Najpopularniejsze łowiska powiatu toruńskiego:
1. Jez. Archidiakonka
miasto Chełmża
powierzchnia: 19,4 ha

Mirakowo (gm.
Chełmża):

Plaża Miejska
„Ustronie”
W centrum
Chełmży,
niedaleko Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
fot. Marcin
Seroczyński
znajduje się piaszczysta plaża z pomostami, wypożyczalnia
sprzętu wodnego, boisko do siatkówki, plac zabaw, miejsce
do grillowania, zaplecze gastronomiczne oraz toalety.
Plaża strzeżona, wstęp bezpłatny.

Działające
tu Gospodarstwo
Agroturystyczne „Grot” posiada
nad Jez. Chełmżyńskim
w Mirakowie
atrakcyjną ofertę dla turystów. Tuż obok plaży z pomostem jest
boisko do siatkówki plażowej i koszykówki, plac zabaw, miejsca
do grillowania i bar. Można zarezerwować domki letniskowe
i pokoje lub skorzystać z pola namiotowego.
Plaża niestrzeżona, wstęp bezpłatny.

Dojazd:
Dojazd:

parking płatny

2. Jez. Chełmżyńskie
m. Chełmża - gm. Chełmża
powierzchnia: 393,3 ha
dopuszczalny trolling
3. Jez. Głuchowo, gm. Chełmża
powierzchnia: 26 ha
łowisko z ograniczeniami w
wędkowaniu
4. Jez. Dźwierzno, gm. Chełmża
powierzchnia: 10,4 ha
łowisko z ograniczeniami

Chełmża zaprasza
plac zabaw przy kąpielisku „Ustronie” także na:
- Kąpielisko „Stolbud” w Chełmży (ul. Turystyczna):
plaża niestrzeżona, miejsca piknikowe, wstęp bezpłatny.
- Kąpielisko „Legia” w Chełmży (ul. 3 Maja):
plaża niestrzeżona, miejsca piknikowe, wstęp bezpłatny.
- Plaża „Płatna” w Chełmży (ul. 3 Maja):
plaża niestrzeżona, miejsca piknikowe, wstęp bezpłatny.

kąpielisko nad Jez. Osiek

Osiek (gm. Obrowo):

Niewielkie jeziorko położone w kompleksie leśnym należy
do najładniejszych w regionie. Jest tu piaszczysta plaża, brodzik
dla dzieci, boisko do siatkówki, punkty gastronomiczne, pole
namiotowe i toalety. Plaża strzeżona, wstęp bezpłatny.

5. Jez. Grodno, gm. Chełmża
powierzchnia: 46,1 ha
brak ograniczeń

6. Jez. Pluskowęsy, gm. Chełmża
powierzchnia: 13,2 ha
łowisko z ograniczeniami

Dojazd:
7. Jez. Kamionkowskie, gm. Łysomice
powierzchnia: 67,6 ha
łowisko z ograniczeniami

w Zalesiu nad Jez. Chełmżyńskim

Zalesie (gm. Chełmża):

W tej malowniczej zatoce Jeziora Chełmżyńskiego w sezonie
czynna jest piaszczysto-trawiasta plaża z pomostem.
Do dyspozycji są także: wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko
do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, miejsce do
grillowania, punkt gastronomiczny, pole namiotowe oraz toalety.
Plaża strzeżona, wstęp bezpłatny.
Dojazd:

parking płatny

zjeżdżalnia na kąpielisku w Kamionkach

Kamionki (gm. Łysomice):

Na południowym krańcu Jeziora Kamionkowskiego znajduje się
duży kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. Na gości czeka
piaszczysta plaża, brodzik dla dzieci, wodna zjeżdżalnia,
wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do siatkówki i
koszykówki,domki kempingowe, pola biwakowe, punkty
gastronomiczne oraz toalety. Plaża strzeżona, wstęp płatny.
Dojazd:

8. Jez. Kozielec, gm. Łubianka
powierzchnia: 2,8 ha
łowisko z ograniczeniami

9. Jez. Dzikowo, gmina Obrowo
powierzchnia: 6,7 ha
łowisko z ograniczeniami w
wędkowaniu i zakazem wędkowania
pod lodem
więcej informacji na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego
www.pzw.torun.pl

Wody, a wśród nich królowa polskich rzek – Wisła,
zajmują istotne miejsce na zielonej mapie powiatu.
Wędkarze i kajakarze z pewnością docenią walory
naszych rzek – Wisły i jej dopływów: Drwęcy, Strugi
Toruńskiej, Strugi Rychnowkiej i Strugi Zielonej,
a liczne jeziora - Chełmżyńskie, Grodno, Osiek,
Dzikowo, Kamionkowskie, Głuchowo, Steklin, Zacisze,
czy Kijaszkowo - to atrakcyjne miejsca dla żeglarzy
oraz miłośników wypoczynku nad wodą.
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Powiat promuje rowery jako zdrowy i ekologiczny
środek transportu oraz wycieczki rowerowe, które są
najlepszym sposobem na aktywne poznawanie
walorów naszego regionu.
Jesteśmy liderem projektu partnerskiego, w ramach
którego powstaje 70 kilometrów nowych tras dla
rowerzystów, prowadzących nad nasze jeziora: od
małych leśnych oczek w Osieku i Dzikowie, aż po szóste
pod względem wielkości w województwie Jezioro
Chełmżyńskie.
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”
uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
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1. Jez. Archidiakonka - 22 km od Torunia - szlak niebieski

i zielony

2. Jez. Chełmżyńskie - 22 km od Torunia - szlak niebieski
3. Jez. Głuchowskie - 25 km od Torunia - szlak niebieski

i zielony

Ulotka przygotowana przez:

4. Jez. Dźwierzno - 30 km od Torunia - szlak niebieski
5. Jez. Grodno - 21 km od Torunia - szlak niebieski

i czerwony

6. Jez. Pluskowęsy - 23 km od Torunia - szlak niebieski
7. Jez. Kamionkowskie - 23 km od Torunia - szlak żółty

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6,
87-100 Toruń

JEZIORA I KĄPIELISKA

8. Jez. Kozielec - 17 km od Torunia - szlak zielony
9. Jez. Dzikowo - 22 km od Torunia - trasa nr 654 i 258
10. Jez. Osiek - 23 km od Torunia - trasa nr 654 i 258
11. Jez. Józefowo - 20 km od Torunia - szlak zielony
12 .Jez. Kijaszkowo - 36 km od Torunia - trasa nr 10, od Czernikowa droga
lokalna
13. Jez. Steklin - 33 km od Torunia - trasa nr 10, od Wygody droga lokalna
14. Jez. Zacisze - 35 km od Torunia - trasa nr 10, od Czernikowa droga
lokalna

Dodatkowe informacje można uzyskać
telefonicznie: 56 662 88 50-52
promocja@powiattorunski.pl
www.powiattorunski.pl

www.powiattorunski.pl

