy -
miasto Janikowo - rozlokowala si~ na wschodnim jego 
brzegu, okolo 12 km na poludniowy zach6d od Inowroclawia 
(stolicy Kujaw Czarnych) - por. rye. L 

Kujawy - region o duzych tradycjach historycznych i 
gospodarczych - wkroczyly po II wojnie swiatowej w now'! 
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Rye. l. Szkic geomorfologiczny okolic Janikowa 
ObjaSnienia: I - wysoczyzna m_orenowa plaska (a deniwel. do 3 m i nach. 
do 2 °), 2 - wysoczyzna morenowa falista (o deniwel. do 5 m i nach. 2-7°), 
3 - pag6rki i wzg6rza morenowe (o deniwel. ponad 5 m i r6i:nym 
nachyleniu), 4 - r6wniny sandrowe, 5 - wa:Zniejsze zagJ:~bienia bezodply
wowe, 6 - cieki i jeziora, 7 - wydmy o rozmiarach pag6rk6w .i wzg6rz, 
8 - zalomy wysoczyzny (erozyjne i denudacyjne) niewyratne i wyrafne 

faz~ rozwojow11. Obok wysokotowarowego rolnictwa i zwil!Za
nego z nim przetw6rstwa coraz znaczniejsz11 rol~ odgrywa 
eksploatacja miejscowych zt6z surowcowych, zwlaszcza wapie
nia i soli. Pow stale na ich bazie no we gal~zie przemystu 
doprowadzily wesp6l z ogromnymi inwestycjami, realizowanymi 
w latach pi~cdziesil!tych naszego stulecia, do wytworzenia si~ 
wa:Znego okr~gu gospodarczego, okreslanego populamie jako 
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Zielone i Biale Zagl<;bie Kujaw. Wyst<;puj&ce w jego obr<;bie 
miasta i osiedla, jak Inowroclaw, Kruszwica, Pakosc, Strzelno i 
Janikowo oraz historycznie przynale:Zne do Wielkopolski -
Barcin, Piechcin, Wapienno i Mogilno, choc scisle zwi&zane z 
najblizszym srodowiskiem, r6znh1 si<; pod wieloma wzgl<;dami, 
m.in. genez& i struktur& przestrzenno-funkcjonaln&. Zwlaszcza 
ten ostatni czynnik jest istotny w tworzeniu si<; wi<;zi mi<;dzy
osiedlowych. 

Na kierunek i tempo rozwoju Janikowa szczeg6lny wplyw 
wywarlo jego bliskie s~siedztwo z pr<;znym osrodkiem przemy
slowym Inowroclawiem. Pod wzgl<;dem pozycji demograficznej 
i gospodarczej, okreslonej liczb~ ludnosci i liczb~ zatrudnionych, 
Janikowo zajmuje trzecie miejsce wsr6d szesciu miast regionu 
inowroclawskiego: po Inowroclawiu i Mogilnie, a przed Pako
scil!, Kruszwic~ i Strzelnem (por. tab. 1). 

Tabela I 
Liczba ludnosci i zatrudnienie w miastach 

regionu inowroclawskiego 

Liczba ludnosci Zatrndnienie 
MiejscowoSC 

1934 1975 1980 1992 1975 !980. 1992 

Inowroclaw 34540 58400 65 !08 79051 23 300 30356 22919 

Janikowo 926 6 819 7934 8 863 3 819 3J6t 3430 

Krnszwica 4700 6778 7 614 9554 3 091 3056 3084 

Mogilno 5 200 9268 10 !54 12600 4 800 5.330 3 839 

Pakosc 3 800 5 798 5433 5885 I 840 I 938 673 

Strzelno 5 800 5 932 5 527 5990 I 560 1773 I 396 
L_ 

ir6dlo: Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, \Varszawa 1936;. 
Rocznik statystyczny woj. bydgoskiego, GUS, WarSzawa 1976', 1980, 
1993 . 

Gmina Janikowo obejmuje 19 wsi (12 solectw): Sielec, 
Kolud<; Wiel~. Kolud\} Mal&, Ludzisko, Ba1ice, Skitlmierowice, 
Oldrzychowo, Gory, Glog6wiec, D<;bin<;, D<;bowo, Sosn6wiec, 

2 - Janikowo ... 9 
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Kolodziejewo, Paluczyn~. Wierzejewice, Dobieszewiczki, Do
bieszewice, Trl11g i Broniewice. Na uwag~ zasluguje fakt, ze we 
wsiach gminy Janikowo (zwlaszcza z indywidualnym sektorem) 
obserwuje si~ minimalny przyrost ludnosci i proces starzenia si~. 
a w siedmiu zanotowano nawet w Jatach 1965-1984 bardzo 
duzy jej odplyw (m.in. do Janikowa). Natomiast we wsiach z 
sektorem sp6!dzielczym przyrost ludnosci si~ga powyzej 40% 
(Szymanska, 1989). Nalezy podkreslic, ze gmina Janikowo (bez 
miasta) jako jedyna w wojew6dztwie bydgoskim miala w 1993 
roku ujemny przyrost naturalny, tj. przewag~ zgon6w (23,5%o) 
nad urodzeniami ( 21 ,5%o) i wynosil on - 2,0%o (przy sredniej 
dla gmin wojew6dztwa bydgosldego 7,2%o). W gminie przypada 
98 kobiet na I 00 m~zczyzn, w miescie zas 103 kobiety na 100 
m~zczyzn. 

2. Rys historyczny Janikowa jako osiedla 
i oSrodka przemystowego 

Janikowo nalezy do tych miast polskich, kt6re swoje powsta
nie i rozw6j zwi11zaly z przemyslem. Podstaw~ jego rozwoju 
stanowily bogate poklady soli kamiennej, znajduj11ce si~ w 
bezposrednim s11siedztwie miasta. Pocz11tkowe dzieje Janikowa 
wil!Zll si~ jednak z roluictwem. Jakkolwiek odnalezione na 
terenie obecnego miasta slady walu grodowego wskazuj11 na jego 
istnienie jako osady wczesnosredniowiecznej, to pierwsze 
wzmianki historyczne pochodz11 dopiero z XV wieku. 

