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   Szanowni Mieszkańcy Powiatu Inowrocławskiego!
   Zdrowy i aktywny styl życia nieustannie jest w modzie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. 
Dbamy o siebie dla nas samych, ale też dla swoich bliskich. Dobra kondycja dodaje sił do sprostania 
codziennym trudom. Pozwala z dystansem podejść do wielu życiowych, czy to zawodowych, czy 
prywatnych spraw. 
   Na terenie Powiatu Inowrocławskiego jest wiele urokliwych, wartych zobaczenia miejsc. Wie-
dzą o tym ci, którzy z pasją podróżują na rowerach. Samotnie, w gronie znajomych czy rodziny. 
Od niedawna czy od wielu lat. Wszyscy zgodnie twierdzą, że złapany bakcyl rowerowych wy-
praw nie pozwala im odpuścić w planowaniu kolejnych wycieczek. Każdy odkrywany zakątek, 
czy to przyrodniczy pejzaż, czy ciekawy obiekt stanowi dla nich niesamowitą radość. 
   Tras takich jest wiele. W opracowaniu tym prezentujemy 7 „przetestowanych na rowerzystach” 
z PTTK i Klubu Turystyki Rowerowej „Kujawiak” tras rowerowych. Wiodą do różnorodnych 
gmin i miast naszej Małej Ojczyzny. Każda z nich jest inna, każda z nich jest warta przejechania 
i zobaczenia. 
   Ruszajmy zatem na rowery poznawać uroki i zakątki Powiatu Inowrocławskiego. Życzę wielu 
atrakcji, niesłabnącego zapału do odkrywania kolejnych miejsc, przyjemnych wrażeń i przede 
wszystkim bezpiecznych wypraw.
   Testujcie Drodzy Rowerzyści trasy i dzielcie się swoimi wrażeniami. 

Wydawca: Powiat Inowrocławski
Trasy wytyczył: Grzegorz Kaczmarek (KTR Kujawiak)
Wydawnictwo powstało w ramach kampanii:
EKOLOGICZNY POWIAT INOWROCŁAWSKI

starosta inowrocławski
wiesława pawłowska

7 tras rowerowych wiodących przez
                Powiat Inowrocławski.
              Łączna długość: 230 km



Wyruszamy spod inowrocławskich tężni. Kierujemy się ul. Rąbińską w stronę 
ul. Batkowskiej, skręcamy mijając przejazd kolejowy, docieramy do Batkowa. 
Tam skręcamy w prawo, a za Batkowem docieramy do Dziarnowa. Tam może-
my na moment zjechać ze szlaku i dojechać do mostu nad Notecią.
Za Dziarnowem mijamy przejazd kolejowy i po ok. 1 km docieramy do Kościelca. 
Skręcamy w lewo, przejeżdżamy kolejny przejazd kolejowy. W Kościelcu można za-
trzymać się przy romańskim kościele pw. św. Małgorzaty, można też obejrzeć pałac z 
XIX wieku. Spod kościoła ruszamy w kierunku wsi Gorzany, tam na zakręcie drogi 
do Janikowa jedziemy prosto na drogę gruntową. Po ok. 1 km docieramy do drogi 
Pakość – Janikowo. Skręcamy w lewo, przejeżdżamy mostem nad Kanałem Notec-
kim, następnie w miejscowości Giebnia skręcamy w prawo w kierunku Pakości.
Mijamy bazę Polomarketu, za której płotem możemy skręcić w polną drogę w 
kierunku śluzy na kanale Noteckim i tą samą drogą później wracamy na trasę. 
Poprzez groblę na Jeziorze Pakoskim dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej 255 
i kierujemy się ku centrum Pakości. Tam ulicami Mikołaja, Cmentarną docie-
ramy do parku, w którym możemy oglądać Kalwarię Pakoską.
Z Pakości wyjeżdżamy ul. Barcińską i kierujemy się w stronę ul. Inowrocław-
skiej. Tam skręcamy w lewo do miejscowości Rybitwy i trzymając się drogi 
głównej, docieramy do drogi Rybitwy - Tuczno, gdzie skręcamy w lewo. Na roz-
widleniu przed tablicą wsi Łącko odbijamy w prawo. Jedziemy cały czas prosto. 
Docieramy do drogi łączącej wsie Łącko i Wielowieś. Tam skręcamy w prawo 
w drogę gruntową w kierunku Wielowsi. Jadąc prosto docieramy do asfaltowej 
drogi między Wielowsią a Pławinem. Skręcamy w lewo. Po drodze mijamy mo-
stek na kanale Smyrnia. Za nim zaczyna się krótki odcinek brukowy. Na końcu 
drogi brukowej docieramy do Pławina. Skręcamy w prawo i jedziemy prosto. W 
Radłówku skręcamy w prawo. Jedziemy prosto. Przejeżdżamy przez kolejny mo-
stek na kanale Smyrnia. Przy mostku znajduje się pomnik poświęcony Piotrowi 
Bartoszcze. Na końcu prostej skręcamy w lewo. W Sójkowie skręcamy w lewo 
w kierunku Sławęcina. Trzymając się głównej drogi, docieramy do Sławęcina, 
przecinamy tory kolejowe, zaraz za którymi skręcamy w prawo. Najpierw drogą 
asfaltową, która po połowie zmienia się w szutrową, docieramy do drogi woje-
wódzkiej 251 na ul. Pakoskiej. Skręcamy w lewo, docieramy do kładki Pakoskiej. 
Dojeżdżamy do tężni inowrocławskich ul. Boczną.

