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Wst´p

Od kilku lat coraz wi´cej osób traktuje jazd´ rowerem jako spo-
sób sp´dzania wolnego czasu. RoÊnie iloÊç rowerzystów traktu-
jàcych rower nie jako Êrodek transportu dla tych, których nie
staç na samochód, lecz jako Êrodek pomagajàcy w utrzymaniu
zdrowia i dobrej kondycji. Wprawdzie nie jesteÊmy Holandià,
gdzie korzystanie z roweru przyj´∏o rozmiary „epidemii”, ale
rowerzystów widaç u nas coraz wi´cej. Dla wszystkich kochajà-
cych rowery proponujemy przewodnik, który pomo˝e poznaç
najbli˝szà okolic´ Che∏m˝y. Ka˝dy z proponowanych szlaków
zosta∏ wzbogacony o krótkie opisy zwiedzanych okolic i „∏yk”
historii i historii sztuki dotyczàcy odwiedzanych miejsc.
Jadàc przez wsie, mo˝emy prócz zabytków, natrafiç na organi-
zowane przez aktywnych mieszkaƒców gminy ró˝nego rodzaju
festyny, pieczenie chleba, zawody sportowe lub konkursy. Mo-
˝emy zatem zobaczyç i prze˝yç znacznie wi´cej ni˝ moglibyÊmy
si´ spodziewaç.
By w pe∏ni doceniç uroki Che∏m˝y, proponuj´ jako uzupe∏nienie
zaopatrzyç si´ w opublikowany w 2006 roku przewodnik pt.
„Che∏m˝a. Miasto ziemi che∏miƒskiej”. Zainteresowanym pole-
cam te˝ liczne publikacje na temat miasta dost´pne w ksi´gar-
niach i bibliotece che∏m˝yƒskiej. Mo˝na ju˝ w Toruniu „uzbroiç
si´” w przewodniki PTTK po pieszych i rowerowych szlakach
ziemi che∏miƒskiej, którà nale˝y poznawaç w∏aÊnie z siedziby
dawnej stolicy diecezji che∏miƒskiej – Che∏m˝y. Przez obszar,
który b´dziemy zwiedzaç rowerem, wytyczone sà m.in.: szlaki
˝ó∏ty (Che∏m˝a – Papowo Biskupie), niebieski (Che∏m˝a – Cie-
chocin) i zielony (Che∏m˝a – Kie∏basin – Nawra – Che∏m˝a). 
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Po Che∏m˝y koniecznie spacerkiem 
a czasem rowerkiem

Che∏m˝a jest jednà z najstarszych miejscowoÊci ziemi che∏miƒ-
skiej. Jej poczàtki si´gajà lat czterdziestych XIII wieku, ale za
oficjalnà dat´ powstania uwa˝a si´ ufundowanie przez biskupa
Heidenryka w 1251 roku katedry pw. Âwi´tej Trójcy. Miejsco-
woÊç oblewa∏y pierwotnie wody Jeziora Che∏m˝yƒskiego i Mia∏-
kusza, stàd jej nazwa pochodzi od skojarzenia z he∏mem
(kszta∏t pagórka) na jeziorze. Miasto sta∏o si´ siedzibà diecezji
che∏miƒskiej. Po Êmierci biskupa za∏o˝yciela katedra zosta∏a
przej´ta przez zakon krzy˝acki, dla którego koÊció∏ sta∏ si´ tak-
˝e nekropolià. Pochowano tu trzech mistrzów krajowych, m.in.
Konrada von Sack, i jednego wielkiego – Zygfryda von Feuch-
twangen, który przeniós∏ stolic´ zakonu z Wenecji do Malbor-
ka. Jutta von Sangerhausen – krewna wielkiego mistrza – Anno
von Sangerhausen – pochowana w katedrze, zosta∏a og∏oszona
b∏ogos∏awionà.
W okresie Êredniowiecza wzniesiono te˝ koÊció∏ pw. Êw. Miko-
∏aja, który pe∏ni∏ funkcj´ parafialnego dla mieszkaƒców Che∏m-
˝y. Miasto otoczone by∏o murami miejskimi oraz posiada∏o
dwie du˝e bramy: Toruƒskà i Grudziàdzkà. Na rynku istnia∏ nie-
wielki ratusz, przy wytyczonych skrupulatnie ulicach wzniesiono
drewniane, kryte s∏omà domy. Na Che∏miƒskim PrzedmieÊciu
funkcjonowa∏ koÊció∏ pw. Êw. Jerzego z przylegajàcym doƒ
szpitalem dla tr´dowatych.
Na poczàtku XIX wieku przeniesiono stolic´ diecezji do Pelplina,
a koÊció∏ pw. Êw. Miko∏aja przej´li che∏m˝yƒscy protestanci, któ-
rzy opuÊcili spalony koÊció∏ pw. Êw. Jerzego. Oni te˝ wznieÊli
przy rynku ewangelicki dom parafialny (obecnie siedziba Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej). Pod koniec XIX wieku przy
zbiegu dzisiejszej ulicy Szewskiej i Hallera stan´∏a synagoga,
do której ucz´szcza∏a lokalna wspólnota ˝ydowska. 
Najwi´ksze przeobra˝enia Che∏m˝a przesz∏a na prze∏omie XIX
i XX wieku. Ruszy∏a budowa cukrowni, która przez kilkadziesiàt
lat by∏a trzecià co do wielkoÊci w Europie. Poprowadzono przez

I. Pierwszym celem niniejszego przewodnika jest zaprezentowa-
nie mieszkaƒcom Che∏m˝y kilku tras rowerowych, których poko-
nanie sprawi wiele satysfakcji. Jeêdziç b´dziemy wÊród pachnà-
cych ∏anów zbó˝, gdzieniegdzie zobaczymy bociany spacerujà-
ce po polach. W górze us∏yszymy Êpiew s∏owika, czasem prze-
mknie nad nami cieƒ myszo∏owa. 
II. Drugim celem tego przewodnika jest oczywiÊcie przyciàgni´-
cie turystów rowerowych spoza Che∏m˝y. Che∏m˝a mo˝e staç
si´ poczàtkowym punktem wycieczek rowerowych. Wszystkie
trasy wytyczone zosta∏y w∏aÊnie z centrum miasta, dlatego
„wszystkie drogi” – te wyjazdowe i wjazdowe – „prowadzà do
Che∏m˝y”. Miasto posiada odpowiednie miejsca noclegowe,
mo˝na tu dobrze i tanio zjeÊç, kupiç rower lub szybko go na-
prawiç. Jest te˝ mo˝liwoÊç uprawiania sportów wodnych lub
zwyk∏ego leniuchowania na pla˝y. 
III. Jest te˝ i cel trzeci: zdrowie. Zawsze wygrywa staranie si´
o jego zachowanie, bez wzgl´du na wiek rowerzysty. Choç cza-
sem widaç amatora tego pojazdu z papierosem w ustach. Cza-
sem te˝, szczególnie wieczorem „wiejà silne wiatry” i spotkanie
na wiejskiej drodze takiego mi∏oÊnika dwóch kó∏ek, najcz´Êciej
bez Êwiate∏, nie nale˝y do przyjemnoÊci, szczególnie dla zmo-
toryzowanych.
Tych dwóch ostatnich sposobów uprawiania turystyki rowero-
wej, jako autor przewodnika i je˝d˝àcy od lat na rowerze, nie
polecam. Wszystkich pozosta∏ych zapraszam na che∏m˝yƒskie
szlaki. Tak˝e tych, którzy przyczynili si´ do powstania tego
przewodnika, za co b´d´ im zawsze wdzi´czny.

Piotr Birecki
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miasto lini´ kolejowà do Malborka i dalej do Gdaƒska. Powsta-
waç zacz´∏y liczne zak∏ady przemys∏owe. Drewniane lub muro-
wane niewielkie domki zacz´to rozbieraç i zast´powaç okaza-
∏ymi, kilkupi´trowymi kamienicami. Miasto skanalizowano, po-
prowadzono podziemnà sieç wodociàgów i gazu, który p∏ynà∏
z lokalnej gazowni. W najwy˝szym punkcie miasta zbudowano
wie˝´ wodnà, zapewniajàcà odpowiednie ciÊnienie wody
w kranach. Rozebrano mury miejskie, osuszono tereny po jezio-
rze Mia∏kusz, wytyczono nowe tereny zielone. Funkcjonowa∏y
trzy kina, liczne restauracje, pr´˝nie rozwija∏o si´ ˝ycie kultural-
ne. Dzia∏a∏y instytucje kulturalne i stowarzyszenia, takie jak
chóry Êpiewacze „Âwi´ta Cecylia” i „Echo”, Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokó∏”, kluby sportowe (w tym dwa rowerowe) i ró˝-
ne organizacje spo∏eczne.
W okresie II wojny Êwiatowej miasto mia∏o zostaç gruntownie
przebudowane. Postanowiono wytyczyç pasa˝ spacerowy
wzd∏u˝ brzegu jeziora, wznieÊç nowe domy przy rynku, kosza-
ry dla wojska, teatry, restauracje i most przez jezioro dla nowo
wznoszonego przy dzisiejszej ulicy KoÊciuszki osiedla „Neue
Heimat” (cz´Êciowo je zrealizowano). Zburzono synagog´
i zniszczono cmentarz ˝ydowski, wielu mieszkaƒców tego naro-
du zamordowano w obozach w Polsce, Niemczech i na ¸otwie.
W styczniu 1945 roku Che∏m˝´ wyzwoli∏y wojska radzieckie.
Cz´Êç mieszkaƒców emigrowa∏a (szczególnie tych pochodzenia
niemieckiego), kilkaset osób wywieziono w g∏àb Rosji na Sybe-
ri´, skàd nie powrócili. 
Po wojnie Che∏m˝a zacz´∏a si´ powoli, ale stabilnie rozwijaç.
Swoistym kataklizmem by∏ po˝ar katedry che∏m˝yƒskiej, którà
w kolejnych latach odbudowano. 
W latach siedemdziesiàtych powstawaç zacz´∏y osiedla bloków,
które zamieszka∏y rodziny zwiàzane zawodowo m.in. z rozbu-
dowywanà cukrownià. Zacz´∏o rozwijaç si´ te˝ budownictwo
domów jednorodzinnych, które do dziÊ jest przodujàcà ga∏´zià
lokalnego budownictwa. Po 1989 roku nastàpi∏y gruntowne
zmiany polityczno-spo∏eczne. Zmieni∏o si´ te˝ oblicze gospodar-
cze miasta. 

Miasto zachowa∏o swoje niewàtpliwe wartoÊci turystyczne. Ku-
si bardzo czysta woda Jeziora Che∏m˝yƒskiego, mo˝liwoÊç po-
∏owu ryb, korzystania z kàpieli, uprawiania sportów wodnych
i turystyki rowerowej [Fot. 1]. Woko∏o Che∏m˝y znajdujà si´ nie
tylko atrakcyjne Êcie˝ki rowerowe, ale te˝ liczne zabytki sztuki
i obiekty o du˝ym znaczeniu historycznym. Miasto najlepiej
zwiedzaç jest na piechot´, bowiem wsz´dzie dotrze si´ stosun-
kowo szybko. W goràce dni kuszà liczne ogródki z lodami
i napojami ch∏odzàcymi.
Och∏odziç si´ te˝ mo˝na, za˝ywajàc kàpieli na pla˝ach miejskich.
Jedna z nich, zwana „p∏atnà” od miejsca, gdzie w okresie mi´dzy-
wojennym le˝a∏o kàpieli-
sko z p∏atnymi kabinami
do przebierania si´ w stro-
je kàpielowe, le˝y ju˝ poza
miastem [Fot. 2]. Mo˝na,
dla rozgrzewki, pojechaç
dró˝kami Parku Miejskiego
przy ulicy 3 Maja i dotrzeç
do pla˝y, która koƒczy
parkowe Êcie˝ki. Jest tu
gdzie odpoczàç i podzi-
wiaç rozlewajàce si´ sze-
roko jezioro. Mo˝na pograç te˝ w siatkówk´ na pla˝owym boisku. 
Jadàc w stron´ pla˝y, wÊród licznych drzew i krzewów podziwiaç

Fot. 2

Fot. 1
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b´dziemy pi´kny Êredniowieczny szczyt katedry oraz efektow-
nà panoram´ miasta. 
Prawie cztery kilometry liczy trasa prowadzàca nad jezioro
przez wieÊ Stru˝al. Wystarczy od skwerku miejskiego przy
skrzy˝owaniu ulic Sikorskiego, Dàbrowskiego i KoÊciuszki
skierowaç si´ w ulic´ KoÊciuszki i jechaç tà ulicà do samego jej
koƒca. Droga zmieni si´ na szutrowà, a póêniej w asfaltowà.
Jeden ostry zakr´t i wjedziemy na drog´ gruntowà. Ona za-
prowadzi nas w miejsce, gdzie jezioro jednà z odnóg biegnie
w stron´ Mirakowa i Zalesia. Otworzy si´ naszym oczom na-
prawd´ szeroki i pi´kny widok Jeziora Che∏m˝yƒskiego (blisko
300 ha). Poczuç mo˝na tu – szczególnie przy silniejszym wie-
trze – zapach wody, us∏yszeç odg∏osy dzikiego ptactwa. Jest
to te˝ dogodne miejsce do zarzucenia w´dki. Z∏owiç mo˝na tu
p∏oç, sandacza, leszcza, okonia czy rzadkà to∏pyg´. Kto ma
ochot´ na karpia, niech pojedzie nad le˝àce przy drodze na
Che∏mno jezioro Archidiakonka i tam zarzuci w´dk´.