W historii Janikowa mozna wyr6znic trzy charakterystyczne 
etapy: pierwszy do 1872 r., tj. do chwili oddania linii kolejowej 
Poznan-Inowroc!aw-Bydgoszcz, drugi do konca II wojny 
swiatowej, trzeci- po 1945 r. - okres przemian i restruktury
zacji. 

Dane dotyczqce najwczesniejszego okresu sq niekompletne i 
niezbyt dostatecznie ir6dlowo potwierdzone. 
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Rye. 2. Kasztelanie na terenie Kujaw i ziemi dobrzynskiej 
w XIII-XIV w. 

I - granice wojew6dztw w XV-XVI w., 2- granice powiat6w w XV
XVI w., 3 - orientacyjne granice kasztelanii do pol:owy XIII w., 4 -
orientacyjne granice kasztelanii powstalych po polowie XIII w. i zmiany granic 
dawnych kasztelanii w drugiej polowie XIII i w XIV w., 5 - oSrodki 
kasztelanii w polowie XIII w., 6 - o:Srodki kclsztelanii po polowie XIII w., 
7 - grody niekasztelafi.sk.ie, 8 - osady dowolnie nalei:<~,ce do kasztelanii, 9 
- inne osady 

Z.r6dlo: Z. Guidon, J. Powierski, Podzialy administracyjne Kujaw i ziemi 
dobrzyliskiej w XIII i XIV wieku, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 
Prace Wydzialu Nauk Humanistycznych, Seria C, nr 15, Warszawa 
Poznan 1974 r. 

Pierwsz'l form'! osadnicz'l w J anikowie, podobnie jak w wielu 
innych miejscowosciach, byl gr6d polozony prawdopodobnie 
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u brzegu Jeziora Pakoskiego. Warto nadmienic, ze wystc<powanie 
grod6w na tym obszarze zwi'!Zane bylo z gleb& najbardziej 
urodzajn&. Kujawy, jak wiadomo, dziel11 sic< na tzw. B i a I e, 
piaszczyste, zajmuj&ce czc<sc R6wniny Inowroclawskiej, oraz 
C z a r n e, na poludniu, z bardzo urodzajn& gleb&. Wedlug 
badaii R. Galona na Kujawach ,czarnoziem" przechodzi nagle 
w inne gleby (Galon, 1928). Ta zasadnicza cecha krainy pozwala 
najlatwiej ustalic wplyw gleby na rozmieszczenie grod6w. Grupa 
grod6w kujawskich pokrywa sic< bowiem calkowicie z obszarem 
Kujaw Czarnych. 

Zachodni& granicc< tego czarnoziemu, id!IC wzdluz wschod
niego brzegu Jeziora Pakoskiego, wyraznie oznaczaj& grody: 
Koscielec, Jankowo, Janikowo i Koluda Wielka. W szystkie z 
wyj!llkiem Janikowa maj& typ pierscieniowy (Kowalenko, 1939, 
s. 158). Istnienie grodu w Janikowie nie budzi zastrzezeii, ale 
jak dotychczas brakuje precyzyjnych ustaleii co do jego poloze
nia i typu (Kowalenko, 1939). 

Przypomniec nalezy, ze podstawOW!I jednostk& administra
cji paiistwowej od XII do XIV wieku byly kasztelanie, kt6re 
zast'}pily dawne okrc<gi grodowe i opola. I tak na omawianym 
terenie, tzn. Kujawach Zachodnich, wydzielono kasztelanie: 
bydgosk'}, wyszogrodzk&, gniewkowsk!l, inowroclawsk'}, kru
s.zwick!l i zam!ltwiaiisk!l. Niekasztelaiiski gr6d - Janikowo -

.do XIII wieku nalezal do kasztelanii kruszwickiej (Guidon, 
Powierski, 1974, s. 84), natomiast w pierwszym i drugim 
dziesic<cioleciu XIV wieku do zam!ltwiaiiskiej, kt6r11 wyl&czo-

. no mic<dzy 1306 a 1308 rokiem z czc<sci kasztelanii kruszwic
kiej (Zam!ltwie: M11twa- nazwa okreslaj&ca Notec na odcinku 
od Gopla do Pakosci, Zam!ltwie - tereny lez&ce po zachodniej 
stronie tego odcinka). 

Nowo utworzona kasztelania obejmowala zanoteck!l czc<sc 
p6iniejszego powiatu inowroclawskiego. Zywot jej by! bardzo 
kr6tki, poniewaz w latach 1310-1314 wl!lczono j& do kasztelanii 
inowroclawskiej zapewne jako rekompensatc< dla tej ostatniej z 
powodu utraty terytoriumgniewkowskiego (Guidon, Powierski, 
1974, s. 95 - por. rye. 3, 4). 
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Rye. 3. Kujawy i ziemia dobrzynska w latach 1343-1377 
1 - granice parl.stw i dzielnic okolo 1344 r., 2 - granice powiat6w, 3 -
granice starostw na Kujawach kr6lewskich i ich zmiany w latach 1343-1377, 
4- kasztelania slori.ska w granicach dzielnicy gniewkowskiej, okolo 1344/45 
zastawiona ksi:IZetom dobrzyllskim, zwr6cona po 1352 r., 1363/64 zastawiona 
kr6lowi Kazimierzowi Wielkiemu, 5 - tereny o niepewnej przynale:inoSci do 
kasztelanii slo6skiej, 6 - hipotetyczny obszar terytorium inowroclawskiego 
nalez~cego do kr61a, w latach 1359-1361(?) jako lenno w posiadaniu ksiecia 
gniewkowskiego, 7 - obszar dzielnicy Kaika Szczeciiiskiego 1370-1377, 
8 - stolice dzielnic, 9 - oSrodki administracyjne, 10 - osady wzmianko
wane w tekScie jako: dowodnie nalei.cace do ksiestwa gniewkowskiego w latach 
I343-1364, II - dowodnie na1ei.cace do dzielnicy Kaika Szczeciriskiego i 
jego i.ony Malgorzaty, 12- inne osady wymienione w tekScie i miejscowoSci 
orientacyjne, 13 - wsie 