trasa nr 1: pakość
długość: 39 km
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Śluza w Pakości. Jedna z kapliczek Kalwarii Pakoskiej.

2 godz. 30 min.



trasa nr 2: askaukalis - krusza zamkowa
Wyruszamy spod inowrocławskiego ratusza, kierujemy się przez Solanki 
ku wieży ciśnień, a następnie polną drogą wzdłuż torów kolejowych do 
Dziarnowa. Po drodze 2 przejazdy kolejowe, które trzeba pokonać tak, aby 
zawsze mieć po prawej ręce linię kolejową na Poznań.
W Dziarnowie docieramy do drogi Inowrocław - Kościelec, skręcamy w 
lewo i za chwilę w prawo w kierunku mostu na Noteci, a następnie kieruje-
my się betonową drogą wzdłuż rzeki do starej śluzy na Noteci. 
W miejscu tym zaczyna się Kanał Notecki, który odcina się od starego ko-
ryta rzeki. Po zakończeniu drogi betonowej, skręcamy w prawo. Kierujemy 
się drogą poprzez łąki nadnoteckie i docieramy do Piotrkowic, gdzie znaj-
duje się dwór z XIX wieku. Z Piotrkowic wracamy w kierunku Żalinowa i 
przez Kruszę Podlotową docieramy do Kruszy Zamkowej. Wzdłuż drogi 
ścieżką rowerową kierujemy się w stronę Inowrocławia, po drodze po lewej 
stronie mijamy Askaukalis.
W Tupadłach przejeżdżamy mostem na Noteci i docieramy do Mątew. Uli-
cami: Staropoznańską i Niepodległości docieramy do inowrocławskiego 
ratusza, czyli miejsca naszego wyjazdu.
Uwaga! Odcinek drogi biegnący od Noteci do Piotrkowic, w zależności od 
pogody może być błotnisty! Ale warto przejechać, jeśli ktoś lubi przygodę 
na rowerze. Odcinek błotnisty ma długość około 1 km.

długość: 22 km

4 Noteć w Dziarnowie. Osada Askaukalis.

1 godz. 30 min.



trasa nr 3: góra

Wyruszamy ze Skweru Kombatantów w Inowrocławiu przy ul. Górniczej, ścieżką ro-
werową do ul. Niepodległości, którą to ulicą i Staropoznańską docieramy do Mątew.
Na wysokości dawnego dworca kolejowego skręcamy w ul. Maćkowskiego, na-
stępnie, Poznańską i Mątewską docieramy do wiaduktu nad obwodnicą Ino-
wrocławia, a za wiaduktem skręcamy w prawo i polną drogą obok kopalni kru-
szywa docieramy do Łojewa.
To miejsce urodzenia Stanisława Przybyszewskiego. W Łojewie znajduje się 
pałac oraz Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich a w nim m.in. Izba 
Przybyszewskiego.
Następnie polną drogą udajemy się do Góry, gdzie jest cmentarz z pomnikiem 
Przybyszewskiego, kujawską piramidą oraz kościół pw. św. Trójcy. Następnie 
udajemy się w kierunku Dulska, tam odbijamy w lewo na Jaronty czyli miejsco-
wość, w której zmarł Stanisław Przybyszewski.
Poprzez Trzaski docieramy do drogi technicznej przy obwodnicy. Tą drogą 
docieramy do wiaduktu nad obwodnicą, a za wiaduktem skręcamy w lewo w 
kierunku Marulew. Wjeżdżamy do Inowrocławia na wysokości cmentarza św. 
Mikołaja. Dalej ul. Marulewską, skręcamy w lewo ul. Kasztanową i poprzez ul. 
Górniczą wracamy na miejsce startu - Skwer Kombatantów.

długość: 24 km
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Cmentarz obok kościoła w Górze, na którym spoczywa Stanisław Przybyszewski. Malowidło sakralne na ścianie kościoła w podinowrocławskiej Górze.

