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POWIAT W UNII

Zwiedzaj powiat na rowerze!
Konkatedra Świętej Trójcy w
Chełmży to dawna katedra
biskupstwa chełmińskiego, a
od 1994 r. konkatedra diecezji
toruńskiej. Przy parafii, nieprzerwanie od 1869 r. działa najstarszy w Polsce chór mieszany
„Św. Cecylia”

Najstarszą świątynią w
Chełmży jest kościół św.
Mikołaja (fot. z lewej). To
trójnawowa budowla murowana z cegły z użyciem
kamienia polnego w dolnych częściach ścian

Czynna do dziś wieża ciśnień
w Chełmży liczy ponad 100 lat!
7-kondygnacyjna, neogotycka
budowla, jedna z pierwszych
na Pomorzu, zapewniała mieszkańcom miasta dostęp do świeżej wody

Jezioro Głuchowskie

Nad Jeziorem Głuchowskim
wznosi się sanktuarium bł. Juty,
patronki Chełmży. Juta z Sangerhausen w XIII w. zamieszkała tu w
pustelni i poświęciła swoje życie
chorym i potrzebującym pomocy,
a po jej śmierci nastąpiło wiele cudownych wydarzeń

CHEŁMŻA
Pluskowęsy

Jezioro Chełmżyńskie

Zespół pałacowo-parkowy w Pluskowęsach pochodzi z XIX wieku. Pałac,
zaprojektowany przez Stanisława Hebanowskiego,
otoczony ośmiohektarowym parkiem, powstał dla
Antoniego Kalksteina
Ośrodek Wypoczynkowy w Zalesiu to świetne
miejsce na relaks nad
wodą. W centrum Zalesia można zobaczyć dwór
Macieja Zaleskiego z XVII
wieku, obecnie w rękach
prywatnych

Zalesie
Grodno

Perełką architektury z przełomu XIII/XIV wieku jest
kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie. To
jednonawowa, świątynia z
dwoma kruchtami: gotycką
i barokową, a na zachodniej
fasadzie umieszczone są terakotowe rzeźby

Grzywna
Droga rowerowa wiedzie wokoło polodowcowego Jeziora
Chełmżyńskiego. Przy plaży
miejskiej w Chełmży działają
kluby wioślarski, kajakarski
i żeglarski

W Grodnie znajduje
się unikatowa w skali
regionu bażanciarnia,
która rocznie sprzedaje
ponad 6 tysięcy piskląt.
Tuż obok można odwiedzić zagrodę danieli

Jezioro Kamionkowskie

Sławkowo

Kamionki Małe
Kamionki Duże

Na odpoczynek warto zatrzymać się w Ostaszewie, w parku przy eklektycznym pałacu i
kaplicy grobowej panującej
tu w drugiej połowie XIX wieku rodziny Wegnerów

Ostaszewo

Zakrzewko

Pałac i park w Sławkowie
wzniesiony został w XIX wieku dla Baschy von Kreisa.
Nad wejściem do pięknie odrestaurowanego pałacu do
dziś został zachowany herb
rodowy

Turzno

Powiatową drogą rowerową można dojechać aż do
Ośrodka Wypoczynkowego w
Kamionkach Małych. Panuje
tu specyficzny mikroklimat,
dobrze wpływający na stan
dróg oddechowych. Jezioro
ma powierzchnię 71,4 ha, a
woda mieści się w I. klasie
ogólnej klasyfikacji czystości

Łysomice
W centrum Łysomic możemy
zwiedzić pałac, którego budowę rozpoczął w połowie
XIX wieku ród Donimirskich.
Pałac otoczony jest parkiem
w stylu angielskim

Las Piwnicki to jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w naszym województwie.
Na obszarze około 37 ha znajduje się tu wiele pomników
przyrody, m.in.: 300-letni dąb
czy 160-letnie sosny

Papowo Toruńskie

Papowo Toruńskie zaprasza do zwiedzania
gotyckiego kościoła z
neogotycką wieżą. Wnętrze uświetniają bogato
zdobione witraże, późnobarokowy ołtarz główny,
barokowa chrzcielnica czy
rokokowy ołtarz boczny

W Turznie bywał niegdyś sam
Fryderyk Chopin i grywał tu
koncerty. Odnowiony eklektyczny pałac - dziś elegancki
hotel, neogotyckie altanki
i park w stylu angielskim zachęcają do dłuższego odpoczynku

A więc ruszamy! Droga rowerowa Toruń-Chełmża, o łącznej długości ponad 36
km, jest najdłuższą trasą rowerową biegnącą przez powiat toruński. Prowadzi
nad dwa bardzo atrakcyjne turystycznie jeziora, biegnie szlakiem klasycystycznych zespołów pałacowo parkowych, gotyckich kościołów oraz licznych atrakcji
przyrodniczych położonych wśród pięknych pól i lasów.
(DR)
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