
Co jeszcze warto 
zobaczyć?

Kultura

Baza noclegowa

Zapraszamy do Wągrowca 
– miasta, które wyzwala energię!

Wągrowiec to znane centrum 
wypoczynku osób niepełno- 

sprawnych. Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Wypoczynkowy „Wielspin” 

jest całkowicie pozbawiony barier 
architektonicznych i dysponuje ponad 

200. miejscami hotelowymi i 6. sezo-
nowymi domkami campingowymi. Posiada 

własną salę sportową, kryty basen 
kąpielowy, kąpielisko i przystań, sale rehabili-

tacyjne i odnowy biologicznej, a także 
2 tory do gry w kręgle. Jest to jeden z najno-

wocześniejszych tego typu ośrodków w Europie. 

Doskonała infrastruktura oraz otoczenie przy-
rodnicze sprawiają, że Wągrowiec to miejsce, 

w którym niezależnie od pory roku czy dnia 
można pozbyć się zarówno stresu, jak i zbęd- 

nych kilogramów, oddając się dowolnej aktyw- 
ności rekreacyjno-sportowej. Dzięki temu 

można podładować „wewnętrzne akumula-
tory” i z nową energią powrócić do codzien-

nych zajęć. Bo…  Wągrowiec wyzwala 
energię! 

Wągrowiec to także ciekawa i bogata 
oferta kulturalna kierowana do od-
biorców o różnych gustach i oczeki-
waniach. Miejski Dom Kultury, 
Muzeum Regionalne, chóry, grupy teatralne i inne 
instytucje kulturalne każdego roku organizują kilkaset 
rozmaitych imprez i zajęć, począwszy od koncertów 
i spotkań autorskich, a na wystawach i ulicznych 
spektaklach teatralnych skończywszy. W Miejskim 
Domu Kultury mieści się także nowoczesne, 
cyfrowe kino 3D. 

Wągrowiec posiada dobrą bazę hotelową przeznaczoną dla klientów 
o różnych możliwościach finansowych. Działające w mieście hotele 
i ośrodki oferują ponad 400 miejsc hotelowych w różnym standardzie 
(w tym również 3- i 4- gwiazdkowym). Perłą wśród nich jest Hotel 
Pietrak – kompleks hotelowo-gastronomiczny położony w uroczym 
parku nad brzegiem Jeziora Durowskiego. Warte polecenia są również 
nocleginoclegi w hotelu „Jamajka”, Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynko-
wym WIELSPIN oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wszystkie hotele 
i ośrodki dysponują bardzo dobrą bazą gastronomiczną, którą 
uzupełniają liczne lokale gastronomiczne i kawiarnie w całym 
Wągrowcu, z menu na każdy gust i każdą kieszeń.

Najstarszy w Polsce drewniany kościół 
w Tarnowie Pałuckim – ok. 6 km  od Wągrowca,
Lapidarium żydowskie,
Rezerwat Dębina, w którym dominują liczne, ponad 
270-letnie dęby,
Kamień św. Wojciecha we wsi Budziejewko
– jeden z największych w Europie głazów narzutowych  
(12 km od Wągrowca).

Hotel „Pietrak” ****
 Tel. +48 67 262 86 07, www.pietrak.pl

Hotel „Jamajka” ***
 Tel. +48 67 26 85 860, www.hoteljamajka.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Tel. +48 67 26 22 481, www.osir.wagrowiec.eu

Ośrodek „Wielspin”
 Tel. +48 67 262 09 00, www.wielspin.pl
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Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

www.wagrowiec.eu

Urząd Miejski w Wągrowcu
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Tel. +48 67 26 80 305 lub 332
Fax +48 67 26 20 325
Email: promocja@wagrowiec.eu
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Walory krajoznawcze miasta wspomaga odpo- 
wiednia baza sportowo-turystyczna udostępniana 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ten uroczo 
położony w lesie obiekt oddaje do dyspozycji 

turysturystów i sportowców  m.in.  halę sportowo 
-widowiskową z boiskiem do piłki ręcznej, 

wyposażoną w saunę i gabinety odnowy bio-
logicznej, a także dwa pełnowymiarowe 

boiska do piłki nożnej, w tym jedno 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz 

z lekkoatletyczną bieżnią tartanową. 
Są tutaj również korty tenisowe oraz 

boiska do siatkówki plażowej. 
Sztuczna murawa wągrowieckiego 

boiska piłkarskiego służy jako 
miejsmiejsce treningu drużynom 

piłkarskim z całej Polski przez 
okrągły rok. 

Wągrowiecki aquapark jest położony nad Jeziorem Du-
rowskim, które wraz z trzema innymi jeziorami oraz rzekami 
Wełną i Nielbą są prawdziwym rajem dla miłośników kajakarstwa, 
żeglarstwa i wędkowania. Jest tutaj także kąpielisko z wy- 
pożyczalnią sprzętu wodnego oraz promenada, która 11-kilometrową 
trasą otacza jezioro, będąc doskonałym miejscem do rekreacyjnych 
spacerów, nordic walking, biegania, a także dla amatorów jazdy 
rrowerowej.  

