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Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszą publikację w pełni poświęconą realizacji projektów wchodzących w skład 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008-2015” w Inowrocławiu.

Wieloletni proces inwestycyjny, który rozpoczął się blisko dwa lata temu, trwa i obejmuje swoim działaniem coraz więcej 
miejsc w naszym mieście. Dzięki temu dzisiaj mieszkańcy i goście mogą cieszyć się pięknem odnowionego śródmieścia, ko-
rzystać w pełni z wielu udogodnień technicznych, które pojawiły się wraz z nową infrastrukturą, a także rozwijać swoje pasje  
i zainteresowania.

Rewitalizacja bowiem to proces, w którym nie tylko ważna jest odbudowa i modernizacja infrastruktury, ale przede wszyst-
kim człowiek w społeczności. Jej celem jest ożywienie miasta, które jest możliwe poprzez stworzenie sprzyjających ku temu 
warunków lokalnego rozwoju gospodarczego i ekonomicznego, budowlanego i kulturalnego. 

Zgodnie z tą ideą podejmujemy kolejne działania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w przekonaniu, że odzwier-
ciedlają potrzeby mieszkańców jak i instytucji, wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji, działających na rzecz rozwoju Inowro-
cławia i będą gwarancją lepszej przyszłości naszej i kolejnych pokoleń w mieście na soli.

Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia



Adaptacja pomieszczeń po muzeum  
na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury

W ramach projektu założono modernizację budynku, w którym znaj-
dują Teatr Miejski, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, Kujawskie Cen-
trum Kultury. W części tego obiektu do niedawna mieściło się muzeum, 
przeniesienie zbiorów do nowej siedziby dało impuls do zagospodaro-
wania pozostałych pomieszczeń. Powstała w nich multimedialna ekspo-
zycja nawiązująca do tradycji kopalni soli w Inowrocławiu, Instytut Pry-
masa Józefa Glempa i sala wystawowa. Budynek teatru zyskał także nowe  
foyer i elewację. Obiekt przystosowano do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Wartość projektu: 3 686 069,96 PLN, 
dofinansowanie w wysokości 70 %
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Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej 
centrum miasta

Projekt obejmuje Rynek, plac Klasztorny, Skwer Leona Wyczółkow-
skiego, Skwer Obrońców Inowrocławia, ulice Wałową, Królowej Jadwigi, 
Świętego Ducha, Jana Kilińskiego. W ramach projektu wymieniono na-
wierzchnię Rynku i przyległych ulic, zmodernizowano chodniki, oświetle-
nie, a także zadbano o elementy małej architektury i zieleń. Dodatkowo na 
Rynku wybudowano fontannę muzyczną oraz ustawiono posąg Świętej 
Królowej Jadwigi – patronki miasta. Na ulicy Świętego Ducha został usta-
wiony zabytkowy wagon tramwajowy, który w sezonie wiosenno-letnim 
będzie pełnił funkcję punktu informacji turystycznej. Prace remontowe 
przeprowadzono także na skwerach znajdujących się w centrum miasta, 
wymieniono nawierzchnię alejek, zamontowano oświetlenie, ławki. Do-
datkowo na Skwerze Leona Wyczółkowskiego wybudowano oczko wodne 
z kaskadą. W ramach projektu zadbano także o użytkowników Internetu, 
na Rynku oraz placu Klasztornym zamontowano HOT SPOTY. 

Wartość projektu: 11 756 959,24 PLN, 
dofinansowanie w wysokości 70 %
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„Centrum Sztuki”
– adaptacja kamienicy w centrum miasta