Po okolicy rowerem

Zaproponowane przeze mnie wycieczki nale˝à do ∏atwych.
Wi´kszoÊç tras prowadzi przez szosy i drogi polne o dobrej na-
wierzchni. Jest te˝ wàwóz i kilka stromych zjazdów. Ka˝da
z tras jest mo˝liwa do pokonania przy pomocy niemal dowolne-
go roweru – od górskiego na ko∏ach 26 calowych do trekingo-
wego, czyli turystycznego na ko∏ach 28 calowych. Ka˝da z tras
zamyka si´ w czasie jednego dnia, wi´c nie trzeba zabieraç ze
sobà ˝adnych dodatkowych baga˝y. Wystarczy zabraç troch´
jedzenia i picia... i ruszyç w drog´. Polecam mi´kkie spodenki
z wk∏adkami lub ˝elowe siode∏ka. Poza tym warto jest zabraç
zestaw do klejenia dziur w d´tkach, zestaw kluczy i coÊ prze-
ciwdeszczowego. Koniecznie te˝ trzeba zadbaç o g∏ow´. Nale-
˝y przekonaç si´ do noszenia kasków, które na pewno ochronià
g∏ow´ przy jakimkolwiek upadku. Niektóre z proponowanych
tras prowadzà drogami gruntowymi, przez korzenie i ró˝nego
rodzaju nierównoÊci, stàd ochrona g∏owy jest koniecznoÊcià.

Warto te˝ zabraç ma∏à apteczk´ i okulary, które chronià oczy
przed drobnymi zanieczyszczeniami i owadami. Przy przeje˝-
d˝aniu skrzy˝owaƒ z szosami, szczególnie z bardzo ruchliwà tra-
sà Toruƒ – Gdaƒsk nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. To
samo dotyczy pokonywania dróg gruntowych, zjazdów czy pod-
jazdów. Nale˝y przestrzegaç za wszelkà cen´ zasad bezpieczeƒ-
stwa podanych w kodeksie drogowym a dotyczàcych poruszania
si´ rowerem. 
Proponowane trasy nie posiadajà oddzielnego oznakowania,
wi´c musimy zdaç si´ na opisy i do∏àczonà do przewodnika
map´. Podane czasy przejazdu i odleg∏oÊci majà charakter
orientacyjny. Czas wycieczki
zmieni si´ wraz z iloÊcià postojów
na trasie, a odleg∏oÊci mogà nieco
ró˝niç si´ mi´dzy sobà, w zale˝-
noÊci od wskazaƒ licznika. Ka˝da
trasa zosta∏a pokonana z pr´dko-
Êcià wahajàcà si´ od 15 do 20 ki-
lometrów na godzin´, co uzale˝-
nione zosta∏o od si∏ ma∏ych rowe-
rzystów w wieku od oÊmiu do
dwunastu lat [Fot. 3], którzy cza-
sem mi towarzyszyli. Przynajmniej
dwa szlaki mogà byç pokonane
przez dzieci.

Naoko∏o che∏m˝yƒskiego jeziora... 
a po drodze dwa kurorty i grodzisko

Pierwsza trasa pozwoli nam lepiej poznaç jezioro, przy którym
le˝y Che∏m˝a. Okazuje si´, ˝e aby objechaç je naoko∏o, trzeba
b´dzie pokonaç 20 kilometrów. Trasa nale˝y jednak do ∏atwych
i malowniczych. WÊród pól i zagajników poprowadzà nas dro-
gi asfaltowe i gruntowe. Po drodze spotkamy gniazdo zas∏u˝o-
nej dla Rzeczypospolitej rodziny Kalksteinów. Najpierw jednak
zapoznajmy si´ z trasà:

Fot. 3
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Che∏m˝a spod katedry 0,0 km 0 min
Kuchnia 2,5 km 7,5 min.
Pluskow´sy – skrzy˝owanie 3,5 km 11 min. 
Pa∏ac w Pluskow´sach 5,0 km 16 min.
Zalesie 8,0 km 27 min.
Zalesie – oÊrodek turystyczny 9,3 km 34 min.
Grot 11,3 km 43 min. 
Che∏m˝a 20,0 km 75 min.

Ruszamy spod katedry ulicà Che∏miƒskà w stron´ Wàbrzeêna,
kierujàc si´ ulicà 3 Maja wzd∏u˝ miejskiego parku. Po dobrych
kilkuset metrach doje˝d˝amy do niewielkiego skrzy˝owania
z ulicà Szczypiorskiego. 
Kuchnia – to miejsce dla historii Che∏m˝y szczególne. W po-
bli˝u dosz∏o do starcia z jednostkà Grenzschutzu pod do-
wództwem Gerharda Rossbacha. Che∏m˝yniacy nie chcieli,
aby w przededniu odzyskania niepodleg∏oÊci miasto zaj´li
niemieccy ˝o∏nierze. Jan Szczypiorski poleg∏ w obronie che∏m-
˝yƒskiej wolnoÊci [Fot. 4].
Majàtek ten niegdyÊ nazywa∏ si´ Seehof, a nazwa Kuchnia – to
pamiàtka po folwarku, z którego korzystali biskupi che∏miƒscy.
Kuchnia zwa∏a si´ ok. 1400 roku Lirchenbad, a potem Nuenhouff.
Dopiero podczas zaborów nazwana zosta∏a Kuchnià. Majàtek bi-
skupi dzier˝awi∏ m.in. Gerhard von Allen, a potem „pobo˝ny” –
jak okreÊlono w kontrakcie – Petir von Segelin (zapewne Piotr z Ze-
lgna). Póêniej majàtek przejmowali kolejni dzier˝awcy, p∏acàc du-
chowieƒstwu czynsz za upraw´ ziemi i po∏ów ryb. Od 1762 roku
dzier˝awne uiszcza∏ Szymon Ignatowski. Po sekularyzacji dóbr
koÊcielnych, która mia∏a miejsce w czasie zaborów, zarzàd do-
brami przejà∏ zarzàd domen królewskich. W 1773 roku zapisa-
no, i˝ na Kuchni stojà trzy domy mieszkalne i przebywa w nich
14 mieszkaƒców, uprawiajàcych s∏abej jakoÊci ziemi´ i takie˝
pastwiska. Kolejnymi dzier˝awcami byli m.in. Jan Konopacki,
Ludwig Gohlke, Dawid Feld czy Carl von Stutterheim.
Obok pomnika poleg∏ych, w stron´ jeziora wiedzie dró˝ka. Do-
chodzi ona do brzegów jeziora. Skr´cajàc w lewo, dojedziemy

do wyspy, w prawo – do pla˝y
miejskiej. Ale wracajmy na szlak.
Jadàc dalej, docieramy do
skrzy˝owania i skr´camy w pra-
wo w stron´ Pluskow´s. To daw-
ny majàtek rodziny Kalksteinów,
których Êlady sà niemal wsz´-
dzie widoczne. Skr´camy w pra-
wo w kierunku ich dawnego
pa∏acu, który teraz powoli re-
montowany, odzyskuje dawny blask [Fot. 5]. Warto chwil´
d∏u˝ej zatrzymaç si´ w parku lub przy dwóch podworskich
stawach [Fot. 6]. Poczytajmy chwil´ o Pluskow´sach.
WieÊ wzmiankujà zapiski z 1348 roku, pod trudnà dziÊ do wy-
mówienia nazwà Plawzkewancz. Ziemià w majàtku dysponowa-
∏a komturia papowska. W 1422 roku wielki mistrz zakonu krzy-
˝ackiego Micha∏ von Küchmeister przekaza∏ w dzier˝aw´ Davi-
dowi Rosenfeldowi, który mia∏ dodatkowo wystawiç rycerza na
koniu, w zbroi, kiedy zajdzie taka potrzeba. Po pokoju toruƒskim
zarzàd nad wsià Plewskewantcz przejà∏ król Polski, który prze-
kaza∏ dobra Georgowi Schweidingerowi. Majàtek podzielono.
Jednà jego cz´Êç przekazano pod zarzàd biskupom che∏miƒ-
skim, drugà zaÊ dzier˝awiono osobom Êwieckim, np. mieszcza-
nom toruƒskim. W XVI wieku dobra sta∏y si´ w∏asnoÊcià che∏miƒ-
skich mo˝nych: rodziny Konopackich, a nast´pnie Kruszyƒskich,
Nostitz Jackowskich. Naj-
wi´kszy rozkwit nastàpi∏
w okresie, kiedy Pluskow´-
sy przesz∏y w posiadanie
wielce zas∏u˝onej dla pol-
skoÊci rodziny Kalksteinów
w osobach Józefa, Karola
i Antoniego. O tym ostat-
nim pisano: „Antoni, pan
na Pluskow´sach w powie-
cie toruƒskim i Kuczwa∏ach

Fot. 4

Fot. 5
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w Ziemi Che∏miƒskiej, dobrach s∏ynnych na ca∏à Polsk´ ze wzo-
rowego gospodarstwa i rozp∏odowego inwentarza posiada
w Pluskow´sach przeÊliczny pa∏ac Êród pi´knego parku”.
O wielkoÊci Pluskow´s Êwiadczy stojàcy we wsi pa∏ac, który wzniós∏
zapewne Stanis∏aw Hebanowski oko∏o 1867 roku. Siedzib´ 
otoczy∏ park, w którym zasadzono rzadkie gatunki drzew [Fot. 7],
takie jak choinka kanadyjska czy magnolia japoƒska.
Pora ruszaç dalej, w kierunku Zalesia. To kolejny majàtek zie-
miaƒskiej rodziny wpisanej w dzieje ziemi che∏miƒskiej – Zale-
sie Mellinów spokrewnionych z Kalksteinami. Za pozwoleniem
obecnych w∏aÊcicieli mo˝emy zobaczyç dwór, któremu jest przy-
wracana dawna ÊwietnoÊç i zachowane, oryginalne zabudo-
wania gospodarcze [Fot. 8]. Dwór otaczajà resztki parku,
w którym zachowa∏y si´ relikty jego dawnego wystroju. Zalesie
niegdyÊ nazywa∏o si´ Zalisch, Szeleczycze, Salzcycz, by w 1600
roku staç si´ Zalesiem, a wi´c wsià powsta∏à za lasem. Nale˝a∏o
do komturii papowskiej, a jego mieszkaƒcy i dzier˝awca utrzymy-
wali si´ z uprawy roli, hodowli byd∏a i oczywiÊcie po∏owu ryb
z „koncesjà” biskupa. Nazwa wsi pojawi∏a si´ po raz pierwszy
w dokumencie dotyczàcym sporów o prawo po∏owu ryb na Je-
ziorze Che∏m˝yƒskim wystawionym 2 maja 1489 roku. Wtedy
to w∏aÊciciel Zalesia – mieszczanin toruƒski Mateusz Weize
(spokrewniony z arcybiskupem Rygi Sylwestrem) uzyska∏ od Ka-
pitu∏y zezwolenie na po∏ów ryb „na w∏asny stó∏”, jednak bez
mo˝liwoÊci ich sprzedawania. Nie by∏ to pierwszy spór o prawa

po∏owowe. Ju˝ w 1402 roku pochodzàcy z Zalesia Teodoryk,
zwany Tytcze, od∏awia∏ ryby w tym˝e jeziorze bez stosownego po-
zwolenia, za co zosta∏ upomniany przez biskupa Arnolda. Nie od-
nios∏o to jednak po˝àdanego skutku, i rzeczony Tycze (Ticze) na-
dal dokonywa∏ od∏owów, u˝ywajàc przy tym sieci zwanych „klep-
pe”. Niestety, po drugim ostrze˝eniu biskupim przekazanym przez
plebana z Grzywny, zosta∏ ob∏o˝ony ekskomunikà jako „notorycz-
ny grabie˝ca i rabuÊ dóbr KoÊcio∏a”. 
Dzier˝awcy przejmowali od nazwy wsi nazwiska. By∏ wi´c Ludwig
Szaliszky oraz bracia Andrzej, Tomasz i ¸ukasz Zalescy. Zaleskim

Fot. 6 Fot. 7

Fot. 8
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nazywa∏ si´ te˝ kanonik warszawski, do którego w 1704 roku Za-
lesie nale˝a∏o. Potem zyski z w∏oÊci czerpali Kleszczyƒscy, Nostitz
Jackowscy czy wreszcie znani nam ju˝ Kalksteinowie oraz admini-
strujàca dobrami rodzina Mellinów, m.in. w osobie Karola Mellina.