Zr6d!o: Patrz rye. 2 
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Rye. 4. Kujawy i ziemia dobrzynska w ostatniej cwierci XIV w. 
- granice dzielnic w latach 1380---1382, 2 - granice powiat6w, 3 -

6wczesne granice starostwa brzesko-kujawskiego, 4 - najdalszy zasieg 
terytorium podleglego Siemowitowi IV, 5 - terytorium zlotoryjskie od 7 V 
1391 r. w zastawie krzyZackim, 6- granice Korony w latach 1398-1404, 
7 - tereny dowolnie nadane przez Wladyslawa Opolczyka c6rce Jadwidze i 
Aleksandrowi Wigutowi (1390), 8 - tereny prawdopodobnie im nadane, 
9 - ziemia dobrzyriska w zastawie krzyZ.ackim od 28 VII 1392 r., 10 -
o.Srodki administracyjne, 11 - wsie dowolnie leZ<lce na terytorium, posiada
nym przez Wladyslawa Opolczyka w latach 1379-1390, 12- miejscowosci, 
kt6rymi dowolnie dysponowali KrzyZacy w latach 1392-1404, 13 - inne 
miejscowoSci, 14- podkreSione nazwy miejscowoSci dowolnie podlegaj<!cych 
Siemowitowi Mazowieckiemu w 1383 r. i nastc;pnych latach 

Zr6dlo: Patrz rye. 2 
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Pierwszych zacz&tk6w osady rolniczej sznkac nalezy w 
bezposrednim Sl!siedztwie rynny Jeziora Pakoskiego - na 
prawym jego brzegu. Na podstawie ir6del z XIII wieku wnio
skowac mozna o istnieniu tam Janikowa jako wsi szlacheckiej 
nalez&cej do parafii w Koscielcu Kujawskim (Guidon, Powierski, 
1974, s. 18 i 84). 

Po pewnej stabilizacji podzial6w panstwowych nast&pily 
ponowne podzialy koscielne. W I 460 roku erygowano now& 
parafil' - ostrowsk&, do kt6rej Janikowo nalezalo az do 1965 
roku (parafia na starym Janikowie). W 1987 roku erygowano 
trzeci& parafil' na nowym osiedlu. Obecnie wi('c miasto 
Janikowo nalezy do trzech parafii. Parafia ostrowska wyl&czo
na zostala zapewne z parafii w Koscielcu (Guidon, Powierski, 
I 974, s. 18). Powstanie parafii ostrowskiej dopiero w XV 
wieku (1460 roku), podobnie jak i wielu innych parafii 
znajduj&cych sil' w zachodniej CZ('Sci Zam&twia (np. w Rzad
kwinie), moze swiadczyc o nieco p6zniejszym rozwoju osad
nictwa na omawianym obszarze (Guidon, Powierski, 1974, s. 
96). Jeszcze w XVI wieku istuialy tu wysepki Ias6w, kt6rych 
brak we wschodniej CZ('Sci Zam&twia. Zjawisko to nie zacho
dzi jednakze w bezposrednim zwi&zku z przestrzennym zr6z
nicowaniem gleb. Najslabsze ziemie bowiem, a mianowicie 
piaski i szczerki, wyst('puj& jedynie w obr('bie parafii ostro
wskiej, gdy tymczasem resztl' zachodniego Zam&twia stanowi'! 
bielice i szczerki naglinowe i nailowe, czyli tereny dose 
korzystne dla uprawy roli. Zachowanie las6w w pobli:i:u 
Jeziora Pakoskiego czy Kwieciszownicy bylo wi('c raczej 
zwi&zane z poblisk& granic& kujawsko-wielkopolsk&. 

Gdy w drugiej polowie XIV wieku wprowadzono samorz&
dowy system administracji, dziel&c panstwo polskie na wojew6-
dztwa i powiaty, Janikowo znalazlo sil' w powiecie i wojew6-
dztwie inowroclawskim (Guidon, I 964, s. 22). 

Pierwsza ir6dlowa wzmianka o Janikowie pochodzi z 1472 
roku. Wyst('puje ona w poswiadczeniu kr6Ia Kazimierza Jagiel
Ionczyka stwierdzaj&cym, ze Bogusz z Ostrowa nadal wie8 
J anikowo bratu Wladyslawowi (informacja pochodzi z kartoteki 
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,Siownika historyczno-geograficznego Kujaw w sredniowie
czu' '). Nast~pne dokumenty podaj11 juz pewne og6lne wiadomo
sci o wielkosci wsi. Ze ir6del z 1489 roku wynika, :ie we wsi 
bylo 6 p6Uank6w, 4 !any opustoszale i folwark, w roku 1534 
natomiast by! juz tylko jeden !an osiadly. W 1565 roku w 
Janikowie bylo 5 lan6w osiadlych i karczma. W nast~pnych 
latach liczba lan6w zmniejszyla si~. poniewaz w 1583 roku 
dokumenty wymieniaj11 juz tylko 4 !any osiadle i jednego 
zagrodnika (Guidon, jak wyzej). 

Pod wzgl¢em przynaleznosci koscielnej Janikowo w XVI 
wieku znajdowalo si~ nadal w parafii ostrowskiej, do kt6rej poza 
nim nalezaly wsie: Ostrowo, Sieczkowice, Sielec i W ~gierce -
w dekanacie inowroclawskim, archidiakonacie kruszwickim (ar
chidiakonat obejmowal trzy dekanaty - bydgoski, inowrocla
wski i kruszwicki - Guidon, 1964, s. 33). 