Znajdą tutaj także: siłownię, fi t-
ness club, centrum urody, salon 
masażu, fryzjera, kawiarnię 

oraz mini centrum konferen-
cyjne. 

basen rekreacyjny,
rwącą rzekę, 

krainę bąbelkową, 
80-metrową zjeżdżalnię, 

sauny i SPA, 
jaccuzi, 
basen sportowy,
grotę solną z tężnią. 

Piękne położenie przyrodniczo-geografi czne 
miasta oraz bogata infrastruktura sportowo-

wypoczynkowa sprawiają, że Wągrowiec to doskonałe 
miejsce dla amatorów aktywnego wypoczynku. Miłośnicy 

rekreacji w wodzie i na wodzie znajdą w Wągrowcu to, 
czego najbardziej szukają. Choćby w Aquaparku 

Wągrowiec –  miejscu, którego się nie zapomina. Jest to 
jeden z najładniejszych tego typu obiektów w regionie, 

który wyróżnia się bogatym programem rekreacyjnym. To 
kompleks wodno-rekreacyjny, pomyślany tak, aby cała 

rodzina mogła w nim przyjemnie spędzić czas, 
korzystając z licznych atrakcji. Jego klienci mają do dys-

pozycji: 

Sport i rekreacja

Ślady przeszłości można odnaleźć w Wągrowcu na 
wielu historycznie zachowanych budynkach, 
ww tym również na tutejszej „Starówce”, której 
perłę stanowi odrestaurowany Rynek. Tutaj 
znajduje się jedna z największych atrakcji tu-
rystycznych miasta –  tańcząca w takt 
muzyki fontanna, której pokazy przy- 
ciągają tłumy turystów. Zimą natomiast 
w pobliżu Rynku podziwiać możemy 
dzieładzieła największego twórcy świata –  

Natury, która wraz z nastaniem 
mrozów „rzeźbi” na rzece Wełnie 

niezwykłą lodową fontannę. 

Nieco dalej, tuż przy granicy 
miasta znajduje się niezwykły 

grobowiec rotmistrza wojsk napo- 
leońskich Franciszka Łakińskiego 

–  6-metrowej wysokości piramida, 
z którą jest związana niezwykła le-

genda. 

Zwiedzając Wągrowiec warto wejść 
także na szczyt wieży widokowej, 

mieszczącej się w dawnej siedzibie 
strażaków, skąd rozciąga się piękny 

widok na miasto. W jej pobliżu znaj- 
duje się unikalne w Europie 

zjawisko hydrologiczne 
–  –  skrzyżowanie rzek Nielby 

i Wełny, których wody niemal 
się nie mieszają, płynąc 

dalej nurtem każdej 
z rzek. 

To tutaj, w Wągrowcu powstały piękne 
rrenesansowe kompozycje organowe 

Adama z Wągrowca, a także kształ- 
tował się intelektualnie przyszły 

pisarz, poeta  i dramaturg Stanisław 
Przybyszewski. Na ślady ich 

działalności trafi my odwiedzając 
dawną siedzibę opata klasztoru 

cyscystersów, tzw. „Opatówkę”, 
która jest dzisiaj siedzibą 

Muzeum Regionalnego, 
mającego w swoich zbio-
rach także ciekawe 

ekspozycje historyczne (m.in. I wydanie „Biblii Jakuba 
Wujka”) oraz etnografi czne (m.in. „chata rybaka”). 

W Wągrowcu znajduje się nie tylko wiele 
śladów z ponad 630-letniej historii 
miasta, ale także liczne dowody 
wkładu jego mieszkańców w doro-
bek regionu i Polski. To tutaj, w do-
linie rzek Wełny i Nielby w XIV w. cystersi założyli klasztor 
i kościół pw. NMP, w którym do dzisiaj możemy podziwiać 
piękny wirydarz oraz ołtarz zrekonstruowany według 
wizerunku z XVIII w. W Wągrowcu urodził się ks. Jakub 
Wujek, jezuita i teolog, który dokonał jednego 
zz pierwszych i najlepszych przekładów Biblii na 
język polski. To dlatego znajduje się tutaj jedyny 
jego pomnik w Polsce, postawiony przy póź- 
nogotyckim kościele farnym pw. św. Jakuba 

Apostoła –  patrona 
miasta –  zbudowa-

nym w XVI wieku. 

Zabytki i atrakcje

Wągrowiec to miejsce wyjątkowe, które wyróżniają nie 
tylko bogata historia, ciekawe zabytki i oferta kulturalna, 
ale także bardzo dobra infrastruktura rekreacyjno-
sportowa, czyste powietrze oraz spokój. Wszystko to, 
wraz z pięknym otoczeniem przyrodniczym, sprawia, 
że Wągrowiec to doskonałe miejsce dla osób, które 
z jednej strony poszukują relaksu i wyciszenia, 
a z drugiej –  aktywnego wypoczynku. 