W∏aÊciciele dbali nie tylko o majàtek, ale starali si´ utrzymywaç
w nim skromnà siedzib´ [Fot. 9 z odzysku], która wed∏ug zacho-
wanych planów mia∏a byç rozbudowana.
W Zalesiu, przy blokach mo˝emy skr´ciç w lewo, w stron´ Ze-
lgna, a dalej do Dêwierzna. Tu stoi stary gotycki koÊció∏ z od-
nowionym przepi´knym wyposa˝eniem z epoki baroku. War-
to go zobaczyç.
Wracamy na szos´ Pluskow´sy – Zalesie – Kowalewo i jedzie-
my dalej w kierunku Kowalewa. Po chwili docieramy do tablicy
i kierunkowskazu [Fot. 10].
Skr´camy w prawo i po chwili dojedziemy do oÊrodka rekre-
acyjno-wypoczynkowego w Zalesiu. Tu warto pozostaç d∏u˝ej,
w koƒcu nie na rowerze Êwiat si´ koƒczy. Jest tu bar, sà parkin-
gi, sklepik i wypo˝yczalnia sprz´tu p∏ywajàcego, kusi pla˝a
i grill. Na boisku mo˝na pograç w siatkówk´ i pi∏k´ no˝nà, sko-
rzystaç ze strze˝onego kàpieliska i pola namiotowego. OÊrodek
jest zadbany, wsz´dzie czysto i schludnie. Warto tu cz´Êciej
przyje˝d˝aç, bowiem organizowane sà tu festyny archeolo-
giczne, wyst´py muzyczne i inne atrakcje. 

W czerwcu organi-
zowany jest piknik
„Powitanie Lata” (im-
preza dwudniowa),
Otwarty Mi´dzyna-
rodowy Turniej Siat-
kówki Rekreacyjno-Pla˝owej, w sierpniu – P∏ywackie Mistrzostwa
Gminy Che∏m˝a i Mistrzostwa Gminy Che∏m˝a w siatkówce pla-
˝owej dla dru˝yn dwuosobowych. W lipcu Êpiewajà tu szanty. 
Mo˝emy zostaç w Zalesiu lub ruszyç dalej, w kierunku oÊrodka
agroturystycznego GROT w Mirakowie. Wystarczy wyjechaç
z Zalesia na szos´, skr´ciç w prawo i po kilkunastu metrach skr´-
ciç ponownie w prawo w piaskowà drog´. Po mini´ciu wierzby
[Fot. 11] napotkamy na strza∏k´ kierujàcà w stron´ GROTA. Jest
to gospodarstwo agroturystyczne, które oferuje pokoje goÊcinne
i domek letniskowy. Sà tu parkingi, sklepik, pole namiotowe
i miejsce na przyczepy kempingowe. Jest te˝ pla˝a, boisko do
gry w siatkówk´ i ko-
szykówk´, wypo˝y-
czalnia sprz´tu p∏y-
wajàcego i w´dkar-
skiego, bie˝àca wo-
da. Dla w´dkarzy do
dyspozycji pozostaje
pomost i ∏odzie w´d-
karskie. Atrakcjà go-
spodarstwa sà konie.
Mo˝na podziwiaç
pi´kne widoki [Fot.
12], napiç si´ ch∏od-
nego soku (i nie tyl-
ko), przygotowaç po-
trawy z grilla lub
zjeÊç produkty spo-
˝ywcze pochodzàce
z gospodarstwa. 

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 11
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JeÊli ju˝ doÊç odpocz´liÊmy, mo˝emy jechaç dalej. Opuszczajàc
oÊrodek skr´camy w prawo i wzd∏u˝ jeziora jedziemy w kierun-
ku Ma∏ej Grzywny. Po prawej ciàgnie si´ Jezioro Che∏m˝yƒskie,
kuszà ma∏e pla˝e i zatoczki. Czy si´ tu zatrzymamy? To zale˝y
od czasu, ochoty... i pogody. Ostro˝nie pokonujemy tory kole-
jowe, skr´camy w prawo i wje˝d˝amy na drog´ w kierunku
Che∏m˝y. 

Zosta∏o jeszcze Grodno „na oko∏o”

JeÊli mamy doÊç si∏, mo˝emy tras´ szlaku nieco zmodyfikowaç,
czyli dodaç ponad 12 kilometrów i pojeêdziç polnymi drogami.
Mo˝na odpoczàç na pla˝y w Zalesiu, „objechaç Grodno” i na
kolejny odpoczynek zatrzymaç si´ w Mirakowie. Dopiero potem
ruszyç w stron´ Che∏m˝y.
Proponuj´ wi´c z pla˝y w Zalesiu wróciç na drog´ asfaltowà
z Che∏m˝y do Kowalewa. Od tego skrzy˝owania z powrotem
do Zalesia lub Mirakowa zatoczymy p´tl´, której d∏ugoÊç wynie-
sie 12 kilometrów, a czas przejazdu wyniesie dodatkowo nieco
ponad 50 minut. Znajdziemy si´ wÊród pól. Zagrajà nam koni-
ki polne, dostrze˝emy z pewnoÊcià krà˝àce nad zbo˝ami my-
szo∏owy. Oto czas i trasa przejazdu:
Grodno pomnik 1,53 km 5,5 min.
Wiadukt kolejowy 4,5 km 20 min. 

Zaduma przy polnym krzy˝u 9,2 km 38 min. 
Przy rosochatej wierzbie 10,0 km 41 min.
Przejazd kolejowy 10,66 km 45 min.
Mirakowo wieÊ 11,73 km 49 min. 
OÊrodek Zalesie 12,5 km 52 min. 

Z asfaltowej drogi skr´camy w prawo, w kierunku pomnika marty-
rologii kobiet ˝ydowskich [Fot. 13].
To one gin´∏y w „szpitalu”, w któ-
rym opiek´ sprawowali niemieccy
i ukraiƒscy ˝o∏nierze.
Wracamy na piaszczystà drog´
wzd∏u˝ lasu i kierujemy si´
w stron´ wiaduktu kolejowego,
pod którym przeje˝d˝amy [Fot.
14]. Czy gdzieÊ w tym lesie ukry-
ty jest taki oto grobowiec, odkry-
ty i narysowany w XIX wieku 
[Fot. 15]?
WczeÊniej min´liÊmy piaskowni´
i stojàcy za nim zabytkowy XIV-
wieczny koÊció∏ w Kie∏basinie.
Obok piaskowni jest dró˝ka, któ-
ra nas do niego zaprowadzi.
Mo˝na go oczywiÊcie zwiedziç,
cieszàc si´ pi´knie odnowionym,
barokowym wn´trzem. Prawdzi-
wa pere∏ka.

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15
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Po mini´ciu wiaduktu
i mostku na kanale Stru-
gi Toruƒskiej [Fot. 16]
gruntowà droga doje˝-
d˝amy do wsi Kamionki,
którà powoli przeje˝d˝a-
my. Teraz uwaga, skr´ca-
my w kolejnà polnà, grun-
towà drog´, która prowa-
dzi nas do rosochatej
wierzby [Fot. 17]. Potem
przy lesie skr´camy w le-
wo i wzd∏u˝ m∏odego
brzozowego lasu jedzie-
my w kierunku Mirakowa,
po drodze przekraczajàc
przejazd kolejowy.
W Mirakowie zgodnie ze strza∏kami szlaku niebieskiego skr´camy
w prawo, wje˝d˝amy na asfalt i doje˝d˝amy do tablicy informa-
cyjnej oÊrodka hodowli ba˝antów. Skr´camy w lewo i kr´tà piasz-
czystà drogà docieramy do Grota. Pokonujemy bruk – przed na-
mi droga do Che∏m˝y. 
Ale wystarczy nieco wczeÊniej skr´ciç w prawo, by kr´tà, leÊnà,
bardzo malowniczà dró˝kà dojechaç do grodziska w Grodnie,
którego rekonstrukcj´ zamieszczono na tablicy w Zalesiu [Fot.
18]. Grodno to wczesnoÊredniowieczne miejsce osadnicze, na
którym przed wiekami mieszkali hodowcy, rolnicy i rybacy.
Grodzisko, zwane powszechnie drugim Biskupinem, otoczone
jest z trzech stron wodami Jeziora Grodzieƒskiego, mo˝na tu

odpoczàç w ciszy, zarzu-
ciç w´dk´, coÊ przekàsiç.
No i poczytaç o tym, co
odkryli tu archeolodzy.
Le˝àca dziÊ pi´ç metrów
nad poziomem wody,
osada zosta∏a odkryta

w 1977 roku. Do trudnych prac wykopaliskowych przystàpiono
dopiero w 1997 roku, wykorzystujàc nie tylko badania po-
wierzchniowe i wykopaliskowe, ale tak˝e podwodne. Na ich
podstawie ustalono, i˝ gród (wspó∏czesny Biskupinowi) by∏ za-
mieszkany w epoce ˝elaza (ok. VIII - VII w. p.n.e.) i w okresie
Êredniowiecza. Zak∏adajàc osad´, splantowano grzbiet wyspy
i otoczono jà, jak wskazujà wykopaliska, niskà d´bowà palisa-
dà. Od strony zachodniej zbudowano grobl´ bàdê most, za-
pewniajàc tym samym jedyne, znajdujàce si´ pod kontrolà stra-
˝y, dojÊcie do wn´trza grodziska. Nad wjazdem dodatkowo
wzniesiono zapewne budynek bramny z zamykanymi wrotami.
Przy palisadzie budowano niewielkie budynki mieszkalno-go-
spodarcze, pozostawiajàc wolny plac w centrum grodziska, s∏u-
˝àcy za miejsce noclegu zwierzàt (byd∏a, owiec i kóz) w porze
letniej i spotkaƒ mieszkaƒców podczas wa˝nych dla tej˝e spo-
∏ecznoÊci wydarzeƒ. Jak wskazujà odkryte w ziemi Êlady, ˝yjà-
cy tu ludzie – prócz uprawy roli i chowu zwierzàt – walczyli z je-
ziorem, którego podwy˝szajàcy si´ poziom powodowa∏ podta-
pianie domostw. W zwiàzku z tym musieli budowaç wy˝sze wa-
∏y ziemne wzmacniane dràgami, glinà i kamieniami, zabezpie-
czajàc grodzisko przed wdzierajàcà si´ wodà, oraz podwy˝-
szaç jego wn´trze przez nasypywanie ziemi, pod którà znika∏y
Êlady domostw i ró˝nego rodzaju pamiàtki codziennego ˝ycia.
Mieszkaƒcy zajmowali si´ uprawà ziemi i hodowlà zwierzàt,
zapewniajàcych im mleko, mi´so, skóry na odzienie i koÊci wy-
korzystywane przy wyrobie ubraƒ, narz´dzi i naczyƒ. Przy wy-
twarzaniu przedmiotów codziennego u˝ytku pracowa∏y z kolei
kobiety, zaopatrujàc spo∏ecznoÊç w kubki, misy, czarki, czerpa-
ki i zabawki. W naczyniach przechowywano m.in.: zbo˝e, mi´-
so i ró˝nego rodzaju owoce oraz ryby, których po∏owem trud-
nili si´ m´˝czyêni. Oni to pracowali przy wyrobie ró˝nego ro-
dzaju bransolet i naszyjników, o czym mo˝na si´ dziÊ dowie-
dzieç dzi´ki odkrytym paleniskom i formom odlewniczym. Obok
warsztatu odlewniczego znaleziono równie˝ pozosta∏oÊci
warsztatu tkackiego i „kaletniczego”, w którym powstawa∏y
okrycia wierzchnie zszywane z kawa∏ków skór.