W 1772 roku wies Janikowo przeszla pod panowanie pruskie 
i liczyla w6wczas okolo 35 mieszka6c6w (licz~ t~ obliczono 
metod11 interpolacji, gdyz nie znaleziono z tego okresu konkret
nych danych demograficznych i plan6w osrodka). Odll!d a:i do 
I wojny swiatowej wys~puje cz~sto pod zmienion11 nazw11 -
Atnsee. Z danych dla roku 1789 wynika, ze Janikowo znajdowalo 
si~ w O~gu Nadnoteckim i bylo folwarkiem szlacheckim, 
maj~~Cym 6 dym6w ( okolo 6 rodzin), przynaleznym pod wzgl~
dem koscielnym do parafii ostrowskiej, pod wzgl~dem wlasno
sciowym natomiast do dziedzica Koludzkiego (Goldbeck, 1789, 
1969, s. 82). 

Pochodz11Ca niemal z tego samego okresu mapa Schrottera 
(1796-!802) przedstawia Janikowo r6wniez jako wies folwar
cznl} z II! sam11 liczb11 dym6w, polozonl} na wschodnim brzegu 
Jeziora Pakoskiego. Jesli przyj11c szacunkowo 6 os6b w rodzinie, 
to w przyblizeniu okreslic mozna liczb~ ludnosci Janikowa na 
36 mieszkafic6w. 

W drugim z analizowanych okres6w, tj. od 1872 do 1945 
roku Janikowo bylo nadal wsi11. 

Pierwsze wazniejsze zmiany w jego strukturze przestrzennej 
nastl}pily w XIX wieku, kiedy to w latach 1872-1873 oddano 
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Rye. 5. Mapa sytuacyjna Janikowa i jego okolic z 1911 roku 
ObjaSnienia: Patrz rye. 7 
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do eksploatacji przebiegaj&c& przez Janikowo lini~ ko!ejow& 
Poznan-Inowroclaw-Bydgoszcz. 

Urodzajne gleby tego regionu sprzyjaly i sprzyjajl} uprawie 
burak6w cukrowych i budowie pierwszych cukrowni na Kuja
wach. W Janikowie zak!ad tego typu uruchomiono po zachodniej 
stronie tor6w kolejowych w 1876 roku. L&cznie z t& inwestycj& 
powsta!y sk!ady i magazyny kolejowe oraz budownictwo miesz
kaniowe dla pracownik6w zakladu. 

W latach 1880-1882 wies !iczyla tylko 56 mieszka6c6w 
stalych (S!ownik ... , 1882, s. 702). W nast~pnych jednak latach, 
dzi~ki rozwojowi zak!adu i wzrostowi produkcji, nast~powa! 
systematyczny nap!yw !udnosci z zewn&trz i rozw6j osrodka (rye. 
5). Tuz przed wybuchem I wojny swiatowej osada ta liczyla 
okolo 500 mieszkanc6w, a w 1921 r.- 627. 

Po chwilowej stagnacji (1921-1928), kiedy przybylo zale
dwie 12 os6b, nast&pila ponowna fa!a wzrostu liczby ludnosci. 
Rozbudowuj&ca si~ cukrownia stwarzala dodatkowe miejsca 
pracy dla duzej rzeszy bezrobotnych z najblizszych okolic. 
Powstawa!y nowe budynki mieszkalne, nie tylko w zespole 
przyfabrycznym, ale r6wniez po wschodniej stronie tor6w kole
jowych i wzd!uz drogi prowadz&cej do wsi Ko!uda Wielka. 
Mi~dzy innymi w latach dwudziestych obecnego stulecia powsta
la tu dzielnica Majdany (por. rye. 6 - ,zu Micha!inowo" -
relacja ustua najstarszych mieszkanc6w Janikowa). 

W okresie mi~dzywojennym uruchomiono r6wniez kolejk~ 
wisz&q do przewozu burak6w cukrowych, dostarczanych ber
linkarni na wschodni brzeg Jeziora Pakoskiego. Jednoczesnie tuz 
przy rampie prze!adunkowej (por. ·rye. 6 - Landungs. Pl.) 
powsta! drewniany budynek s!u:i:&cy do prze!adunku burak6w 
p6in& jesieni&. W omawianym okresie zorganizowano takze 
strzelnic~ przerobion& po II wojnie swiatowej na stadion. Zostal 
on zlikwidowany dopiero w 1975 roku w zwi&Zku ze spi~trza
niem jeziora. 

W !atach 1928-1931 liczba ludnosci wzros!a do 821 os6b. 
Warto nadmienic, ze rok 1928 byl dla Janikowa przelomowy. 
Od tego bowiem momentu a:i: do chwili obecnej utrzymuje si~ 
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Rye. 6. Mapa sytuacyjna Janikowa i jego okolic z 1940 roku 
ObjaSnienia: Patrz rye. 7 
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staly wzrost liczby jego mieszkaiic6w (rye. 8.). W roku tym 
powstala takze pierwsza w J anikowie szkola podstawowa, zlo
kalizowana po wschodniej stronie tor6w kolejowych. Do tej pory 
dzieci z Janikowa ucz~szczaly do szkoly w Ostrowie, zbudowa
nej w Jatach 1910-1913. R6wniez w okresie mi~dzywojennym 
powstala mleczamia, zalozona w 1938 roku przez M. Wisnie
wsq (Notatki luzne, Archiwum Paiistwowe w Bydgoszczy, 
Oddzial Terenowy w Inowroclawiu, cyt. W AP Bydgoszcz, OT 
Inowroclaw), gospoda Judowa i piekamia. 

