
Gmina Miasto Inowrocław to niezwykle urokliwe miasto położone w centrum województwa 

kujawsko-pomorskiego, nad rzeką Noteć. Inowrocław jest stolicą Kujaw Zachodnich. 

Zajmuje powierzchnię 30,42 km
2
 i liczy 70 083 mieszkańców (stan na dzień 9 lipca 2018r.) 

Niegdyś miasto należało do województwa bydgoskiego, dziś jest siedzibą powiatu 

inowrocławskiego i gminy Inowrocław. Nazywane jest „Miastem na soli”, gdyż sól, o której 

mowa miała bardzo duży wpływ na rozwój miasta i okolic. Na terenie Inowrocławia 

znajdowała się kopalnia soli kamiennej, która niestety została zamknięta w latach 70. ze 

względu na zagrożenie wodne. Miasto Inowrocław to prężnie rozwijające się miasto 

gospodarcze i przemysłowe. Słynie także z zakładów poligraficznych, które działają nie tylko 

na rynku polskim ale również za granicą i do dnia dzisiejszego Inowrocław nazywany jest 

zagłębiem drukarskim. Oprócz poligrafii, ważną rolę odgrywają również  przedsiębiorstwa 

takie jak: mleczarnia, firmy budowlane, zakład tworzyw sztucznych czy znana na świecie 

huta szkła. Teren Inowrocławia to nie tylko przedsiębiorstwa, ale również wojsko. Mieszczą 

się tu dwie jednostki wojskowe. Inowrocław to miasto uzdrowiskowe, przemysłowe, 

usługowe  i wojskowe. Warto wspomnieć, że „Miasto na soli” leży na najstarszym szlaku 

turystycznym – Szlaku Piastowskim, który przebiega na dwóch trasach: wschód-zachód           

i północ-południe. Inowrocław leży na trasie wschód-zachód, a do atrakcji na Szlaku 

Piastowskim przebiegającym przez to miasto należą: kościół Najświętszej Maryi Panny          

i kościół farny pw. św. Mikołaja. 

Zabytki 

Inowrocław bogaty jest w zabytki, które jeszcze bardziej uświetniają to miejsce. Najstarszym 

zabytkiem miasta jest kościół im Najświętszej Maryi Panny znajdujący się przy ul. Biskupa 

Antoniego Laubitza 9. W XIX w. spłonął i wówczas otrzymał nazwę „Ruina”, która 

prosperuje do dnia dzisiejszego. Na początku XX w. Biskup Antoni Laubitz począł starania    

o odbudowę tego kościoła. Piękna, pachnąca historią świątynia przyciąga miejscową 

społeczność, jak i również turystów do zwiedzenia jej. Ważną ciekawostką są na 

zewnętrznych ścianach przedstawione maski: ryty i płaskorzeźby ukazujące postacie ludzkie. 

Symbolizują podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. 

Kolejnym miejscem wartym zwiedzenia jest kościół mający średniowieczny rodowód. Fara 

pw. św. Mikołaja znajdująca się na ul. Ks. Bogdana Gordona 4, przy Rynku. Świątynia była 

wielokrotnie przebudowywana. Po najeździe krzyżackim wzniesiona została od podstaw.      

W XIV w. odbył się w tym miejscu proces polsko-krzyżacki o Pomorze Gdańskie. Wnętrze 

bogate jest w zabytki sztuki sakralnej, jak i barokowej. Ołtarz św. Krzyża, gdzie znajduje się 

rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego i Ołtarz św. Antoniego pięknie ozdabiają wnętrze kościoła. 

Niewątpliwie istotnym faktem jest to, że w świątyni tej 13 grudnia 1860r. został ochrzczony 

Jan Kasprowicz. 

Do największej świątyni należącej w Inowrocławiu zaliczamy świątynię pw. Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Panny przy ul. Plebanka 10. Pod koniec XIX w. wzniesiona również        

z inicjatywy Biskupa Antoniego Laubizta. Monumentalny, piękny i bogaty kościół stanowi 

pewnego rodzaju symbol miasta. Widoczny jest z daleka i może pomieścić ok. 3000 osób. 

Wnętrze wypełnione jest cennymi mozaikami i rzeźbami. Kościół ten uległ zniszczeniu na 

początki XX w. w północnej części ściany świątyni. W 1929r. został ponownie otwarty.             

W tym samym roku został w niej ochrzczony Józef Glemp.  