Fot. 16

Fot. 17

Fot.18
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W czasach, gdy ludzie nauczyli si´ dzieje utrwalaç piórem,
Grodno znalaz∏o si´ w r´kach Krzy˝aków w komturii toruƒ-
skiej. W 1386 roku istnia∏ tu folwark, który zosta∏ sprzedany
Albrechtowi Watzenrode przez mincerza Henryka. Póêniej
wielki mistrz Micha∏ Küchmeister „wynajà∏” Grodno (wtedy
Groden lub Groyden) toruƒskiemu burmistrzowi Johannowi
von der Mersse. Potem Grodno posiadali von der Lindenowie
(burmistrzowie i kupcy toruƒscy). Krzy˝acy za∏o˝yli tu m∏yn,
dzia∏a∏ folwark, w którym wyrabiano sery. Gdy ziemia che∏-
miƒska wesz∏a w sk∏ad królestwa polskiego, Grodno dawa∏o
zyski rodzinie Konopackich, która posiada∏a bardzo du˝o ma-
j´tnoÊci ziemskich. W 1773 roku Grodno zamieszkiwa∏o 16
osób, w tym owczarz, rybak i ogrodnik. W XIX wieku sta∏o si´
folwarkiem Mirakowa.
Po lekturze czas wracaç do Che∏m˝y. Spójrzmy, choç chwil´, na
dwór w Mirakowie wzniesiony przez Stanis∏awa Dzia∏owskiego
[Fot. 19]. Mirakowo wzmiankowane jako Mirche (?) i Merechow
istnia∏o ju˝ w 1222 i w 1285 roku. Zapiski wspominajà w 1390
roku Merkaw, w 1489 roku Merkow, a w  1582 roku – Mira-
kowo. Pierwsze wzmianki o wsi pojawi∏y si´ przy okazji dzier-
˝awy wsi rycerzom pozostajàcym w s∏u˝bie zakonu krzy˝ackie-
go, do którego nale˝a∏a. W zamian za to mieszkajàcy tu rycerz

by∏ zobowiàzany do wystawienia w razie potrzeby jednej s∏u˝-
by w zbroi lekkiej. Pierwszym w∏aÊcicielem Mirakowa by∏ naj-
prawdopodobniej Bertholdus de Merechow (z Mirakowa), któ-
ry podpisa∏ si´ 5 marca 1285 roku pod dokumentem pomiaru
Morczyn, który wyda∏ mistrz krajowy Konrad von Thierberg.
W 1390 roku we wsi odnotowano dwie odr´bne w∏asnoÊci, co
Êwiadczy, i˝ jej ziemie zosta∏y podzielone i osobno wydzier˝a-
wione. W tym˝e roku – jak zapisano – wójt kaza∏ czyÊciç dzie-
dzicom S∏awkowa i Mirakowa rów wiodàcy przez las kapitul-
ny. W 1424 roku w∏aÊcicielem folwarku by∏ Dytmar Kolberg,
który nast´pnie sprzeda∏ go Janowi Rubytowi. Kilka lat póê-
niej, w 1440 roku, nowym w∏aÊcicielem dóbr mirakowskich
(ju˝ po∏àczonych?) by∏ Lorencz Francke de Aldemerkaw (w t∏u-
maczeniu: Wawrzyniec Franciszek ze Starego Mirakowa)
uczestniczàcy w zjazdach stanów pruskich. W 1489 roku, odno-
towano, i˝ szlachta z Mirakowa, Z´gwirtu, Grzywny i Zalesia,
a wi´c wsi, których pola graniczy∏y z Jeziorem Che∏m˝yƒskim,
spiera∏a si´ z kapitu∏à che∏miƒskà o prawo po∏owu ryb. Naj-
prawdopodobniej wraz z koƒcem w∏adztwa krzy˝ackiego na
tym terenie wieÊ sta∏a si´ w∏asnoÊcià królewskà. W XVI wieku
(od 1518 do 1543 roku) nale˝a∏a do wojewody pomorskiego
Jerzego Konopackiego, który 10 paêdziernika 1551 roku
przekaza∏ Pluskow´sy i Grodno swojemu synowi ¸ukaszowi
(Konopaccy wspierali finansowo m.in. koÊció∏ w Kie∏basinie
i Grzywnie). Wtedy, prócz folwarku, we wsi znajdowa∏o si´
9 zagród ch∏opskich, karczma i dwa wiatraki. Mirakowo po-
zosta∏o w r´kach Konopackich do oko∏o 1667 roku, póêniej
bowiem sta∏o si´ w∏asnoÊcià Andrzeja Konarskiego z Malbor-
ka, który wzniós∏ w Mirakowie swój dom (mo˝e dwór?). Od-
tàd wieÊ przechodzi∏a drogà dziedziczenia bàdê zakupów
w r´ce Czapskich, Kruszyƒskich, Cieszewskich, Teichlerów,
Skurzewskich i von Ziegler-Klipphausenów, by od 1881 roku
nale˝eç do Apolinarego Dzia∏owskiego. Ten ostatni przejà∏ li-
czàcy 683 hektary obszar uprawny, na którym mieszka∏o
oko∏o 70 mieszkaƒców (w tym kowal, pasterz, karczmarz
i oÊmiu ogrodników).Fot. 19
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Dwa zamki za jednym zamachem ko∏a

Proponowana trasa mierzy 30 kilometrów d∏ugoÊci i popro-
wadzi nas do ruin zamków krzy˝ackich oraz do koÊcio∏a,
w którym znajduje si´ kaplica Êw. Huberta, postaci zwiàzanej
m.in. z myÊliwymi, cieszàcej si´ za sprawà cudownego klucza
du˝ym zainteresowaniem. 
Wyje˝d˝amy jak zwykle spod katedry i kierujemy si´ najpierw
w stron´ Bielczyny – Che∏mno – Grudziàdz. Nast´pnie za stacjà
benzynowà skr´camy w prawo, zgodnie z drogowskazem, w kie-
runku na Lisewo. Oto czasy i odleg∏oÊci przejazdu:

Katedra w Che∏m˝y 0,0 km 0 min. 
Che∏m˝a – wieÊ Skàpe 2,7 km 11 min.
Dubielno 7,61 km 32 min. 
Lipienek 11,36 km 50 min. 
Papowo Biskupie 21,3 km 1h 41 min.
Che∏m˝a 30,0 km 2 h 15 min.

Jadàc szerokà asfaltowà drogà, mijamy wieÊ Skàpe, czyli dawny
Hermmansdorf (zapewne wieÊ Hermana), pisany te˝ Hermanni-
storp lub Hermanni Villa. Jako Skompe wieÊ pojawi∏a si´ w 1773
roku. WieÊ z le˝àcym przy nim jeziorem wspominana jest w doku-
mentach lokacji katedry che∏m˝yƒskiej 22 lipca 1251 roku. Kapi-
tu∏a posiada∏a tu swoje ogrody warzywne, winnic´ oraz chmielnik
(zapewne wino i piwo ze Skàpego by∏o smaczne, szczególnie dla
chorych, bowiem uwa˝ano te napoje za Êrodki lecznicze). Kanoni-
cy dochody ze wsi przeznaczali na katedry i potrzeby w∏asne, np.
w 1667 roku korzysta∏ z tego kanonik i sufragan Mateusz Bystram.
W 1773 roku majàtek, w którym mieszka∏o 137 osób (cz´Êç pra-
cowa∏a w tutejszym browarze, cz´Êç w ogrodach) zosta∏ zsekula-
ryzowany. WieÊ funkcjonowa∏a wtedy jako tzw. kolonia, w której
zamieszkali przybyli z Württembergi osadnicy.
W zwiàzku z tym, i˝ kiedyÊ do Skàpego zawitaç mia∏ pierwszy se-
kretarz PZPR Edward Gierek, droga, po której jedziemy jest dobrej
jakoÊci. Zmienia si´ to nieco po przejechaniu miejsca, gdzie by∏y

kiedyÊ tory kolejki prowadzàcej z Che∏m˝y do Me∏na. Mijamy po
drodze zabytkowe XIX-wieczne budynki gospodarstw rolnych. Do-
je˝d˝amy do Dubielna. Przez skrzy˝owanie przeje˝d˝amy ostro˝-
nie, bowiem spotykajà si´ tu doÊç kr´te odcinki szosy Che∏m˝a –
Lisewo. Jedziemy prosto, polnà drogà przy sklepie spo˝ywczym,
gdzie dalej czeka nas droga polna i bruk, który zmieni si´ w asfalt
przy wjeêdzie do Lipienka [Fot. 20]. Ruiny zamku os∏aniajà wi-
doczne na horyzoncie, po lewej k´py drzew. Przed nami pola oraz
liczàce po 100 lat domostwa,
zachowane gdzieniegdzie
przy nowoczesnych gospo-
darstwach rolnych. Bezpo-
Êrednio przed Lipienkiem,
czyli po przejechaniu ok. 4 ki-
lometrów, zjazd po bruku
i niewielkie skrzy˝owanie. My
jedziemy prosto. Na drzewach i s∏upach dostrze˝emy oznakowa-
nie turystycznych szlaków ziemi che∏miƒskiej czerwonym i ˝ó∏tym
kolorem.
Osiàgamy Lipienek. Myli∏by si´ ten, kto spodziewa∏by si´ zoba-
czyç wynios∏y zamek krzy˝acki lub jego okaza∏e ruiny. Zaje˝d˝a-
my rowerem do wsi i wjechaç musimy na teren dawnego PGR-u.
Warto od razu, za bramà skr´ciç w lewo, by za budynkami
mieszkalnymi dostaç si´ na podwórze. Teren zamku jest ogrodzo-
ny. Zamiast zamczyska zobaczymy chaszcze i drzewa, w których
tylko wprawne oko wy∏owi relikty jednego z pot´˝niejszych zam-
ków krzy˝ackich. Zachowajmy szczególnà ostro˝noÊç przy poko-
nywaniu przejÊç przez dawne fosy. Nie straci∏y bowiem one pra-
wie nic ze swej pierwotnej g∏´bokoÊci. 
Po zamku zosta∏y dziÊ dwa du˝e pla-
ce. Pierwszy, przy bramie – to przed-
zamcze, otoczone resztkami podmo-
k∏ych fos. Kilka kroków w prawo znaj-
dujà si´ resztki piwnic gospodarczych
zamku [Fot. 21]. Zamek wysoki – to
wzgórze, z wystajàcymi ceg∏ami,

Fot. 20

Fot. 21
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resztkami murów. Trzeba tu poruszaç si´ bardzo ostro˝nie,
bowiem mury tworzà obluzowane ceg∏y. Niebezpieczeƒstwo
grozi tym, którzy zbyt blisko podejdà do kraw´dzi reliktów
umocnieƒ. Trzeba te˝ uwa˝aç, by nie wejÊç na podmok∏e te-
reny le˝àce na po∏udnie od murów [Fot. 22]. Lepiej zejÊç
w lewo Êcie˝kà do fosy i podejÊç bezpoÊrednio pod mury
dawnego zamku konwentualnego. Tu lepiej otworzyç prze-
wodnik i poznaç nieco jego bogatej historii.
Lipienek jest zapomniany, zaroÊni´ty i zaniedbany. Mo˝emy je-
dynie wyobraziç sobie przedzamcze poprzedzone mostem
zwodzonym, nowoczesne fortyfikacje oraz zamek wysoki oto-
czony murem. Mo˝emy te˝ wyobraziç sobie g∏´bokie fosy i mo-
krad∏a broniàce dost´pu do zamku od strony po∏udniowej. Jego
powstanie datuje si´ na koniec XIII wieku. Rezydujàcy tu kom-
tur podlega∏ bezpoÊrednio wielkiemu mistrzowi. Na zamku
uwi´ziono Miko∏aja z Ryƒska, przywódc´ Zwiàzku Jaszczur-
czego, który w bitwie pod Grunwaldem da∏ sygna∏, by rycer-
stwo ziemi che∏miƒskiej (a niós∏ on choràgiew tej ziemi) nie
walczy∏o z wojskami polskimi. Zamek oblega∏ wódz pruski Ko-
mand i król W∏adys∏aw ¸okietek. Tu te˝ najwczeÊniej na ziemi
che∏miƒskiej pojawi∏a si´ broƒ palna (w 1374 roku). Uleg∏ do-
piero wojskom polskim po bitwie grunwaldzkiej, a jego Êwiet-
noÊç przekreÊli∏ ostatecznie potop szwedzki i potrzeba pozy-
skania materia∏u budowlanego.
Gdy przedrzemy si´ z powrotem przez pokrzywy, osty i ∏opian,
wsiadamy na rower. Wracamy tà samà drogà w kierunku Dubielna.