1 godz. 45 min.



trasa nr 4: kruszwica
Wyruszamy ze stacji Inowrocław Rąbinek, ul. Budowlaną docieramy 
do ul. Przybyszewskiego, następnie ul. Wielkopolską (mijamy po lewej 
dom rodziny Jana Kasprowicza), docieramy do ul. Mątewskiej, poprzez 
wiadukt nad obwodnicą kierujemy się na Kruszwicę przez Sikorowo, 
Łojewo, Szarlej.
W Kruszwicy przy wjeździe znajduje się Kolegiata św. Piotra i Pawła. Od 
Kolegiaty poprzez most dawnej kolejki wąskotorowej jedziemy ulicami 
Ziemowita, Powstańców Wielkopolskich, Portową i docieramy do Mysiej 
Wieży. Warto zwiedzić też cały półwysep Rzępowski.
Spod Mysiej Wieży warto udać się na kruszwicki rynek. Tam zlokalizowany 
jest m.in. kościół pw. św. Teresy. Następnie ul. Niepodległości docieramy do 
Kobylnik (tam warto obejrzeć miejscowy pałac). Z Kobylnik polną drogą 
udajemy się do Rożniat. Znajduje się tam pomnik upamiętniający zbrodnię 
hitlerowską z 1939 r. Następnie przejeżdżamy przez Janowice (przecinamy 
drogę Kruszwica – Inowrocław) i przez Żerniki docieramy do Markowic. 
Stamtąd dawną drogą krajową 25, przez Kruszę Duchowną i Tupadły, do-
cieramy do Inowrocławia. Ulicą Staropoznańską docieramy do ul. Budow-
lanej i do miejsca startu - stacji Inowrocław Rąbinek.

długość: 35 km
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Mysia Wieża - widok od strony Gopła.. Pałac w Kobylnikach.

2 godz. 15 min.



trasa nr 5: szlakiem gen. Władysława Sikorskiego

Wyruszamy z Inowrocławia ze Skweru mjr. Wacława Szewielińskiego na-
przeciwko jednostki wojskowej i kierujemy się ulicą Jacewską w kierun-
ku Jacewa trasą Jacewo – Olszewice – Marcinkowo – Parchanie (obelisk 
poświęcony generałowi Sikorskiemu, dawny dwór generała, kościół pw. 
św. Wojciecha) – Parchanki - Gąski (kościół pw św. Chrystusa Króla, obe-
lisk poświęcony żołnierzom Szwadronu Nadgoplańskiego) – Wierzbiczny 
(pałac) – Ostrowo (kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerzej) – po dotarciu 
do drogi krajowej nr 15 (Inowrocław – Toruń) kierujemy się ścieżką rowe-
rową do Szadłowic. Po dotarciu do kościoła pw św. Bartłomieja, kierujemy 
się w kierunku Słońska i przez Balin – docieramy do obwodnicy Inowro-
cławia. Następnie drogą techniczną docieramy do wiaduktu w Jacewie i ul. 
Jacewską wracamy do miejsca startu.

długość: 35 km
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Kościół św. Wojciecha w Parchaniu. Pałac w Wierzbiczanach. Kościół św. Bartłomieja w Szadłowicach.Generał Władysław Sikorski

2 godz. 15 min.