W Jatach trzydziestych Janikowo spelnialo funkcj~ osrodka 
letniskowego i zeglarskiego dla r6znych klub6w Inowroclawia 
(m.in. klub6w wojskowych, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz 
harcerstwa). Przed wybuchem II wojny swiatowej wies liczyla 
juz 1100 os6b, natomiast pod koniec 1945 r.- 1760. 

-r:----------~--~~-~~·-·· -.. -... -... ., 



II. Przemiany przestrzenne i demograficzne Janikowa 
po II wojnie swiatowej 

Po drugiej wojnie swiatowej w Janikowie zachodz'l najdynami
czniejsze przemiany wywolane g16wnie lokalizacj'l zaklad6w 
sodowych. Budowe tego najnowoczesniejszego obecnie w Polsce 
i jednego z najwiekszych w Europie kombinatu sodowego 
rozpoczeto w 1953 roku, przy znagznej pomocy specjalist6w ze 
Zwi'lzku Radzieckiego. W produkcji wykorzystuje sie solanke 
z Inowroclawia, wapienie z pobliskiego Piechcina oraz wode 
z Jeziora Pakoskiego. Juz w 1957 roku rynek krajowy otrzymal 
pierwsze tony sody z tego zakladu. 

Z budow11 wi'!ze sie wzrost liczby ludnosci i rozw6j 
przestrzenny osrodka. W chwili jej rozpoczecia 6wczesna 
gromadzka wies Janikowo liczyla 2750 os6b. W ci'!gu naste
pnych czterech !at osi'!gn«la liczbe 3240 mieszkanc6w. By! to 
okres, w kt6rym powstaly r6wniez tzw. baraki przeznaczone 
na hotele, sklepy i mieszkania pracownicze. Do 1989 roku 
czesc z nich zachowala pierwotn'l funkcje mieszkaniowo-uslu
gow'l (byly tu sklepy detaliczne, siec zaklad6w uslugowych, 
dystrybutornia gazu plynnego, siedziba Urzedu Miasta i Gmi
ny, posterunek Milicji Obywatelskiej), do roku szkolnego 
1975/1976 miescila sie tu r6wniez Zasadnicza Szkola Zawo
dowa i Technikum Mechaniczne dla Pracuj11cych. Obecnie 
wiekszosc omawianego obszaru zajmuje mlode Osiedle Wil
konskiego, tu tez S'l: nowa siedziba Urzedu Miasta i Gminy, 
Komisariat Policji i Bank Sp61dzielczy. 

W chwili uzyskania przez Janikowo praw miejskich (rok 
1962) liczba ludnosci wynosila okolo 4300 os6b, przez caly 
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nast~pny okres notuje si~ staly, dynamiczny wzrost liczby 
mieszkanc6w. Naplyw ludnosci wywolany jest nie tylko urucha
mianiem coraz to nowych dzia16w produkcji, lecz r6wniez 
utrzymuj'!CI! si~ w tym okresie og6ln11 tendencjl! do migracji 
ludnosci ze wsi do miast. 

Tabe1a 2 
Liczba mieszkaiic6w Janikowa w 1atach 1882-1993 

Liczba Liczba Liczba 
Rok mieszkati- Rok mieszkari- Rok mieszkati-

c6w c6w c6w 

1882 56 1945 1760 1965 4700 

1905 338 1950 2000 1973 6631 

1914 500 1953a) 2750 1975 6819 

1921 627 1957b) 3240 1980 7934 

1928 639 1960 3586 1984 7995 

1931 821 1961 3956 1985 8600 

1934 926 1962') 4300 1992 8863 

1939 1100 1964 4693 1993 9052 

a) rozpoczecie budowy zakJad6w sodowych, b) zakoriczenie budowy zaklad6w 
sodowych, c) Janikowo miastem 

Zr6dlo: Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1936 r.; 
Dane archiwalne; Roczniki statystyczne wojew6dztwa bydgoskiego 
z r6Znych Iat 

W 1993 roku J anikowo liczylo 9052 mieszkanc6w 
(w 1976-7000, a w 1985 roku 8600 os6b - por. rye. 8, 
tab. 2). W 1976 roku oddano do uzytku (po dwuletniej 
budowie) trzeci zaklad przemyslowy- nowoczesn11 warzelni~ 
soli. Wzrost liczby mieszkanc6w miasta i kolejne realizowanie 
inwestycji przemyslowo-uslugowych i mieszkaniowych wply
n~ly na zr6znicowanie jego struktury przestrzennej. Prze-
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Rye. 7. Struktura przestrzenna i funkcjonalna Janikowa w 1975 
i w 1985 roku 

ObjaSnienia: 1 - granica administracyjna miasta, 2 - kolej g16wna wielotorowa i 
drugorzc;dna nonnalnotorowa, 3 - kolej jednotorowa gl6wna, 4 - kolej i zabudowa 
kolejowa na rye. 7, 5 - kolej tramwajowa i gospodarcza, 6- kolej Iinowa i wiszctca. 
7- szosy, 8- droga przejezdna II klasy, 9- drogi Iokalne i IeSne, 10- Scie:iki, 
11 - r6w odwadniaj<tcy, 12 - lctka (podmolda lqka), 13 - las mieszany, 14 -
park, 15 - ogr6dki pracownicze, 16 - sitowie (zaroSia), 17 - cmentarz, 18 -
koSci61, kap1iczka przydroZna, 19 - wiatrak, 20 - drogowskaz, 21 - dr6Znik 
kolejowy, 22- dworzec (stacja kolejowa), 23 - stodola, 24- funkcja mieszka
niowa, 25 - funkcja przemyslowa, 26 - funkcja rolnicza, 27 - funkcja uslugowa, 
28 - zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza na rye. 5 i 6 

Zr6dlo: do rye. 5, 6 i 7, E. E.isenschmidt, Hauptyertriebshandlung der Karten der 
Koniglichen Landesaufnahme, Berlin 1911 r. skala 1:25000, ark. 1721; 
mapa w skali 1:25000, ark. 3274, Broniewice (Reichsgau Wartheland Reg. 
Bez. Hobensalza, Ausgabe 1940 r.); plany miasta Janikowa z Iat 1975 
i 1985, 1994, Biuro Planowania Miast i Osiedli w Inowroclawiu 
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Rye. 8. Struktura przestrzenna i funkcjonalna Janikowa w 1994 roku 
ObjaSnienia: Patrz rye. 7 
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prowadzona pod tym k&tem analiza (rye. 7) pozwala na wyod
r~<bnienie kilku r6Zni<!cych si~< dzielnic: przemyslowej (a, c), 
mieszkaniowo-uslugowej (b) i rolniczej (d) w p6lnoeno-zaehod
niej cz~sci miasta. 