˚egna nas szum
drzew wokó∏ zamku.
Tu ma∏a ciekawostka:
w le˝àcym w pobli˝u
Niemczyku urodzi∏a
si´ matka Heinza Gu-
deriana, s∏ynnego do-
wódcy niemieckich
wojsk pancernych II
wojny Êwiatowej.
Tym razem skr´camy w prawo, w kierunku Papowa Biskupiego
[Fot. 23]. Trafiamy na oznakowany szlak ˝ó∏ty. Wje˝d˝amy do
wsi, skr´camy w prawo w stron´ widocznych ju˝ od jakiegoÊ
czasu ruin [Fot. 24]. Wzgórze jest zadbane, jest czysto, na
dziedziƒcu widaç Êlady prac archeologicznych. Usiàdêmy na
chwil´ przy rowerze i poczytajmy.
Mury zamkowe zacz´to wznosiç oko∏o 1300 roku, na specjal-
nie usypanym podwy˝szeniu, wykopano fosy, które zasilono
wodà z rzeczki Browi-
ny. Zamek sk∏ada∏ si´
z czteroskrzyd∏owego
zamku konwentualne-
go z naro˝nymi wie-
˝yczkami i z przed-
zamcza. We wzniesio-
nej od wschodu kapli-
cy zamkowej przecho-
wywano obraz Êw. Huberta zdobiony srebrnà sukienkà. Prócz
tego na zamku znajdowa∏ si´ kapitularz i zapewne dormito-
rium. Zamek mia∏ dla zakonu du˝e znaczenie gospodarcze, bo-
wiem dostarcza∏ zbo˝a, koni i mi´sa – tak przydatnych do pro-
wadzenia dzia∏aƒ wojennych. Te wybuch∏y w 1410 roku, a po
Grunwaldzie zamek zaj´∏y wojska polskie. W 1422 roku, kiedy
wojska Jagie∏∏y „odwiedzi∏y” Che∏m˝´, roz∏o˝y∏y si´ obozem pod
Papowem, jednak nie ruszy∏y na zamek. Tu uwi´ziono i przewie-
ziono do Torunia poselstwo krzy˝ackie: wielkiego marsza∏ka

Fot. 22 Fot. 23

Fot. 24
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i komturów podczas zmagaƒ wojny trzynastoletniej. ÂwietnoÊç
zamku min´∏a bezpowrotnie w XVI wieku, odtàd popada∏ w ru-
in´ [Fot. 25].
Papowo z Lipienkiem ∏àczy legenda. „Za czasów dawnej Rze-
czypospolitej mieszka∏ tak w Lipienku jak te˝ w Papowie Bi-
skupim starosta. Ci dwaj starostowie pok∏ócili si´ raz z b∏ahej
przyczyny tak mocno, ˝e poprzysi´gli sobie, i˝ na ziemi si´
wi´cej nie spotkajà i wi´cej rozmawiaç ze sobà nie b´dà.
Jednak póêniej ˝a∏owali tej pochopnej przysi´gi i wymyÊlili
taki sposób, aby jej dotrzymaç a jednak si´ rozmówiç. Mia-
nowicie za∏o˝yli ganek podziemny mi´dzy Lipienkiem i Papo-
wem, aby si´ przynajmniej pod ziemià spotykaç”. Wed∏ug le-
gendy w podziemnym korytarzy chroniç si´ mia∏a okoliczna
ludnoÊç w czasach wojen.
Z Papowem ∏àczy si´ tak˝e druga legenda o zatopionym koÊcie-
le i jego dzwonach. W jeziorze przy Papowie jest bowiem za-
topiony koÊció∏. A sta∏o si´ to dlatego, i˝ pewna kobieta zakl´-
∏a w koÊciele, zniecierpliwiona, i˝ ksiàdz tak d∏ugo odprawia∏
nabo˝eƒstwo. Ca∏y koÊció∏ i wszyscy ludzie, tak jak znajdowali
si´ w koÊciele, jedni kl´czàc, drudzy stojàc lub siedzàc, zapadli
si´, a w miejscu tym pojawi∏o si´ jezioro. Raz sz∏a t´dy dziew-
czyna imieniem Zuzanna. Pokaza∏y jej si´ trzy dzwony i prosi-
∏y, ˝eby je zabra∏a. „Nie poradz´ wam” – odrzek∏a dziewczyna.

Tylko jeden wydoby∏a
dziewczyna z jeziora,
ten najmniejszy i przy-
nios∏a do wsi, gdzie go
zawieszono na dzwon-
nicy. Dwa zaÊ zosta∏y
w jeziorze. A pozosta∏e
dzwony w dzieƒ Wiel-
kanocny dzwoni∏y i wo-
∏a∏y „Panno Zuzanno”.
A wi´c ruszamy w stro-
n´ koÊcio∏a [Fot. 26]
wzniesionego na prze-
∏omie XIII i XIV wieku (pewnie razem z zamkiem). Dopiero
w po∏owie XVIII wieku Êwiàtynia zyska∏a górnà, drewnianà
cz´Êç wie˝y oraz barokowà kaplic´ Êw. Huberta. Ta ostatnia
jest fundacjà Jakuba Zalewskiego. We wn´trzu warto podzi-
wiaç gotyckà rzeêb´ Matki Bo˝ej z Dzieciàtkiem, barokowy
o∏tarz g∏ówny, namalowany w 1676 roku obraz Êw. Huberta
oraz meluzyn´ z p∏askorzeêbà Baranka symbolizujàcego 
Jezusa.
Opuszczamy ch∏odne wn´trze koÊcio∏a w Papowie, wsiadamy
na rowery i ruszamy w kierunku Che∏m˝y. Mijamy Kucborek
i wijàcà si´ wÊród pól asfaltowà drogà doje˝d˝amy do Biel-
czyn. Teraz musimy zdecydowaç, czy wracamy do Che∏m˝y
czy skr´cimy jeszcze w prawo i pojedziemy do le˝àcej nad
bielczyƒskim jeziorem kaplicy Juty von Sangerhausen i po-
znamy dzieje ˝ycia b∏ogos∏awionej, spokrewnionej z wielkim
mistrzem Anno von Sangerhausen. Mo˝emy tu odpoczàç, za-
czàç ∏owiç ryby lub spróbowaç kàpieli. A wieczorem, na ko-
lacj´ wróciç do Che∏m˝y. KiedyÊ pomi´dzy Che∏m˝à a Biel-
czynami ciàgn´∏y si´ jeziorka zwane w XVIII wieku „tobo∏ka-
mi”. Przywita nas panorama miasta od strony pó∏nocnej,
z widocznymi budynkami szkó∏, cukrowni i katedry. Du˝e ob-
szary podmok∏ych nieu˝ytków – to obszar dawnego jeziora
Mia∏kusz.

Fot. 25 Fot. 26
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Spotkanie z ceramicznym Krzy˝akiem

Mowa tu o zagadkowym portalu zamku w Bierzg∏owie, przed-
stawiajàcego rycerza w zbroi, konno, któremu oddajà czeÊç po-
ganie. Ale zanim go zobaczymy, czeka nas jeszcze przejazd
przez przepi´kny jar, miniemy grodzisko, stary pokrzy˝acki mo-
stek i ruiny zamku rodziny Heselecht w Leszczu. W oddali za-
b∏yÊnie bielà czasza radioteleskopu penetrujàcego niebo
z oÊrodka badaƒ Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika w pod-
toruƒskich Piwnicach. Ale po kolei.

Che∏m˝a 0,0 km 0 min.
Browina 5,29 km 26 min.
Bràchnówko – pa∏ac 6,28 km 30 min.
Bràchnowo 9,0 km 40 min.
Pig˝a 12,11 km 52 min.
Leszcz 13,10 km 56 min.
Zamek w Bierzg∏owie 17,7 km 1 h 23 min.
WieÊ ¸ubianka 23,89 km 1 h 51 min.
Che∏m˝a 35,0 km 2 h 38 min.

Ruszamy spod katedry w stron´ cukrowni, a nast´pnie jedzie-
my w kierunku szosy E1, na placu Sybiraków skr´camy w lewo,
mijajàc osiedle przy ulicach Frelichowskiego i Wyszyƒskiego.
Po przeci´ciu szosy (bardzo ostro˝nie, du˝y ruch!) ruszamy
w stron´ Browiny. WieÊ zwa∏a si´ te˝ Ffrobin, Frobil i Froben
(1440), oko∏o 1598 roku zmieniajàc si´ w Browin´ lub Mrowi-
n´. W Êredniowieczu majàtek nale˝a∏ do komturii bierzg∏ow-
skiej. W∏aÊcicielami wsi byli Hannos von der Vroebe, Cristoff
von der Frybe (alias Mrowiƒski), Hans von der Frybe. Kolejnymi
w∏aÊcicielami byli Trzebscy, Brankowscy oraz szlachetni Lipiƒ-
scy, Obr´bscy, Modzelewscy, Soko∏owscy, Biczowscy i przede
wszystkim Browiƒscy. Na poczàtku XIX wieku powo∏ano do ˝y-
cia szko∏´ elementarnà, która z du˝ym powodzeniem uczy∏a
dzieci rachunków oraz pisania i czytania. Warto tu wspomnieç
o dziedzicu Z´gwirtu – Friedrichu Gutenmeyerze, który zaczà∏

gospodarzyç w Browinie od 1859 roku naoko∏o 862 morgach
ziemi. WieÊ liczy∏a wtedy oko∏o pi´ciu cha∏up. Dziedzic wzniós∏
niewielki murowany pa∏ac, a w 1865 roku ceglany czworak
oraz stosunkowo obszernà stodo∏´. Zbudowa∏ te˝ lini´ kolejki wà-
skotorowej do cukrowni w Che∏m˝y, do której wozi∏ uprawiane
w majàtku buraki. W 1900 roku majàtek przejà∏ Fryderyk Klus-
smann, wznoszàc kolejne budynki gospodarcze i mieszkalne.
W 1903 roku wybrukowa∏ drog´ do Che∏m˝y, a w 1932 roku
przyczyni∏ si´ do budowy drogi z Grzywny do Browiny. O daw-
nej ÊwietnoÊci majàtku Êwiadczy dziÊ niewielki park podworski.
Jedziemy dalej, by po pokonaniu jednego kilometra dotrzeç do
Bràchnówka. Zatrzymajmy si´ na chwil´ i poczytajmy o tej wsi.
W Bràchnówku zwanym Frenkenowo, Franckenau (1428),
Franckenaw (1440) czy Brànknowko (1594) szosa obje˝d˝a
dwór wielce zas∏u˝onej dla tej ziemi rodziny Czarliƒskich.
Obecnie mieÊci si´ w nim szko∏a [Fot. 27]. Bràchnówko by∏o
w przesz∏oÊci wsià rycerskà, a póêniej szlacheckà. W czasach
krzy˝ackich – podobnie jak Browina – nale˝a∏o do komturii
bierzg∏owskiej i obcià˝one by∏o obowiàzkiem wystawienia jed-
nej zbrojnej s∏u˝by konnej. W 1428 roku w∏aÊcicielem wsi by∏
Hartwich Huttfeld, a nast´pnie Hans i Nickel z Czarnowa. Podzie-
lony na wiele cz´Êci majàtek nale˝a∏ te˝ do Z´gwirskich, Trzciƒ-
skich, Leskich, Widlickich, Wypczyƒskich, Cieleskich, Kazimierza
i Jakuba Soko∏owskich (1706), Józefa i Ignacego Za∏uskowskich

Fot. 27
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(1782), rodziny von Colbe (1821), Juliusza Augusta ¸aszew-
skiego (od 1852 roku), a nast´pnie do Emila Czarliƒskiego (od
1862 roku). W r´kach Czarliƒskich wieÊ pozosta∏a do 1939 ro-
ku, przechodzàc póêniej pod w∏adanie III Rzeszy. Po 1945 ro-
ku majàtek zosta∏ rozparcelowany, a w XIX-wiecznym, klasycy-
stycznym dworku zosta∏a otwarta szko∏a rolnicza. Z Bràchnów-
kiem zwiàzana jest postaç wielce zas∏u˝onego dla Pomorza
pierwszego wojewody Stefana ¸aszewskiego oraz Wojciecha
K´trzyƒskiego, póêniejszego Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒ-
skich we Lwowie.
Obok wsi odnaleziono Êlady dawnej osady liczàcej ponad 5000
lat, zasiedlonej przez ludnoÊç zaliczanà przez nauk´ do tzw. kul-
tury pucharów lejkowatych. Pradawni mieszkaƒcy za∏o˝yli mi´dzy
2900 a 2800 lat przed naszà erà ma∏à osad´ po∏o˝onà wÊród la-
sów porastajàcych t´ cz´Êç ziemi che∏miƒskiej. Wybrano niewiel-
kie, piaszczyste wzgórze le˝àce w pobli˝u strumienia i mokrade∏
broniàcych z trzech stron dost´pu do neolitycznej osady. W pobli-
˝u znajdowa∏y si´ poletka uprawne i pastwiska. W majàcej oko∏o
pó∏ hektara osadzie odkryto pozosta∏oÊci po niewielkich domach
zbudowanych z drewna, z glinianà polepà oraz 30 jam ziemnych,
w których przechowywano m.in. ˝ywnoÊç lub wykorzystywano ja-
ko Êmietniska. Mieszkaƒcy zajmowali si´ rolnictwem. Uprawiano
przede wszystkim j´czmieƒ, proso, pszenic´ i owies, które po zbio-
rach ˝arnami i rozcieraczami przerabiano na màk´. Prócz tego
hodowano dajàce mleko, mi´so i skóry owce, kozy i byd∏o. Lasy
dostarcza∏y owoców runa leÊnego oraz niezb´dnego budulca
i opa∏u. Z kamienia wykonywano niezb´dne siekiery, topory, m∏o-
ty i ˝arna, a z krzemienia siekiery, narz´dzia tnàce, skrobaki
i wiert∏a. Ciekawostkà jest fakt, ˝e cz´Êç znalezionego w Bràch-
nówku krzemienia zosta∏a przywieziona z Gór Âwi´tokrzyskich,
amfibolit z Sudetów, a bursztyn z wybrze˝y Ba∏tyku. W Bràchnów-
ku lepiono te˝ naczynia, które wypalano na wolnym ogniu. Cz´Êç
z nich zdobiono bia∏à glinkà lub czarnà farbà. Z gliny produkowa-
no te˝ prz´Êliki umo˝liwiajàce produkcj´ tkanin. Cz´Êç odnalezio-
nych tu naczyƒ Êwiadczy, i˝ mieszkaƒcy czcili bóstwa opiekujàce
si´ bagnami, wodà i s∏oƒcem.