Kolejnym miejscem wartym zwiedzenia jest kościół garnizonowy pw. św. Barbary                   

i św. Maurycego znajdujący się przy al. Mikołaja Kopernika 16. Ogromna kopuła stanowi 



charakterystyczny element świątyni. W środku można zobaczyć kilkanaście tablic, które 

upamiętniają najważniejsze dla Kujawian epizody związane z historią.  

Inowrocław bogaty jest również w zabytkowe budynki mieszkalne, pałacyki, które również 

uświetniają to miasto i nadają mu charakter historyczny. Niewątpliwie ciekawym elementem 

„wystroju” Inowrocławia są żaczki i wiewiórki wykonane z mosiądzu. Znajdują się w Parku 

Solankowym, przy ul. Solankowej łączącej „Solanki” z centrum oraz na Rynku i „Królówce” 

czyli na ul. Królowej Jadwigi. Żaczki mają na celu zachęcenie turystów do zwiedzania tego 

pięknego miasta, natomiast wiewiórki to nieoficjalny symbol miasta. Będąc w centrum warto 

zobaczyć mural znajdujący się na kamienicy  ul. Kilińskiego, obok Biblioteki Miejskiej          

i Kujawskiego Centrum Kultury, prezentujący symbole miasta i atrakcje. Jego wymiary to 

29m długości i 8m wysokości. Tuż obok muralu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II 

stopnia im. Juliusza Zarębskiego stoi pozostałość muru obronnego. Drugi mur stanowiący 

niegdyś obwarowanie miejskie mieści się na posesji przy ul. Poznańskiej. 

Wracając do Rynku, który jest sercem miasta, można przysiąść na ławeczce przy 

nowoczesnej fontannie, która jest podświetlana i dodatkowo w ustalonych godzinach 

puszczana jest muzyka z głośników znajdujących się przy fontannie (12:00, 17:30, 21:30). 

Warto również zrobić sobie zdjęcie przy pomniku Królowej Jadwigi, patronki Inowrocławia. 

Przy ul. Św. Ducha, tuż przy Rynku można zajrzeć do wagonika tramwajowego, będącego 

atrakcją miasta, zobaczyć fotografie przedstawiające Inowrocław. Niegdyś w tym mieście 

była linia tramwajowa i stąd pomysł na uwiecznienie tego faktu historycznego. 

Uzdrowisko 

Miasto Inowrocław jest uzdrowiskiem, przyciągającymi ludzi z całej Polski jak również          

z zagranicy. Znajdują się tu liczne sanatoria z nowoczesnym zapleczem. Mieszczą się one na 

terenie Parku Solankowego, który jest przepięknym miejscem wartym odwiedzenia                 

i zatrzymania się choć na chwilę, by móc poczuć najczystsze powietrze w Polsce (według 

badań WHO z 2013r.). Sanatoria takie jak „Modrzew”, „Energetyk”, Uzdrowisko „Solanki, 

„Przy Tężni” czy „Oaza” to miejsca, które przez cały rok tętnią życiem, dzięki bogatej bazie 

leczniczej i rehabilitacyjnej. Kuracjusze mają nie tylko możliwość podreperowania swojego 

zdrowia, ale także korzystania z wszelkich dóbr jakie Inowrocław oferuje nie tylko dla 

mieszkańców tego miasta, ale także dla gości przyjeżdzających do tego miejsca z najdalszych 

zakątków Polski i z zagranicy. 

Park Solankowy mający powierzchnię 85 ha i będący jednym z największych parków             

w Polsce to nie tylko alejki, drzewa, piękne dywany kwiatowe, czy ogrody zapachowe, to 

także tężnia uzdrowiskowa nazywana inhalatorium solankowym. Miejsce, gdzie solanka 

spływa po gałązkach tarniny i odparowując tworzy areozol, który służy profilaktyce i pomaga 

przy schorzeniach górnych dróg oddechowych, alergicznych problemach skóry, chorobach 

tarczycy  oraz obniża ciśnienie tętnicze. Tężnia solankowa ma kształt dwóch połączonych 

wieloboków, po 320 m długości i 9m wysokości, co sprawia, że jest ona miejscem leczniczym 

i jeszcze korzystniej wpływa na zdrowie. Na koronie tężni znajduje się taras widokowy,         

z którego można podziwiać panoramę Parku Solankowego. Tężnia w nocy jest pięknie 

podświetlona. Kolorowe lampy ledowe tworzą niezwykłą iluminację świetlną. 

Tężnia solankowa jak i cały Park Solankowy to niekwestionowana wizytówka Inowrocławia. 