Tereny przemyslowe wyst~puj& w dw6ch zespolaeh: star
szym zwi<jzanym z eukrowni& i mlodszym - z zakladami 
sodowymi i warzelni& soli. W cz~sei pierwszej, opr6cz zespolu 
fabrycznego, w bezposrednim s&siedztwie eukrowni znajduje 
si~ takze ez~sc mieszkalna, reprezentowana przez typ budow
nictwa z czerwonej eegly, charakterystyczny dla XIX wieku. 
S& to domy jednopi~trowe. Poza tym wyst~puje budownictwo 
wolnostoj&ee. Nowoczesna cz~sc mieszkaniowo-uslugowa po
wstala wzdluz jednej gl6wnej osi, po jej stronie wschodniej. 
Po prawej stronie drogi znajdowala si~ ,stara" dzielniea 
(baraki) mieszkaniowo-uslugowa z !at pi~cdziesi&tyeh. 

Obeenie, jak juz wspomniano, zlokalizowano tu nowe osiedle 
mieszkaniowe Wilko6.skiego. Od osi gl6wnej odbiegaj& drogi 
boezne (poprzeezne) stanowi&ee gl6wny szkielet miasta (por. 
rye. 8). 

Trzeba nadmienic, ze J anikowo jest jedynym miastem w 
wojew6dztwie bydgoskim, kt6re powstalo w okresie powojen
nym. Zbudowane jest prawie od podstaw wedlug wsp61ezesnie 
obowiljZuj&cyeh zasad urbanistycznyeh (z wyj&tkiem starszyeh 
element6w, tzn. zabudowy wiejskiej i cukrowni), dlatego mozna 
je traktowac jako typowe miasto powojenne (E. Kwiatkowska, 
1973). Jedlll! ze znamiennyeh jego ceeh jest jednolitosc budow
nictwa wynikaj&ea z tendeneji do tworzenia bezklasowyeh 
dzielnie (Kwiatkowska, 1973). Cz~sc mieszkaniowa powstala w 
pewnym oddaleniu od zaklad6w przemyslowyeh i oddzielona 
jest od nieh ochronnym pasem zieleni ogr6dk6w dzialkowyeh. 
Przedstawiony rozw6j funkejonalny miasta znajduje swoje odbi
eie w strukturze demograficznej oraz organizaeji warunk6w 
soejalno-bytowyeh ludnosei. Jak juz wspomniano, w grudniu 
1993 roku J anikowo osi&gn~lo liczb~ 9052 mieszka6.e6w. Z ana
lizy struktury wieku wynika, ze spolecze6.stwo miasta jest 
stosunkowo mlode (tab. 3, rye. 9). 
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Tabela 3 
Struktura wieku i pki mieszkari.c6w Janikowa 

Liczba mieszkaric6w Procent wg !at 
Wiek Janikowa w latach i grup wiekowych 

1965 1975 1980 1993 1965 1975 1980 1993 

0-15 1504 2122 2057 
2713 38,7 37,8 30,9 30,0 

16-18 315 462 398 

19-60 K 1175 1790 2405 
5418 52,5 54,5 61,0 60,0 

19-65 M 1293 1926 2426 

>60 K 273 354 425 
921 8,8 7,7 8,1 10,0 

<65 M 140 165 223 

Razem 4700 6819 7934 9052 100,0 100,0 100,0 100,0 

K - kobiety. M - meZczyZni 
Zr6dlo: Spisy mieszkaiic6w Janikowa z !at 1965, 1975, 1980, 1993 

Co trzeci rnieszkaniec rniesci sic< w grupie do !at osiernnastu, 
a co 10 w grupie wieku poprodukcyjnego. Janikowo nalezy do 
nielicznych miast w wojew6dztwie bydgoskim o tak mJodym 
spoleczetistwie. Na tie miast regionu (Inowroclawia, Mogilna, 
Strzelna, Pakosci, Kruszwicy) struktura wieku w Janikowie 
przedstawia sic< dose korzystnie, bowiem jedynie 10% 1udnosci 
jest w wieku poprodukcyjnym (por. rye. 10, 11). 

Mlodosc spoleczetistwa wi~e sic< z charakterem funkcjonalnym 
miasta i kr6tkotrwalosci~ jego istnienia jako prawnego organizmu 
rniejskiego. Stale rozbudowuj~cy sic< przemysl przyci~gal i przy
ci~ga nadal now11 sil~ robocz11 z okolicznych wsi i miasteczek. W 
scislej l~cznosci z tym zjawiskiem pozostaje dose znaczny przyrost 
naturalny wynoSZi!CY obecnie 5,3%o (chociai w wiejskiej gminie, 
jak juz wspornniano, jest on ujernny -2,0%o). Nalezy jednak 
stwierdzic, ze przyrost rna tendencjc< malej1!q, bowiem w 1975 
roku wynosil on 12%o, w 1985 roku 6,6%o. Obnizenie wskainika 
przyrostu naturalnego zwi'lzane jest ze starzeniem sic< spoleczen-
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Inowroc!aw Kruszwica 

12% 12% 

B przedprodukcyjnym fE1 produkcyjnym 1!11 poprodukcyjnym 

Mogilno Pakosc 

11% 14% 

B przedprodukcyjnym fE1 produkcyjnym fE1 poprodukcyjnym 

Janikowo Strzelno 

10% 14% 

29% 

B przedprodukcyjnym fEI produkcyjnym 1!11 poprodukcyjnym 

Rye. 10. Struktura wieku ludnosci w wybranych miastach 
wojew6dztwa bydgoskiego w 1993 r. 