W Bràchnowie skr´ca-
my w prawo, w kie-
runku Pig˝y. Mijamy
gospodarstwa rolne.
Wpatrujmy si´ uwa˝-
niej (warto zatrzymaç
si´ dla unikni´cia wy-
wrotki) w horyzont po
lewej stronie asfalto-
wej szosy. W oddali dostrze˝emy bia∏à czasz´ radioteleskopu
wzniesionego w podtoruƒskich Piwnicach. Dzi´ki niemu toruƒscy
naukowcy obserwujà bezmiar kosmosu [Fot. 28].
Pig˝a wita nas nie najlepszà nawierzchnià drogi. Mijamy szybko
wieÊ, doje˝d˝ajàc do skrzy˝owania z szosà Toruƒ – ¸ubianka –
Unis∏aw. Uwa˝ajmy, by nie dostaç si´ pod ko∏a p´dzàcych nieraz
ze znaczà pr´dkoÊcià samochodów. Jedziemy prosto, zgonie
z kierunkowskazem, w kierunku Leszcza [Fot. 29 i 30]. Asfalt
zmienia si´ w wàskà dró˝k´, która doÊç stromo opada w stron´
rozleg∏ej polany. Dró˝ce to-
warzyszy szemrzàcy strumy-
czek [Fot. 31]. Po lewej wi-
daç gospodarstwo rolne
oraz resztki pa∏acu, b´dàce-
go kiedyÊ siedzibà rodziny
Leskich z Leszcza, piszàcych
si´ kiedyÊ von Heselecht.
Doje˝d˝amy do niewielkiego
mostka [Fot. 32]. Po lewej
znajduje si´ dró˝ka prowa-
dzàca w stron´ podnó˝a
dawnego, ukrytego w lesie
grodziska. Pilnowa∏o ono
idàcego t´dy staro˝ytnego
szlaku handlowego, którym
jecha∏y w stron´ Rzymu wozy z futrami i bursztynem. Jedziemy
prosto. Do wyboru mamy tras´ dnem jaru lub wzd∏u˝ jego górnej

Fot. 28

Fot. 29

Fot. 30
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kraw´dzi [Fot. 33]. Niezwykle malowniczy jar prowadzi do grun-
towej Êcie˝ki kierujàcej nas w stron´ zamku bierzg∏owskiego. 
Tutejszy zamek krzy˝acki jest jednym z najstarszych na ziemi che∏-
miƒskiej. Na teren przedzamcza [Fot. 34] prowadzi brama z ory-
ginalnà stra˝nicà w przyziemiu. Droga na zamek wysoki wiedzie
przez rozleg∏e, gospodarcze przedzamcze, zaj´te przez okaza∏e
zabudowania gospodarcze. Zamek zacz´to wznosiç ju˝ oko∏o po-

∏owy XIII wieku i poddano pró-
bie obrony przed napadami li-
tewskimi. W 1270 roku osiad∏
tu konwent z komturem na cze-
le, którego zadaniem – prócz
modlitwy – by∏o pilnowanie
drogi z Torunia do Unis∏awia,
Starogrodu i Che∏mna. Groma-
dzono tu zbroje, ˝ywnoÊç i ko-
nie bojowe. Bracia przebywali
na zamku wysokim, do którego
tak˝e dziÊ prowadzi pi´kny
i zagadkowy portal z wizerun-
kiem trzech rycerzy [Fot. 35].
Kiedy w XIX wieku odbudowy-
wano zamek w Malborku, wte-
dy skopiowano rycerza
z bierzg∏owskiego portalu

i ozdobiono malborskie
mury [Fot. 36]. Po bi-
twie grunwaldzkiej za-
mek zaj´∏y wojska pol-
skie, potem zosta∏ odzy-
skany dla krzy˝aków
przez rycerzy inflanc-
kich. Potem w zarzàdzie
miasta Torunia. Mimo
po˝arów przetrwa∏ do
XX wieku, stajàc si´
domem wypoczynko-
wym ksi´˝y rencistów,
a potem oÊrodkiem
szkolenia Hitlerjugend.
DziÊ jest to Siedziba
Diecezjalnego Cent-
rum Kultury.
Czas ju˝ chyba wracaç.
Kierujemy si´ teraz
w stron´ ¸ubianki. Przy
stacji benzynowej skr´-
camy w lewo, nast´pnie
doje˝d˝amy do centrum
i zgodnie ze znakiem
drugi raz skr´camy, tym razem w prawo. Asfaltowà drogà 
kierujemy si´ w stron´ Che∏m˝y. Mijamy po drodze pozosta∏o-
Êci dworu w Biskupi-
cach, po prawej zaÊ
koÊció∏, w którym 
znajdujà si´ zabytki
sztuki przeniesione
z katedry w Che∏m˝y
[Fot. 37]. Znowu poko-
nujemy d∏ugi odcinek
szosy i doje˝d˝amy do

Fot. 32

Fot. 33

Fot. 31

Fot. 34

Fot. 35
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skrzy˝owania z drogà w kierunku Bydgoszczy. Po lewej –
wieÊ Koƒczewice. JeÊli mamy doÊç si∏y mo˝emy si´ tu na
chwil´ zatrzymaç. 
Koƒczewice, czyli dawna wieÊ Kunzendorf, wymieniona ju˝
1248 i w 1255 roku w dokumencie zawartym pomi´dzy bi-
skupem che∏miƒskim Heidenrykiem a dzier˝awcà Henrykiem.
A wi´c Koƒczewice – to wieÊ rycerza Kunzego. W 1348 roku
kapitu∏a wybudowa∏a we wsi m∏yn wodny, a mieszkaƒcom
zezwoli∏a na po∏ów ryb na „w∏asny stó∏” na stawie m∏yƒskim.
Z m∏ynarzami, np. Albrechtem Chartem czy Adrianem ˚uro-
wicem, zawierano umowy dzier˝awy, które zawiera∏y te˝
klauzul´ zobowiàzujàcà m∏ynarza do dbania o m∏yn (spalony
przez Szwedów podczas potopu). W 1505 roku, w ramach
porzàdkowania w∏asnoÊci ziemi po Krzy˝akach król Aleksan-
der Jagielloƒczyk przekaza∏ wieÊ biskupom che∏miƒskim
(Koƒczewice nale˝a∏y do klucza papowskiego, który przypa-
da∏ duchowieƒstwu). Ci z kolei, w osobie Jana Konopackiego
oddali ziemi´ kapitule, by ta mog∏a czerpaç dochody na swe
utrzymanie. Po zaborach ziemi´ zsekularyzowano i przekazano
pod w∏adz´ króla pruskiego. Obok wsi znajdowa∏ si´ wydzielo-
ny folwark, gdzie zacz´li nap∏ywaç niemieccy koloniÊci. 
Z czasów pruskich zachowa∏ si´ w Koƒczewicach neogotycki
pa∏ac z prze∏omu XIX i XX wieku otoczony XIX-wiecznym par-
kiem oraz oryginalne zabudowania folwarczne.

Wracamy na szlak, który ponownie przecina bardzo ruchliwà
szos´ E1. Zachowajmy tu szczególnà ostro˝noÊç, bowiem
zbyt cz´sto zdarzajà si´ tu groêne wypadki drogowe. Po po-
konaniu tej „przeszkody” pozostaje ju˝ kilka obrotów peda-
∏ami i jesteÊmy w Che∏m˝y.

Do Wikingów i z powrotem

Proponowana trasa jest najd∏u˝sza. Liczy 70 kilometrów. Po
przejechaniu wszystkich proponowanych tras mamy jednak
wystarczajàcà kondycj´, by pokonaç rowerem najd∏u˝szy
z proponowanych tu szlaków. Dojedziemy niemal do samego
Che∏mna, które zalÊni czerwienià murów w chwili, gdy b´-
dziemy skr´caç na drog´ w kierunku Bydgoszczy. Czy skorzy-
stamy z oferty turystycznej Che∏mna, to ju˝ zale˝y od nas.
Wtedy jednak ca∏a wycieczka zabierze ca∏y dzieƒ, wi´c trze-
ba wyruszyç rano. Oto trasa:

Koƒczewice 4,45 km 12 min.
Nawra 8,79 km 22 min. 
Trzebcz 18,60 km 56 min.
Bajerze – pa∏ac 22,33 km 1 h 06 min.
Kijewo Królewskie 25,90 km 1 h 14 min.
Ka∏dus 32,99 km 1 h 30 min.
Starogród 37,4 km 1 h 45 min.
Kie∏p 42, 34 km 2 h 01 min.
Szymborno 45 km 2 h 12 min.
Unis∏aw 50,99 km 2 h 29 min.
Grzybno 55,75 km 2 h 45 min.
Wybcz 57, 45 km 2 h 55 min.
Nawra 62 km 3 h 2 min.
Che∏m˝a 70 km 3 h 3 min.

Nawra, którà odwiedzamy posiada dwa cenne zabytki, które
trzeba koniecznie zobaczyç: koÊció∏, którego wie˝a widoczna
jest ju˝ od kilku kilometrów przed osiàgni´ciem wsi, i pa∏ac

Fot. 37
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[Fot. 38]. KoÊció∏ ten zosta∏
wybudowany w miejscu Êre-
dniowiecznej Êwiàtyni pw.
Êw. Mateusza, zniszczonej
w czasie potopu szwedzkie-
go. Oko∏o 1661 roku na jego
zr´bach powsta∏ koÊció∏ baro-
kowy, gruntownie przebudo-
wany w latach 1778-1786.
Wymurowanà z kamienia po-
lnego i ceg∏y Êwiàtyni´ do-
strzec mo˝na na d∏ugo przed
osiàgni´ciem Nawry. Wn´-
trze koÊcio∏a ozdabia rokoko-
wy o∏tarz g∏ówny z obrazem
Matki Bo˝ej, o∏tarze boczne

z tego samego okresu oraz epitafium rodziny Kruszyƒskich i freski.
Chór muzyczny zdobi barokowa rzeêba Dawida z harfà w r´ku.
Z koÊcio∏a mo˝na pójÊç w stron´ pa∏acu, który poprzedzajà
chaszcze i wydeptana Êcie˝ka. Powsta∏y one z pi´knego wjaz-
du, gazonu z kwiatami i zadbanego dziedziƒca, który kiedyÊ
zaprasza∏ do w∏aÊcicieli wielu bardzo znamienitych goÊci. Mu-
simy wyobraziç sobie, i˝ nasz rower zamienia si´ na chwil´
w starego Opla czy Mercedesa i podje˝d˝amy przed pa∏ac.

Oto siedziba rodu Kruszyƒ-
skich i Sczanieckich. Wpraw-
dzie do pa∏acu nie wejdzie-
my, bo jest zamkni´ty na
cztery spusty, ale warto go
obejrzeç i poznaç naszkico-
wanà tu jego histori´.
Wzniesiono go na prze∏omie
XVIII i XIX wieku wed∏ug pro-
jektu Hilarego Szpilowskie-
go. Wn´trze ozdobi∏y malo-
wid∏a Êcienne, pi´kne meble,
rzeêby i portrety. Poczesne
miejsce zaj´∏a okaza∏a bi-
blioteka [Fot. 39].
W∏aÊciciele Nawry zapisali
chlubnà kart´ w dziejach
Rzeczypospolitej. Wspierali nauk´, anga˝owali si´ w rozwój
gospodarczy, walczyli z germanizacjà. Wspomagali hojnie
wszystkich potrzebujàcych. Zgromadzili bogatà bibliotek´,
której zbiory by∏y cennym êród∏em do badaƒ nad dziejami
Pomorza. W okresie wojny pa∏ac zosta∏ zarekwirowany
i stworzono w nim dom dla ci´˝arnych kobiet, których dzieci
mia∏y walczyç za Führera. 
JeÊli ktoÊ ma ochot´, to warto za pa∏acem skr´ciç w prawo
i zielonym szlakiem dojechaç kilkaset metrów do skrzy˝owa-
nia, skr´ciç w lewo, minàç krzy˝ [Fot. 40] przejechaç przez
tory kolejowe i odnaleêç „szwedzkie szaƒce”, czyli ukryte
wÊród drzew dawne grodzisko w Bog∏us∏awkach – Nawrze.
Czy tak ono wyglàda∏o? [Fot. 41].
Teraz ruszymy w stron´ Trzebcza. Droga jest dobra, os∏oni´-
ta drzewami, uwa˝ajmy jednak na p´dzàce czasem samo-
chody. Gospodarstwa sà tu czyste, zadbane, stuletnie domy
stojàce obok nowoczesnych – dobrze utrzymane. Gotycki ko-
Êció∏ w Trzebczu le˝y niemal w centrum wsi. Jego dzieje si´ga-
jà prze∏omu XIII i XIV wieku. Na prze∏omie XVIII i XIX wieku 