trasa na 6: tuczno
długość: 35 km

Wyruszamy spod pomnika Powstańców Wielkopolskich przy ul. Orłowskiej w 
Inowrocławiu. Docieramy do ul.  gen. Pileckiego, skręcamy w lewo i docieramy 
do ul. Marcinkowskiego. Kierujemy się w stronę trasy Gnojno – Czyste (gdzie 
znajduje się pałac), a następnie gruntową drogą do Wybranowa. W Liszkowie 
natkniemy się drewniany kościółek pw. św. Anny.
Nastepnie kierujemy się do Jakcic, a tam możemy zobaczyć obelisk poświęco-
ny powstańcowi styczniowemu Bartłomiejowi Nowakowi. Później przecinamy 
drogę krajową 25 (Inowrocław – Bydgoszcz) i kierujemy się do Tuczna, gdzie 
możemy podziwiać pałac z XIX w.
Zawracamy tą samą drogą - w Helenowie kierujemy się na Cieślin - Turlejewo - 
Radłówek - Sójkowo - Sławęcin - Sławęcinek, a za torami kolejowymi skręcamy 
w prawo, docieramy do drogi wojewódzkiej Inowrocław – Żnin na wysokości ul. 
Pakoskiej. Następnie docieramy do kładki pakoskiej, a przy kortach tenisowych 
znajduje się koniec trasy.
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Pomnik Powstańców Wielkopolskich. Kościół Św. Anny w Liszkowie.

Jaksice - obelisk Bartka Nowaka.Pałac w Tucznie pełni dziś funkcję szkoły.

2 godz. 15 min.



trasa na 7: janikowo i okolice
długość: 40 km

Wyruszamy z nowych Solanek ulicami Rąbińską i Batkowską, nastep-
nie przez Batkowo, Dziarnowo i Kościelec, gdzie możemy podziwiać 
kościół oraz pałac.
Dalsza część trasy wiedzie przez Gorzany, Lechowo, Giebnię i Janiko-
wo, gdzie znajduje się kościół św. Jana Chrzciciela. Ulicą Przemysłową 
(ścieżka rowerowa) docieramy do ul. Głównej, w którą skręcamy w 
prawo, a przed Stadionem Miejskim skręcamy w lewo. Ulicami Spor-
tową i Bolesława Prusa docieramy do ul. Powstańców Wielkopolskich i 
kierujemy się do Kołudy Małej, gdzie możemy zobaczyć pałac.
Nastepnym etapem naszej trasy jest Kołuda Wielka i Instytut Zootech-
niki, w której wyhodowano słynną gęś kołudzką. 
Wreszcie przez wieś Sielec, docieramy ponownie do Janikowa, ulicą 1 
maja jedziemy w kierunku obwodnicy Janikowa, następnie przez Wę-
gierce, Gorzany, Kościelec, Dziarnowo, Batkowo dojeżdżamy do ino-
wrocławskich Solanek.
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Wnętrze zabytkowego kościoła w Kościelcu oraz obiekt z zewnątrz. Kościół św. Jana Chrzciciela w Janikowie. Przystań w Janikowie.

2 godz. 30 min.
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   Powiat Inowrocławski rozciąga się nad górną No-
tecią w południowo-zachodniej części Kujaw, w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim. Ma powierzchnię 
ponad 1.200 km2 i zamieszkany jest przez ok. 160 ty-
sięcy mieszkańców. W jego skład wchodzi 9 gmin, z 
czego 4 gminy wiejskie: Inowrocław, Rojewo, Dąbro-
wa Biskupia i Złotniki Kujawskie, 4 gminy miejsko-
-wiejskie: Gniewkowo, Kruszwica, Janikowo i Pakość 
oraz gmina miasto Inowrocław. 
   Powiat jest dogodnie położony na skrzyżowaniu waż-
nych szlaków transportowych, posiada interesujące tu-
rystycznie tereny oraz rozwijającą się gospodarkę. 
   Do dyspozycji jest znakomita baza noclegowa (ho-
tele, pensjonaty), gastronomiczna (restauracje oferu-
jące dania kujawskie) i kulturalna (kina, teatr, muzea, 
domy kultury). Na rozwój turystyki pozwalają liczne 
szlaki piesze, rowerowe i jeździeckie. Mocny akcent 
kładziony jest na wszelkiego rodzaju atrakcje związane 
z wodą, bowiem Powiat dysponuje największym natu-
ralnym zbiornikiem wodnym województwa kujawsko-
-pomorskiego – jeziorem Gopło. To tutaj odbywają się 
słynne na całą Polskę i świat regaty wioślarskie.   

Panorama Inowrocławia. Regaty wioślarskie na Gople.

Wycieczkowy statek „Rusałka” na jeziorze Gopło. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

kilka słów o powiecie
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Dom Rodziny Jana Kasprowicza, filia Muzeum im. Jana Kasprowicza.

 Pomnik księcia Władysława Białego w Gniewkowie. Wagonik jednej z ostatnich w Polsce przemysłowych kolejek linowych.

Tężnia uzdrowiskowa w inowrocławskich Solankach.