Wojew6dztwo 12% 

30% 

58% 

IIIII przedprodukcyjnym Ill produkcyjnym IIIII poprodukcyjnym 

J anikowo miasto i gmina 12% 

30% 

58% 

IIIII przedprodukcyjnym IIIII produkcyjnym 111 poprodukcyjnym 

J anikowo miasto 10% 

30% 

60% 

IIIII przedprodukcyjnym IIIII produkcyjnym IIIII poprodukcyjnym 

Rye. 11. Struktura wieku ludnosci w miescie i gminie Janikowo 
na tie wojew6dztwa bydgoskiego (1993 r.) 



stwa Janikowa oraz z og6lnie utrzymuj&c& si~ malej&e& tendencj& 
przyrostu naturalnego w Polsce (3,2%o). W strukturze zatrudnienia 
przewazaj11 pracownicy miejscowego przemyslu i budownictwa, 
stanowi& oni ai 81% zatrudnionych w gospodarce narodowej, maly 
natomiast odsetek stanowil! zatrudnieni w sektorze uslugowym 
(zatrudnienie Iudnosci miasta przedstawia tab. 4 i rye. 12, 13). 

Tabela 4 
Pracuj'!Cy w gospodarce narodowej w Janikowie w !992 r. (31 XII 1992) 

1993 
Wyszczeg6lnienie 1975 1980 1993 miasto 

i gmina . 

Ludnosc og61em 6819 7934 9052 13700 ! 

Zatrudnienie og6lem 
w gospodarce narodowej 3819 3370 3430 4156 

w tym: przemysl 3051 2710 2774 2863 
budownictwo 

transport i l~cznosc 190 170 62 105 

handel 117 90 121 !53 
pozostale 461 380 493 1030 

Zr6dlo: Roczniki statystyczne wojew6dztwa bydgoskiego WUS, Bydgoszcz 

Tabela 5 
Struktura zatrudnienia w mie§cie i gminie Janikowo (1993 r.) 

Dzialy gospodarki 
Miasto 

Miasto 
i gmina 

Przemysl i budownictwo 2868 2774 
Rolnictwo i lesnictwo 359 68 
Transport i l~cznosc !05 62 
Handel !53 121 
Gosp. komun. i mieszkaniowa 138 138 
Oswiata i wychowanie 216 151 
Ochrona zdrowia 244 55 

Administracja i wymiar sprawiedliwoSci 40 28 
·--··· 
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Janikowo miasto i gmina 

4 5 6 
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Rye. 12. Struktura zatrudnienia w mieScie i gminie Janikowo 
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Wojew6dztwo I 1% 

8% 

ovrzemysl lim rolnictwo 
i budownictwo i leSnictwo 

111 gosp. kornun. 
i mieszk. 

Inowroc!aw 

7% 

II oSwiata 
i wychowanie 

10% 

0 przemysl mil rolnictwo 
i budownictwo i leSnictwo 

8% 

In] transport 
i l~cznoSC 

11 ochrona 
zdrowia 

!4% 

iJ transport 
i htcznoSC 

11 gasp. komun. II oSwiata II ochrona 
i mieszk. i wychowanie zdrowia 

Kruszwica 

0 przemysl ~ rolnictwo Fill transport 
i budownictwo i leSnictwo i lqcznoSC 

mil gasp. komun. II oSwiata Ill ochrona 
i mieszk. i wychowanie zdrowia 

Ill handel 

II administr. i wym. 
sprawiedliwoSci 

(I handel 

11 administr. i wym. 
sprawiedliwoSci 

111 handel 

II administr. i wym. 
sprawiedliwoSci 
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Mogilno 11% 

14% 

0 przemysl lim rolnictwo 
i budownictwo i leSnictwo 

11% 

Iii!! uansport 
i t~cznoSC 

II gosp. komun. II oSwiata • ochrona 
i mieszk:. i wychowanie zdrowia 

Pakosc 
10% 

0 przemysl 11 rolnictwo 
i budownictwo i leSnictwo 

II gosp. komun. II oSwiata 
i mieszk. i wychowanie 

Strzelno 

7% 

0 przemysl mg rolnictwo 
i budownictwo i leSnictwo 

II ~osp. komun. II ?Swiata 
1 mteszk. 1 

5% 

4% 

muansport 
il~cznoSC 

121 trans port 
i l~cznoSC 

111 ochrona 
zdrowia 

Iii!! handel 

II administr. i wym. 
sprawiedliwoSci 

24% 

6% 

Iii!! handel 

II administr. i wym. 
sprawiedliwoSci 

26% 

Iii!! handel 

11 administr. i 

Rye. 13. Struktura zatrudnienia w wybranych miastach 
wojew6dztwa bydgoskiego 

5 - Janil.-owo ... 
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Innym problemem wi&Zl!cym sic; z zagadnieniami demogra
ficznymi jest sprawa bezrobocia (tab. 6). Na tie innych miast 
tego obszaru Janikowo wypada pod tym wzgll;dem nie najgorzej, 
bowiem stopa bezrobocia wynosi tu okolo 18% (taki jest procent 
bezrobotnych w stosunku do Judnosci w wieku produkcyjnym). 

Wyszczeg61-
nienie 

Razem 
bezrobotni 
zarejestrowani 

w tym kobiety 

w tyro 
absolwenci 
szk61 
ponadpodst. 