Projekt zakładał kompleksowy remont zabytkowej kamienicy w cen-
trum miasta i przystosowanie jej na potrzeby Kujawskiego Centrum Kul-
tury. Remont budynku obejmował izolację fundamentów, poprawę stanu 
murów, wymianę dachu, stropów, instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej. 
Na klatce schodowej wyeksponowano fragment muru miejskiego pocho-
dzący z XIV w. Na parterze zorganizowano stałą ekspozycję archeologicz-
ną z eksponatami pochodzącymi z wykopalisk prowadzonych w Inowro-
cławiu i okolicach. Wystawa nawiązuje także do historii i tradycji Kujaw. 
Pierwsze piętro zajmuje sala, w której organizowane są zajęcia taneczne. 
W pozostałych pomieszczeniach znajdują się sala wystawowa, a także 
pomieszczenia do zajęć plastycznych, muzycznych i filmowych. Centrum 
Sztuki jest miejscem realizowania marzeń i rozwijania pasji przez Inowro-
cławian. Obiekt przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 3 205 236,16 PLN, 
dofinansowanie w wysokości 70 %
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Obszar przyjazny dzieciom

W ramach projektu wybudowano plac zabaw na terenie przyległym 
do skate-parku, przy ulicy Zapadłe. W ten sposób przystosowano nieza-
gospodarowany do tej pory obszar na potrzeby rekreacyjno-sportowe 
mieszkańców miasta. Przy montażu urządzeń wykorzystano naturalne 
ukształtowanie terenu oraz drzewostan.

Wartość projektu 124 445,61 PLN,
w całości sfinansowane ze środków OSiR w Inowrocławiu.
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Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport 
na Osiedlu Błonie

W ramach projektu stworzona została baza sportowo-rekreacyjna dla 
mieszkańców Osiedla Błonie. Powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzch-
ni syntetycznej, wyposażone w bramki do piłki ręcznej, kosze oraz urządze-
nia do gry w siatkówkę. Wybudowano również plac zabaw z wieloma atrak- 
cjami, a także miasteczko rowerowe. Do powstałego obiektu prowadzi 
nowo wybudowana droga dojazdowa z chodnikiem oraz parkingami. Pro-
jekt ma za zadanie wzbogacić ofertę spędzania wolnego czasu przez dzie-
ci i młodzież zamieszkujących ten rejon miasta. Stwarza również warunki 
do praktycznej nauki zasad ruchu drogowego. 

Wartość projektu: 1 015 967,48 PLN, 
dofinansowanie w wysokości 70%
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Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie  
–utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Projekt zakładał utworzenie w budynku przy ulicy Świętego Ducha 
90 placówki świadczącej usługi terapeutyczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin. Utworzenie takiego miejsca jest odpowiedzią 
na rosnące potrzeby w tym zakresie i sposobem przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu osób dotkniętych wieloma schorzeniami. W ramach 
prac remontowych wejście do budynku zostało przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, przygotowano pomieszczenia na pracow-
nie plastyczną, modelarską, kulinarną, krawiecką, komputerową, sale do 
terapii ruchowej oraz zaplecze socjalne.

Wartość projektu: 2 502 065,63 PLN, 
dofinansowanie w wysokości 70 %

Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców

Przy realizacji projektu wykorzystano budynek zajmowany do nie-
dawna przez Powiatowy Urząd Pracy, który został przekazany Miastu. 
Zakres projektu obejmował kompleksowy remont obiektu oraz przy-
stosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace miały też na 
celu przygotowanie tymczasowych pomieszczeń mieszkalnych dla osób 
starszych lub niepełnosprawnych. Na dwóch kondygnacjach budynku po-
zostawiono pomieszczenia biurowe. Projekt ma na celu aktywizację osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających trudności w integracji 
z otoczeniem, pozwoli też na realizację nowych form i metod wsparcia in-
dywidualnego i środowiskowego. 

Wartość projektu: 2 908 009,11 PLN,
dofinansowanie w wysokości 70%



Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających 
przy ulicach Pakoskiej i Magazynowej

W zakres rzeczowy projektu wchodzi wykonanie oświetlenia ulicy 
Pakoskiej, montaż kamery na kładce pakoskiej oraz na przystanku auto-
busowym przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza oraz budowa pla-
cu zabaw z miniboiskiem do koszykówki. Celem projektu jest ożywienie 
tego obszaru oraz wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu przez 
zamieszkującą tam młodzież i dzieci.

Wartość projektu: 245 554,89 PLN, 
dofinansowanie w wysokości 70%
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