Fot. 38
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nadbudowano wie˝´ [Fot. 42]. JeÊli zejdziemy ju˝ z roweru, po-
dejdêmy do okna przykoÊcielnej krypty wzniesionej w 1876 roku.
Przez okno dostrze˝emy trumny spoczywajàcych tu dawnych w∏a-
Êcicieli majàtku „zacnej” – jak pisano – rodziny Âlaskich [Fot. 43].
Wracamy na szos´. Po lewej stronie szosy, w Bajerzu stoi niewiel-
ki, ale bardzo malowniczy pa∏ac. Choç jest w „ciàg∏ym remon-
cie”, to i tak widaç, i˝ kiedyÊ by∏ wspania∏y. Jest wspomnie-
niem dawnej ÊwietnoÊci rycerskiej wsi Baiersee [Fot. 44].
Przez skrzy˝owanie w Kijewie Królewskim doje˝d˝amy do kolej-
nego skrzy˝owania drogi Che∏m˝a – Unis∏aw, przy którym stoi
ma∏a kapliczka. Skr´camy w prawo i jedziemy dalej w kierunku
Che∏mna. PokonaliÊmy ju˝ oko∏o 28 kilometrów. W oddali nagle

pojawi si´ przepi´kna panorama
Che∏mna. To znak, i˝ wkrótce osiàgnie-
my cel podró˝y. Skr´camy zgodnie
z kierunkowskazem na Bydgoszcz (dro-
ga nr 550) i nareszcie wje˝d˝amy do
Ka∏dusa. Na skrzy˝owaniu widzimy kie-
runkowskaz „Góra Êw. Wawrzyƒca”.
Zaledwie kilka kilometrów od ruchliwiej

szosy Toruƒ - Gdaƒsk le˝y tajemniczy Êwiat Êredniowiecznej osa-
dy, która niech´tnie
ods∏ania swoje sekrety.
Skr´camy w prawo,
a nast´pnie zaraz przy
budynku – w lewo,
w polnà drog´. W od-
dali uka˝e nam si´
cz´Êciowo zalesiony
kopiec [Fot. 45]. 
Od kilku lat badania
prowadzi tu grupa
studentów i pracowni-
ków Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu
im. Miko∏aja Koperni-
ka w Toruniu. W po-
cie czo∏a odkrywajà
oni Êlady po liczàcym blisko 200 hektarów oÊrodku osadniczym.
Pod powierzchnià rozleg∏ego kartofliska odkryto dawne cmenta-
rzysko oraz le˝àcà obok osad´ podgrodowà. Widaç jà ze szczy-
tu Góry Êw. Wawrzyƒca, która sama jest wa∏em jeszcze starsze-
go grodziska – tym razem ∏u˝yckiego – sprzed 2700 lat [Fot. 46]. 
Ca∏à aglomeracj´ tworzy∏y gród z cmentarzem i obszerna osa-
da podgrodowa. Jaki˝ musia∏ byç tu zgie∏k, kiedy z odleg∏ej Ru-
si przyje˝d˝ali kupcy i targowali si´ ze Skandynawami o nale˝-
ny im zysk z przywiezionych towarów. Góra pe∏ni∏a funkcje kul-
towe, bowiem u jej podnó˝a sk∏adano bóstwom nie tylko roÊliny

Fot. 41
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i zwierz´ta, ale te˝ i ludzi. Pogaƒskie obyczaje przerwali w∏adcy
piastowscy, którzy nakazali budow´ bazyliki, b´dàcej symbolem
nowej, chrzeÊcijaƒskiej religii. Mo˝e odwiedzi∏ jà Êw. Wojciech?
KoÊció∏ mia∏ si´ zapewne staç pr´˝nym centrum krzewienia nowej
wiary, powsta∏ bowiem przy nim rodzaj p∏ytkiego basenu, s∏u˝à-
cego w zamyÊle do chrztów pogaƒskiej ludnoÊci. KoÊció∏ swym

rozmiarem dorównywa∏ najwi´kszym ówczesnym koÊcio∏om
znajdujàcym si´ w Poznaniu i Gnieênie. 
LudnoÊç ˝yjàca u podnó˝a góry wyznawa∏a zarówno religi´
chrzeÊcijaƒskà jak i pogaƒskà. Zmarli pozostawili po sobie
nie tylko bursztynowe krzy˝yki, ale i amulety w postaci ko-
Êcianej ∏y˝eczki czy plakietki orantki. Gdy przep´dzono
chrzeÊcijan, ci którzy wierzyli w Gromow∏adnego – Perkuna,
oddawali mu czeÊç, sk∏adajàc w darze ofiary zbo˝owe. Oni za-
miast krzy˝yków nosili bràzowe toporki zwane toporkami Perku-
na, o czym Êwiadczyç mo˝e jeden z takich toporków znaleziony
na miejscu kultu. 
Po k∏opotach, jakich sprawi∏ paƒstwu polskiemu najazd Brze-
tys∏awa II, w Ka∏dusie powsta∏ stos ofiarniczy, gdzie oprócz
koÊci zwierzàt odnaleziono szczàtki ludzkie [Fot. 47]. Czy˝-
by wi´c poganie z∏o˝yli bogom w ofierze chrzeÊcijanina? Ar-
cheolodzy pod czujnym okiem prof. Chudziaka odkryli te˝
tzw. depozyt z koÊci zwierz´cych, w którym odnaleziono ko-
Êci 50 niedêwiedzi. Spo˝ycie ich mi´sa mia∏o zapewniç lu-
dziom ochron´ przed si∏ami demonicznymi.
Gdy po poganach nastali chrzeÊcijanie, wtedy wykorzystywane
przez poprzedników jamy wype∏nione wodà zacz´∏y s∏u˝yç do
chrztów. A przy bazylice byç mo˝e planowano z∏o˝enie zw∏ok

Fot. 45
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jednego ze s∏ynnych misjonarzy pruskich Êw. Brunona
z Kwerfutu. Ale czy do tego dosz∏o? [Fot. 48].
Wróçmy na chwil´ do osady handlowej, którà odwiedza∏y
statki wikingów, cumujàc nieopodal góry, w miejscu niezna-
nego dziÊ portu. Trudniàcy si´ wymianà towarów pos∏ugiwa-
li si´ wagà (znaleziono jej fragmenty) i odwa˝nikami, p∏acili
monetami lub tzw. srebrnym z∏omem. W chwilach wolnych
grali w koÊci lub uprawiali hazard. Znaleziono m.in. kamieƒ
do gry z napisem runicznym „Przedmiot Iona” (przedmiot na-
le˝àcy do Jana) [Fot. 49]. 
Mieszkaƒcy na co dzieƒ jedli mi´so trzody chlewnej i byd∏a.
Ze skór robili cz´Êci odzienia, buty i przedmioty codziennego
u˝ytku, np. z koÊci wykonywali fujarki do gry (te znalezione
w Ka∏dusie nadal dzia∏ajà) lub ∏y˝wy do Êcigania si´ po wi-
Êlanym lodzie. Kobiety dodawa∏y sobie urody nie tylko 
trefieniem w∏osów (korzysta∏y z pi´knych grzebieni), ale przy-
ozdabia∏y si´ okaza∏à nieraz bi˝uterià. By∏y to odkryte przez
archeologów kolie, pierÊcienie. Âwiadectwem luksusu sà rów-
nie˝ resztki drewnianego talerza z poz∏acanymi okuciami z wy-
obra˝eniami smoka i Drzewa ˝ycia. Jest to rzadkie w skali eu-
ropejskiej znalezisko, wiàzane z kr´giem angloiryjskim, dato-
wane na ostatnià çwierç I tysiàclecia. Wiele z odnalezionych pre-
cjozów wykonano z trudnym i dziÊ do osiàgni´cia mistrzostwem.

Gdy ˝ycie mieszkaƒ-
ców i przybyszów do-
bieg∏o koƒca, wtedy
grzebano ich w pobli-
˝u osady, na cmenta-
rzysku. Biedniejsi sk∏a-
dani byli w jamach wy-
grzebanych w piasz-
czystej ziemi. Bogat-
szych sk∏adano w ko-
morach grobowych na
kszta∏t domów Êmierci,
uk∏adajàc przy nich
˝ywnoÊç, broƒ i naczynia, by „po tamtej stronie” niczego im
nie zabrak∏o. W jednym z grobowców znaleziono resztki
wiadra, z którego w zaÊwiatach mia∏ piç nowy koƒ zmar∏ego
wojownika. Niektórzy z wojów gin´li w walce, o czym Êwiad-
czà odnalezione czaszki ze Êladami ci´ç toporów bojowych
i mieczy [Fot. 50].
Na poczàtku XIII wieku kolejny najazd zniszczy∏ osad´ w Ka∏-
dusie. Zaniechano budowy koÊcio∏a, cz´Êç materia∏u budowla-
nego Krzy˝acy wywieêli na zamek w Gniewie. Reszta zaros∏a
trawà, ziemia ukry∏a relikty dawnej ÊwietnoÊci osady. Do czasu
kiedy archeolodzy wbili swoje ∏opaty...
Na koniec legenda. Góra Êw. Wawrzyƒca w Ka∏dusie zwana
by∏a kiedyÊ ¸ysà Górà. Usypali jà wielkoludowie: „Tu˝ pod wsià
jest taka góra, którà ludzie nazywajà ∏ysà Górà. 
Bardzo dawno temu wcale jej tu nie by∏o. Dopiero jak tu przy-
byli takie wielkoludy nazywane Krzy˝akami, to zaczeni w torni-
strach nosiç ziemi´ tak d∏ugo, a˝ jà usypali. Te Krzy˝aki sà tu
niedaleko pochowani. KoÊci ich by∏y bardzo wielkie a na pal-
cach mieli pierÊcionki. Byli oni tak olbrzymiego wzrostu, ˝e do
r´kawicy swojej mogli wsadziç z koniem”. 
Gdy ju˝ odpoczniemy w Ka∏dusie, pojedziemy do widocznego
z kraw´dzi grodziska koÊcio∏a w Starogrodzie [Fot. 51]. Wys-
tarczy kierowaç si´ dalej w stron´ Bydgoszczy po powrocie

Fot. 49Fot. 48
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na szos´. Teraz uwaga!
Fragment bardzo stro-
mego zjazdu oznaczo-
nego jako czarny szlak.
Po kilkudziesi´ciu me-
trach szybkiej jazdy
skr´t w lewo, do Staro-
grodu i pod gór´. Do-
je˝d˝amy do baroko-
wego koÊcio∏a w Staro-
grodzie, który wzniós∏

w po∏owie XVIII wieku biskup Leski. Tu, w Êcianie ozdobionej epi-
tafium spocz´∏o jego serce. KoÊció∏ zdobià malowid∏a Krzysztofa
Chamskiego, artysty z Che∏m˝y, dzia∏ajàcego w kilku koÊcio∏ach
ziemi che∏miƒskiej. Gdy miniemy koÊció∏ i pojedziemy dalej, przy
domu trafimy na Êcie˝k´, która zaprowadzi nas prosto do zamko-
wego wzgórza. Widok jest przepi´kny. Oto stoimy w miejscu,
gdzie wznosi∏a si´ kiedyÊ XIII-wieczna krzy˝acka warownia, któ-
ra potem sta∏a si´ rezydencjà biskupów che∏miƒskich. Zamek
w Starogrodzie znany jest ju˝ tylko z przekazów archiwalnych. Tu
Krzy˝acy oddawali ho∏d relikwii Êw. Barbary, którà zdobyli na
Âwi´tope∏ku w Sartowicach. Relikwie odwiedzili król Czech – Wa-
c∏aw i ˝ona Witolda, liczni rycerze francuscy i angielscy. Tu ho-
dowano konie bojowe. Przez jakiÊ czas zamkiem rzàdzi∏ s∏ynny
awanturnik Bernard Szymborski (czasem mówi si´ tu „Ty Szymbo-
ro”). Po przej´ciu ziemi che∏miƒskiej przez królów polskich, za-
mek sta∏ si´ siedzibà letnià biskupów che∏miƒskich, którzy go re-
montowali i bogato wyposa˝ali. Tu podejmowano obiadami kró-
lów p∏ynàcych Wis∏à w stron´ Gdaƒska lub stamtàd wracajàcych.
W XVIII wieku zamek popad∏ w ruin´, a potem zosta∏ rozebrany,
bo krzy˝acka ceg∏a nada∏a si´ do naprawy murów miejskich
Che∏mna i na budow´ domów mieszkalnych i obór. 
Pora wracaç. 
Wyje˝d˝ajàc ze Starogrodu, jedziemy do Kie∏pia skr´camy
w prawo, a nast´pnie w stron´ Szymborna. Po prawej b´dzie
nam towarzyszyç pradolina Wis∏y i przepi´kny, rozleg∏y pejza˝.