Zwolnieni 
z przyczyn 
likwidacji 
zak.Jadu pracy 

Nie · 
posiadaj<tcy 
prawa 
do zasilku 

Pozostaj<tCY 
bez pracy 
pow. 12 mies. 

% bezrobot-
nych wsr6d 
mieszkafi.c6w 
w wieku 
produkcyjnym 

Tabela 6 
Bezrobocie w 31.12.1992 r. 

M. M. M./ Jani- M./ 
Bar-

M./ 
gmina ko- gmina 

cin 
gmina 

wo 

1426 978 1629 1051 1223 

741 513 1065 714 635 

Ill 73 130 95 93 

621 396 474 325 309 

588 364 881 563 183 

649 425 987 645 607 

18,0 18,4 17,5 19,5 21,7 

M. 
Pa-

M./ 

koSC 
gmina 

774 1934 

460 1005 

74 131 

218 560 

152 698 

491 682 

22,9 16,3 

Zr6dlo: Rocznik statystyczny wojeW6dztwa bydgoskiego. WUS, 1993 
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III. Gospodarka 

T radycyjnie na obszarach wiejskich tej czc:;sci Europy male 
miasta spelnialy i najczc:;sciej nadal spelniajl! funkcje uslugowe 
wzglc:;dem swego rolniczego zaplecza. Rozwinc:;ly sic:; bowiem ze 
wsi targowych, miejsc wymiany produkt6w pochodzenia rolni
czego na inne dobra potrzebne ludnosci rolniczej. Na wielorakie 
relacje o charakterze rynkowym nakladaly sic:; inne - admini
stracyjne, komunikacyjne, kulturalne itd. Zawil!Zywanie sic:; trwa
lych powil!Zan mic:;dzy miastem a jego wiejskim i rolniczym 
zapleczem ksztaltowalo wzglc:;dnie stabilne w czasie i przestrzeni 
regiony gospodarcze o charakterze wc:;zlowym, z malymi mia
stami jako ich osrodkami wc:;zlowymi. Sfera obs!ugi zaplecza 
stanowi!a bazc:; ekonomiczn11 miast tc:; role:; spe!niaj'lcych. 

W przypadku J anikowa jego relacje ze swiatem zewnc:;trz· 
nym maj11 inny charakter jako bezposrednie nastc:;pstwo zlo
kalizowanego w nim przemyslu. Sl! to powi11zania mocno 
wykraczaj'lce poza granice dzisiejszej gminy, wojew6dztwa i 
kraju. A zatem relacje wi<!Z<!Ce to miasto z bezposrednim 
wiejskim zapleczem zawi11zywaly sic:; w cieniu tych zwi<~za
nych z jego funkcj'l przemys!OW<l. W okresie poprzedzaj'lcym 
wielkie uprzemyslowienie J anikowa wies pe!ni!a funkcje usln
gowe wzglc:;dem najblizszych S<jsiadujl!cych z nil! miejscowo
sci, w granicach wschodniej czc:;sci dzisiejszego terytorium 
gminy. Zachodnia czc:;sc jej terytorium obs!ugiwana by!a przez 
miejscowosc Kolodziejewo bc:;d<jce dla niej lokalnym osrod
kiem uslugowym. 

Od momentu utworzenia gminy Janikowo podejmowano 
liczne dzialania organizacyjno-inwestycyjne na rzecz wzmocnie-
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nia roli miasta Janikowa jako osrodka centralnego w stosunku 
do calego podlegajqcego mu wiejskiego zaplecza. 

Baz'l ekonomicznq dzisiejszej miejsko-wiejskiej gminy Jani
kowo jest zdecydowanie przemysl, bowiem wlasnie on stanowi 
gl6wne ir6dlo dochodu w budzecie miasta i gminy. 

1. Przemyst 

Tradycje przemyslowe Janikowa si~gajq XIX stulecia, kiedy 
to w 1876 roku uruchomiono cukrowni~, pierwszq tego rodzaju 
fabryk~ na Kujawach. Uprzemyslowienie dzisiejszego Janikowa 
kwalifikuje to miasto jako jeden z wa:Zniejszych osrodk6w 
Zachodnio-Kujawskiego Okr~gu Przemyslowego (Rochnowski, 
1978). 

Janikowskie Zak!ady Sodowe, obok podobnych zaklad6w w 
pobliskich Mqtwach-Inowroclawiu (zal. w 1879 roku), repre
zentujq polski przemysl sodowy. Ich budow~ rozpocz~to w 1952 
roku, a pierwszq produkcj~ uzyskano w 1957 roku. Od sierpnia 
1992 roku zaklady sq tzw. jednoosobowq sp61kq akcyjnq skarbu 
pafistwa. Janikosoda rozciqga si~ na 336 ha powierzchni, w tym 
200 ha tego arealu zajmujq stawy, tzw. biale morza. Wartosc 
majqtku brutto szacowana jest na ok. 1800 mld zl (1993 r.). 
Podstawowe instalacje produkcyjne zaklad6w sluzq produkcji: 
sody lekkiej (NazC03), soli warzonej przemyslowej i stolowej 
(NaCI), dwutlenku w~gla (COz), kredy kosmetycznej i farma
ceutycznej (CaC03). Podstawowym produktem Janikosody jest 
soda (kaustyczna, kalcynowana, amoniakalna), kt6rej produkcja 
wynosi 500 tys. ton rocznie. Stanowi ana niezb~dny surowiec 
dla przemyslu: hutniczego, szklarskiego, tekstylnego, nawoz6w 
sztucznych, chemii gospodarczej i innych. Znaczna cz~;sc wy
tworzonego produktu przeznaczona jest na eksport. Od 1976 roku 
pracuje warzelnia soli, produku jqca sol metodq pr6zniowq: duze 
jej ilosci zbywane sq poza granicami kraju, m.in. w Finlandii, 
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