Odbywają się tu liczne wydarzenia kulturalne, koncerty nie tylko w Muszli Koncertowej, 

która jest miejscem wielu spotkań mieszkańców i turystów ale także w nowej części solanek, 



gdzie zwiedzić można plażę, i zatrzymać się  przy wielkim grillowisku udostępnionym dla 

każdego, kto ma ochotę odwiedzić to piękne miejsce. Tuż przy tężni jest miejsce do 

rekreacyjnej gry w mini golfa, mini kręgle, siłownia dla dorosłych, plac zabaw dla dzieci        

a w dalszej części park linowy. Pasjonaci jazdy na rowerze mogą wybrać się na przejażdżkę 

po oznaczonych trasach ze specjalnym podłożem. Przygotowane są również szlaki dla 

zapaleńców nordic walking. W Parku Solankowym co roku sadzonych jest ponad 110 tysięcy 

sadzonek kwiatowych. Tworzą one arcydzieła w postaci dywanów kwiatowych, które 

upiększają to miejsce. Znajduje się tutaj również staw, który także przyciąga liczne grono 

ludzi. Piękne fontanny, przy których można się zrelaksować. Należy jednak pamiętać o 

pamiątkowej fotografii na ławeczce gen. Władysława Sikorskiego, która stanowi ogromną 

atrakcje parku. W dalszej części można przejść się aleją, przy której zasadzone zostały dęby 

przez artystów polskich, którzy byli gośćmi Inowrocławia i na pamiątkę swojego pobytu 

zasadzili drzewo. 

Park przepełniony jest atrakcjami i pięknymi widokami, jednakże będąc w tym miejscu nie 

można ominąć Pijalni Wód-Palmiarni „Inowrocławianka”, gdzie każdy przybywający w to 

miejsce może skosztować wody z inowrocławskich odwiertów takiej jak „Inowrocławianka„ 

czy „Jadwiga”. W tym samym budynku znajduje się Chata Kujawska, ukazująca historię 

domostwa na kujawach oraz Palmiarnia, prezentująca bogatą roślinność i ptaki wraz                

z oczkiem wodnym, które stanowi atrakcję tego miejsca a także oazę spokoju i ukojenia.  

Kultura 

W Inowrocławiu organizowane są imprezy nie tylko o zasięgu lokalnym, ale także 

ogólnopolskim, które na stałe wpisały się w miejski kalendarz imprez. To do Inowrocławia 

przyjeżdżają turyści, aby wziąć udział w ciekawych imprezach m.in: Ogólnopolski Przegląd 

Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Arlekinada (Ogólnopolski Festiwal Małych Form 

Teatralnych), Art Ino Festiwal,  przyciągające rzesze publiczności i cieszące się ogromnym 

zainteresowaniem. Oprócz tego działa tutaj Teatr Miejski, w którym wystawiane są spektakle, 

kabarety. Teatr Letni, na którym odbywają się liczne koncerty. Tuż przy Kujawskim Centrum 

Kultury i przy Bibliotece Miejskiej znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 

im. Juliusza Zarębskiego. Bardzo często muzycy właśnie z tej szkoły uświetniają koncerty     

w Inowrocławiu. Do pozostałych instytucji kultury w mieście należą: Muzeum im. Jana 

Kasprowicza, Młodzieżowy Dom Kultury „Pszczółka”, Kino „Kinomax”, Prywatna Szkoła 

Muzyczna „Yamaha”, Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej. Do stałych wystaw znajdujących 

się w centrum miasta należą: Instytut Prymasa Józefa Glempa jedyny w Polsce, Wystawa 

Solnictwa, Wystawa Archeologiczna „Askaukalis”. 

Sport 

Na terenie miasta mieści się wiele obiektów sportowych, zachęcających do aktywnego 

spędzenia czasu wolnego. Zaczynając od Basenu „Wodny Park”, miejsca przeznaczonego 

zarówno dla osób indywidualnych jak i całych rodzin. Oprócz basenu głównego znajduje się 

tutaj również brodzik dla najmłodszych, zjeżdżalnia, jacuzzi, bicze wodne. Kolejnym 

obiektem jest Basen „Delfin” – pływalnia, w której w ciszy i spokoju można popływać,         

w której odbywają się liczne zawody sportowe. Termy Inowrocławskie to trzecia propozycja 

związana z pływaniem. W tym miejscu zażywać można kąpieli zarówno w zadaszeniu jak       

i w części odkrytej, głównie w sezonie letnim. Woda w Termie Inowrocławskiej to woda 

solankowa, która doskonale koi skórę, regeneruje i ujędrnia ją. Działa wspomagająco            

w odchudzaniu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arlekinada