Osiàgamy Unis∏aw. Najpierw mo˝na podziwiaç tutejszà cukrow-
ni´. Na rozjeêdzie skr´camy w prawo, a na rozjeêdzie w lewo.
Na pierwszym skrzy˝owaniu pojawi si´ czerwona strza∏ka z rowe-
rem. Jedziemy zgodnie z jej sugestià. Przy domu otulonym blusz-
czem skr´camy w lewo i wyje˝d˝amy z Unis∏awia. Za torami zno-
wu odbijamy w lewo. Osiàgamy Wybcz, jadàc drogà 551, gdzie
skr´camy w lewo, na Wàbrzeêno, a nast´pnie docieramy do Na-
wry, którà ju˝ zwiedzaliÊmy. Od tej miejscowoÊci droga jest ju˝
znajoma. A wi´c do Che∏m˝y.

* * *
Na tym koƒczy si´ nasz przewodnik rowerowy. PokonaliÊmy bli-
sko 170 kilometrów, poznaliÊmy wiele ciekawych miejsc, któ-
rych nie dostrze˝emy z okien samochodu. Teraz ka˝dy wie, ˝e
Che∏m˝a i jej okolice warte sà kolejnej wizyty. Koniecznie na ro-
werach. 

Zapraszamy.

Fot. 50

Fot. 51
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Che∏m˝a jest wa˝nym oÊrodkiem turystycznym powiatu toruƒskiego, na te-

renie ziemi che∏miƒskiej . Ze wzgl´du na korzystne – obronne po∏o˝enie, od

prawieków obj´ta by∏a osadnictwem. Pierwsze jego Êlady si´gajà ostatnie-

go okresu starszej epoki kamienia (poleolit schy∏kowy). Znacznie póêniej, bo

oko∏o 4500 lat p.n.e. na ziemi´ che∏miƒskà przybyli pierwsi rolnicy – by∏a

to ludnoÊç kultury ceramiki wst´gowej rytej, której osad´ odkryto na terenie

Che∏m˝y. Na terenie miasta znajduje si´ wiele zabytków. Do najwa˝niej-

szych z nich mo˝emy zaliczyç: konkatedr´ pw. Âwi´tej Trójcy z 1251 r., ko-

Êció∏ filialny pw. Êw. Miko∏aja – Âwiàtynia pochodzi z 1248 r., cmentarz ka-

tolicki z pierwszej po∏owy XIX w. Znajdujà si´ tutaj dwie kaplice. Pierwsza

z nich, neoklasycystyczna z oko∏o 1860 r. nale˝àca do rodziny Kalksteinów

z Pluskow´s. Druga to neobarokowa kaplica rodowa z 1879 r. rodziny Za-

wiszów Czarnych z Warszewic. W jej krypcie spoczywa m.in. Alfred Zawi-

sza – oficer i uczestnik powstania listopadowego. 

Poza tym na terenie miasta znajdujà si´ dwa nieczynne cmentarze: ewan-

gelicki z pierwszej po∏owy XIX w. oraz zniszczony podczas II wojny Êwiato-

wej cmentarz ˝ydowski z 1792 r.

Jednà z ostatnich sensacji historycznych Che∏m˝y by∏o odkrycie tajemnicze-

go podziemia w pobli˝u konkatedry Âwi´tej Trójcy. Byç mo˝e jest ono cz´-

Êcià tunelu ∏àczàcego niegdyÊ najwa˝niejsze obiekty w mieÊcie. 

Wiele cennych materia∏ów dotyczàcych funkcji wczesnoÊredniowiecznych

zespo∏ów osadniczych, takich jak Che∏m˝a przynios∏y prace badawcze pro-

wadzone kilka lat temu na obszarze grodziska oraz przyleg∏ej osady nad

jeziorem Archidiakonka. Uda∏o si´ wówczas ods∏oniç drewniane elementy

konstrukcyjne wa∏u obronnego, a na obszarze dawnej osady przygrodowej

zlokalizowano cztery wziemne domostwa, dwa paleniska oraz liczne zabyt-

ki Êwiadczàce, o tym ˝e miejscowa ludnoÊç, poza rolnictwem i hodowlà

zwierzàt, zajmowa∏a si´ rogowiarstwem (wykonywaniem ró˝nych wyrobów

z poro˝a i koÊci zwierz´cych), wytwarzaniem przedmiotów z ˝elaza, kamie-

nia i gliny, a tak˝e tkactwem i rybo∏ówstwem. Eksponaty znajdujà si´

w Miejskiej Izbie Muzealnej.

Wa˝nà dziedzinà aktywnoÊci lokalnej jest ˝ycie sportowe. W Che∏m˝y

dzia∏a kilka klubów sportowych m.in. kluby zwiàzane z uprawianiem spor-

tów wodnych. 

Jezioro Che∏m˝yƒskie (299 ha) obfituje w sandacza, szczupaka, okonia,

leszcza, p∏oç, karpia. Szczególna atrakcja jeziora to to∏pyga.

Równie atrakcyjnym ∏owiskiem jest jezioro Archidiakonka, gdzie mo˝na

prze˝yç niepowtarzalnà przygod´ ∏owiàc du˝ego karpia czy amura. Zez-

wolenie na sportowy po∏ów ryb mo˝na wykupiç w Kole Miejskim Pol-

skiego Zwiàzku W´dkarskiego w Che∏m˝y, ul. B∏. Juty 4.

Turystyczna atrakcyjnoÊç Che∏m˝y oparta jest w g∏ównej mierze na walorach

po∏o˝onego cz´Êciowo w jej granicach Jeziora Che∏m˝yƒskiego, które jest

najwi´kszym w ca∏ym powiecie toruƒskim. Nale˝y ono do typowych jezior

rynnowych, sk∏ada si´ z g∏ównej rynny i prawie równoleg∏ej do niej po∏udnio-

wej odnogi. Jest to zbiornik o powierzchni 299,4 ha, d∏ugoÊci 6.100 m i g∏´-

bokoÊci do 27,1 m. Jego wody zaliczane sà do drugiej klasy czystoÊci. 

Nad Jeziorem Che∏m˝yƒskim znajduje si´ OÊrodek Turystyki (ul. Tumska 12a,

tel. 056 675 45 83) oraz strze˝ona miejska pla˝a „Ustronie”, gdzie funk-

cjonuje wypo˝yczalnia sprz´tu p∏ywajàcego (kajaki, rowery wodne, ∏odzie,

banan – pi´cioosobowy ponton, narty wodne). 

Ponadto w strukturach OÊrodka Sportu i Turystyki znajduje si´:

• hala sportowo-widowiskowa (ul. Hallera 19, tel. 056 675 65 93). Obiekt

posiada dobrze wyposa˝one zaplecze socjalne, salk´ rehabilitacyjnà dla

osób niepe∏nosprawnych. P∏yta boiska spe∏nia wymogi wszystkich gier ze-

spo∏owych. Hala wyposa˝ona jest równie˝ w tablice Êwietlne.

• obiekty sportowo-turystyczne przy ul. 3 Maja 18, w których sk∏ad wcho-

dzà stadion z p∏ytà boiska g∏ównego do gry w pi∏k´ no˝nà wraz z infra-

strukturà lekkoatletycznà, boisko pomocnicze, hotel.

• pla˝a „p∏atna” usytuowana w parku miejskim , dojazd od ul. 3 Maja –

linia brzegowa piaszczysta ok. 70 m, znajdujà si´ tam miejsca pikni-

kowe oraz boisko do pi∏ki siatkowej, 

• pla˝a „nowa” usytuowana w parku miejskim przy ul. 3 Maja 18 – linia

brzegowa piaszczysta ok. 60 m, miejsca piknikowe, parking, wc,

• pla˝a „Stolbud” usytuowana przy ul. KoÊciuszki, linia brzegowa piaszczy-

sta ok. 40 m, miejsca piknikowe, grill, punkt gastronomiczny, woda , wc.

Od paêdziernika 2006 r. planowane jest otwarcie basenu miejskiego, aktual-

nie modernizowanego (projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ze Êrodków bud˝etu paƒstwa

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). 

WÊród z∏o˝onej sytuacji spo∏eczno-ekonomicznej ludnoÊci Che∏m˝y wska-

zaç nale˝y m.in. nast´pujàcy problem – s∏abà baz´ obiektów kulturalno-

oÊwiatowych. 
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Inwestycje podejmowane w kierunku promowania kultury fi-
zycznej majà, poza niewymiernymi spo∏ecznymi walorami, rów-
nie˝ czysto ekonomiczny charakter. Mogà one pe∏niç, jak
wszystkie inne wydatki publiczne, funkcje mno˝ników rozwoju.
Majàc na uwadze powy˝sze fakty dotyczàce roli instytucji
promujàcej kultur´ fizycznà w ˝yciu spo∏eczno-gospodarczym
oraz odnoszàc jà do zidentyfikowanych problemów zwiàza-
nych z rozwojem regionu, Gmina Miasto Che∏m˝a podj´∏a
kroki zmierzajàce do umocnienia i rozbudowy bazy sporto-

wej miasta. Jednym
z wa˝nych elementów
podj´tych dzia∏aƒ w tym
zakresie jest moderniza-
cja basenu przy ul. Byd-
goskiej 7 w Che∏m˝y.
Wskazaç w tym momen-
cie nale˝y, i˝ realizacja
„Modernizacji basenu
miejskiego przy ul. Byd-

goskiej w Che∏m˝y”, sta∏a si´ mo˝liwa dzi´ki wspó∏finanso-
waniu inwestycji przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europej-
skiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz bud˝et paƒstwa. Na realizacj´ powy˝szego zadania za-
warta zosta∏a w dniu 28 lutego 2006 r. pomi´dzy Wojewo-
dà Kujawsko-Pomorskim, a Gminà Miasto Che∏m˝a umowa nr
Z/2.04/III/3.5.1/257/05/U/194/06 o dofinansowanie pro-
jektu. Rozpocz´cie realizacji projektu nastàpi∏o 13 paêdziernika
2005 r., natomiast zakoƒczenie wyznaczono na dzieƒ
06.09.2006 r. Struktura finansowania ww. inwestycji przedstawia
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si´ nast´pujàco: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –
671.036,11 z∏ (60% kosztów kwalifikowanych), bud˝et paƒstwa
– 111.839,35 z∏ (10% kosztów kwalifikowanych), Êrodki z bu-
d˝etu paƒstwa w ramach kontraktu wojewódzkiego –
377.430,00 z∏ oraz
Êrodki w∏asne Gminy
Miasto Che∏m˝a –
420.535,30 z∏ . Nad-
mieniç w tym momencie
nale˝y, i˝ ca∏kowity
koszt zadania wynosi
1.580.840,76 z∏, w tym
koszty kwalifikowane –
1.118.393,53 z∏ i koszty
niekwalifikowane – 462.447,23 z∏.
Wymiernym wskaênikiem realizacji projektu jest zmodernizowa-
nie 889,10 m2 powierzchni obiektu sportowego oraz redukcja
bezrobocia na terenie miasta Che∏m˝y poprzez planowane utwo-
rzenie 15 nowych miejsc pracy.
Z us∏ug obiektu b´dà korzysta∏y 3 szko∏y podstawowe, 2 ze-
spo∏y szkó∏, 2 przedszkola, 5 klubów sportowych, turyÊci oraz
indywidualni mieszkaƒcy Che∏m˝y.
Celem modernizacji basenu jest:
• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ˝ycia sporto-

wego uczniów,
• anga˝owanie wszystkich u˝ytkowników do ró˝nych form

aktywnoÊci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie-
ku i stopnia sprawnoÊci,

• organizowanie zaj´ç sportowych dla u˝ytkowników w celu
uwzgl´dnienia funkcji zdrowotnych,
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• prowadzenie dzia∏aƒ aktywizujàcych rozwój turystyki,
• koordynowanie dzia∏aƒ podmiotów zajmujàcych si´ us∏u-

gami turystycznymi na terenie miasta,
• wspó∏dzia∏anie z oÊciennà gminà w zakresie wspólnych za-

mierzeƒ organizacji ruchu turystycznego,
• Êwiadczenie us∏ug w zakresie gabinetów rehabilitacyjnych.

W ramach projektu wyko-
nane zostanà zarówno ro-
boty budowlane, jak i insta-
lacyjne w obiekcie basenu
w wyniku czego powstanie
nowy uk∏ad funkcjonalny
z wyodr´bnieniem cz´Êci
biurowo-socjalno-kawiar-
nianej, pomieszczeƒ sani-
tarno-higienicznych oraz

wydzielona zostanie strefa pomieszczeƒ zwiàzanych z odno-
wà biologicznà (si∏ownia, sauna, solarium).
Reasumujàc powy˝sze stwierdziç nale˝y, i˝ „Modernizacja base-
nu miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Che∏m˝y” wp∏ynie znaczàco
na popraw´ atrakcyjnoÊci turystycznej
miasta, co znajdzie odzwierciedlenie
we wzroÊcie nat´˝enia ruchu turystycz-
nego oraz spowoduje zaspokojenie
popytu na form´ aktywnego wypo-
czynku tj. pi∏ka wodna. Mo˝na pokusiç
si´ o stwierdzenie, i˝ w wyniku realiza-
cji inwestycji powstanie t´tniàce ˝y-
ciem centrum aktywnego sp´dzania
czasu w naszym regionie.
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